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240 DNÕ A äMITE C!
PO
ODPORA WINDOWS XP A OFFICE 2003
KON»Õ 8. 4. 2014!
Po tomto datu konËÌ podpora Windows XP a Office 2003. PoËÌtaËe s operaËnÌm systÈmem
Windows XP fungovat nep¯estanou, budou vöak ve vÏtöÌm ohroûenÌ ze strany ˙toËnÌk˘,
kte¯Ì budou chyb a slab˝ch mÌst zneuûÌvat. Vaöe firemnÌ data budou ohroûena!
Ve vÏtöÌch organizacÌch, jako jsou muzea a galerie, nenÌ migrace pracovnÌch stanic na nov˝
operaËnÌ systÈm ot·zkou dn˘, ale mÏsÌc˘. Proto je p¯imÏ¯en˝ Ëas zaËÌt p¯em˝ölet o zmÏnÏ!

COMPUTER HELP V¡M NABÕZÕ POMOC!

Tudy vede vaše dallšší cesta!
P¯ipravÌme v·m nabÌdku migrace a licencov·nÌ na mÌru,
pom˘ûeme v·m s p¯echodem na Windows 7/Windows 8,
proökolÌme vaöe administr·tory.

V›HODY WINDOWS 7/WINDOWS 8:
BezpeËnost operaËnÌho systÈmu.
Podpora svÏtov˝ch v˝robc˘ SW a HW.
ModernÌ operaËnÌ systÈm, efektivita,
produktivita.
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úvodník
Pražská muzejní noc slaví výročí

„koho to napadlo“ a kdo ten nápad pomohl realizovat.
S myšlenkou inspirovat se zahraničními zkušenostmi přišel na počátku století doktor Michal Stehlík, tehdejší referent odboru muzeí a galerií Ministerstva kultury a dnešní

Pražskou muzejní nocí, 8. června 2013, měl být završen

děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kterému, když

IX. ročník Festivalu muzejních nocí. Nebyl, Praha – a zejména

se stal později náměstkem generálního ředitele Národního

pražská doprava – se ještě nestačila vzpamatovat z povod-

muzea, se myšlenku podařilo v roce 2005 uskutečnit. Spo-

ní, a tak muselo být konání Pražské muzejní noci odloženo.

lu s generálním ředitelem doktorem Michalem Lukešem

Přesto nebo možná právě proto čtete úvodník o muzejních

a s podporou Asociace muzeí a galerií České republiky a Mi-

nocích. Na webu Asociace muzeí a galerií České republi-

nisterstva kultury ČR. Dnes jsou muzejní noci už tradiční

ky se můžeme dočíst, že „Fenomén muzejních nocí patří ve

jarní nabídkou muzeí a galerií, která má své pevné místo

velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezen-

v kulturním kalendáři mnoha měst a muzea a galerie se tak

tacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Mu-

stávají oněmi „místy mimořádných a nečekaných zážitků

zea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek

a setkávání“, podobně, jako jinde v Evropě. Nejen odlože-

svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kul-

ní letošní Pražské muzejní noci bude patřit k historii onoho

turních programů a stávají se místy mimořádných a nečeka-

„fenoménu“, ale také slova ze zprávy o odložení – „bohužel,

ných zážitků a setkávání.“ Tento fenomén dorazil v roce 2004

v plánovaném termínu se neuskuteční jedna z nejvýznamněj-

také do České republiky, kdy se poprvé konala Pražská mu-

ších pražských kulturních akcí“. To je po devíti letech docela

zejní noc. O rok později, v roce 2005, spatřil poprvé světlo

slušné vysvědčení.

světa Festival muzejních nocí, konaný v řadě dalších měst

Jiří Žalman

po celé republice, a protože Pražská muzejní noc byla jeho
předchůdcem a inspirátorem, počítají se ročníky festivalu
od toho památného roku 2005. Ano, Pražská muzejní noc,
organizovaná v roce 2004 především Národním muzeem,
se inspirovala těmito „prezentacemi kulturního dědictví

Pražská muzejní noc se koná
14. září 2013

zvláště atraktivním způsobem“ v zahraničí, ale stojí zato připomenout, proč byla zrovna tahle zahraniční inspirace pro
Národní muzeum tak lákavá a proč se fenomén muzejních
nocí u nás velmi rychle rozšířil mimo metropoli, do řady dalších českých, moravských a slezských měst. Bylo to proto,
že české muzejnictví si z druhé poloviny 20. století přineslo
jeden výrazný hendikep – vinou společenských podmínek
ztratilo přirozený kontakt se svým publikem. Znovu jej navázat nebylo snadné, protože české muzejnictví jednak
postrádalo know-how a jednak muselo řešit celou řadu
problémů spojených s prostorovou, materiální a technickou zanedbaností, muselo nejprve vytvářet podmínky pro
zajištění těch nejzákladnějších funkcí. Počátkem nového
století už ty podmínky byly přece jen zčásti vytvořeny a navazování zpřetrhaných kontaktů s veřejností bylo tak stále
aktuálnější – a možné. No a využití fenoménu muzejních
nocí se ukázalo být jako vhodný prostředek, jak kontakt
s veřejností prohloubit takřka „skokem“ – způsobem pro
veřejnost přitažlivým, viditelným a mediálně vděčným.
Vždyť díky té jediné noci se o muzeích náhle psalo, natáčelo a tudíž i mluvilo více než kdykoliv dříve a řada návštěvníků, kterých už v tom prvním roce byly desítky tisíc, pro
sebe muzea doslova „objevila“. Ale nejen to – také muzejníci „objevili“ své publikum, které jim připomnělo, že když
se přičiní, mají lidé o muzea zájem. Zbývá připomenout,
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zprávy, aktuality, informace
Visegrádská cena

pracovitosti, obětavosti a nadšení. Samozřejmě jsem poukázal na to, že ke spolupráci v rámci zemí Visegrádské

Rozhovor Mgr. Ireny Chovančíkové, I. místopředsedkyně

čtyřky nás zavazuje i skutečnost, že ve svém názvu neseme

AMG, s ředitelem Muzea Jana Amose Komenského v Uher-

jméno Komenského, významné osobnosti vzešlé z našeho

ském Brodě PhDr. Pavlem Popelkou, CSc.

regionu, a že plodnou kulturní spolupráci předurčuje i naše
geografická poloha – téměř geografický střed zemí toho-

Milý kolego, Pavle, dorazila ke mně zpráva, že Mu-

to uskupení. Pro neznalé, místo, kde sídlíme – Brod, zvaný

zeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byla

Uherský – leží na hranici se Slovenskem na staré obchodní

v červnu udělena tzv. Visegrádská cena – Cena minist-

stezce spojující Jadran s Baltem.

rů kultury zemí Visegrádské skupiny (čtyřky). Za co se
cena uděluje?

Samozřejmě mluvit na tak významné příležitosti je zavazující, ale stejně jsem si neodpustil improvizaci, ministry

Existence této ceny se datuje do roku 2004 a jejím hlav-

jsem obdaroval našimi pamětními medailemi s portrétem

ním posláním je ocenit práci a úsilí jednotlivců a organizací,

Komenského a k tomu jim věnoval i krabičku zápalek s citá-

které svou činností přispěly a přispívají k podpoře a rozvoji

ty Komenského a hlavním mottem: „Potřebujeme zapálené

kulturní spolupráce mezi visegrádskými zeměmi. Laureá-

lidi.“ A jednou sirkou jsem v konferenčním sále i škrtl.

tem před námi byla polská asociace Villa Decius, kulturní instituce mající v programu problematiku etnických menšin,

Jak to dopadlo?

prosazování lidských práv a ochranu kulturního dědictví.

Po dnech stresujících příprav skvěle. Dlouhotrvající po-

Že se posledním (sedmým) laureátem této ceny stalo naše

tlesk, do kterého jsem si promítal všechny své kolegy a ko-

muzeum za naše mezinárodní projekty zahrnující výstavy,

legyně, kteří za mizernou gáži odvádějí skvělou práci a přes-

kulturně-výchovné programy, pořádání mezinárodních ko-

to se o ni ještě i bojí.

meniologických kolokvií, vydávání časopisu Studia Comeniana et historica, bohatou činnost publikační, filmovou

Jak to myslíš?

dokumentaci národopisných fenoménů s jejich mezinárod-

Myslím tím to, s čím se dlouhodobě setkává naše i mno-

ním přesahem včetně pořádání Musaionfilmu – přehlídky

hé další malé instituce. Neustále se bát o svou existenci

filmů souvisejících s posláním muzeí, spolupořadatelství

místo toho, abychom mohli pokojně pracovat. Obávat se

Festivalu masopustních tradic, kterého se každoročně zú-

tendencí, které nevím, jestli jsou výsledkem politického

častňuje minimálně jeden zahraniční účastník, a vyjmeno-

rozhodnutí či osobních ambic, zastřených cílem šetření.

vávat bych mohl i aktivity další, je samozřejmě vynikajícím
úspěchem i poctou.
Zajisté nemalý díl na obdržení této ceny hrálo i pěstování odkazu J. A. Komenského, který je významně spjat s kulturními dějinami všech zemí Visegrádské skupiny.

Proč je chuť zničit to, co již dlouhodobě funguje? Proč
nechat jednu velkou rybu s „velkým poloměrem zatáčení“
spolknout ty malé, mrštné, aby je pak ta velká ryba zcela
strávila?
Je třeba si uvědomit, že vždy nejdůležitější je iniciativa
zdola, nakonec to každoročně potvrzují výsledky Národní

Kde a jak se cena uděluje?
Tentokrát se udělovala na 23. setkání ministrů kultury

soutěže muzeí Gloria musaealis, kdy velkých výsledků dosahují velmi často právě instituce malé.

zemí Visegrádské skupiny konaném 11.–14. června v Krakově a byl jí vyhrazen závěrečný ceremoniál tohoto mítinku.

Radost z úspěchu máš jistě velkou, ocenění je to prestiž-

Sestával z představení laureáta (našeho muzea) polským

ní, potvrzující výbornou pověst vaší instituce. Vnímáš

ministrem kultury a národního dědictví Bogdanem Zdro-

to jako mezník? Co by sis přál do budoucnosti?

jewskim, z vlastního udělení ceny mně jako řediteli oceně-

Jak už jsem částečně nastínil, především bych chtěl, aby

né instituce, které bylo spojené s podepsáním protokolu

materiální a hlavně též legislativní podmínky, které pro tuto

všemi ministry, a pak následovala promluva laureáta.

práci máme, když už se nezlepší, byly alespoň zachovány.
A též ve vztahu k ocenění již teď připravujeme v rámci kul-

O čem jsi mluvil?
V podstatě o tom, že nezáleží na velikosti instituce, ale
na lidech, kteří v ní pracují, a že vše závisí hlavně na jejich

4

turní spolupráce se zeměmi Visegrádské čtyřky projekty
další. Ale to samozřejmě může naplnit jenom instituce s vytvořenými podmínkami pro tvůrčí kreativitu.
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A co bych si přál obecně pro muzejnictví České republiky? Plodnou spolupráci, dobré mezilidské vztahy a profesní kolegialitu. Muzea v České republice, mám na mysli

Povodně zasáhly i Pražskou
muzejní noc

naši hustou síť muzeí, kterou nám může celý svět závidět,

Když Národním muzeum v roce 2004 přišlo s myšlenkou

jsou obecně na vysoké odborné úrovni a bylo by velkou

uspořádat vůbec první Pražskou muzejní noc, mělo vysoké

prohrou, aby pod záminkou ekonomické krize, nedej Bože

ambice – více přiblížit a otevřít muzea návštěvníkům. Do

vlastní zradou či pletichařením, své pozice a poslání ztratila.

akce se tehdy zapojilo 19 objektů pražských muzeí a gale-

A to je výzva pro politiky, zřizovatele, AMG coby naši profes-

rií, které dopravně propojily 4 autobusové linky. Pozitivní

ní organizaci a vlastně pro všechny muzejníky dohromady.

ohlas akce výraznou měrou přispěl i ke vzniku Festivalu muzejních nocí. Po letech se akce, kterou organizuje Národní

Takže, milý Pavle, přeji tobě i sobě, aby se to splnilo.

muzeum, Dopravní podnik hlavního města Prahy a Asoci-

Za sebe, za kolegy a doufám, že i za celou AMG, ti dě-

ace muzeí a galerií ČR, rozrostla do nebývalé šíře a získala

kuji za důstojnou reprezentaci českého muzejnictví na

si u Pražanů velkou oblibu. Počet návštěvnických vstupů,

mezinárodní úrovni a samozřejmě blahopřeji. A Pavle,

zaznamenaných v průběhu akce, se v posledních letech

ještě prosím tě rozdej hodně těch krabiček se zápalka-

pohyboval kolem 200 000. Desátý ročník Pražské muzejní

mi, sama si ráda nějakou vezmu a použiji – zapálené lidi

noci, plánovaný na 8. června 2013, připravil pro návštěvníky

potřebujeme čím dál více na všech úrovních.

rekordních 40 institucí, 69 objektů, 10 autobusových linek

Irena Chovančíková

a stejně jako v předchozích letech vstup a dopravu zdarma.
O akci byla veřejnost informována od začátku měsíce května prostřednictvím médií, internetových stránek
akce i účastnících se institucí. Vyvrcholení kampaně bylo
plánováno na posledních 14 dní před Pražskou muzejní
nocí. O prvním červnovém víkendu však do příprav 10. jubilejního ročníku zasáhla nečekaným způsobem příroda.
Povodňová situace v Praze si vyžádala uzavření několika
muzeí v blízkosti řeky a v podmáčených městských parcích.
Omezení postihla významným způsobem dopravu v Praze.
Již o víkendu bylo uzavřeno celkem 8 stanic metra včetně

Pavel Popelka a Bogdan Zdrojewski – ministr kultury a národního dědictví Polské republiky

Cena nadace Erste

pro Muzeum romské kultury v Brně

pro průběh akce klíčové stanice metra A Staroměstská.
Další uzavírky následovaly v pondělí. Ačkoli Vltava v Praze
měla dle odhadů v úterý ráno kulminovat, situace byla těžko předvídatelná. Pražská muzejní noc se tak dostala i na
jednání krizových štábů.
V úterý 4. června ráno bylo na základě dohody krizových

Cena nadace Erste, zaměřena na počiny podporující my-

štábů Magistrátu hlavního města Prahy, Dopravního pod-

šlenku sociální integrace, byla poprvé udělena před šesti

niku hlavního města Prahy a organizátorů Pražské muzejní

lety. Projekt, kterým se o cenu ucházelo Muzeum romské

noci rozhodnuto, že se 10. ročník Pražské muzejní noci v ter-

kultury, byl nazván „Komplexní práce se sociálně znevý-

mínu 8. června 2013 neuskuteční. Situace v hlavním měs-

hodněnými romskými dětmi a jejich rodinami“. Tento pro-

tě Praze neumožňovala konání tak rozsáhlé kulturní akce.

jekt byl jedním ze 35 oceněných a získal cenu v hodnotě

Dopravní kapacity Dopravního podniku hl. m. Prahy, které

16 000 Eur. Částka je formulována jako dar, který může mu-

běžně zajišťují speciální muzejní autobusové linky, byly

zeum využít dle vlastního uvážení.

zcela vytíženy zajišťováním chodu metropole. Nejasný byl

Celkem se o cenu nadace Erste ucházelo 2 000 projek-

termín zprovoznění celého systému metra i bezpečnostní

tů ze 13 zemí. Na slavnostní vyhlášení vítězů do Vídně bylo

a dopravní situace v místech, kde se běžně v průběhu akce

pozváno 150 projektů, z nichž mezinárodní porota ocenila

pohybují desetitisíce návštěvníků. Pražská muzejní noc se

35 vítězných a rozdělila tak celkovou částku přesahující 600

tak zařadila po bok dalších zrušených kulturních a spole-

tisíc eur. První cenu obdržela rumunská organizace Malí lidé

čenských akcí.

s projektem „Nebojím se“, jehož cílem je poskytnout psychickou oporu dětem s rakovinou.
– z webových stránek MK ČR

Přípravy se v ten moment otočily o 180 stupňů. V krátkém časovém horizontu bylo třeba zastavit vrcholící informační kampaň a informovat desetitisíce potenciálních
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návštěvníků akce o jejím odložení. Po informování participujících institucí o rozhodnutí krizových štábů následovalo
zrušení plánované úterní tiskové konference, informování
médií a prosba o jejich spolupráci při informování veřejnos-

Nejstarší sklářské muzeum
na světě

Sklářské muzeum Nový Bor slaví 120 let

ti o odložení akce. Ačkoli bylo využito všech komunikačních

Novoborské sklářské muzeum v letošním roce slaví 120 let

kanálů včetně využití možností jednotlivých institucí, zprá-

své existence. Jubileum je o to významnější, že jsme nejstarší

va se k veřejnosti dostávala postupně a vzhledem k nača-

muzejní institucí na světě jednooborově zaměřenou na sklo.

sování do vrcholu informační kampaně také komplikovaně,
a to zejména v prvních hodinách a dnech po oznámení
o odložení akce. Došlo například k situaci, kdy v průběhu
prvního dne po zveřejnění média informovala o odložení
akce (internetová média, televize, rozhlas, tištěná média
s vysokou periodicitou), vyskytly se však ojediněle také
zprávy o jejím konání (média s nižší periodicitou – magazíny, týdeníky, menší internetové kulturní portály atd.). Jedním z problémů, kterým organizátoři Pražské muzejní noci
stejně jako organizátoři dalších odložených akcí čelili, byla
také prodleva při ukončení výlepové kampaně. Plakáty instalované v dopravních prostředcích a ve stanicích metra se
samozřejmě nepodařilo svěsit ihned po oznámení odložení

Pohled do výstavy 120 let muzea

akce. Byly odstraňovány postupně. Díky spolupráci s Do-

Město Nový Bor bylo již od poloviny 18. století centrem

pravním podnikem hlavního města Prahy byl získán prostor

světového obchodu se sklem a sídlem velkých exportních

v deníku Metro pro zprávu o odložení akce, připraven byl

společností a sklářských firem. Po mnoha vzestupech a pro-

také spot metrovision. Informace byla nakonec zveřejněna

padech českého sklářského průmyslu je dnes Novoborsko

v desítkách tištěných, rozhlasových i internetových médií.

tak trochu raritou. Je to již jediný region na světě, kde se

O odložení akce informovala několikrát také Česká televize,

na jednom místě sklo vyrábí a zušlechťuje všemi známými

naposledy v pátečních Událostech.

sklářskými technikami, a to na špičkové řemeslné a techno-

Zpráva se poměrně rychle šířila také ústně. Pražská mu-

logické úrovni. Fakt, že muzeum funguje ve stálé živé sklář-

zejní noc je společenská akce, většina návštěvníků ji navště-

ské oblasti, nás nutí k neustálé aktivitě a nedovoluje nám

vuje v doprovodu přátel nebo rodiny, své plány na prožití

příliš zakrnět. Zdejší odborná sklářská veřejnost naši práci

akce návštěvníci běžně sdílí na sociálních sítích. Pravděpo-

sleduje a hojně navštěvuje akce a výstavy, které pořádáme.

dobnost, že někdo z rodiny či přátel zrušení akce v médiích

Ostatně podnět k založení muzea v roce 1893 vzešel
právě od lidí, kteří ve sklářství pracovali. Místní sklářští pod-

zaznamená, tak byla vysoká.
V plánovaný termín, tedy v sobotu 8. června 2013 po

nikatelé si už tehdy velmi dobře uvědomovali, jak důležitá

celý den organizátoři trpělivě odpovídali na poslední te-

je propagace. V otevření muzea viděli příležitost k veřejné

lefonické a emailové dotazy veřejnosti, zda se akce oprav-

prezentaci výrobků svých firem, a zároveň chtěli jeho pro-

du ruší, a instituce vyvěsily na své brány plakáty s textem

střednictvím uchovat řemeslnou tradici pro další generace

o odložení akce. Bezproblémový průběh sobotní noci pak

sklářů. Stejné poslání má muzeum i dnes. Rádi bychom

ukázal, že informaci se podařilo veřejnosti úspěšně předat. Je

byli nejen institucí, která dokumentuje historii a součas-

nutno zdůraznit, že veřejnost přijala skutečnost, že akce byla

nost sklářské výroby v této oblasti, ale zároveň i místem,

odložena, pozitivně (reakce návštěvníků je možno si přečíst

kam si mladí skláři chodí pro inspiraci a kde mají možnost

na FB profilu Pražské muzejní noci.). Stejně tak i účastnící se

svou tvorbu prezentovat. Naší snahou je muzeum otevřené

instituce, kterým odložení akce jistě přineslo řadu problémů

všem, ať už jsou to studenti, sklářstí odborníci, zahraniční

s rušením již dohodnutých účastí externích spolupracovníků.

sběratelé skla, rodiny s dětmi nebo turisté, kteří o skle ne-

Od prvního okamžiku bylo informováno nikoli o zruše-

vědí vůbec nic.

ní, ale o odložení akce. Jubilejní desátý ročník Pražské

Vzhledem k tomu, že na poměrně malém území jsou

muzejní noci se tak uskuteční v náhradním termínu.

hned čtyři sklářská muzea (Jablonec nad Nisou, Želez-

V sobotu 14. září 2013 pražská muzea a galerie ukáží, že se

ný Brod a blízký Kamenický Šenov), vnímáme potřebu

jen tak nevzdávají.

se vyprofilovat a vzájemně si nekonkurovat. V době, kdy
Ivana Havlíková
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důležité se lišit. Pochopitelně chceme, aby lidé měli důvod

v poslední době restaurovaná. Zároveň jsou k vidění výji-

navštívit všechna muzea a z každého si odnesli jiný zážitek.

mečné solitéry, které z nejrůznějších důvodů nezapadají

Sklářské muzeum v Novém Boru je výjimečné hned

do koncepce stálé expozice, a proto jsou vystavovány jen

v několika aspektech. V první řadě je to genius loci, protože

zřídka.

muzeum sídlí přímo na náměstí v krásném pozdně barok-

V polovině září otevíráme novou stálou expozici. Jedná

ním domě z roku 1804, který má bohatou sklářskou historii.

se spíše o její revitalizaci v našich stávajících podmínkách.

Dalším specifikem je stálá expozice. Ta jako jediná z českých

Expozice dostane novou modernější podobu po obsahové

muzejních expozic skla není řazena chronologicky, ale po-

i vizuální stránce. Zcela nově bude prezentováno současné

dle jednotlivých rafinačních technik, na expozici malované-

ateliérové sklo českých sklářských výtvarníků, pro které do-

ho, rytého, broušeného a hutně tvarovaného skla. Cílem je,

posud nebyl prostor.

aby návštěvník pochopil princip výroby a dokázal jednotli-

Posledních několik let bylo opravdu nabitých výstavami,

vé techniky rozeznat. Pro názornější představu jsou expozi-

akcemi pro veřejnost a propagací muzea u nás i v zahraničí.

ce doplněny modely jednotlivých řemeslných dílen, které

V následujících letech bychom se rádi trochu stáhli a věno-

patří k návštěvnicky velmi oblíbeným.

vali se více odborné práci se sbírkou a rozsáhlým sklářským

Hlavním a nejpodstatnějším specifikem je ale muzejní

archivem, který čeká na své zpracování.

sbírka. Sbírkotvorná činnost od počátků pravdivě doku-

Stále se také snažíme vyřešit komplikovanou situaci

mentovala zdejší výrobu, která měla především komerční

s vlastnictvím sbírky, která vznikla po roce 1989. Přes dva-

charakter. To ale neznamená, že ve sbírce nejsou jedineč-

náctiletou snahu vedení města se dosud nepodařilo dospět

né mistrovské kusy českých sklářů. Pro Novoborsko je ty-

ke konsensu s Ministerstvem kultury ČR, který by narovnal

pické hlavně sklo malované. Byla zde objevena celá řada

majetkoprávní vztahy týkající se sbírky našeho muzea. Pro-

malířských technik a postupů, a zdejší malíři skla vždy patřili

tože víme, že podobný problém řeší více českých muzeí,

k nejlepším ve svém oboru. Naprosto unikátní je proto naše

budeme velmi rádi za Vaše podněty a zkušenosti.

sbírka secesního malovaného skla, která je největší na světě.
Abychom se jen nechlubili, musíme zcela realisticky
konstatovat, že se potýkáme se stejnými problémy jako
většina malých českých muzeí: prostorovými, personálními
a finančními. Muzeum je organizační složkou města, což má

Petra Ajšmanová

Bravo, Košice! aneb Zážitky
z Festivalu slovenských muzeí

své výhody i nevýhody. Nicméně současné vedení města
nás v naší práci velmi podporuje a v rámci svých možností
do muzea investuje. Koneckonců si dobře uvědomuje, že
muzeum je hlavním turistickým cílem ve městě. V loňském
roce se nám podařilo z fondů EU dokončit dostavbu muzea
s novým výstavním prostorem, a především novými depozitáři. Z dalších grantových projektů bychom rádi prostory vybavili mobiliářem. Čekají nás nákladné rekonstrukce
dvou historických objektů muzea s bezbariérovou dostupností a moderními expozicemi. To je ale hudba budoucnosti. Plány máme veliké a můžeme jen sami sobě přát, aby se
nám je podařilo realizovat.
K letošnímu výročí jsme připravili několik akcí. V květnu

PhDr. Peter Hyross, předseda Zväzu múzeí na Slovensku,
PhDr. Luděk Beneš a Ing. Eugen Labanič, generální ředitel
Slovenského technického muzea v Košicích

proběhla již 5. muzejní noc s dětským programem, tento-

Pozvání na Festival slovenských muzeí, který se konal ve

krát v duchu narozeninových oslav muzejního skřítka Ar-

dnech 17. a 18. června 2013, jsem přijal z několika důvo-

chibalda Sklenáře. V červnu byla zahájena půlroční výstava

dů. Jednak se pozvání od dobrých přátel neodmítá, a Zväz

„120 let muzea“, která se zábavnou formou snaží přiblížit

múzeí na Slovensku, resp. kolegyně a kolegové z jeho vede-

život a činnost muzea v kontextu zajímavých momentů

ní v čele s předsedou PhDr. Petrem Hyrossem, k takovým-

české a světové historie. Vystavené exponáty dokumentu-

to dobrým přátelům určitě patří. Dále jsem byl zvědav na

jí stylové proměny ve výtvarném a technologickém vývoji

podobu a průběh akce, jež je – vzdáleně – jakousi parale-

skla od konce 19. století po současnost, a zároveň odrážejí

lou třebíčského Muzejního veletrhu. A konečně jsem toužil

akviziční činnost. Některé ze sbírkových předmětů jsou vy-

spatřit znovu Košice, město, které jsem naposledy navštívil

staveny vůbec poprvé. Jedná se o nové přírůstky nebo díla

před 35 lety, abych zjistil, nakolik a jak se změnilo.
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Ani v jednom směru jsem nebyl zklamán, ba právě na-

Jednodenní pobyt v Košicích tak přinesl nejen nesmírné

opak. Vstřícnost a obětavost slovenských muzejníků, v tom-

množství vesměs pozitivních dojmů a zážitků, ale také prak-

to případě především pracovníků Slovenského technické-

tických výsledků, které bude potřeba v blízké budoucnosti

ho muzea v Košicích jako hlavního pořadatele festivalu, je

co nejlépe zužitkovat.

obdivuhodná a celý pobyt mi velice zpříjemnila. A současná
tvář Košic, zejména jejich obnoveného historického centra,
mě doslova nadchla, žije naplno společenským životem,
kulturními aktivitami a mládím.
Ale abych nezůstal jenom u osobních dojmů a nadše-

Luděk Beneš

Předprázdninové hlavylámání
v mělnickém muzeu

ných výkřiků, musím se pochopitelně zmínit také o vlastním průběhu festivalu. Jeho slavnostní zahájení i hlavní
program proběhl na nádvoří či – chcete-li – v atriu areálu
Slovenského technického muzea, kde sedmnáct zúčastněných muzeí představilo ve svých stáncích především prostřednictvím propagačních materiálů a vydaných publikací
své instituce. V přednáškovém sále muzea se poté konala
prezentace akcí, které byly nebo ještě budou realizovány
v rámci projektu „Košice – evropské hlavní město kultury
2013“. Zdejší muzejní instituce se do projektu zapojily hojnou měrou a je potěšitelné, že se v jeho rámci také našly
finanční prostředky na celkovou rekonstrukci provozní budovy Východoslovenského muzea.

Motto: „Když z něčeho uděláš hru, teprve pak to poznáš…“
(neznámý autor)

Velkým zážitkem se stala podvečerní prohlídka nejvý-

V Regionálním muzeu Mělník v průběhu posledních

znamnějších městských památek, jímž pochopitelně vévo-

dvou měsíců tohoto školního roku probíhala interaktiv-

dí dóm sv. Alžběty, provázená nesmírně zasvěceným a při-

ní výstava výukových a zábavných objektů, panelů, kvízů

tom vtipným komentářem. A vše vyvrcholilo návštěvou

a úkolů s názvem „Jen si hlavu lámej….“ Hravé děti mohly

nově zpřístupněného areálu tzv. Katovy bašty – hradebních

prostřednictvím her, experimentování, ale také logického

kasemat, kde Východoslovenské muzeum nedávno insta-

uvažování zkusit lépe porozumět podstatě jevů, které nás

lovalo stálou expozici s tématikou obrany města ve stře-

obklopují na každém kroku.

dověku a na počátku novověku, a následným přátelským

Exponáty a interaktivní pomůcky byly částečně zapůjče-

posezením při dobrém jídle i pití, jež bylo ideální příležitostí

né z IQ parku v Liberci. Na výstavě se zvídaví návštěvníci se-

k navázání nových přátelství.

tkali také s objekty, hrami, úkoly a dalšími zábavnými prvky,

Zcela nečekaným a velice příjemným překvapením se

které pocházejí z kreativně technické muzejní dílny J+P+V.

pro mne stala možnost zúčastnit se slavnostního podpisu

S některými z nich již měli příležitost setkat se na progra-

memoranda o spolupráci mezi Zväzom múzeí na Slovensku

mech muzea, mnohé z nich pro ně byly připraveny jako

a Pulszkyho společností – Maďarskou muzejní asociací, což

novinka. Vytvořil se tak prostor k jejich využití (i opětovné-

je sdružení maďarských muzejních pracovníků. V rámci ná-

mu) pro poučení i zábavu. Nutno podotknout, že těmito

sledného pracovního oběda se představitelé tří zúčastně-

programy jsme završili pětileté období slibně se rozvíjející

ných muzejních organizací (vlastně čtyř, protože v maďar-

a fungující muzejně pedagogické práce. A k ní hravost a in-

ské delegaci byla přítomná i předsedkyně asociace státních

teraktivita neodmyslitelně patří. Muzeum touto akcí chtělo

muzeí) vzájemně informovali o svém charakteru a činnosti

přispět v rámci svých možností k popularizaci vědy a tech-

a také o postavení muzejníků v jednotlivých zemích. Před-

niky, podpořit prakticky výuku přírodovědných předmětů

běžně se nám dokonce podařilo dohodnout se na společ-

a porozumění vybraným přírodním jevům.

ném projektu, který by se mohl uskutečnit v roce 2014, totiž

V rámci výstavy proběhla série více než čtyřicítky do-

na středoevropské vědecké konferenci ke 100. výročí vzni-

provodných programů pro děti z mateřských, základních

ku 1. světové války. Zatím se jedná pouze o námět, který

a středních škol. Během devadesátiminutového setkání

je potřeba prodiskutovat uvnitř jednotlivých sdružení s tím,

si vyzkoušely aktivity na procvičení motoriky, smyslové-

že by k jeho případné realizaci měly být přizvány i další stře-

ho vnímání, pozorování objektů a zkoumání jejich vlast-

doevropské státy, resp. jejich muzejní organizace (Polsko,

ností. Na pomyslném žebříčku oblíbených aktivit stanuly

Rakousko atd.).

například pokusy s mincemi v černé díře, obtisky částí
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těla a obličeje do panelu z plastových pohyblivých prvků,

legislativních norem provozování drážní soupravy; starosta

stavba klenby či poněkud neobvyklé skupinové „lyžování“

Příbrami Ing. Pavel Pikrt, zastupující rovněž odbor silniční-

na dřevěných sněžnicích. Velký zájem dětí vyvolaly i hla-

ho hospodářství a investic města – zpracovatele dopravní-

volamy jako Kolumbovo vejce, hanojské věže, hmatové

ho a provozního řádu tohoto vláčku. Povrchovou báňskou

hádanky, prostorový či dotykový test. Během programu si

železnici pomáhali vybudovat mimo jiné i členové občan-

třídní týmy vyzkoušely také souboj v zápalkových kvízech

ského sdružení Montánní společnost z Prahy a z Mníšku

a do světa flory a fauny zabrousily prostřednictvím kouzel-

pod Brdy. Z dalších blízkých spolupracovníků přijali pozvání

né interaktivní biolavice plné hádanek.

na tuto akci zástupci Cechu příbramských horníků a hutní-

Programy pro školy plné experimentování s objekty,
volných her i aktivit k procvičování paměti, konstrukčních

ků, Spolku Prokop Příbram, starostové okolních obcí a další
hosté.

a znakových systémů, které byly v rámci výstavy realizo-

Ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl

vány, navštívilo takřka devět stovek dětí, nejen z místních

zahájil jízdy důlní železniční soupravy spolu s reprezentanty

škol. Ty si touto příležitostí připomenuly nejen svůj svátek,

vzpomínaných partnerských organizací a institucí symbo-

ale především společně se svým muzeem oslavily jeho

lickým poklepáním slavnostní hornickou holí – švancarou

125. „narozeniny“.

na kabinu důlního vláčku. Poté se již historická kolejová
Jitka Králová

souprava dala do pohybu s dětskými návštěvníky muzea.
Tento projekt by měl přispět k dalšímu uchovávání hor-

Nová trasa hornického vláčku

nických tradic Příbramska, a zároveň pomoci k obohacení
a k zatraktivnění turistického ruchu v regionu. Jeho realiza-

Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí zprovoznilo

ce uskutečněná v letech 2011–2013 byla výrazným způso-

Hornické muzeum Příbram dne 17. května 2013 slavnost-

bem podpořena Středočeským krajem, který je i zřizovate-

ně novou trasu hornického vláčku. Po trati, obnovené

lem Hornického muzea Příbram.

v Prokopské štole roku 1998, a železnici vybudované roku

Roman Abušinov

2007 mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem na Březových
Horách, to je již třetí drážní těleso. V tomto případě zhruba
300 m dlouhé a umístěné do areálu Památníku Vojna Lešetice v rámci skanzenu důlní techniky někdejších Uranových

Audioprůvodce až do mobilu

v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

dolů Příbram. Prvními pasažéry v důlních vozících tažených

Jablonec nad Nisou se nachází na hranici tří států. Pro-

lokomotivou typu Metallist ze 70. let 20. století byli symbo-

to také němečtí a polští návštěvníci tvoří naši významnou

licky žáci Základní školy Březové Hory, která s muzeem spo-

cílovou skupinu a nás těší, že se k nám pravidelně vracejí.

lupracuje již 13. sezónu na oblíbeném naučném projektu

O to více nás mrzely občasné negativní zápisy v návštěv-

s názvem „Školní rok v Hornickém muzeu Příbram“.

ní knize, které se týkaly absence textů v německém jazyce. Naše nadčasové expozice totiž při svém pořízení v roce
2004 počítaly s tím, že ve sjednocené Evropě se brzy všichni
domluvíme anglicky…
Proto jsme se v minulém roce po dohodě s naším zřizovatelem (ministerstvo kultury) rozhodli pořídit hlasové
průvodce našimi expozicemi. Požadovali jsme však nejen
dodávku klasických audiopřístrojů, ale také aplikaci umožňující využití „chytrých telefonů“. Do výběrového řízení
se přihlásily dvě firmy, z nichž pouze jedna měla s touto
aplikací již nějaké zkušenosti. S ohledem na kritérium nabídkové ceny však zvítězila ta druhá, která se mohla sice
pochlubit značnými zkušenostmi v oblasti audiopřístrojů

Akce se zúčastnili též partneři muzea, podílející se na

pro muzea a galerie, nicméně mobilní aplikaci se rozhodla

zprovoznění hornického vláčku: Ing. Václav Plojhar, ředitel

vyvíjet pro naše muzeum jako svou novinku. Šli jsme tedy

Správy uranových ložisek, o. z., s. p. DIAMO, jehož závod

trochu do rizika.

přispěl k repasi motorů důlní lokomotivy a k dodání části

A jak se technická novinka podařila? K naší mimořádné

kolejí; JUDr. Pavel Dvořák, náměstek předsedy Českého

spokojenosti. Dodavatel pro nás připravil aplikaci dokonce

báňského úřadu Praha, který dohlížel nad dodržováním

ve dvou variantách. První nabízí stažení celého textu do
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mobilu buď přímo v muzeu s využitím dodané wi-fi sítě pro-

Kvalitním podkladem pro další jednání je bezesporu pře-

střednictvím aplikace „virtuální kiosek“ nebo i předem v po-

hled současné legislativní situace, který byl vypracován

hodlí domova. Druhou možností je pak prohlídka expozic

koncem roku 2011, bude jej však potřeba aktualizovat. Ře-

s využitím čtečky QR kódů. Má nezanedbatelnou výhodu,

ditelka Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a ga-

a sice že umožňuje uživateli vybrat si pouze konkrétní in-

lerií Ministerstva kultury ČR (dále jen OMG) PhDr. Magda

formace k těm exponátům, které ho při prohlídce zaujmou.

Junková poté krátce shrnula současný stav legislativy, za-

Obě možnosti využití jsou uživatelsky velmi jednoduché

sahující do oblasti ochrany movitého kulturního dědictví.

a zejména, pro muzeum i návštěvníka, jsou zcela zdarma.

Pracovník OMG RNDr. Jiří Žalman pak nastínil důvody, proč

Po čtvrt roce fungování můžeme konstatovat, že realizace zakázky byla nadmíru úspěšná. Za částku cca 650 tis. Kč

jsou změny v legislativních předpisech nezbytné, a témata,
kterých by se dle názoru OMG měly změny týkat:

jsme pořídili jak uvedené mobilní aplikace, tak 10 ks klasických přístrojů s možností prohlížení obrázků a s nahráv-

Důvody:

kami v pěti jazykových mutacích. Kromě češtiny, němčiny

»» je potřeba zajistit lepší ochranu sbírek při převodu nebo

a polštiny jsme zvolili angličtinu a ruštinu. Kvalitu provede-

změně jejich majitele či správce

ní potvrzuje i spokojenost uživatelů, kteří audioprůvodce

»» je nezbytné zavést systém registrace (akreditace) muzeí,

chválí jako velmi kvalitně a dobře zpracovaného. Přístroje

aby se název „muzeum“ či „registrované muzeum“ stal

půjčujeme v češtině zcela zdarma, za cizí jazyk si návštěvní-

značkou kvality a průkazem plnění určitých standardů

ci (rádi) připlácejí 20 Kč.

»» bude možné dosáhnout změny zápisu v CES elektronicMilada Valečková

kou cestou (on-line)
»» je nutné upravit nejasné formulace umožňující několik
výkladů
Témata:
»» systém registrace muzeí, popř. stanovení dalších standardů muzejní práce a úpravy těch stávajících
»» vymezení pojmů, které jsou nově zavedené či nejasně
formulované, např. oborová sbírka
»» doprovodná dokumentace
»» sbírkový fond
»» změna práva žádat o zrušení zápisu v CES (nyní je mají
pouze územně samosprávné celky), popř. zápisu v budoucím registru muzeí

Výzva ke spolupráci
na novele muzejního zákona

»» doplnění povinnosti ochrany sbírek proti špatnému zacházení ze strany vlastníka či správce
»» zavedení povinnosti vlastníka či správce trvale uchovávat a chránit evidenci sbírek

Ve středu 12. června 2013 proběhlo na Ministerstvu

»» u povinnosti zpřístupnit sbírky badatelům, poskytnout

kultury ČR první jednání poradního orgánu náměstkyně

je k zápůjčkám atd. možnost vyloučení předmětů vysta-

ministryně kultury pro legislativní práci v oblasti movitého

vených ve stálých expozicích

kulturního dědictví, a to za účasti zástupců Ministerstva

»» doplnění důvodů k odpisu, resp. změny zápisu v CES

kultury ČR (dále jen MK), Asociace muzeí a galerií ČR (dále

kvůli přebytečnosti o přechod do vlastnictví jiné osoby

jen AMG) a Rady Galerií ČR (dále jen RG).
V úvodu jednání konstatovala náměstkyně ministryně
kultury PhDr. Anna Matoušková, že novelizace legislativ-

nebo prokázání vlastnického práva jiné osoby
»» u předpisů týkajících se vývozu sbírkových předmětů
změna části pojednávající o celních úřadech

ních předpisů v oblasti movitého kulturního dědictví není

»» upřesnění procesu inventarizace sbírek ve smyslu:

považována za zcela aktuální úkol, který je nutno splnit

»» inventarizační komise stvrzují správnost inventury

rychle, že však je obecně pociťována nezbytnost přizpůso-

»» vlastník (správce) sbírky je povinen zasílat na MK zprávu

bit legislativu vývoji oboru a z něj vyplývajícím potřebám.
Z této situace plyne nezanedbatelná výhoda, a sice, že je
na přípravu novely dostatek času a také prostoru k diskusi.
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»» stanovení sankcí pro zřizovatele při porušení povinnosti
požádat o zápis do CES (týká se muzeí zřizovaných státem, územně samosprávnými celky a obcemi)
Ze strany RG byla doplněna další témata:
»» vztah k autorskému zákonu a autorskému právu, zejména s ohledem na pojem autorského díla, zaměstnaneckého díla atd.
»» vztah k novele zákona o účetnictví a z něj vyplývajících

sekce, komise,
kolegia
Jednání výboru Muzeologické
komise AMG
Výbor Muzeologické komise se sešel 19. června 2013
v rámci odborného semináře „Muzea a sociálně znevý-

změn a potřeb
»» úprava právních předpisů v oblasti mobility sbírek

hodnění“ v Hodoníně. Zabýval se personální problematikou, informacemi o nové oborové literatuře a publikační

Ze strany AMG vzešly tyto doplňující návrhy:

činností členů komise. Projednal také plnění Hlavních linií

»» doplnění předpisů a částí týkajících se digitalizace sbí-

činnosti. Aktualizovaná podoba dokumentu bude připrave-

rek, zejména identifikace samotného pojmu „digitaliza-

na Žanetou Marešovou ke schválení výborem a projednání

ce“ a stanovení patřičných standardů

na plenárním zasedání komise 11. listopadu 2013. Dále na

»» odstranění nejasností vzniklých při převodu sbírek

zasedání výboru PhDr. Jan Dolák, Ph.D., informoval o po-

z vlastnictví státu do vlastnictví obcí a náprava situace,

stupující přípravě konference Muzeum a změna IV. Výbor

kdy v mnohých případech tento převod doposud ne-

se poté věnoval plánování plenárního zasedání, v rámci

proběhl

kterého proběhne i otevřené diskuzní fórum s pracovním
názvem „Muzeum a současnost – selekce, tezaurace a pre-

V závěru se účastníci jednání dohodli na následujících
úkolech:

zentace“, tematicky související s konferencí.
– ze zaslaného zápisu

1. OMG připraví do 31. července 2013 aktualizovanou
verzi přehledu současného právního prostředí v oblasti
ochrany movitého kulturního dědictví.
2. V rámci obou organizací, tj. RG a AMG, proběhne vnitřní
diskuse, na jejímž základě budou do 31. října 2013 před-

XLI. seminář Oborové komise
muzejních archeologů ČR
Ve dnech 29.–31. května 2013 se v Hranicích za spolupráce tamního Městského muzea a galerie konal XLI. seminář

loženy náměty a názory na to:
»» zda je novelizace legislativy skutečně nezbytná

Oborové komise muzejních archeologů ČR (OKMA), spo-

»» kterých předpisů a témat by se měla týkat

jený s výročním volebním plenárním zasedáním komise.

»» které další subjekty by měly být do poradního orgá-

Hlavním námětem semináře byla „Archeologie v muzeích

nu přizvány (osloveny budou na doporučení AMG již

a dobrovolnická práce“.První den zasedání byli účastníci

nyní Asociace krajů ČR a Svaz měst a obcí ČR, RG na-

předsedou komise PhDr. Karlem Sklenářem, DrSc., struč-

vrhla přizvat zástupce velkých církevních muzeí)

ně informováni o činnosti komise v uplynulém období,

3. AMG ve spolupráci s NIPOS poskytne v případě potřeby

a poté byly předneseny dva příspěvky k tématu semináře.

statistická data z přehledu V-Kult a z tabulek sestave-

Po ukončení diskuse se přistoupilo k volbám výboru OKMA

ných v rámci projektu benchmarking jako podklady pro

na další tříleté období 2013–2016. Předsedou byl zvolen

další jednání. RG učiní totéž na základě svého projektu

dr. Sklenář, členy výboru se stali: PhDr. Martina Beková,

přípravy systému standardizace a budoucí akreditace

PhDr. Alena Humpolová, PhDr. Ondřej Chvojka, PhDr. Zdeň-

muzeí, resp. z dotazníku, který je nyní jako úvodní krok

ka Měchurová, CSc., Mgr. Dana Menoušková, Mgr. Milan

celého projektu rozesílán.

Metlička, doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D, PhDr. Bedřich Štauber, PhDr. Jarmila Valentová a Mgr. David Zimola. Program

Své náměty a návrhy k uvedené problematice prosím

jednání pokračoval informací o jednotné počítačové platfor-

zasílejte nejpozději do 30. září 2013 na adresu Sekreta-

mě pro archeologii a kulturní a paměťové instituce, obvyk-

riátu AMG. Během října budou vaše náměty zpracovány

lou aktualizací adresáře archeologů působících v muzeích

a poskytnuty MK ČR a poté projednány na listopadovém

a institucích památkové péče, dalšími dvěma přednáškami

zasedání poradního orgánu. Děkuji za Vaši spolupráci

a exkurzemi, které probíhaly i druhý a třetí den jednání.

a také za čas a energii, které budete této záležitosti věnovat!

V usnesení semináře, přijatém na pozůstatcích známého

Luděk Beneš

sídliště lovců mamutů v Předmostí, se jeho účastníci obracejí
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na Asociaci muzeí a galerií ČR se žádostí, aby doporučila
ředitelům muzeí s archeologickými pracovišti přihlásit své
muzeum do Oborové komise muzejních archeologů a delegovat do ní své příslušné odborné pracovníky; absencí
tohoto administrativního opatření je řada muzejních archeologů zbavena možnosti plně se podílet na práci a řízení
OKMA. Dále usnesení uložilo výboru OKMA provést aktu-

metodická
centra
Zpráva o systému CESik

alizaci adresáře archeologů v muzeích a památkové péči

CESik, prostředník mezi uživateli (správci sbírek v muze-

a provést výběr místa i námětu semináře 2014, který se

ích) a CES, byl vytvořen v roce 2001 na tehdejším oddělení

bude konat v Čechách.

informatiky Moravského zemského muzea, aby ušetřil prá– ze zaslaného zápisu

ci správcům sbírek při hromadném zápisu čísel a zároveň
byl obrazem toho, co správce nahlásil do CES. CESik v první

Zasedání výboru komise
knihovníků

verzi 1.0 byl vytvořen pouze v prostředí MS Access 97, pro
uživatele nevlastnící MS Access 97 s modulem RunTime.
Další verze 1.2.0 a následná 1.2.1 pracují i v MS Access 2000,

Dne 10. června 2013 zasedal výbor Knihovnické komi-

2002, 2003, 2007 nebo 2010. Modul RunTime s MS Access

se AMG. Věnoval se aktuální povodňové situaci, přípravě

97 ve verzi 1.2.1 je rovněž k dispozici. Verze systému 1.2.1

37. semináře, který se uskuteční 3.–5. září 2013 v Ústí nad

pro různé varianty prostředí MS Access je spolu s aktuali-

Labem, a valné hromadě SKIP, kde se komise bude prezen-

zovanou nápovědou dostupná zdarma na stránkách CITeM,

tovat informačním panelem. Poté byla probrána vlastní

nebo na vyžádání na CD. Vzhledem k tomu, že výstupy sys-

činnost komise: školení souborného katalogu a AACR2 pro

tému souvisí se systémem CES a CESik na MK ČR, distribu-

muzejní knihovny, členská základna, plnění internetových

ce a kompletní uživatelská podpora, které zajišťuje CITeM,

stránek komise na webu AMG. Členové komise byli vyzváni

souvisí pouze s poslední verzi systému, konkrétně s CESi-

k uspořádání schůzek na úrovni regionů do 15. srpna 2013,

kem 1.2.1 (dále CESik).

kde členové navrhnou krajské kandidáty do KK AMG, kan-

Data CESiku jsou uložena odděleně od aplikace, soubor

didáty na předsedu, místopředsedu a tajemníka KK AMG

s aplikací (cesik.mdb) obsahuje pouze propojení na tabul-

a zašlou připomínky a podklady k Jednacímu řádu komise.

ky, které jsou uloženy v souboru s daty (cesikdat.mdb).

Výbor dále diskutoval o situaci muzejních knihoven v jed-

Soubor cesik.mdb je připraven ve variantách pro prostředí

notlivých krajích.

MS Access 97, 2000 a 2002, přičemž verze v MS Access 2002
– ze zaslaného zápisu

funguje i ve vyšších verzích 2003, 2007 nebo 2010. Všechny
aplikační soubory pracují s variantou dat uložených v jednotném formátu .mdb, vytvořenou v prostředí MS Access

Plné znění zápisů ze zasedání a seminářů Krajských
sekcí a oborových Komisí AMG, pokud je sekretariát

97. Drobné problémy s instalací ve Windows 7 nebo 8 byly
dořešeny opravou startovacího souboru cesik.js.

obdrží, naleznete na webu http://www.cz-museums.

V březnu 2013 byl otestován CESik v nejnovější verzi –

cz na stránkách jednotlivých Orgánů AMG. Každá

MS Access 2013. Tato verze sice podporuje formát .mdb,

sekce, komise či kolegium má možnost spravovat

ale pouze ten, který byl vytvořen od verze MS Access 2002.

si obsah své prezentace samostatně, po obdržení

Vzhledem k tomu, že data jsou uložena ve formátu .mdb MS

přístupového jména a hesla. Kromě informací o svých

Access 97, je to pro CESik nepříznivá zpráva.

členech, základních dokumentů a zápisů z jednání je

Jako logické řešení se nabízí vytvoření nové verze CESiku

možné publikovat také jakýkoli další obsah – pozván-

pro MS Access 2010, přičemž data budou uložena ve for-

ky na konference, zprávy z nich, fotogalerie, adresáře,

mátu .mdb MS Access 2002. Vytvoření nové verze by před-

seznamy odborné literatury atd.

stavovalo další časovou náročnost pro programování a tes-

V případě jakýchkoli problémů a dotazů se obra-

tování nové aplikace, ale zejména: větší zátěž pro CITeM

cejte na BcA. Janu Slezákovou, e-mail: slezakova@cz-

i z toho důvodu, že pro správce sbírek, kteří nedisponují MS

-museums.cz.

Access 2010 by CITeM zajišťovalo automatické převody dat

Na stránkách příslušných orgánů jsou průběžně

do nového formátu; dále problémy pro MK ČR, protože vý-

zveřejňovány také zápisy ze zasedání Senátu a jednání

stupy z CESiku by přicházely ve dvou formátech, které by

Exekutivy AMG.

se musely následně zpracovávat ve dvou různých verzích
CESiku.
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Příznivou zprávou je, že RunTime verze CESiku pracuje

nového řešení CES, pracovně nazvaného CES on-line. Toto

spolehlivě pod operačním systémem Windows 7 i 8. Win-

řešení by mělo eliminovat zejména časové prodlevy zpra-

dows 8 je distribuován od roku 2013, proto lze předpoklá-

cování.

dat, že každý správce sbírky bude vlastnit minimálně jeden

Je nutné podotknout, že CES již v době svého vzniku

počítač, kde bude operační systém této nebo nižší verze

byl koncipován jako webová aplikace, legislativa však on-

Windows. Tím by mohl být systém CESik ve střednědobém

-line aktualizaci po dobu jeho trvání neumožnila. Důležitou

horizontu postačující v těch verzích, které jsou v CITeM

otázkou zůstává: Bude tomu jinak u CES on-line? Zbaví mu-

k dispozici dosud.

zea „papírové“ komunikace? Posune CES od čísel alespoň

Používání CESiku je dobrovolné, celou agendu lze pro-

k základním popisným informacím, které se za čísly skrýva-

vádět i bez něj, pouze papírově. Naprostá většina správců

jí? Pokud CES on-line poskytne pouze to samé, co současný

sbírek však CESik využívá pro následující agendu:

CESik, nebude on-line vylepšení představovat víc než krát-

1. Žádost o zápis sbírky do CES. Prvotní přihláška musí být

kodobé řešení pro střednědobou koncepci.

v papírové podobě, lze ji vytisknout z CESiku. Správ-

Jarmila Podolníková

ce sbírky exportuje data pro CES v patřičném formátu
(.mdb), po zapsání sbírky do CES aktualizuje data v CESiku prostřednictvím importu aktualizačního souboru
(.txt), který obdrží na CD spolu s potvrzenou žádostí
z MK ČR
2. Změny čísel a údajů o sbírkách v CES. Změny provede

Bezpečnost muzejních sbírek III.
Minimální standard zabezpečení
muzeí výtvarných umění

správce sbírky v CESiku. Může přidat nová evidenční

Metodické centrum pro muzea výtvarného umění (MC

čísla nebo existující čísla nahradit jinými, případně čís-

MVU) v Národní galerii v Praze připravilo 10. června 2013 již

la vyřadit. Forma změny je obsahem patřičného pole

třetí seminář na téma bezpečnosti muzejních sbírek. Letoš-

u záznamu čísla. Data exportuje správce sbírky v přede-

ní zaměření úzce souviselo s probíhajícím víceletým gran-

psaném formátu (.mdb), po provedení změn v CES ak-

tovým projektem Rady galerií ČR (RG ČR), který se věnuje

tualizuje data v CESiku prostřednictvím importu aktuali-

standardizaci práce se sbírkami. Výstupem z tohoto pro-

začního souboru (.txt).

jektu RG ČR, na němž MC MVU úzce spolupracuje, by měly

3. Žádost o vývoz. Samotná žádost musí být vyplněna ručně do předepsaných barevných tiskopisů. Správce sbírek
v CESiku pouze vytvoří z označených čísel exportní soubor v předepsaném formátu (.mdb).

být návrhy minimálního standardu galerijní práce ve všech
důležitých oblastech muzejních činností.
Činnost muzeí umění je v západních zemích klasifikována jako veřejná služba, která podléhá určitým kritériím

Povinné přílohy lze doručit na MK ČR v papírové podobě

hodnocení. Na jejich základě je možno lépe vyhodnotit

nebo uložené na nosiči (obvykle CD).

a srozumitelněji vůči veřejné správě komunikovat stav, ve

Pro práci s daty CESik využívá jak možností databázo-

kterém se instituce nacházejí, jejich potřeby i plánovat in-

vého prostředí MS Access (vyhledávání, řazení, filtrování),

vestice. Důvodem pro zahájení celého procesu u nás je sílící

tak vlastních funkcí a tiskových výstupů. Kromě různých

potřeba nastavit a popsat standardní podmínky správy sbí-

exportů, importů a tiskových výstupů patří k vlastním funk-

rek, které umožní její systematický rozvoj a zlepšování a bu-

cím generování řady čísel zadaného intervalu, hromadná

dou kodifikovány nejen na úrovni profesních dohod mezi

změna vybraných čísel, řazení čísel podle uživatelem defi-

členskými galeriemi RG ČR. Dalším důvodem je neustálé

novaných vzorů.

rozevírání nůžek mezi hodnotou kulturního dědictví, které

Zálohu dat zajišťuje správce CESiku (nebo IT) v dané in-

galerie spravují a pro něž zajišťují náležitou péči, a neustále

stituci. Pokud se data ztratí nebo zničí, není to úplná tragé-

se snižující podporou z veřejných prostředků na tyto čin-

die, protože je lze obnovit importem z textového souboru,

nosti.

který poskytuje CES a na vyžádání jej vygeneruje MK ČR.

V rámci třetího bezpečnostního semináře byly předsta-

V CES však nejsou zaznamenány vazby inventárních čísel

veny probíhající projekty – Metodika uchovávání předmětů

na přírůstková, tyto se tedy obnovou dat podle CES ztratí.

kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení

CESiku se často vytýká zejména těžkopádnost výměny

dlouhodobé udržitelnosti Aktivity projektu (projekt NAKI, na

dat CESik – CES, tato však souvisí se vznikem obou systé-

kterém spolupracuje Technické muzeum v Brně, Národní

mů a nutnosti přizpůsobit se jeden druhému. Je pravdou,

památkový ústav a Moravská galerie v Brně), dále projekt

že tato komunikace neodpovídá současnému trendu infor-

Metodika a databáze požární ochrany památkových objek-

mačních technologií. MK ČR již delší dobu uvažuje o vývoji

tů, který byl podpořen v rámci Programu bezpečnostního
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výzkumu MV ČR a spolupracují na něm Národní památkový ústav, HZS ČR a Technické muzeum v Brně a již zmíněný
projekt RG ČR Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR
a způsoby jejího měření, na němž spolupracuje MC MVU.
V druhé části semináře byl minimální standard zabezpečení sbírek definován z pohledu profesionálů, kteří se
jednotlivým kategoriím – požární bezpečnosti, zabezpečení proti krádežím, dozorčí službě v muzeu a klimatickým
podmínkám pro ukládání výtvarných sbírek a jejich udržitelnému nastavení – věnovali z pohledu dodavatelů těchto
služeb a zákonných předpisů.
Závěry z diskuse budou zpracovány jako podklad pro
finální definování minimálního bezpečnostního standardu
a postoupeny RG ČR. Většina přednesených příspěvků bude

podobách – muzea a sociální inkluze, orientace muzea na

v průběhu prázdnin zpřístupněna na webu MC MVU (http://

rodinné návštěvy a na menšiny, muzea jako komunitní cen-

www.mc-galerie.cz). Na závěry z představených projektů si

tra, orientace muzeí směrem k typickým skupinám sociálně

však ještě nějaký čas budeme muset počkat.

znevýhodněných. Na dané téma můžeme nahlížet jak po

Dagmar Jelínková

stránce sociálně znevýhodněných jako uživatelů muzeí
s problematikou jejich specifických potřeb, tak po strán-

z konferencí,
seminářů
Ohlédnutí za seminářem
Muzea a sociálně znevýhodnění

ce sociální a etické rovinytématu, tak i po stránce sociálně
znevýhodněných jako objektu dokumentace doby a její
prezentace. Příspěvky letošního semináře se řady těchto
oblastí dotýkala.
Seminář zahájila ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Mgr. Irena Chovančíková. Dopolední blok semináře otevřely příspěvky spíše obecnější a teoretičtější roviny spolu
s příklady ze zahraničí, odpolední blok byl zaměřen na práci
se seniory a návštěvníky muzeí se zdravotním a sociálním
znevýhodněním. Třetí blok byl věnován workshopu „Muzea

Letošní téma hodonínského muzeologického semináře,

a ti druzí“ Mgr. Lenky Mrázové, který směřoval k aktuálním

který proběhl ve dnech 19.–20. června ve víceúčelovém sálu

pohledům interkulturní výchovy v kontextu muzejního pro-

Evropa, bylo sociálně orientované. Zaměřením pozornosti

středí a výstavní didaktiky jako inspirace pro práci s tématem

na problematiku „Muzea a sociálně znevýhodnění“ seminář

minorit obecně. Druhý den semináře zahájil blok věnovaný

reflektoval současnou společenskou a ekonomickou situaci

sociálně znevýhodněným skupinám. Závěrečná část semi-

a také tematickou návaznost na předchozí ročníky. Seminář

náře byla určena kratším příspěvkům a dalším příkladům

pořádalo Masarykovo muzeum v Hodoníně a Ústav archeo-

dobré praxe.

logie a muzeologie FF MU v Brně ve spolupráci s Muzeologickou komisí AMG a za podpory Ministerstva kultury ČR.

Zájem muzejních pracovníků, stejně jako kolegů z univerzit ukázal, že tato problematika je velmi široká a pro

Hodonínské muzeologické semináře v minulých roční-

účastníky semináře vysoce aktuální. To se také projevilo

cích akcentovaly práci muzeí s konkrétními skupinami ná-

v dlouhých diskuzích, od nichž se účastníci semináře nene-

vštěvníků. Naposledy před dvěma lety to byla s ohledem

chali odradit ani nezvykle tropickým počasím po oba dny

na demografický vývoj stále významnější problematika

semináře. Na závěr nezbývá než se zamyslet, jaké aktuální

specifických potřeb seniorů. Letošní ročník na téma navázal

téma bude vhodné zvolit pro další muzeologický seminář

a obrátil svou pozornost k otázkám rozvíjení společenské-

v Hodoníně, který je plánován opět za dva roky, tedy v roce

ho poslání muzeí s respektem k sociální a kulturní diverzitě

2015.

muzejního publika. Zaměřil se na specifika sociálně znevý-

Michaela Zálešáková a Lucie Jagošová

hodněných a vyloučených osob či skupin a jejich speciálních potřeb, která jim umožňují nebo usnadňují spoluúčast-

Nezkrácenou verzi zprávy s přehledem příspěvků všech před-

nit se kulturních a vzdělávacích aktivit. Šíře tohoto tématu

nášejících naleznete na webu AMG http://www.cz-museums.cz

skýtá možnost sledovat jeho reflexi v rámci oboru v různých

pod záložkou Dění v oboru – Zprávy z konferencí.
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Mezinárodní konference
Mobilita sbírek

byl nastíněn vliv současné ekonomické krize na muzea
v Německu, Španělsku a Rumunsku. Německá muzea jsou
v relativně komfortní situaci, kdy jsou veřejné prostředky

Organizátorem mezinárodní konference věnované té-

masivně investovány do rekonstrukcí a výstavby. To již ne-

matu mobility sbírek, která se konala od 2. do 4. června

platí pro prostředky určené na provoz mnohdy velkoryse

letošního roku v budově muzea současného umění Ham-

rozšířených muzeí. Této „kvadratuře kruhu“ se němečtí ko-

burger Bahnhof v Berlíně, byl Ústav pro výzkum muzeí

legové snaží čelit racionalizací (včetně určité redukce pra-

Státních muzeí Berlín (Institut für Museumforschung Sta-

covních míst a výstavního programu) a bohužel také dosti

atliche Museen zu Berlin). Konference se zúčastnili odbor-

výrazným zvýšením vstupného. Španělská muzea jsou již

níci z Belgie, České republiky, Estonska, Irska, Itálie, Kypru,

v méně komfortní situaci a snaží se vyrovnat s dopadem

Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, hostitelské země Němec-

citelných škrtů způsobem, který označují za kreativní, tedy

ka, Nizozemí, Polska, Rakouska, Španělska, Švédska a Velké

důrazem na práci s místními komunitami, sponzory, vlast-

Británie. Hlavním tématem konference byla implementace

ními sbírkami apod. Dopad drastických 25 % škrtů na ru-

doporučení evropské OMC odborné pracovní skupiny pro

munská muzea je takřka tragický. Došlo totiž nejen k jejich

mobilitu sbírek, obsažených v Závěrečné zprávě Odborné

slučování, ale bohužel i jejich deprofesionalizaci, a to navíc

pracovní skupiny OMC pro zkoumání způsobů a prostředků ke

za situace masivních restitucí, přičemž stát nemá na zpětný

zjednodušení a zlevnění procesu půjčování a zapůjčování na

výkup restituovaných kulturních předmětů prakticky žád-

evropské, národní a muzejní úrovni, udržitelnost a aktuali-

né prostředky. Základním cílem, o který rumunští kolegové

zace databáze věnované tématu mobility sbírek, odborná

usilují, je opětná profesionalizace oboru. Dopadem součas-

správa a financování těchto webových stránek. Druhým,

né ekonomické krize na muzea se zabýval také evropský

neméně aktuálním tématem byl dopad současné ekono-

výbor ICOM. Tzv. Lisabonskou deklaraci Support Culture and

mické krize na muzea v evropských zemích.

Museums to Face the Global Crisis and Bulid the Future, která

Konferenci moderoval zástupce hostitelského Institutu

je adresována Evropskému parlamentu, Evropské komisi

a člen obou evropských skupin pro mobilitu sbírek, které

a parlamentům a vládám jednotlivých evropských zemí,

pracovaly v letech 2008–2010 a 2011–2012, Werner Weber.

představil Wim de Vos (ICOM Vlaanderen). Jakýmsi leitmoti-

Prof. Monika Hagedorn-Saupe představila webové strán-

vem deklarace je zdůraznění skutečnosti, že muzea nejsou

ky http://www.lending-for-europe.eu, které slouží jako

konzumenty zdrojů, ale naopak hybnou silou vývoje a že

hlavní fórum odborných příspěvků i aktuálních informa-

investice do muzeí je – zdánlivě paradoxně – investicí do

cí věnovaných problematice mobility sbírek; další rozvoj

budoucnosti. De Vos zdůraznil význam, který má každý je-

této platformy je pochopitelně podmíněn dostatečným

den podpis národních výborů ICOM i ředitelů jednotlivých

finančním zabezpečením, které bohužel není dosud vyře-

muzeí na evropské i národní úrovni.

šeno. Frank Bergevoet (NL), taktéž aktivní účastník obou

Marinos Iannides z Technické university na Kypru před-

evropských pracovních skupin pro mobilitu sbírek a autor

nesl svůj náhled na nové trendy v digitalizaci kulturního

řady příspěvků věnovaných zejména statistickým otázkám,

dědictví. Jeho příspěvek poukázal na možná úskalí a nedo-

představil pracovní verzi sofistikovaného programu, který

rozumění v této oblasti. Zřejmě díky své aktivní účasti na

podrobně monitoruje nizozemská muzea z hlediska jejich

dle mého soudu poněkud kontroverzní „rekonstrukci“ Frau-

zapojení do procesu půjčování a zapůjčování. Hillary Bauer

enkirche v Drážďanech nebyl tento zapálený IT odborník

(UK), spolupředsedkyně obou pracovních skupin, předsta-

sto zcela rozlišit originál od repliky a rozdílnou roli těchto

vila výsledky jejich práce. Rosanna Binacchi (IT), druhá ze

dvou fenoménů pro uchování kulturního dědictví. Jeho

spolupředsedkyň evropských pracovních skupin pro mo-

vystoupení naznačilo, že v případě digitalizace kulturních

bilitu sbírek, moderovala blok věnovaný implementaci do-

předmětů mohou IT odborníci a muzejní obec „hovořit růz-

poručení těchto pracovních skupin v oblasti státní záruky,

nými jazyky“. Podle mého by se tento trend dal shrnout do

vyhodnocování rizik, sdílené odpovědnosti a přepravy. Cor-

bonmotu, že „digitalizace je dobrý sluha, ale špatný pán“.

nelia Dümcke (DE) a Freda Matassa (UK) shrnuly výsledky

V závěrečném bloku účastníci konference diskutovali

svojí studie věnované výzkumu Oceňování uměleckých děl;

o možnostech, jak udržet a aktualizovat fórum věnované

tato problematika je velice aktuální zejména v souvislosti

problematice mobility sbírek. Pro nás potěšitelné je, že Čes-

s komerčními tlaky, se kterými se muzea v současnosti musí

ká republika patří k těm zemím, ve kterých jsou dokumenty

vyrovnávat.

pracovních skupin pro mobilitu sbírek dostupné v překla-

Následující blok byl věnován problematice dopadu sou-

du do národních jazyků, v tomto konkrétním případě díky

časné finanční krize na muzea. Podrobnějším způsobem

grantu Ministerstva kultury ČR na webových stránkách
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Metodického centra pro muzea výtvarného umění. Méně

farního chrámu ve Stonavě v letech 1906–1910 a likvidací

potěšitelná je odpověď Evropské komise na opakovaně za-

místního dřevěného kostela v roce 1913 zamířila plastika

sílané dotazy na zřízení stálého výboru pro mobilitu sbírek

již v roce 1910 do sbírek těšínského muzea. Od roku 1997

a vybudování platformy, která by poskytovala aktualizova-

probíhalo v Krakově její náročné restaurování. Jeho dokon-

né informace v oblasti mobility sbírek. Odpověď Evropské

čení, stejně jako možnost uspořádat vědeckou konferenci,

komise byla sice pozitivně laděná, ale bez reálného závazku

umožnil mezinárodní projekt W czasach sztuki bez granic /

podpory tohoto projektu, zejména finanční. Dle Rosanny

/ V dobách umění bez hranic, spolufinancovaný z prostředků

Binacchi je reálná šance, že toto téma bude jednou z priorit

Evropského fondu pro regionální rozvoj a státního rozpoč-

italského předsednictví EU (tj. v druhé polovině roku 2014).

tu prostřednictvím Euroregionu Těšínské Slezsko – Śląsk Ci-

Zatím budou členové obou evropských skupin pro mobilitu

eszyński. Partnery projektu jsou MŚC a Muzeum Těšínska se

sbírek a další odborníci v této oblasti v kontaktu a připraví

sídlem v Českém Těšíně. Obnovená dřevořezba získala mís-

Deklaraci, kterou do konce letošního roku předloží Evrop-

to ve stálé expozici sbírek gotického a renesančního umění

ské komisi.

v MŚC. Za účelem uspořádání konference bylo z katovicMagda Němcová

kého Arcidiecézního muzea zapůjčeno jiné dílo pocháze-

Užitečné webové stránky a odkazy:

jící z Těšínska, konkrétně ze zaniklého kostela sv. Vavřince

Oddíl Mobilita sbírek na webu NEMO:

v Kostelci v Těrlicku (okres Karviná). Jedná se o polychromo-

http://www.ne-mo.org/index.php?id=103&STIL=0&C_PI-

vanou pozdně gotickou dřevořezbu zobrazující sv. Rodinu

D=&C_UID=1/

(literatura uvádí rovněž Velkou rodinu Panny Marie).

Web Lending for Europe
http://www.lending-for-europe.eu/

Zmíněná středověká díla z Těšínska mají spojitost s osobností a okruhem vratislavského mistra Jacoba Beinharta (cca
1460–1525). Nejznámější památkou spjatou s jeho jménem

Na webových stránkách Metodického centra pro muzea vý-

je Madona s dítětem z roku 1499, umístěná na severní stra-

tvarného umění http://www.mc-galerie.cz jsou k dispozici do-

ně sakristie někdejšího farního chrámu sv. Máří Magdalé-

kumenty Odborné pracovní skupiny OMC pro mobilitu sbírek

ny ve Vratislavi (dnes katedrála polskokatolické církve).

EU v českém překladu.

Beinhartovo autorství či vliv bývají rovněž spojovány s ma-

Seznam doporučené literatury naleznete v nezkrácené verzi

riánským oltářem v dolnoslezském Minsterberku (dnes

příspěvku na http://www.cz-museums.cz pod záložkou Dění

Ziębice), oltářem sv. Lukáše z kostela sv. Máří Magdalény

v oboru – Zprávy z konferencí.

ve Vratislavi či několika dalšími díly dochovanými přede-

přeshraniční
spolupráce
Konference Slezská gotika
Mistra Jacoba Beinharta
Další počin tradiční muzejní spolupráce

vším na území dnešního Polska a Německa. Beinhartovou
vratislavskou dílnou prošlo v průběhu téměř čtyř desetiletí
na dvaapadesát žáků. Řada z nich tvořila v intencích svého
mistra. Jedním z hlavních cílů těšínské konference tedy bylo
přiblížit se odpovědi na otázku, zda do tohoto okruhu náleží i pozdně gotické dřevořezby ze Stonavy a Kostelce.
Konference s názvem „Śląski gotyk Mistrza Jakuba Beinharta – Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta“ se uskutečnila ve čtvrtek 16. května 2013 v Římském sále těšínského
Laryšova paláce, sídle MŚC. V dopoledním bloku zazněly
čtyři referáty. První příspěvek náležel Barbaře Budziaszek

Jedním z hlavních impulsů k uspořádání mezinárodní

(Akademia Sztuk Pięknych, Kraków), hlavní restaurátorce

vědecké konference věnované přednímu umělci slezské

Velké rodiny Panny Marie ze Stonavy. Po shrnutí základních

pozdní gotiky přelomu 15. a 16. století bylo dokončení dlou-

údajů vztahujících se k historickým záznamům o památce

holetého restaurování a navrácení dřevořezby tzv. Velké ro-

věnovala převážnou část pozornosti průběhu samotného

diny Panny Marie ze Stonavy, jež je součástí umělecké sbír-

restaurování. Zdůraznila přitom, že bouřlivé reakce a dis-

ky Muzea Śląska Cieszyńskiego (dále jen MŚC) v polském

kuze v polských restaurátorských a uměleckohistorických

Těšíně. Tato cenná pozdně gotická práce patří k původní

kruzích vyvolalo rozhodnutí zcela nově doplnit chybějící

součásti mobiliáře nejstaršího dřevěného kostela sv. Máří

fragment spodní části jedné poloviny stonavské památky.

Magdalény ve Stonavě (okres Karviná). V roce 1779 byla

Následoval výklad nestora českého gotického a renesanč-

přenesena do nově postaveného barokního dřevěného

ního umění, Iva Hlobila (Ústav dějin umění Akademie věd

kostela téhož patrocinia. V souvislosti s výstavbou zděného

v Praze), jenž byl věnován ikonografii Beinhartovy zmíněné
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madony ze sakristie vratislavského chrámu sv. Máří Mag-

Kaczmarek spatřuje snahu o monopolizaci mistra, který

dalény. Tato kamenná plastika, jejíž podstavec je označen

byl činný více jako řezbář nežli sochař, a pořízení skulptury

Beinhartovým jménem a datací (Jacob 1499 Beynhart), je

chápe jako fundaci celého cechu, v jehož čele Beinhart stál.

již od 19. století předmětem uměleckohistorických disku-

Další příspěvek patřil současné klíčové badatelce v oblasti

zí vedoucích se kolem autorství. V případě otázky, zda byl

pozdně gotické plastiky v Lužici, Katje M. Mieth (Landes-

vratislavský umělec autorem či pouze objednavatelem této

stelle für Museumswesen, Chemnitz). Představila v něm vliv

skulptury, dospěl prof. Hlobil ke konstatování, že Beinhar-

Beinhartova okruhu na pozdně gotické umění v Horní Lu-

tovo autorství by bylo možné spolehlivě vyloučit pouze

žici. Předposlední příspěvek byl věnován výtvarné kultuře

v případě, že by ve slezské metropoli působil výlučně jen

východních Čech v pohusitské době a jejímu vztahu k Dol-

jako malíř.

nímu Slezsku. Referující Milan Dospěl (Univerzita Palackého, Olomouc) představil zástupce východočeských pozdně
gotických skulptur a jejich dolnoslezské analogie. Mezinárodní vědeckou konferenci uzavřel příspěvek Davida Pindura (Muzeum Těšínska) představující zaniklé kostely sv. Máří
Magdalény a sv. Vavřince v Těrlicku-Kostelci jako prostředí
umístění Beinhartova díla na Těšínsku. Modifikované verze
tohoto příspěvku zazní rovněž na zářijových přednáškách
pro širší veřejnost v kostelech ve Stonavě a Kostelci. Obě
akce jsou další součástí projektu W czasach sztuki bez granic /
/ V dobách umění bez hranic
Z výše uvedeného by se mohlo zdát, že Beinhartovské téma bylo na tomto setkání vyčerpáno. O opaku však
svědčí zanícené diskuze mezi jednotlivými přednáškovými

Vystoupení prof. PhDr. Iva Hlobila, CSc., přihlíží dr hab. Romuald Kaczmarek z Vratislavi. Foto: Krystian Firla

bloky konference, stejně jako závěry většiny přednesených
příspěvků. Nad Mistrem Beinhartem a jeho dílem nyní visí

Na jinou sochu spojovanou s Beinhartovou tvorbou,

mnohem více otazníků. Konferenční příspěvky, jež budou

madonu z fary ve velkopolské Poznani, zaměřil pozornost

publikovány v připravovaném pátém svazku Těšínského

Adam Soćko (Muzeum Narodowe, Poznań). V předneseném

muzejního sborníku, který vyjde v rámci zmíněného projek-

referátu dospěl k závěru, že se jedná o dílo tohoto vratislav-

tu do konce roku 2013, se bezpochyby stanou významným

ského mistra, a poukázal na některé analogie pojící zmíně-

odrazovým můstkem k dalšímu odkrývání dosud skrytých

nou kamennou skulpturu s madonou ze sakristie vratislav-

hlubin poznání dějin umění Slezska i širšího středoevrop-

ského chrámu sv. Máří Magdalény. Wojciech Marcinkowski

ského prostoru v období pozdního středověku a počátků

(Muzeum Narodowe, Kraków) ve svém referátu představil

raného novověku.

pozdně gotické reliéfy s mariánskou tematikou tvořící sou-

David Pindur

část novogotického hlavního oltáře farního kostela sv. Petra
a Pavla v dolnoslezské Střehomi (dnes Strzegom) jako dosud neznámé Beinhartovo dílo z druhé dekády 16. století.
V odpolední části konference zaznělo šest příspěvků.
Zofia Herman (Uniwersytet Warszawski) se hlouběji zabývala známým Beinhartovým dílem s názvem Svatý Lukáš
maluje Pannu Marii. Toto sousoší, původní součást bočního
oltáře sv. Lukáše ve vratislavském chrámu sv. Máří Magdalény, se dnes nachází ve sbírkách varšavského Národního
muzea. Helena Dáňová (Národní galerie, Praha) hledala
styčné body mezi Beinhartem a tzv. Mistrem Olomouckých
madon. Mezi stěžejní konferenční příspěvky patřil výklad
Romualda Kaczmarka (Uniwersytet Wrocławski) o problémech spjatých se sochařským a řezbářským dílem připisovaným Beinhartovi. V umístění jeho jména na podstavec
madony v sakristii kostela sv. Máří Magdalény ve Vratislavi

Část účastníků konference u vystavené Velké rodiny Panny
Marie ze Stonavy v Muzeum Śląska Cieszyńskiego.
Foto: Krystian Firla
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pozvánky na konference
Prevence rizik a náprava škod
způsobených haváriemi
nebo živelními pohromami II
8. října 2013

1836–1918. Prostor bude věnován jak příspěvkům, které se
zabývají vlastní železniční historií (osobnosti, vozidla, tratě,
nádraží, železniční technika apod.), tak i tématům vývoje
historiografie a metodologie oboru železniční historie. Informace získáte též na www.ntm.cz či u Mgr. Michala Novotného na e-mailu: michal.novotny@ntm.cz.

Od prvních seminářů Českého komitétu Modrého štítu

– ze zaslaných materiálů

k prevenci rizik a k přípravě evakuačních a krizových plánů uplynulo více než 10 let. Změnily se některé legislativní normy, zlepšila záchranná technika i podmínky požární
bezpečnosti staveb, možnosti diagnostiky. Český komitét
Modrého štítu se proto rozhodl uspořádat konferenci Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II, která se bude konat v Národním archivu
v Praze na Chodovci v úterý 8. října 2013.
Konference se bude zabývat možnostmi preventivních

K historii průmyslu, exaktních
věd a techniky na Moravě
a ve Slezsku II.
Od konce 18. století do roku 1918
29.–30. října 2013

opatření, analýzou rizikových faktorů, jejich optimalizací

Technické muzeum v Brně pořádá ve spolupráci s Ka-

a novými přístupy k analýze, evakuačními plány a zabezpe-

tedrou historie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

čením předmětů kulturní hodnoty a památkových objektů,

a Společností pro dějiny věd a techniky dvoudenní odborný

zazní také zkušenosti z mimořádných událostí, informace

seminář, který se uskuteční v přednáškovém sále Technic-

o spolupráci archivů ČR, Polska a Německa v oblasti kri-

kého muzea v Brně. Cílem semináře je přiblížit a objasnit

zového plánování, bude předložena metodika a zmíněny

kořeny zásadních změn ve struktuře moravské a slezské

nástroje ochrany a záchrany artefaktů ohrožených povod-

ekonomiky a exaktních věd od konce 18. století do roku

němi. Pracovníci Integrovaného záchranného systému –

1918, nastínit koncepty vývoje v jednotlivých výrobních

hasičského záchranného sboru přednesou referáty k historii

strukturách a regionech s jejich odlišnostmi a iniciovat od-

a současnosti požární ochrany kulturního dědictví. Vedoucí

borný zájem o tuto tematiku jak u členů historické obce,

pracovníci MK ČR promluví o koncepci úřadu v ochraně kul-

tak u adeptů historického bádání. Jsou vítány příspěvky na

turních památek a movitého kulturního dědictví.

následující témata:

Konference je určena pro pracovníky archivů, knihoven,

1. Muzeum, historie a veřejnost (realizované a připravova-

ústavů památkové péče, muzeí a galerií, ale také pro zá-

né výstavní a výukové projekty, stálé expozice, sbírkové

stupce státní správy, krajských a obecních úřadů. Program

fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními insti-

konference a formulář přihlášky bude přístupný od konce

tucemi v České republice a dalších zemích, průmyslové

srpna na stránce http://www.skipcr.cz/odborne-organy/

památky a jejich přínos pro výuku dějepisu).
2. Strojírenský, textilní a zpracovatelský průmysl a jeho

cesky-komitet-modry-stit.
Jana Součková

historie, vývoj techniky (dějiny firem a podniků, výroba

Železnice v nás

nástrojů, přístrojové techniky a zařízení, technologie

15.–16. října 2013

jekty a objevy, významné osobnosti z oblasti průmyslu

výroby a výrobní proces, významné a zapomenuté proa techniky, industriální architektura).

Železniční muzeum Národního technického muzea si

3. Dějiny každodennosti a všedního života (sociální a děl-

vás dovoluje pozvat na dvoudenní odborný seminář z cyk-

nická otázka, bydlení a bytové poměry, vzdělanost, lé-

lu Z dějin železniční dopravy, který se uskuteční 15.–16. října

kařská péče).

2013 v hlavní budově Národního technického muzea v Praze na Letné.
Program semináře bude věnován prolínání železniční
historie s hospodářskými, sociálními, politickými, právními
a ekonomickými dějinami Čech, Moravy a Slezska v období
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Podrobné instrukce pro přednášející a přihlášky ke stažení naleznete na http://www.technicalmuseum.cz/seminare či na e-mailu slabotinsky@technicalmuseum.cz. Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 14. října 2013.
– ze zaslaných materiálů

Kalendárium kulturních událostí
Bechyně

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Kouzlo hlíny. Poklady z depozitáře
bechyňské keramické školy		

5. 5. – 31. 10. 2013

Bělá pod Bezdězem

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

Odívání – tato nádherná poezie
v životě ženy
Anuše Mittenhubrová. Zapomenutá
spisovatelka
Kalendář věčné radosti. Erotické koláže
Jánuše Kubíčka

6. 6. – 30. 9. 2013
13. 6. – 30. 9. 2013
1. 8. – 30. 9. 2013

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Ruční práce klubu seniorů
Vladimír Císař: Obrazy

1. 9. – 26. 9. 2013
1. 10. – 31. 10. 2013

Benešov

Muzeum Podblanicka

Jak se lidé oblékali. Barbie jako manekýnky

13. 6. – 7. 9. 2013

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o.

Antonín Porket – Malíř starého Berouna
Stopy medvěda

Blovice

24. 4. – 4. 9. 2013
29. 5. – 1. 9. 2013

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Akvizice 2012
Jan Sládek 20
Bigbít na jižním Plzeňsku
Origami – japonské umění z papíru
Práce konzervátora 2013

Bojkovice

Muzeum Bojkovska
Josef Tomečka

Brandýs nad Labem

Oblastní muzeum Praha-východ
Brandýské náměstí

Brno

9. 5. – 29. 9. 2013
8. 8. – 29. 9. 2013
6. 9. – 31. 10. 2013
5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
14. 6. – 30. 9. 2013
20. 6. – 8. 9. 2013

Moravská galerie v Brně

Jurkovičova vila
Zdeněk Plesník a Miroslav Navrátil
11. 4. – 28. 10. 2013
Pražákův palác
S. d. Ch.: Orbis Varlén a nic
21. 3. – 29. 9. 2013
Daniel Balabán
26. 7. – 27. 10. 2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné
české módní tvorbě
27. 9. 2013 – 18. 5. 2014

Muzeum města Brna, p. o.
Krystalíza her
Pavel Werner: Sklo

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Identy_ta

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Botanika známá i neznámá
Dietrichsteinský palác
Bystřec. Založení, život a zánik
středověké vsi
Normalizaci navzdory. Občanský odpor
proti komunistické totalitě
Bible kralická, rok vydání 1613

31. 5. – 27. 10. 2013
26. 6. – 8. 9. 2013
19. 5. – 29. 9. 2013

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Cyril a Metoděj – doba, život a dílo. 1150 výročí
příchodu věrozvěstů
28. 3. – 29. 9. 2013
Památník Leoše Janáčka
Čestmír Kafka
28. 9. – 17. 10. 2013
Pavilon Anthropos
Dobrodružná Afrika očima cestovatelů 22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Technické muzeum v Brně

Vynálezci a vynálezy
17. 12. 2012 – 31. 12. 2013
Jan Drtina: Život a dílo
12. 3. – 30. 9. 2013
Design VUT
1. 6. – 22. 9. 2013
Ladíte s námi. Na vlnách rozhlasové
a televizní historie
3. 6. – 27. 10. 2013

Brtnice

Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann – Friedrich Kiesler

28. 5. – 27. 10. 2013

Bruntál

Muzeum v Bruntále, p. o.

Bruntál v umění a uměleckých řemeslech

1. 8. – 29. 9. 2013

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Merkur – dětství se šroubky
Max Švabinský: grafická díla
Libor Juřena: současná tvorba

Bystřice pod Hostýnem

18. 5. – 15. 9. 2013
14. 6. – 1. 9. 2013
27. 9. – 10. 11. 2013

Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Jano Köhler. Ke 140. výročí narození

19. 7 – 1. 9. 2013

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Benedikt, Prášek: Obrazy
Tomáš Mladějovský: Výběr z tvorby

Čelákovice

5. 8. – 1. 9. 2013
9. 9. – 22. 9. 2013

Městské muzeum v Čelákovicích

Retrospektiva malíře
a grafika Jiřího Hanžlíka
Příroda Čelákovic – vývoj městské krajiny
Svět loutek a animovaných
filmů Jana Karpaše

29. 6. – 1. 9. 2013
7. 9. – 29. 9. 2013
5. 10. – 27. 10. 2013

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Adepte cechu Hubertova… Tradice
a současnost myslivosti
M. Balzarová: Podmořský život
Z let osmdesátých
T. Petr: Indický svátek
L. Renner: Krásy našeho domova

30. 3. – 31. 10. 2013
21. 6. – 1. 9. 2013
27. 6. – 15. 9. 2013
18. 9. – 3. 11. 2013
26. 9. – 28. 10. 2013

Česká Třebová

Městské muzeum
Max Švabinský
V negližé

6. 6. – 1. 9. 2013
19. 9. – 17. 11. 2013

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy… 23. 4. – 29. 11. 2013
17. 4. – 22. 9. 2013
24. 4. – 31. 12. 2013
5. 6. – 10. 11. 2013
28. 9. – 13. 10. 2013

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice
Cukr, káva, čokoláda aneb Pojďte s námi
do cukrárny

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy

Staré splavy na historické pohlednici

23. 6. – 8. 9. 2013
1. 8. 2013 – 31. 8. 2013

I

Kalendárium kulturních událostí
Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Výstavní síň ve Staré radnici
Renata Greiner
Jak se žilo v podkrkonošských chalupách

5. 9. – 6. 10. 2013
7. 6 – 1. 9. 2013

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně
Milan Bauer: Grafika
Jana Audesová: Obrazy, grafika,
keramika

Frýdek-Místek

12. 7. – 18. 9. 2013

20. 9. 2013 – 6. 2. 2014

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Léta létání
Krása ukrytá v kovu
8. beskydské trienále řezbářů

Havlíčkův Brod

28. 4. – 15. 9. 2013
13. 6. – 1. 9. 2013
12. 9. – 10. 11. 2013

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Filip T. A. K.: Prostory uvidění
Ladislav Čepelák

4. 7. – 1. 9. 2013
6. 9. – 13. 10. 2013

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
František Janák: Obrazy, tavená plastika
Historické sklo z brusírny Vlček
ze Světlé nad Sázavou

Hlinsko v Čechách

6. 8. – 29. 9. 2013
6. 8. – 29. 9. 2013

Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
53. výtvarné Hlinecko:
Vojtěch Hynais (1854–1925)
Ludvík Kuba (1863–1956)
Jindřich Hegr: Obrazy

Hluboká nad Vltavou

22. 6. – 8. 9. 2013
22. 6. – 8. 9. 2013
21. 9. – 10. 11. 2013

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Divadlo českých potulných loutkářů
Cesta dívek za vzděláním
Múzy chrám. 100 let od otevření
muzea architekta Jana Kotěry
Vše za sto let

Hranice

Rozpomenutí III. Kresba, malba, instalace
Terezy Mílové a Heleny Krotké

Městské muzeum a galerie
Gumpoldskiercher Kreis

Galerie výtvarného umění v Chebu

Nová stálá expozice:
Gotické sochařství na Chebsku
od 19. 6. 2013
Eva Volfová: Z domu a zahrady
4. 4. – 29. 9. 2013
Osobní výběr II – Adam Hnojil, historik umění 9. 7. – 6. 10. 2013
Bertel Thorvaldsen: Památník Karla Filipa
Schwarzenberga, 1821 / Opus Magnum
9. 7. – 11. 9. 2013
Umění v Chebu. Umění ve veřejném prostoru
od 19. století do současnosti
18. 7. – 6. 10. 2013
Cecilia Nygren (+ Otakar Rákosník)
8. 9. – 30. 10. 2013

Chomutov

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Kostel sv. Kateřiny
Napoleonica 2013. Chomutov jako centrum diplomacie
konce napoleonských válek
25. 5. – 31. 10. 2013

Chrastava

Městské muzeum a galerie v Chrastavě

1. 4. – 31. 10. 2013

Chropyně

16. 9. – 8. 12. 2013

Křídla motýlí
Nechte na hlavě!

Když jsem já sloužil…

Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Jano Köhler: S láskou k Bohu a umění
Umělecký dům v Hodoníně 1913–2013

11. 9. – 3. 11. 2013
11. 9. – 3. 11. 2013

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Tradice sv. Cyrila a Metoděje
v minulosti a dnes
Budova sálu Evropa
Čarovné barvy země
Tajemství Langobardů

Holešov

14. 6. – 8. 9. 2013
22. 7. – 1. 9. 2013
24. 6. – 29. 9. 2013

Městské muzeum a galerie Holešov

Budiž světlo!
21. 5. – 8. 9. 2013
Moravští krajináři. Žáci Julia Mařáka – Roman Havelka,
Alois Kalvoda, Stanislav Lolek
6. 6. – 29. 9. 2013
Kryštof Vaněk: Fotografie
13. 6 – 29. 9. 2013
VÚ 7374. 7. výsadkový pluk zvláštního určení
v Holešově (1961–1969)
24. 7. –27. 10. 2013
Letní iluze XI.
11. 9. –31. 10. 2013

Hrabyně

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

II

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

8. 9. – 28. 9. 2013

Cheb

Čižba – umění jemné a líbezné

Muzeum Hlučínska, p. o.

28. 6. – 1. 9. 2013

Hustopeče

13. 7. – 6. 10. 2013

Hlučín

5. 9. 2013 – 31. 1. 2014
20. 9. 2013 – 5. 1. 2014

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.

Andy Warhol – Zlatá šedesátá

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

1. 3. – 1. 9. 2013
21. 6. – 24. 11. 2013

Dámský klub Šikovné ruce

1. 9. – 27. 9. 2013

Zámek Chropyně a Památník Emila Filly

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

Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi
Letem hmyzím světem
Antické mýty jinak

Jablonec nad Nisou

5. 9. – 11. 10. 2013
20. 9. – 17. 11. 2013

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Preciosa. Skleněná kouzla
Otcové města Jablonce X. / Exportéři
Galerie Belveder
Piercing – mezi rituálem a pózou

28. 6. – 27. 10. 2013
4. 10. – 1. 11. 2013
31. 5. – 21. 9. 2013

Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny
Grafika Jana Konůpka

září–říjen 2013

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice
Děti a kouzla

Jeseník

20. 6. – 21. 9. 2013

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Nové stálé expozice:
Fauna a flóra Jesenicka
Spirála času země
IQ herna
Dějiny středního školství na Jesenicku

od 11. 6. 2013
od 19. 6. 2013
3. 9. 2013 – 31. 1. 2014
10. 9. – 16. 11. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Jičín

Karlovy Vary

Trpaslík a jeho svět
23. 5. – 15. 9. 2013
Ondřej Sekora přírodovědcem
7. 6. – 29. 9. 2013
Eva Skarolková, Miroslav Křížek, Petr Bareš 26. 9. – 3. 11. 2013
Jičínské hospody
4. 10. – 24. 11. 2013

Sensorium. Contemporary Art, Film, Music
Becherova vila
František Skála: Nimbus

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Jihlava

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Krojované panenky
Makrofoto z přírody
Společenský život hmyzu
Kavárna Muzeum
Obrazy Miroslava Krejči

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

Galerie umění Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Design by Bořek Šípek
Zdeněk Burian a jeho dílo

1. 8. – 29. 9. 2013
6. 8. – 15. 9. 2013
26. 9. – 7. 11. 2013
17. 9. – 27. 10. 2013

Kladno

Mařákovi žáci znovu v akci

Klatovy

29. 6. – 1. 9. 2013
4. 9. – 27. 10. 2013
1. 9. – 29. 9. 2013

Galerie Klatovy / Klenová

Krkonošské muzeum Jilemnice

Jílové u Prahy

Nápojové sklo ze sbírek muzea
Klatovy našich prababiček
Kavaleho Šumava
Bedřich Barták: Obrazy
Martin Milfort: Šumava, Pošumaví
a Bavorský les

Jilemnice

1. 8. – 29. 9. 2013

29. 6. – 8. 9. 2013

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Galerie U Bílého jednorožce
Lenka Březinová, František Svátek
Kostel sv. Vavřince
Monika Immrová: Jiný čas

Pomalý posun

29. 6. – 1. 9. 2013

7. 9. – 3. 11. 2013
4. 8. – 31. 10. 2013

Kdo si hraje, nezlobí
17. 5. – 29. 9. 2013
Jiří Šlitr: Kresby z Divadla Semafor
1. 6. – 1. 9. 2013
Dům čp. 1
Rudolf Mejsnar: Kresby a obrazy z Provence 31. 5. – 1. 9. 2013
Kde je pivo, tam je živo
7. 6. – 15. 9. 2013
Jilemnice na starých fotografiích
20. 9. – 10. 11. 2013

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Klenová

Nová stálá expozice:
Historie těžby zlata v Jílovém
od 8. 6. 2013
Jindřich Ladislav Barvíř – petrograf, montanista,
geolog. 150. výročí narození
18. 5. – 22. 9. 2013
Od kořene k vrcholu aneb Les nám dává život 29. 6. – 8. 9. 2013
Znějící dřevo. Výstava kytar a dalších
hudebních nástrojů
6. 7. – 6. 10. 2013
Stromy jako domy
13. 7. – 27. 10. 2013
Hobby jílovské doby
14. 9. 2013 – leden 2014
Podnikání Středočechů
21. 9. – 24. 11. 2013

Jindřichův Hradec

Nouzovky aneb Když jsme měli
hluboko do kapsy
1. 8. – 6. 10. 2013
Antonín Špát: Nablízku je člověk
15. 8. – 30. 9. 2013
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Na sklonku monarchie. Život v J. Hradci
na stránkách týdeníku Ohlas od Nežárky 18. 4. – 30. 12. 2013
Letem hračkářským světem. Hračky z celého světa
ze sbírky Františka Kyncla
25. 4. – 30. 12. 2013
Kodex. Výstava kopií Kodexu vyšehradského
z dílen VOŠG a SPŠG Hellichova v Praze
3. 10. – 3. 11. 2013

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

33 osobností dějin české fotografie
Akt. Mistři černobílé fotografie
Langhans, Šechtl, Seidel a ti druzí
Alexandr Paul – legenda české fotografie
Jan Halaška: Barevný svět

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

20. 4. – 30. 11. 2013
20. 4. – 30. 11. 2013
20. 4. – 30. 11. 2013
21. 4. – 30. 11. 2013
14. 7. – 15. 9. 2013

Chrám můz. Výstava k 90. výročí vzniku muzea 9. 6. – 15. 9. 2013
Svatopluk Dvořák: Skláři
21. 9. – 29. 11. 2013
Výstava prací žáků SUPŠ sklářské
v Kamenickém Šenově
21. 9. – 29. 11. 2013

25. 9. – 8. 11. 2013

Galerie Klatovy / Klenová

Na začátku… Výstava plastik studentů
a pedagoga UUD ZČU v Plzni
3. 8. – 31. 10. 2013
Šest z přítomnosti, šest z minulosti. Šumava 3. 8. – 6. 10. 2013
Purkrabství
Jan Šibík
7. 9. – 31. 10. 2013
Sýpka
Dreamhouse. Instalace pocitu
11. 8. – 31. 10. 2013

Kouřim

Muzeum Kouřimska v Kouřimi

Archeologie bez hranic. Raný středověk
v Horní Falci a na Chebsku

Muzeum Jindřichohradecka

12. 6. – 8. 11. 2013
12. 6. – 15. 9. 2013
14. 6. – 15. 9. 2013
21. 9. – 8. 11. 2013

Krnov

MIKS – Městské muzeum Krnov
Hans Kudlich a jeho doba
Veda Siffner

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Kroměřížské události 1864–1948
Max Švabinský tak trochu jinak
Antonín Marek Machourek
Umění je stav duše IX
Vznik republiky a Kroměříž v roce 1918

Kunín

31. 5. – 31. 10. 2013
15. 8. – 29. 9. 2013
31. 8. – 29. 9. 2013
24. 5. – 1. 9. 2013
19. 6. – 22. 9. 2013
6. 9. – 13. 10. 2013
27. 9. – 3. 11. 2013
4. 10. – 28. 10. 2013

Zámek Kunín

Poklady z depozitáře III.
31. 3. – 28. 10. 2013
Lev oděný v purpuru. K 150. výročí narození arcibiskupa
Lva kardinála Skrbenského z Hříště
30. 6. – 31. 10. 2013

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice

Adresát: Letecké muzeum. Pohlednice
ze soukromé sbírky

Kutná Hora

České muzeum stříbra – Hrádek
Praha z let 1967–1971

1. 4. – 31. 10. 2013
10. 8. – 6. 10. 2013

III

Kalendárium kulturních událostí
Kamenný dům
Pivovary na Kutnohorsku
Tylův dům
Přijďte se nenudit
Občanské sdružení Denemark

1. 4. – 30. 11. 2013

Kyjov

5. 9. – 28. 9. 2013
3. 10. – 31. 10. 2013
2. 6. – 1. 9. 2013

23. 6. – 30. 9. 2013
14. 9. 2013 – 1. 1. 2014

Fenomén Igráček
Codex Gigas

24. 6. – 1. 9. 2013
9. 9. – 13. 10. 2013

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun
Tvorba lanškrounských krajkářek
Namibijské safari

22. 6. – 1. 9. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Nová stálá expozice: Žena v době první republiky od 1. 7. 2013
Milosrdenství mezi zbraněmi. 150. výročí
vzniku Červeného kříže
22. 6. – 15. 9. 2013

Lety

Kulturní památka Lety

Ohlasy lidické tragédie ve světě

2. 9. – 1. 11. 2013

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Pocta Marii Uchytilové

21. 6. – 30. 9. 2013

Liberec

Oblastní galerie v Liberci, p. o.

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

14. 6. – 1. 9. 2013
20. 6. – 1. 9. 2013
20. 6. – 1. 9. 2013

Skromné stánky múz. Rodinná loutková
divadélka
7. 6. – 1. 9. 2013
Ještěd
21. 6. – 15. 9. 2013
Ještědská lanovka
27. 6. – 30. 9. 2013
Křišťálová noc
13. 9. 2013 – 26. 1. 2014
Sympozium uměleckých škol LK
23. 9. – 20. 10. 2013

Lidice

Litoměřice

Litomyšl

Městská galerie Litomyšl

Max Švabinský: Kozlovské sonety

Regionální muzeum v Litomyšli
Rodný byt Bedřicha Smetany
Prodaná nevěsta v Evropě

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie

Drahé kameny a minerály – 17. ročník

IV

Příběhy krajiny a malířů Luhačovic
Naši pěvci – Odborná přírodovědná
ilustrace Pavla Procházky

27. 4. – 6. 10. 2013

Mariánská Týnice – Kralovice

27. 7. – 6. 10. 2013

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Mělník

28. 8. – 29. 9. 2013
2. 10. – 3. 11. 2013

Regionální muzeum Mělník

Sedmihradsko očima mělnických muzejnic
Za obzorem. Modely rozhleden
Tomáše Hobzíka
Vlasta Dětinská: Hradiště v Čechách
Nejstarší řemeslo

Mikulov na Moravě

30. 7. – 1. 9. 2013
3. 7. – 1. 9. 2013
11. 7. – 1. 9. 2013
27. 9. – 3. 11. 2013

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Piaristické školy v Mikulově
a jejich vědecké přístroje
Z pokladů mikulovských farností
Laura Wittek, Zuzana Knězeková,
Tomáš Porubän: Bez mena
Nebojte se fyziky

28. 3. – 3. 11. 2013
4. 4. – 3. 11. 2013
4. 5. – 3. 11. 2013
1. 6. – 9. 9. 2013

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska
Indie
Jizera v obrazech
Lýdie Šloufová: malba a tapiserie
Archeologické poklady

15. 6. – 29. 9. 2013
9. 7. – 8. 9. 2013
15. 9. – 10. 11. 2013
5. 10. – 17. 11. 2013

Zrození muzea

17. 5. – 31. 12. 2013

Škoda Auto Muzeum

Mnichovo Hradiště

Muzeum města Mnichova Hradiště
180 let ochotnického divadla
v Mnichově Hradišti

Moravské Budějovice

7. 9. – 28. 10. 2013

Muzeum řemesel

1. 5. – 29. 9. 2013

Moravský Krumlov
29. 5. – 31. 10. 2013
1. 9. – 31. 12. 2013

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Pozdrav z Litoměřic. Staré
pohlednice Litoměřicka
Robert Vano: Výběr z platinové kolekce

Muzeum Luhačovického Zálesí

Historické mapy Českého království

Památník Lidice, n. k. p.

41. ročník Mezinárodní dětské výtvarné
výstavy Lidice 2013
Zmizelé a nalézané osudy

6. 4. – 1. 9. 2013

Luhačovice

Hasičský sbor v Kralovicích 1873–2013
Padělání peněz – druhé nejstarší řemeslo

Vlastivědné muzeum Kyjov

Albrecht Dürer
Kopecký a grafika
Jiří Kubový

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Jan Ságl: Tanec na dvojitém ledě

Galerie Středočeského kraje GASK
Špičky: Sklo jako koncept
Blanka Kirchner: David Shrigley je
o 33 cm vyšší než já
COME IN

Louny

9. 7. – 22. 9. 2013
1. 10. – 24. 11. 2013
15. 6. – 1. 9. 2013
6. 4. – 27. 10. 2013
4. 8. – 15. 9. 2013

Městské muzeum

Galerie Knížecí dům
Lichtenštejnové a Moravský Krumlov

Náchod

1. 10. 2013– 31. 1. 2014

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století
Josef Týfa – grafik / typograf
Štěpán Málek: Tichý jazyk
Romana Rotterová: Cesty světla
Vasil Artamonov a Alexej Klyuykov

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Loutky z chebských sbírek
Rudé hornictví na Nejdecku

Netolice

2. 3. – 3. 11. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013
22. 6. – 1. 9. 2013
7. 9. – 3. 11. 2013
12. 9. – 20. 10. 2013
6. 6. – 15. 9. 2013
19. 9. – 27. 10. 2013

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Marek Kapler – Tomáš Havlík

1. 9. – 30. 9. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Nová Paka

Městské muzeum Nová Paka

Ilustrace Zdeňka Buriana ke knihám
Eduarda Štorcha
Modeláři z Novopacka

22. 6. – 15. 9. 2013
21. 9. – 31. 10. 2013

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Akademie Světlá nad Sázavou –
Bienále 2012
Jindřich Hegr: Výběr z tvorby
Josef Klimeš
Jana Jemelková
Galina Miklínová
Lenka Březinová

24. 5. – 6. 10. 2013
30. 5. – 8. 9. 2013
20. 6. – 29. 9. 2013
od 6. 9. 2013
od 12. 9. 2013
od 19. 9 2013

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

Barbie v kostýmech historických postav

27. 6. – 1. 9. 2013

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Nová stálá expozice sklářství
120 let Sklářského muzea

od 13. 9. 2013
15. 6. – 31. 12. 2013

Opava

Slezské zemské muzeum
Znamení vertikál

Ostroh

24. 9. 2013 – 23. 3. 2014

Hrad Ostroh (Seeberg)
Miloš Zdražil: (Na)ladění

10. 8. – 10. 11. 2013

Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov

Michael Rittstein: Galaktické manšestráky

Pardubice

20. 6. – 29. 9. 2013

Východočeské muzeum v Pardubicích
Krása motýlích křídel
Zbraně za císaře pána

25. 4. – 13. 10. 2013
31. 5. – 8. 9. 2013

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců
Svědectví starých stavebních plánů
aneb Jak se dřív na Pasecku stavělo

Pelhřimov

2. 12. 2012 – 31. 10. 2013

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Paměť města. Václav Martínek 1918–2011

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Pozor, křehké!

Písek

8. 7. – 13. 10. 2013

13. 6. 2013 – 24. 1. 2014

Roman Erben
5. 5. – 29. 9. 2013
Dvě tváře ženy – půvaby a krásy 1. pol. 20. století
ze sbírek Mileny Drtinové
4. 8. – 1. 9. 2013
Václav Rožánek
6. 9. – 29. 9. 2013

Plzeň

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Mikoláš Aleš v Plzni
6. 9. – 3. 11. 2013
„13“
Časový optimista. Robert V. Novák – knihy, plakáty,
fotografie, záznamníky, marginálie…
28. 8. – 28. 10. 2013
Džungle za plotem
Mikoláš Aleš a Plzeň

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác
Jiří David: Křik paviánů
25. 5. – 8. 9. 2013
Dům U Kamenného zvonu
Viktor Kolář: Retrospektiva
7. 6. – 29. 9. 2013
Městská knihovna
Obrazy a předobrazy
18. 9. – 17. 11. 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

Muzeum hlavního města Prahy
Peníze, nebo život?
Rakouské kulturní fórum
Adolf Loos – Učit se bydlet

Muzeum Policie ČR
Putování Prahou
Nejdelší noc 21. 8. 1968
Zločin a oběti

Národní galerie v Praze

21. 8. – 28. 10. 2013
6. 9. – 3. 11. 2013

5. 6. 2013 – 5. 1. 2014
24. 5. – 19. 9. 2013
31. 5. – 15. 9. 2013
21. 8. – 26. 9. 2013
6. 10. – 20. 10. 2013

Schwarzenberský palác
Bernard Picart – Slavnosti a náboženské zvyky
národů celého světa
1. 7. – 7. 10. 2013
Šternberský palác
Jaroslav Čermák: Šimon Lomnický žebrá
na pražském mostě (1853)
24. 5. – 31. 12. 2013
Valdštejnská jízdárna
Jan Křížek (1919–1985)
a umělecká Paříž 50. let
31. 5. – 29. 9. 2013
Veletržní palác
Antonín Pelc: Balzakovy ztracené iluze
4. 6. – 4. 9. 2013

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Komenského fascinující Labyrint světa
a ráj srdce

Prácheňské muzeum v Písku

Západočeské muzeum v Plzni

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Sv. Jan Nepomucký – 620. výročí
mučednické smrti
od 3. 10. 2013
Muzeum loutek Plzeň
85 let divadla V Boudě
1. 8. – 31. 10. 2013
Národopisné muzeum Plzeňska
Co vyrostlo na dvorečku aneb Keramický svět
Naděždy Potůčkové
12. 7. – 15. 9. 2013
95 let čs. Letectva
12. 7. – 22. 9. 2013
Zaniklá plzeňská čtvrť Karlov
4. 10. – 30. 11. 2013

Národní muzeum

21. 6. – 29. 9. 2013

České muzeum hudby
Století valčíku a polky / Monarchie
19. 4. – 17. 3. 2014
Muzeum Antonína Dvořáka
Jak Novosvětská dobyla svět
20. 1. 2013 – 23. 1. 2014
Muzeum Bedřicha Smetany
Jak se u Smetanů malovalo
20. 3. 2013 – 31. 1. 2014
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Po stopě Karla Maye / Monarchie
24. 10. 2012 – 27. 10. 2013

Národní technické muzeum

Nové stálé expozice: Měření času
Chemie kolem nás
Drobné perly české architektury
Šedesát let České televize

od 27. 6. 2013
od 27. 6. 2013
2. 11. 2012 – 28. 10. 2013
30. 4. 2013 – 1. 1. 2014

V

Kalendárium kulturních událostí
Národní zemědělské muzeum Praha
Od věku sloužím člověku I. a II.
Tomáš Míček: Stromy světa
Turistické trasy třemi staletími

18. 9. 2012 – 31. 12. 2013
7. 3. – 31. 12. 2013
15. 6. – 28. 10. 2013

Památník národního písemnictví

Letohrádek Hvězda
Zdeněk Dvořák (1897–1943):
Zapomenutý abstrakcionista
6. 6. – 15. 9. 2013
Netušený prostor na pomezí duše a krajiny 20. 9. – 31. 10. 2013

Poštovní muzeum

Krátký pozdrav poštou

26. 6. – 15. 9. 2013

František Drtikol: Z fotografického archivu
Galerie Josefa Sudka
Lotar Neumann: Fotografie

5. 9. – 24. 11. 2013

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

23. 5. – 8. 9. 2013

Prachatice

Muzeum české loutky a cirkusu
Cirkus jede do světa!

Prachatické muzeum

24. 4. – 29. 9. 2013

Jihočeský zedník Jakub Bursa
Putování za předky

2. 4. – 30. 9. 2013
3. 7. – 30. 9. 2013

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Jiří Trnka: Ve službách imaginace
Kouzlo vějířů ze sbírek Západočeského
muzea v Plzni

Protivín

Památník města Protivína
Žena na starých pohlednicích

Předklášteří

Podhorácké muzeum

Klášter Porta coeli pověstmi opředen
Porcelánové panenky Dagmar Jurčíkové

Přerov

Přeštice

Dům historie Přešticka

Řemeslo má zlaté dno
Krajinou našich pověstí
Od černobílé k barevné. Svět kolem nás
objektivem Karla Šatry
Dej Bůh štěstí aneb O umu sládků
na Přešticku

Příbor

Příbram
Rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
In omnibus glorificetur Deus
Baťa – od projevů k próze a poezii

VI

Rokycany
Road Show

Roudnice nad Labem

Otakar Nejedlý: Z Čech na Cejlon,
do Indie a zpátky
Petr Randák: Polabí z ptačí perspektivy
Jan Šafránek: Na cestě
Esther Stocker: Prostor bez hranic /
/ Unlimited Space

Podřipské muzeum

Letci z hlubin. Sestřelená letadla US Army
nad obcí Kovářská dne 11. 9. 1944
Antické vázy ze sbírek českých muzeí,
univerzit a zámků

Roztoky u Prahy

13. 6. – 15. 9. 2013
29. 8. – 15. 9. 2013
3. 10. – 1. 12. 2013
3. 10. – 1. 12. 2013
9. 4. – 29. 9. 2013
1. 7. – 1. 10. 2013

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

Rožmitál pod Třemšínem
V říši loutek a pohádek

1. 5. – 3. 11. 2013
18. 5. – 29. 9. 2013

20. 6. – 15. 9. 2013

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

Podbrdské muzeum

6. 8. – 31. 10. 2013

20. 6. – 1. 9. 2013
8. 8. – 29. 9. 2013

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

6. 6. – 1. 9. 2013

Rožnov pod Radhoštěm

19. 4. – 29. 9. 2013
17. 5. – 27. 10. 2013
30. 6. – 14. 9. 2013

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

Tři století cyrilometodějské tradice
na Moravském Valašsku
28. 3. – 3. 11. 2013
Světlo a zvuk. 10. ročník mezinárodní soutěže
o tradiční hračku
3. 9. – 2. 10. 2013

Rychnov nad Kněžnou

12. 5. – 6. 10. 2013
2. 6. – 8. 9. 2013
2. 6. – 8. 9. 2013
3. 4. – 31. 10. 2013
4. 6. – 15. 9. 2013
4. 6. – 15. 9. 2013
1. 10. – 17. 11. 2013
1. 10. – 17. 11. 2013
16. 5. – 29. 9. 2013

Muzeum a galerie Orlických hor

Dotýkání povoleno! Loutky, hračky
a dřevěné objekty Antonína Maloně
Pařížské roky Věry Jičínské
Karel Hladík (1912–1967): Sochařský odkaz
Kája Saudek – ztracený a obnovený
Napříč časem VIII.
aneb Nezdolní spolužáci

Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov

Kaple v lipkách. Chrámové (ne)ticho
Galerie Octopus
Pavel Šlechta: malby
Jiří Krtička – Kamila Hýžová

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Okénko do historie motorismu
Vystěhování Sedlčanska

Skuteč

Hornické muzeum Příbram
Březové hory – důl Vojtěch
Příbramské stříbro

Emma a Barbora Srncovy
Inka Delevová: Ozvěny dávných civilizací

Naši motýli
Vzhůru k výšinám

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Tradiční řemesla Romů

Muzeum T. G. M. Rakovník

6. 6. – 8. 9. 2013

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Meopta 80. Historie optického průmyslu
v Přerově
Tři jedničky pro medvěda
Na horách, na dolách
ORNIS – Ornitologická stanice
Ve městě to žije!

Rakovník

1. 6. – 1. 9. 2013
24. 4. – 31. 10. 2013
3. 7 – 29. 9. 2013

26. 4. – 8. 9. 2013
27. 4. – 27. 10. 2013
27. 5. – 27. 10. 2013
21. 6. – 15. 9. 2013
22. 6. – 15. 9. 2013
25. 7. – 26. 9. 2013
24. 8. – 18. 9. 2013
21. 9. – 15. 10. 2013
22. 6. – 8. 9. 2013
12. 9. – 24. 11. 2013

Městské muzeum ve Skutči

Jiří Křiklava: Obrazy a fotografie z cyklu Zrození 1. 6. – 1. 9. 2013
Rudolf Pollák: Očima a perem
19. 9. – 10. 11. 2013

Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz

Nová expozice: Napoleon – Austerlitz

od 1. 6. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Obrazy Karla Gotta
20. 6. – 15. 9. 2013
Mecenáš, politik, šlechtic – dr. Václav Kounic 18. 7. – 6. 10. 2013
Slavkovské restaurování
5. 9. – 27. 9. 2013
Výstava obrazů Darii Novotné
19. 9. – 10. 11. 2013

Teplice

Muzeum Sokolov, p. o.

Památník Terezín, n. k. p.

Sokolov

Kostely na Sokolovsku
Andrea Kaucká a René Bauer: Tvář Afriky

Sovinec

Hrad Sovinec

Václav Cigler – Michal Motyčka

Staré Město

Památník Velké Moravy
Vampyrismus

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr
Nejvzácnější rostliny ČR
Co může vyrůst v arboretu?

Strakonice

21. 6. – 22. 9. 2013
1. 8. – 29. 9. 2013
8. 6. – 29. 9. 2013
18. 3. – 31. 12. 2013

Strašice

6. 4. – 31. 10. 2013
11. 7. – 1. 9. 2013
2. 8. – 29. 9. 2013
10. 8. – 31. 10. 2013
14. 8. – 31. 10. 2013
2. 10. – 31. 10. 2013

Muzeum Středních Brd

Lucie Laštovičková: 365 dnů se sv. Vavřincem 10. 8. – 10. 9. 2013

Strážnice

Městské muzeum

Panenky – háčkovaný svět
Výstava k 100. výročí ZŠ Strážnice

Sušice

1813 – Teplice srdce Evropy
60 let maňáskovského divadla v Teplicích

Terezín

Malá pevnost
Tomáš Laub: Příčně
Michal Vystavěl : Obrazy
Jiří Kubový: Kresby, objekty
Muzeum ghetta
Jiřina Hankeová: Fotografie II.

20. 6. – 1. 9. 2013
8. 9. – 30. 10. 2013

Muzeum Šumavy v Sušici

Galerie města Trutnova
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

Trutnovsko ve fotografii Jiřího Havla
Charles Mayer (1897–1973): Zapomenutý
malíř Trutnovska

Třinec

Putování po Beskydech
Pohlednice ze Srí Lanky

Turnov

Hrad Helfštýn

Svět panenek

Muzeum ve Šlapanicích

Autíčka aneb Láska na čtyřech kolech

Šumperk

8. 6. – 1. 9. 2013

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.

Barbie a její svět
13. 4. – 16. 9. 2013
Pravěká hostina: Zpracování potravin a příprava
pokrmů v pravěku
13. 6. – 29. 9. 2013
Příroda kolem nás. Ryby, ptáci, savci Šumperska
a Jesenicka
4. 7. – 29. 9. 2013
Na konci ulice les! Šumperk – předměstí
včera a dnes
26. 9. – 10. 11. 2013
Kurt Halleger
3. 10. – 1. 12. 2013

Tábor

Husitské muzeum v Táboře

Dagmar Dost-Nolden: Vzniklo to ze vzduchu,
hlíny a bouřky
14. 6. – 15. 9. 2013
Náměstí F. Křižíka – proměna křižovatky v náměstí a zpět
ve fotografiích ateliéru Šechtl & Voseček
11. 7. – 15. 9. 2013

Tachov

Muzeum Českého lesa v Tachově
Jak putují semena krajinou
Baráčníci na Tachovsku

1. 6. – 1. 9. 2013
16. 6. – 30. 9. 2013

6. 6. – 27. 10. 2013
20. 6. – 22. 9. 2013
15. 7 – 29. 9. 2013
6. 8. – 30. 10. 2013

Týn nad Bečvou

Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Šlapanice

12. 9. – 19. 10. 2013

Chvála píli včel. Výstava k 110. výročí založení
včelařského spolku v Turnově
18. 4. – 29. 9. 2013
Eva Víšková: Glyptika
4. 7. – 5. 9. 2013
To není šperk
4. 7. – 5. 9. 2013
Monokrystaly
10. 9. – 31. 10. 2013
Ostře elegantní

8. 6. – 22. 9. 2013

4. 7. – 30. 9. 2013

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Týnec nad Sázavou

Včela základ života

8. 8. – 31. 10. 2013
8. 8. – 31. 10. 2013
18. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.

Češi a Němci ve stínu dvou totalitních režimů 13. 7. – 31. 10. 2013

Svitavy

19. 7. – 29. 9. 2013
5. 9. – 13. 10. 2013

Trutnov

Bohdan Holomíček

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Jiří Meittner 55
Panenky včera a dnes
Ateliér A6 – Pavla Gregorová-Šípová
Dagmar Štibingerová

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.

Městské muzeum

Uherské Hradiště

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

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Petr Nikl: Obrázky z Nového světa
Vojtěch Jasný: Fotografie
Galerie Slováckého muzea
Patrik Hábl, Jan Kovářík
Igor Chmela: Fotografie

Uherský Brod

27. 6. – 22. 9. 2013
26. 7. – 23. 9. 2013
18. 7. – 15. 9. 2013
18. 7. – 15. 9. 2013

Muzeum Jana Amose Komenského

Podoby víry u západních a jižních Slovanů
ve fotografiích Pavla Popelky
21. 6. – 13. 10. 2013
Doris Windlin: Hospody
23. 8. – 15. 9. 2013
Peníze habsburských panovníků
27. 9. 2013 – 26. 1. 2014
JUDr. Václav Robert hrabě z Kounic
27. 9. 2013 – 26. 1. 2014

Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem

Bitva u Chlumce 1813. 200 let od události

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Gejša a samuraj
Jaroslav Čada
Jubilující betlemáři
Jablonecký knoflík
Fashion Explosion

1. 6. – 1. 12. 2013
26. 4. – 15. 9. 2013
28. 6. – 15. 9. 2013
2. 9. – 31. 12. 2013
26. 9. – 1. 12. 2013
26. 9. – 1. 12. 2013

VII

Kalendárium kulturních událostí
Valašské Meziříčí

Vraclav

Muzeum regionu Valašsko

Barokní areál

Zámek Kinských
Léčivé rostliny a jejich dvojníci
Proměny Valašského Meziříčí
Fenomény. Květena Moravy ve fotografiích
Lapidárium Trojice
Cyrilometodějská tradice na Valašsku

Neštěstí ve hře, štěstí v lásce
20. 6. – 3. 11. 2013
4. 7. – 29. 9. 2013
19. 7. – 15. 9. 2013
31. 5. – 1. 9. 2013

Valtice

Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Japonská inspirace
Život v tropech III.
Balkonové květiny a letničky
Výstava tykví, cuket a patizonů

1. 4. – 28. 10. 2013
1. 4. – 31. 10. 2013
1. 6. – 30. 9. 2013
13. 9. – 30. 9. 2013

Veselí nad Lužnicí

Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Weissův dům
Ladislav Hodný: Obrazy, grafiky, knižní vazby 21. 8. – 29. 9. 2013

Veselý Kopec

Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Živé dědictví

Vikýřovice

27. 4. – 31. 10. 2013

Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Druhá světová válka na silnicích a mostech září–listopad 2013

Vimperk

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

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau
Hornictví na Kladensku

Vlašim
Muzeum Podblanicka

23. 6. – 20. 10. 2013

Pravoslav Flak, Martin Kitzberger, Vaclav S. Sadilek:
Asambláže, obrazy, fotografie
1. 8. – 1. 9. 2013

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Městské muzeum
Malíři Strakonicka – A. Liška otec a syn
Městská galerie
Josef Milota: Krajina vody a mraků
Srpen '68
Jana Vacková, Marie Šedá Němejcová
Infocentrum
Ladislav Lokajíček: Drát k drátku

4. 8. – 29. 9. 2013
21. 8. – 13. 10. 2013
6. 10. – 24. 11. 2013
8. 7. – 29. 9. 2013

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje
Otmar Oliva: Kresby z vězení

Volyně

2. 1. – 31. 12. 2013
2. 1. – 31. 12. 2013

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Podpisowatel mena Jakub Bursa a další zedničtí mistři
doby tzv. Selského baroka 1780–1880 4. 5. 2013 – 30. 3. 2014
Triangulační věže na Šumavě a v Pošumaví 24. 7. – 4. 9. 2013
Směřování po bok Sovětského svazu.
Volyňsko 1945–1956
17. 8. – 12. 10. 2013
Galerie Na shledanou
Daniel Vlček: Zobrazení času
do konce skladby
27. 7. – 22. 9. 2013

VIII

Krkonošské muzeum – Augustiniánský klášter
Pavel Taclík: Fotografie Krkonoš
Dům čp. 222
50 let Krkonošského národního parku
Dům čp. 224
Pavel Matuška: Usmívání
Hohenelbe/Vrchlabí – Proměny města

Vsetín

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Hračky ze staré půdy
Zbojníci – hrdinové nebo zločinci?
Kouzlo dotyku
Vědátoři v Kamerunu
Ráj na zemi. Každodenní život
za socialismu

Vysoké nad Jizerou

7. 9. – 27. 10. 2013
17. 5. – 1. 9. 2013

15. 6. – 8. 9. 2013
17. 9. – 24. 11. 2013
5. 5. – 29. 9. 2013
26. 5. – 8. 9. 2013
3. 7. – 31. 12. 2013
10. 7. – 22. 9. 2013
22. 9. 2013 – 9. 2. 2014

Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Jaroslav Skrbek

Vysoký Chlumec

1. 6. – 29. 9. 2013

Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
Dostala se pod čepec

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.
Poklady Muzea Vyškovska
Šaty dělaj pračlověka

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Putování středověkem

Zlín

1. 6. – 1. 9. 2013

10. 4. – 29. 12. 2013
28. 6. – 29. 9. 2013
20. 9. 2013 – 12. 1. 2014

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Z rodinného alba
Viktor Jandásek – stavitel ve Zlíně

25. 8. – 29. 9. 2013

4. 5. – 29. 9. 2013

Vrchlabí

14. 8. – 27. 10. 2013
17. 7. – 6. 10. 2013

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Cyrilometodějský Velehrad
Místo činu

Znojmo

do 8. 9. 2013
16. 5. – 8. 9. 2013

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

140 let Severozápadní dráhy. Minulost a budoucnost
důležité přeshraniční tepny
30. 5. – 1. 9. 2013
Knižní toulky minulostí města Znojma
4. 6. – 29. 9. 2013
Není trůn jako trůn aneb Korunovační
klenoty hygieny
18. 7. – 7. 10. 2013
Velkomoravské Znojmo. Ke 1150. výročí příchodu
věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Moravu
6. 9. – 15. 11. 2013
Dům umění
Libor Kocanda: Imprese
16. 7. – 14. 9. 2013
Království keramické krásy
19. 7. – 6. 10. 2013
Fenomén Igráček
16. 8. – 23. 11. 2013

Zubří

Muzeum Zubří
Hrajeme si v Zubří

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Poklady moří

8. 6. – 1. 9. 2013
6. 9. – 29. 11. 2013

Kalendárium kulturních událostí
Žamberk

Městské muzeum Žamberk
Za pověstmi Českého ráje
Reklama a děti
Návštěva u přátel

Žatec

Žebrák
21. 6. – 1. 9. 2013
4. 9. – 25. 9. 2013
6. 10. – 27. 10. 2013

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Byl pozdní večer první máj
2. 5. – 1. 9. 2013
Pravěký a současný šperk
20. 6. – 13. 10. 2013
10 let obnovení turistiky v Žatci
14. 9. – 24. 11. 2013
Křížova vila
Dan Richter – 66 let tvorby: Malé nahlédnutí
do malířského a grafického díla
27. 6. – 29. 9. 2013
Jitka Píšová: O kočkách, holkách a tak vůbec 3. 10. – 23. 11. 2013

Ždánice

Městské Vrbasovo muzeum
ZUŠ Ždánice
Zámecká vila
Alena Šindarová: fotografie
Vladimír Jež: obrazy

8. 9. – 31. 10. 2013
září – říjen 2013
září – říjen 2013

Muzeum v Žebráku

Letní nebe nad Žebrákem a možná i jinde

Železná Ruda

25. 5. – 21. 10. 2013

Muzeum Šumavy Železná Ruda
Akce Neptun – Černé jezero

Železný Brod

1. 7. – 29. 9. 2013

Městské muzeum v Železném Brodě

Přírustky do sbírky skla a bižuterie v roce 2012 6. 4. – 30. 9. 2013

Žihobce

Muzeum Lamberská stezka
Milan Bauer – Dalibor Nesnídal

1. 5. – 30. 9. 2013

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. září).

12.–14. 11. 2013
Praha
Nová budova Národního muzea

II. výzva k účasti
na mezinárodní muzeologické
konferenci
Ústředním tématem našeho setkání bude problematika

dokumentace současnosti
ve všech oblastech a aspektech muzejní práce
Zaměříme se také na prezentaci nových a nejnovějších dějin
a každodennost dvacátého, resp. jedenadvacátého století
Pokud jste se ještě nepřihlásili, učiňte tak prostřednictvím II. cirkuláře do 30. září 2013.
Přihlášky a další informace naleznete na webu AMG pod záložkou Muzeum a změna:
http://www.cz-museums.cz/web/muzea_zmeny
Těšíme se na setkání s Vámi!

Konference se koná pod záštitou Ministerstva kultury České republiky

IX

AUDIO/VIDEO PRŮVODCE V EXPOZICÍCH
Navštívili jsme ředitele společnosti DEEP VISION, s. r. o. – Ing. Petra
Mazánka a položili mu několik dotazů týkajících průvodcovské služby
v expozicích pomocí moderních prezentační prostředků – audio průvodců a „chytrých“ mobilů.
Rádi bychom se Vás zeptali na problematiku audio/video průvodců po expozicích, které se již řadu let věnujete.
Produkty a služby v oblasti prezentace v expozicích muzeí, galerií,
památek aj. poskytujeme spolu s naší partnerskou firmou již řadu let.
Kromě vlastního prodeje technického zařízení poskytujeme i související služby při zavádění a provozování audio/video prostředků.
Znamená to, že spolupracujeme se zadavatelem při přípravě scénáře prohlídky, zabezpečujeme překlady do požadovaných jazyků
a nahrávky rodilými mluvčími. Pomáháme také radami při zahájení
provozu a zejména při propagaci nově vzniklé služby.
Jak tedy vypadá v praxi příprava na zavedení audio/video prohlídek?
Hned od začátku dbáme na to, abychom vybrali zákazníkovi nejvhodnější postup. Celá problematika se technologicky řeší dvěma
typy techniky, jednak „klasickými“ audio průvodci a spolu s tím
i „chytrými“ mobily. Klasické audio průvodce jsou nezbytné pro ty
návštěvníky (zejména starší generace), kteří nemají svůj „chytrý“
mobil a nedovedou ho používat. Je možné začít s minimální investicí
– levné zařízení s menším počtem sluchátek, jedním dvěma jazyky,
kratší nahrávkou. Podle zájmu návštěvníků a dostupných financí lze
přidávat zařízení nebo jazyky, rozšiřovat nahrávku a využívat spouštění nahrávek i v „chytrých“ mobilech.
Proč myslíte, že je audio/video zařízení v poslední době tolik žádané i u nás? Není to jen módní záležitost?
Dle mého názoru je to zejména proto, že zařízení splňuje několik
funkcí najednou: nahradí audio/video zařízení živého cizojazyčného
průvodce, přístroj se ostatně ani nenachladí, nepohádá se s manželkou, je stále dobře naladěn, je stále stejně bezchybný a výklad
kdykoliv ochotně zopakuje, prohlídku lze nakombinovat i s živým
průvodcem atp.
Další možností je, že výklad lze různě strukturovat – třeba pro české návštěvníky lze udělat odlišný výklad než pro cizince. Zcela jiný
výklad lze připravit pro handicapované ve znakovém jazyku nebo
pro děti. Přitom všichni mohou jít společně, aniž by se navzájem
zdržovali.
Mohl byste nám ještě ozřejmit problematiku té druhé skupiny
technického řešení, pomocí „chytrých“ mobilů? Rozumím tomu,
že pokud je připravena kvalitní vícejazyčná nahrávka nebo speciální nahrávka pro handicapované nebo pro děti, mohu tyto nahrávky spouštět i pomocí mobilů, které si návštěvník (zpravidla
mladší generace) přinese do expozice v kapse. Jaké jsou ale pro to
možnosti? Viděli jsme již několik různých způsobů řešení.
Je pravdou, že zrychleným technologickým rozvojem v oblasti
mobilních telefonů se v současnosti nabízí hned několik způsobů,
jak expozici prostřednictvím chytrého telefonu zatraktivnit. Vycházíme z předpokladu, že internet je hlavní způsob, kterým v následujících pěti letech bude možné do mobilních telefonů posílat jakýkoliv obsah (videa, zvuk, obrázky). Přestože bude mobilní internet
stále dostupnější, tak nejrychlejším a bezplatným způsobem, a to
především pro zahraniční návštěvníky, je nabídnutí rychlého připojení k internetu prostřednictvím technologie WIFI. Jestliže se tedy
návštěvník připojí telefonem k otevřené wifi síti muzea, tak se mu
vzápětí otevře mobilní aplikace v internetovém prohlížeči telefonu.
Jedná se o rozšíření služby Blueinfo, která původně předávala informace návštěvníkům pouze prostřednictvím funkce Bluetooth.
Na jakých typech telefonů bude ale takové řešení fungovat?
Tento mobilní internetový rozcestník funguje na všech typech
mobilních telefonů a není tak nutné objednávat několik druhů speciálních aplikací, což se také zásadně pozitivně promítá do pořizovacích nákladů. Všechny telefony současnosti mají ve své standardní
výbavě internetový prohlížeč a funkci wifi dnes podporuje 875 typů
mobilních telefonů na trhu (zdroj: mobilmania.cz).

Jaký je tedy rozdíl mezi speciálními aplikacemi určenými pro
konkrétní operační systém telefonu, které je možné stahovat na
globálních marketech společností Apple, Google nebo Microsoft?
Především ve skutečnosti, že se pro každou tuto skupinu musí
vytvořit nový program a například aktualizace těchto tří různých
programů (aplikací) představuje další vyšší budoucí náklady. Naše
společnost už na markety společností Apple a Google distribuovala
přes 50 mobilních aplikací, a proto jsme našim zákazníkům samozřejmě připraveni vyjít vstříc i s tímto požadavkem. Mobilní telefony
od společnosti Apple má na našem trhu 17 % lidí, operační systém
Android od společnosti Google využívá 62 % lidí a zbylých 21 %
tvoří další operační systémy jako jsou Windows, Symbian atd. (zdroj:
http://gs.statcounter.com/).
Takže uvádíte, že v případě Vašeho řešení je nutné v případě aktualizace měnit pouze jeden program na místo tří?
V podstatě ano, ale znovu dodávám, že dokážeme našim zákazníkům nabídnout i aplikace pro konkrétní operační systémy a umístit
je na globální markety ke stažení. Na druhou stranu považuji za důležité upozornit na skutečnost, že budoucí náklady na aktualizaci tří
apklikací mohou být vyšší.
Mohl byste nám ještě přiblížit, jak se vlastně tyto mobilní aplikace
dostanou do mobilního telefonu návštěvníka?
Samozřejmě. Nejprve tedy vytvoříme speciální aplikace spolu
s audio nahrávkami v několika jazycích a umístíme je na tzv. markety ke stažení (app store, google play...). Jestliže se nějaký návštěvník
o této moderní službě dozví, například před vstupem do expozice,
tak se musí telefonem připojit k internetu, na příslušném marketu
danou aplikaci vyhledat a spustit stažení aplikace. Aplikace, která by
obsahovala všechny audio nahrávky v několika jazycích může přesahovat 100 MB. Takové stažení přes operátora může být náročné. Je
nutné podotknout, že ne každý má přesnou představu o tom, kolik
platí v zahraničí za používání internetu v mobilu a řadu lidí už při
návratu z dovolené překvapila výše takového vyúčtování.
Jak takové potencionální problémy se stažením řešíte v rámci Vašich služeb?
K této problematice přistupujeme tak, že pokud nabízíme A, tedy
službu, která vyžaduje připojení telefonem k internetu, tak zároveň
myslíme na krok B, a ten je, jak se k danému obsahu lidé bez internetu v mobilu dostanou. V rámci našich internetových mobilních
aplikací do svého telefonu navíc návštěvníci stahují pouze informace, o které mají zájem, proto není nutné zdržovat například českého návštěvníka stahováním německých audio nahrávek. Tím je celý
proces výrazně rychlejší.
Dost často se v našem oboru objevuje také využití tzv. QR kódů.
O co se v tomto případě vlastně jedná?
QR kódy mohou v sobě nést zakódovanou informaci, buď číslo,
nebo text. V našem případě využíváme QR kódy, které obsahují již
konkrétní internetový odkaz (např.: http://www.virtualnikiosek.cz/
msb-jablonec/expozice2/zrozeni_bizuterie).
Dokázal byste nám ještě na závěr shrnout základní výhody Vámi
popisovaného řešení?
Jestliže představitelé muzea chtějí nabídnout rozšířené informace
o expozicích prostřednictvím mobilních telefonů, tak se na takovou
moderní službu díváme komplexně. Vytváříme mobilní internetové
aplikace, které fungují na drtivé většině telefonů a umožňujeme návštěvníkům připojení k WIFI síti, aby nebyli limitováni vlastním omezeným mobilním přístupem k internetu. Taková služba je klíčová
především pro zahraniční návštěvníky. Mobilní internetové aplikace
nejsou limitovány velikostí audio souborů, a je tedy možné nabízet
k přehrání hodinová vyprávění o exponátech v několika jazykových
mutacích. Věřím, že takové řešení pomůže návštěvníkům rozšířit
znalosti o dané expozici a zatraktivní prohlídku pro mladé.
Děkuji za rozhovor.
Další informace naleznete na zadní straně Věstníku AMG.
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téma: Povodně 2013
Povodně a muzea
V kolébce naší civilizace, ve staré Mezopotámii, platila
povodeň za trest bohů pro zpupné lidstvo, nedbající před-

Asociace národních komitétů Modrého štítu, vedle povodní
musíme být připraveni také na ohrožení požárem, či selhání
techniky nebo člověka. Preventivní opatření tedy musí být
dobře promyšlená a pokud možno také procvičená.

chozích varování v podobě moru a suchopáru a rušící nadto

Jsou ovšem instituce, kterým tato příprava nestačí. Je-

své stvořitele svým křikem a hlukem. Pravidelným každo-

jich umístění v blízkosti vodotečí vyžaduje komplexní, ná-

ročním záplavám se naši dávní předci naučili čelit promyš-

ročná a zpravidla územní opatření, jaká dokáží eliminovat

leným budováním kanálů, hrází, retenčních nádrží a uměli

problémy dané polohou a místní situací a zabrání tomu,

posléze využít svých řek ve svůj prospěch. Asi i my jsme

aby nákladnou sanaci a rekonstrukci znovu spláchla první

přehlédli varování přírody a po desítkách let, kdy voda věr-

průtrž mračen. Když Český komitét Modrého štítu na strán-

ně sloužila našim potřebám a potěše, nás nyní trestá stále

kách svého signatáře – Asociace muzeí a galerií ČR – při

rychlejším tempem. Snad i my se snažíme poučit. Zatímco

červnové pohromě letošního roku vytvořil prostor k vyhle-

v roce 1997 voda ještě zaskočila moravská sídla a kulturní

dávání a nabízení pomoci pro postižené archivy, knihovny,

instituce a způsobila rozsáhlé škody na kulturním dědictví,

ústavy památkové péče, muzea a galerie, ukázalo se, že do

v srpnu 2002 již některá místa ochránily hráze. Přesto eva-

této kategorie patří všechny instituce, které voda částečně

kuace mnohde neproběhly včas a stovky kubických metrů

zaplavila: Galerie hl. m. Prahy – zámek v Tróji, která teprve

zaplavených artefaktů naplnily mrazírny. Bohužel ne vše se

v roce 2012 dokončila nákladné opravy objektů a zahrady

v náročných postupech podařilo uvést do původního sta-

zatopených v roce 2002 a která tak nese úděl cíleně jen

vu. V letošním červnu byl sice územní rozsah záplav menší,

velmi omezeně chráněné trojské kotliny; Středočeské mu-

ale přívaly vody se přihnaly s nečekanou razancí a rychlostí,

zeum v Roztokách, kde z Prahy vysoce vzedmutá Vltava vy-

takže v prvních chvílích jsme se lekali nebývalých obrazů

stoupala do Únětického potoka a zaplavila Braunerův mlýn

zkázy. Pomohla však rozsáhlá ochranná opatření, přede-

a prosákla i ochranným valem před zámkem; Památník Te-

vším mobilní zábrany a postavené hráze; i když jinde patr-

rezín, národní kulturní památka, v těch částech areálu, které

ně nebezpečí zvýšily, někde také nebyly tak dokonalé, aby

leží níže a nebyly zahrnuty do protipovodňových opatření

voda neprosakovala. Nicméně ve většině muzeí a galerií

v Malé pevnosti a v centrální části města. Posledním z po-

a dalších kulturních zařízení se podařilo sbírkové fondy,

stižených je zámecký park Hradiště obklopující budovu

dokumentaci i mobiliář a přístrojové vybavení včas evakuo-

Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, jehož revitalizace byla

vat a škodám zabránit. Stalo se tak zásluhou odpovědných,

právě velkým nákladem dokončena. Místo slavnostního

zkušených a obětavých pracovníků, jimž patří velký dík nás

otevření pro veřejnost vtrhl do prostoru rozvodněný Ko-

všech.

moranský potok. Dokud nebudou odstraněny problémy

Český komitét Modrého štítu, který si klade za cíl prevenci katastrof a nepředvídaných událostí a usiluje o spolupráci

na jeho toku, ležící zcela mimo působnost muzea, může se
situace znovu opakovat.

a koordinaci při racionálním nasazení techniky a prostřed-

Jana Součková

ků určených pro záchranu ohroženého kulturního dědictví
a nápravu vzniklých škod, si velmi cení, že jeho snahy padly na úrodnou půdu a semináře k plánům prevence rizik,
k přípravě evakuačních plánů, průzkum a analýza stávajících rizikových faktorů, tématické příručky a konference,
připravované od roku 2000, pomohly kulturním institucím
najít kritické body, zhodnotit možnosti opravných postupů a připravit se na základě shromážděných zkušeností na
případné živelné pohromy. Také letos pořádá ČKMŠ konferenci, která nese název Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelními pohromami II a bude se
konat 8. října 2013 v Národním archivu v Praze na Chodovci
[viz Pozvánky na konference]. I když v České republice snad
nehrozí taková nebezpečí, jakým musí čelit jiní členové

Pohled na zatopený zámecký park v Blovicích
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Voda nás nezlomí?

Záměr pomoci oslovil i řadu občanů města a přátel muzea. Zde je na místě opět poděkování všem, kteří poskytli

S odstupem necelých jedenácti let opět postihla areál

pomoc při přípravě koncertu, případně darovali předměty

Středočeského muzea v Roztokách u Prahy povodeň. Větši-

do prodeje nebo přímou finanční pomoc. Děkujeme tedy

na zaměstnanců, kteří v muzeu zažili fatální povodně v roce

vedení města Roztoky, stavební firmě JEŽ, Johny Servisu,

2002, si nepřipouštěla, že by něco podobného mohlo přijít

MUDr. Marii Bašeové, výtvarníkům Veronice Richterové, Mi-

znovu. Domnívali jsme se, že máme aktualizované krizové

chalu Cihlářovi, Vladimíru Suchánkovi, Jiřímu Slívovi, Haně

plány, kde jsme si dokonce stanovili evakuační dobu mno-

Skálové, dárkyni z Varnsdorfu Libuši Horáčkové, Asociaci

hem kratší, než byla vypočtena odborníky. Ovšem o 48

TOM, Agentuře ProVás, Muzeu Českého krasu v Berouně,

hodinách jsme si letos mohli nechat jen zdát, neboť jsme

Sládečkovu vlastivědnému muzeu v Kladně a za významný

jich měli k dispozici pouhých 12. Pracovníci muzea s pomo-

finanční dar PhDr. Vladimíru Matouškovi (RHG, spol. s r. o.

cí řady dobrovolníků vystěhovali v neděli 2. června maxi-

Kralupy nad Vltavou). Získaný příspěvek, který se blížil část-

mum předmětů ohrožených záplavou. Jednalo se přede-

ce 60 000 Kč, bude věnován zčásti na likvidaci škod v Ate-

vším o exponáty z výstavních prostor, přístrojové vybavení

liéru Zdenky Braunerové a zčásti poskytnut dobrovolným

a technologie z konzervátorských dílen a v neposlední řadě

hasičům z Roztok, kteří svým zásahem přispěli ke zmírnění

i běžnou agendu, nutnou pro další fungování instituce.

dalších možných škod. Středočeský kraj, majitel objektů,

Vstup do zámku byl nově postavenou zábranou zcela

zejména budovy zámku, rekonstruované z prostředků Ev-

zahrazen. V areálu Braunerova mlýna byla situace mnohem

ropských strukturálních fondů ROP Střední Čechy, by těmto

horší, neboť Únětický potok dostával podobu horské řeky.

hrdinům roztocké povodně měl děkovat obzvlášť. Velmi si

Dobrovolní hasiči stíhali odčerpávat vodu, která poprvé za-

vážíme toho, s jakým nasazením a pochopením spoluobča-

tíženým, takřka novým, ochranným valem sákla dovnitř. Ve

nů a kolegů z jiných muzeí jsme se setkali a pevně věříme,

23.30 hodin nás hasiči již vyhnali. Netrvalo dlouho a i oni

že návrat do vyjetých kolejí všedních dnů tu vynikající at-

museli objekt opustit, voda areál zaplavila. Do úterního ve-

mosféru, vzešlou z letošní povodně, nezničí.

čera sahala voda až po stropy přízemí všech budov včetně

A jak jsme na tom nyní? Pro veřejnost je areál Braune-

Ateliéru Zdenky Braunerové. Následně se hasiči soustředili

rova mlýna včetně Ateliéru Zdenky Braunerové do odvolá-

na odčerpávání vody z areálu zámku, kam začala voda pro-

ní uzavřen. Po dobu asi dvou měsíců nebude funkční ani

sakovat povodňovým valem a zaplavovat dolní park a vodní

radiační komora. Exponáty z expozice (výtvarná díla uměl-

příkop. Díky tomu byl zámek s parkem jen silně podmáčen,

kyně, mobiliář apod.) byly uloženy v depozitářích. Ředitel-

ale interiéry zůstaly nedotčené. Některé prostory dalších

ství a pracovny z Braunerova mlýna i s konzervátorskými

budov areálu zámku, umístěné pod úrovní terénu, zapla-

dílnami byly přestěhovány do provizorních prostor v areálu

veny byly, bohužel také konzervační ozařovací pracoviště.

zámku a do dislokovaného pracoviště v Libčicích. Dnes již

Po opadnutí vody byly vyklizeny, opět vlastními silami

zaměstnanci mohou ve většině případů užívat i původní

zaměstnanců a dobrovolníků, veškeré zaplavené prostory,

telefonní linky a internetové spojení včetně pošty. Výstavy

vyčištěny a nyní čekají na vysoušení či sanaci. Město Roz-

byly nainstalovány zpět a všechny akce probíhají dle plánu.

toky i řada muzeí, na základě naší žádosti o pomoc, rychle

Tato povodeň by měla u rozhodujících orgánů vyvolat

zapůjčily vysoušeče.
Je třeba hodně děkovat, zejména těm, kteří přišli již v neděli navečer a pomáhali s nakládáním předmětů z expozice
a přístrojů z laboratoří do aut pro odvoz na bezpečné místo

novu diskusi o zavedení opravdu funkčních protipovodňových opatření, která dokáží ochránit nejen muzeum, ale celou
část města Roztoky, která nese paradoxně název Tiché údolí.
Zita Suchánková

do města, pomáhali vynášet věci do horních pater budov,
nabízeli i svá vozidla pro zrychlení evakuace.
Bezprostředně po povodni se občanské sdružení RR
ve spolupráci s městem Roztoky rozhodlo uspořádat dne
23. června ve prospěch muzea benefiční koncert na Tyršově náměstí s názvem „Voda nás nezlomí“. Tento nápad nás
v tom mokru a blátě nejprve trochu zaskočil, ale následně
potěšil. Členové sdružení v zámeckém parku tradičně pořádají letní hudební akci Festival Zámeček. Povodeň letos
přišla ve chvíli, kdy uklízeli po koncertě a rovnou přešli na
pomoc muzeu.
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Zámecký park Hradiště
byl zatopen

zámeckého parku, který je působivou ukázkou úplné přeměny původní barokní zahrady do přírodně krajinářského
parku na konci 19. století.

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace, sídlí od roku 2002 v prostorách zámku Hradiště.
Zámecká budova, jejíž současná podoba vychází z pozdně
romantické přestavby z roku 1873, je po staletí dominantou
lokality. Nedílnou součástí bývalého hradišťského panství
i současného areálu muzea je malebný zámecký park, který
prošel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí vedenou
cílem jej ozdravit, navrátit mu dřívější půvab a proměnit jej
ve vyhledávanou odpočinkovou destinaci pro návštěvníky
muzea i místní obyvatele.
Projekt regenerace památkově chráněného zámeckého parku, zajímavého střídmým uspořádáním prostoru
a naopak pestrým uplatněním vodních prvků v kompozici,

Bohužel veškeré přípravy přišly vzhledem k nepříznivé-

vychází z historických reálií, které ve své práci citlivě zohled-

mu počasí vniveč. Zámecký park, ve vší kráse nachystaný na

nila autorka projektu Ing. Jana Kohlová. Na základě docho-

své první návštěvníky, byl po letech relativního klidu (jedná

vaných písemných materiálů rozdělila vývoj zámeckého

se o záplavové území) bohužel opět takřka celý zatopen. Ve

parku do čtyř základních etap: 1. barokní (do roku 1768),

dnech 31. května – 4. června jej pohltily rozvodněný Komo-

2. klasicistní (do roku 1838), 3. romantické (přestavba parku

ranský potok a mlýnská strouha vedoucí parkem. Dílo zkázy

v letech 1844 – 1845) a 4. pozdně romantické (přestavba

pak završila přilehlá řeka Úslava. V prvních chvílích se zdálo,

parku v letech 1873–1883). Právě na poslední období se au-

že veškerá dosavadní snaha pracovníků muzea navrátit par-

torka snažila ve své práci programově navázat a vdechnout

ku dřívější půvab a proměnit jej ve vyhledávanou odpočin-

lokalitě nostalgickou eleganci, s jakou si spojujeme konec

kovou destinaci byla zbytečná.

19. a počátek 20. století. V rámci revitalizace byla kromě ob-

Přes původní pesimistické prognózy voda od 5. června

novy vegetační složky parku naplánována i renovace cestní

poměrně rychle opadávala, vodní toky se vrátily do svých

sítě, mostků a lávek, oplocení, vstupních bran a mobiliáře.

původních koryt a na první pohled se zdá, že nenapáchaly

Projekt s názvem Regenerace zámeckého parku Hradi-

ani tak velkou spoušť. Nebezpečí je však skryté a o to více

ště v Blovicích uspěl v rámci Operačního programu Životní

hrozivé. Byly zaplaveny cca 4/5 z ploch revitalizovaných

prostředí, který prostřednictvím Státního fondu životního

v rámci projektu OPŽP. V souvislosti s povodní sice nedošlo

prostředí České republiky vyhlašuje Ministerstvo životního

k žádným pádům stromů, ale několik se jich naklonilo a zřej-

prostředí. V únoru 2011 uzavřelo Muzeum jižního Plzeňska

mě bude muset být provedeno vykácení a případně tam,

pod vedením tehdejší ředitelky Evy Pančíkové na základě

kde je to možné, odlehčení koruny. Zatím však není možné

provedeného výběrového řízení smlouvu na realizaci pro-

vzhledem k poměrně krátkému časovému úseku od povod-

jektu. V souladu s projektovou dokumentací, vycházející

ně s jistotou určit, jaký postup bude zvolen. Valná většina

z dendrologického průzkumu, bylo zahájeno kácení stro-

nově vysazených keřů a stromů se nacházela v zatopené

mů, odvodnění podmáčených luk, byly prováděny terénní

oblasti, podobně jako nové travnaté porosty, které byly za-

úpravy, pěstební opatření na stávajících stromech, zakládá-

neseny nízkou vrstvou jemného bahna. Úhyny zatím v sou-

ny nové travnaté plochy, vysazovány nové stromy a keře.

vislosti s povodní nejsou patrny, ale lze je předpokládat.

Slavnostní otevření obnoveného zámeckého parku pro

S ohledem na bezpečnost návštěvníků areálu Hradiště

veřejnost bylo v souladu s celkovým harmonogramem

je vstup do zámeckého parku v současné době vzhledem

připraveno na sobotu 8. června 2013. Pracovníci muzea

k možnosti pádu stromů zakázán. Z tohoto důvodu byla

připravili pro návštěvníky celodenní zajímavý program,

odložena i připravovaná velkolepá akce slavnostního zpří-

v jehož rámci se měly uskutečnit komentované prohlídky

stupnění revitalizovaného parku veřejnosti. Park, jehož

stávajících výstav a expozic, měla být pokřtěna kniha pa-

historický vývoj a významné prvky představuje připravená

mětí Marie Hraničkové-Nejdlové Dětství v zámeckém par-

naučná stezka, tak mohou v současné době sledovat ná-

ku. Návštěvníkům měla být rovněž představena také nově

vštěvníci pouze z dálky. Volný přístup mají do tzv. horní za-

vybudovaná, necelý kilometr dlouhá naučná stezka. Šest

hrady s kašnou a mohou se projít po travnaté ploše kolem

informačních tabulí poskytuje možnost seznámení s historií

zámku.
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Objekt Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkové

stavu, a tak si ti tři prožili možná horší emoce, než my v Pra-

organizace, má standardně otevřeno pro veřejnost až do

ze. V jedenáctičlenném štábu je nahradili zástupci, řízení

30. září út–ne od 10 do 17 hodin. V prostorách zámku je

převzal za generálního ředitele jeho statutární zástupce,

nově nainstalovaná výstava fotografií připomínajících his-

ředitel knihovny. (Toho v neděli ráno probudila po proflá-

torii zámeckého parku i projekt regenerace. Návštěvníkům

mované noci esemeska generálního ředitele: „Neměli byste

je rovněž k dispozici k zakoupení výjimečná publikace, jejíž

svolat krizový štáb?“)

představení veřejnosti bylo původně naplánováno na slav-

Krizový štáb byl zkoordinovaný a na místě v Nové budo-

nostní akt zpřístupnění parku. Kniha Dětství v zámeckém

vě Národního muzea 2. června v 10 hodin. Schémata řízení

parku – vzpomínky dcery zámeckého zahradníka vychází z ru-

a postupů jsou popsána v mnohastránkovém dokumentu

kopisu Marie Hraničkové-Nejdlové z roku 1942, který upra-

„Řešení mimořádných událostí a krizových situací Národního

vila Jaroslava Koutská, a je laskavou vzpomínkou na období

muzea…“ (Směrnice GŘ č. 7/2011), ale jejich bezhlavá reali-

rozkvětu hradišťského panství na přelomu 19. a 20. století.

zace, bez ohledu na povahu, druh ohrožení a aktuální pod-

Veřejný křest a autogramiáda knihy, kterou vydalo Muzeum

mínky by vedla k nerozumným a zbytečným akcím.

jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., se uskutečnil za velkého
zájmu veřejnosti 27. června 2013 v zámecké kapli.
Radka Křížková Červená

Za ohrožené objekty jsme vyhlásili budovy v záplavových oblastech: v 1. stupni ohrožení Muzeum Bedřicha
Smetany na Novotného lávce, České muzeum hudby (ČMH)
v Karmelitské ulici, Náprstkovo muzeum. Mimo Prahu

Povodňová retroreportáž
z Národního muzea

Ústřední depozitář Terezín I a II a Památník Bedřicha Smetany v Obříství, v majetku obce. V 2. stupni ohrožení se ocitla
budova Archivu v Holešovicích, Nostická knihovna v sídle

„Zkuste hasit povodeň! To já jednou navrhoval a málem

ministerstva kultury, Československé dokumentační stře-

mě umlátili,“ říkal Jiří Šlitr ve svém představení Ďábel z Vino-

disko v Oettingenském paláci na Malé Straně. A kupodivu

hrad. V lehkém tónu zahajujeme svou zprávu o vážném té-

(!) Zbraslavský zámek, v němž máme přechodně uloženo

matu. Neboť Šlitrova komika založená na absurditě ilustruje

přes deset kilometrů knižního fondu. V roce 2002 ale byla

také naše základní sdělení: je-li zkušenost, je základem na-

voda jen v jeho obrovských sklepích a jediné, co by mohlo

děje na optimální řešení jakékoli krizové situace. Zkušenost

papír ohrozit, by byla vzlínající vlhkost. Stěhovat tedy ale-

vylučuje anebo aspoň omezuje více či méně nevhodná

spoň z přízemí do patra? Nosnost stropů by to nemusela

rozhodnutí a kroky při zvládání mimořádné události. Šetří

vydržet. Přízemí celé evakuovat jinam? Zablokovat zde lidi,

energii, finance a také nervy zúčastněných. Minimalizuje

auta a peníze na to vynaložené, když má město povodňo-

tragické následky.

vé zábrany proti rozlití Vltavy v té míře jako v roce 2002?

Ilustrativní příklad? Vedoucí Archivu Národního muzea

Když máme v objektu preventivní zásobu odvlhčovačů?

PhDr. Milena Běličová si pamatovala, že v roce 2002 se voda

Rozhodnutí zde nic nedělat se vyplatilo, voda prostoupila

zastavila na hranici sousedního domu pod archivní budo-

do sklepů jen průsakem půdy, a když hladina řeky opadá-

vou na Zátorách. Letošní povodeň má kulminační předpo-

vala, byla odčerpána. Masivní zdi dokonce udržely klima

klad o půl metru nižší než tehdy, ergo – archiv je až druhý

v objektu bez odchylky od normálu. Povodeň prokázala, že

v pořadí evakuačních priorit. Rozhodování v rámci preven-

má Zbraslav v mírné nadsázce vlastnosti stabilního klimati-

tivních akcí při letošních povodních bylo velmi usnadněno

zovaného depozitáře.

poznatky, k nimž Národní muzeum dospělo právě před jedenácti lety. V tomto smyslu tedy díky za povodeň 2002.
Letošní „povodňové cvičení“ – tak lze tentokrát naštěs-

Objekty „druhé kategorie“ obsadily jen povodňové hlídky z jejich zaměstnanců. Hlavní aktivita směřovala na skutečně kritická místa.

tí zhodnotit demonstraci síly vodního živlu vůči objektům
Národního muzea – začalo v nejhorším možném dnu v týdnu, v neděli ráno 2. června. Dosažitelnost zaměstnanců
byla tedy obtížnější než během pracovního týdne. Také tři
klíčové osoby našeho Krizového štábu byly první dva dny
prakticky zařazeny do role pasivních pozorovatelů – na
služební cestě daleko za hranicemi byli generální ředitel,
náměstkyně pro sbírkotvornou a výstavní činnost a ředitelka Náprstkova muzea. Sledovat zpravodajství na Internetu
znamená přijímat násobně hrozivější obraz skutečného
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Novotného lávka. V přízemí jen pokladna, od patra výše

odborných pracovníků. S napětím jsme sledovali, zda dojde

expozice, klavíry, nábytek… Objekt je však v případě ohro-

k zaplavení vnitřního města, zaplavená obec Kopisty půso-

žení Karlova mostu ucpanými mostními oblouky určen

bila hrozivě. Ale město zůstalo suché.

k odstřelu. Evakuace nejcennějších předmětů byla tedy jasná a po magistrátním vyhlášení 2. stupně nebezpečí také
před nedělním polednem zahájena. Pro případ krize nemáme smluvně zajištěnou žádnou stěhovací firmu, která by
zvládla manipulaci s těžkými kusy a masivním množstvím
předmětů. Ale po stěhování Historické budovy NM je v mobilu pár čísel na firmy, které mají zkušenost a přirozenou
loajalitu k národní instituci, jejíž sbírky měly v rukách. Firma „XY“, byť sama sebe evakuovala ze svého sídla na břehu
Vltavy, poslala auto a lidi.
Otázka – kam tyto cenné sbírky převézt? Evakuační plány

Stěhování depozitáře v Terezíně

nařizují úložiště v depozitářích Horních Počernic. Ale zdravý

Jakých organizačních zkušeností jsme nabyli? Rozho-

rozum rozhodl lépe než papíry – do studovny a přilehlé vel-

dující je komunikace, vnitřní a vnější. Členové krizového

ké místnosti v Nové budově na Václavském náměstí.

štábu měli rozdělené role a informace se sbíhaly u jeho ve-

Náprstkovo muzeum. Po magistrátním vyhlášení 3. stup-

doucího, který podle nich určoval další postup. V opačném

ně nebezpečí jsme kompletně (i s mobiliářem) demontovali

směru je ale důležité, aby vedoucí štábu udržoval stejnou

výstavu „Po stopě Karla Maye“ a vynosili ji do patra. Totéž

informovanost u všech jeho členů, protože tím se integruje

bylo provedeno s částí jiných sbírkových předmětů, které

jejich povědomí o situaci v celém prostoru a čase. Ostatní

zde zbyly po minulé výstavě (mumie).

zaměstnanci přejímají informace a příkazy a současně svá

ČMH v Karmelitské. Částečná evakuace nejcennějších

hlášení, poznatky a návrhy ihned předávají členům štábu.

a nejtěžších předmětů z expozice a depozitáře v přízemí do

Na místě, kde přímo zasahují, jednají potom sami podle

prvního patra, na těžké předměty nastupuje druhá stěho-

schémat tzv. operativních karet, určených jako návod k eva-

vací firma.

kuaci konkrétních druhů sbírek. Ale opět – nikoli mecha-

Obříství na Mělnicku. Nelze spoléhat na to, že obec od-

nicky. Operativní karty nerozlišují mezi požárem a povodní,

veze to nejcennější mimo svůj katastr, v 17 hodin proto

při povodni nemá smysl evakuovat materiál, kterému voda

vysíláme třetí stěhovací firmu s pracovníkem, který objekt

podstatně neuškodí… Vnější komunikace probíhala s praž-

důvěrně zná a má zkušenost s balením předmětů různých

skou magistrátní povodňovou komisí, která byla první den

druhů. Cíl převozu – stále Václavské náměstí, (opět hlavně)

v podstatě nedostupná. Řídili jsme se informacemi z médií.

klavíry dorazily kolem nedělní 22. hodiny.

Vynikající bylo spojení s komisí města Terezína a se starost-

Depozitáře v Terezíně. Dva i technologicky složité kom-

kou v Obříství.

plexy. Od roku 2002 sice platí zásada neobsazovat sbír-

Zhodnocení. Nedošlo k žádným škodám na sbírkových

kami přízemí, ale někdy je to na přechodnou dobu nutné

předmětech, jen na Novotného lávce vznikly škody na ma-

– např. u dezinfekční komory jsou tisíce knih čekajících na

jetku v přízemí, kde je umístěna pokladna. Rozumným pří-

ošetření, restaurátorské dílny mají také sbírky „na stolech“

stupem a odhadem situace byly zásadně ušetřeny finanční

apod. V pondělí 3. června nad ránem bylo rozhodnuto od-

náklady na evakuaci předmětů (stěhovací firmy). Přizpů-

vézt z Terezína materiál mimořádně citlivý na vlhko a sou-

sobení pravidel evakuačních plánů reálným podmínkám

časně i mimořádně cenný, byť by byl uskladněn i ve vyšších

a druhu ohrožení snížilo výdej pracovní energie a časové

patrech. Cíl – depozitář v Litoměřicích, pražské Horní Počer-

limity preventivních opatření na minimum. Potvrdilo se, že

nice a Nová budova NM. Ostatní sbírky z přízemí přenést do

městská protipovodňová opatření tvořená od roku 2002 jak

vyšších pater. I zde je platná stěhovací firma, která stěhuje

v Praze, tak v Terezíně naše objekty kromě jednoho prak-

např. arcibiskupský kočár a další těžké věci. Ale nejde jen

ticky zbavila rizika zaplavení povrchovou vodou, pokud se

o sbírky, elektronika z pracoven a studoven putuje z přízemí

zdaří hladiny řek při povodních regulovat do kulminační

také. Zvláštní zásah se týká restaurátorských dílen s přístro-

výše jen o trochu nižší než v roce 2002. A hlavně – pracov-

ji a chemikáliemi. Zde mimořádně zapracovala kolegyně,

níci Národního muzea jsou nyní vybaveni už dvojí velkou

která bydlí nedaleko Terezína a sama ještě v noci z neděle

povodňovou zkušeností, umějí reagovat promyšleně i s vy-

na pondělí vynosila s místními technickými pracovníky che-

užitím uvážlivé improvizace.

mikálie z dílen. Celkem se Terezínské akce účastnilo asi 70

Martin Sekera
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recenze
Pohledy do minulosti
Plzeňského kraje

Dvě nové expozice v Západočeském muzeu
v Plzni

Vzhledem k tomu, že dominantním „exponátem“ úvodní
části expozice je velkoplošná projekce, zmíním se nejprve o tzv. multivizích. Kromě zmíněné velkoplošné je jich
v expozici několik. Jsou uměřené, věcně zajímavé, velmi
vhodně doplňují řeč exponátů a psané texty. Úvodní velko-

Za účasti zástupců Plzeňského kraje, Statutárního města

plošná projekce je mimořádně zdařilá. Vhodným způsobem

Plzeň, Ministerstva kultury a řady dalších hostů zpřístupnilo

upoutá pozornost návštěvníků, získá je pro téma expozice

Západočeské muzeum v Plzni (ZČM) ve čtvrtek, 18. dubna

a doslova jim otevírá „bránu do pravěku“. Velmi působivé je

2013, veřejnosti dvě nové stálé expozice. Učinilo tak další

prolínání současných situací v terénu s „tím, co bylo nale-

významný krok k „zabydlení“ své historické budovy po její

zeno pod zemí“. Na kvalitě multivizí je patrný rukopis zku-

mnohaleté, náročné rekonstrukci a nabídlo po dlouhých

šeného dokumentaristy, scénáristy a režiséra Pavla Štingla.

šedesáti letech návštěvníkům „pohledy do minulosti Pl-

Psané texty jsou obsáhlé, což bylo ale vzhledem k odborné

zeňského kraje“ prostřednictvím stálých muzejních expo-

náročnosti tématu nezbytné. Tím spíše, že cílovou skupinou

zic. Expozice byly financovány Plzeňským krajem v rámci

návštěvníků není pouze laická veřejnost, ale expozice chce

projektu spolufinancovaného Evropskou unií z Evropského

oslovit i vážné zájemce o prehistorii, studenty středních

fondu pro regionální rozvoj. Protože expozice představují

i vysokých škol, neskrývá své vzdělávací ambice. Výhodou

počin významný nejen pro Plzeň a Plzeňský kraj, ale také

je, že texty – dobře čitelné a srozumitelné – mohou být vět-

z pohledu českého muzejnictví, věnujme jim i ve Věstníku

šinou umístěny v postranních prostorách výstavního sálu,

AMG o trochu více místa než bývá u článků o nových ex-

„nepřekážejí“ tak exponátům umístěným povýtce v centrál-

pozicích obvyklé, byť nepůjde o klasickou recenzi, ale spíše

ním prostoru, přitom jsou ale exponátům blízko, návštěvník

o několik postřehů, převážně z hlediska muzejního výstav-

nemusí od vitrín s exponáty k textům přecházet, stačí se jen

nictví.

otočit. Pro návštěvníky, kteří mají zájem pouze nebo přede-

Expozice první: Pohled archeologický

vším o prohlídku exponátů a nehodlají při tom číst, texty
prohlídku nijak neruší. To je šťastné řešení.
Expozice je nejen o prehistorii, ale také – možná, že více
– o archeologii, návštěvník se seznámí s metodami archeologie včetně populární archeologie experimentální. Uvidí
celou řadu rekonstrukcí (např. dřevěná konstrukce vodní
cisterny z hradiště Vladař, mohylový pohřeb s bronzovým
vozíkem, hrob nynické kultury, hrob germánského bojovníka, pec z časně slovanské chaty atp.) a modelů (např.
tkalcovské stavy) a seznámí se s řadou dávných technologií (výroba štípaných kamenných nástrojů, broušených
kamenných nástrojů, železných nástrojů a ozdob atp.).
Na rozdíl od mnoha jiných archeologických expozic není

Autory první expozice jsou pracovníci ZČM Milan Metlič-

konfrontován pouze s „galerijně“ vystavenými archeologic-

ka a Jarmila Metličková, scénáristou a režisérem multivizí je

kými nálezy („podívejte se, co všechno jsme našli“), ale také

Pavel Štingl, produkce a administrace se ujali František Frý-

se způsobem výroby a užívání („podívejte se, co všechno je

da, Eva Heisová a Vojtěch Kristýn, autory architektonické-

možné se z archeologických nálezů dozvědět o životě dáv-

ho řešení jsou Jiří Javůrek, Jaroslav Malý, Tereza Karásková

ných etnik“). To je možná nejvýznamnější přínos plzeňské

– SGL projekt, s. r. o., autorem grafického řešení je Ivan Král

expozice. Klasické („galerijní“) vystavování archeologických

– a v tiráži následuje dlouhá řada dalších jmen. Tématem

nálezů má v expozici také své místo, i když je stále doplňo-

expozice je pravěké osídlení jihozápadních Čech počínaje

váno informacemi o užití či výrobě předmětů, o nálezových

starší dobou kamennou a konče raným středověkem. Expo-

okolnostech, prostřednictvím doplňujících textů, kreseb či

náty pocházejí takřka výhradně ze sbírky Západočeského

fotografií. Stovky (tisíce?) exponátů ve středové části vý-

muzea v Plzni, několik zápůjček je z Muzea Karlovy Vary

stavního sálu jsou umístěny ve skleněných vitrínách, které

a z Národního muzea.

jako „klasické“ vitríny příliš nepůsobí, což je dobře. Instalace
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dělá spíše dojem jakéhosi skleněného labyrintu a také díky

zatím chybí texty v jiném než českém jazyce, což by mělo

velmi dobrému nasvícení se z odstupu zdá, jakoby se expo-

být napraveno vydáním cizojazyčných textů, zapůjčova-

náty vznášely v prostoru. To je netradiční způsob instalace

ných zahraničním návštěvníkům při prohlídce a posléze

archeologických nálezů, které jsme si zvykli vnímat ve star-

vydáním cizojazyčného průvodce (ten, prozatím, chybí

ších expozicích spíše tak, jako by nebylo možné je oprostit

i v jazyce českém).

od „zemitého“ prostředí, z nějž byly vyzdviženy. V Plzni od
něj oproštěny jsou – a prospívá jim to.

Expozice druhá: Historie 10.–19. století

Všechny vystavené exponáty jsou pečlivě zkonzervované. To je snad samozřejmost, řeknete si, vždyť tak tomu je
i na většině jiných výstav. Tahle samozřejmost se však jeví
v jiném světle v expozici, kde je exponátů takové množství
jako v Plzni. Právě díky tomu množství to musí i u laika vést
k poznání, jak pečlivě se Západočeské muzeum stará o svou
sbírku a kolik práce obnáší všechno to doplňování, lepení,
čištění a konzervování. Návštěvník si uvědomí, že navštívil
profesionálně vedenou instituci, která se dokáže postarat
o své sbírky.
Popisky exponátů na sklech vitrín jsou na „pauzákovém“
podkladě dobře čitelné a uměřené. V některých vitrínách
činí ale problém najít na skleněných, v „labyrintu“ se poně-

Autory a kurátory expozice jsou pracovníci Západočes-

kud ztrácejících, kostičkách čísla, která exponáty přiřazují

kého muzea v Plzni Veronika Dudková, František Frýda,

k popiskám. Také některé fotografie by si zasloužily profe-

Miroslav Hus, Jiří Orna, Tomáš Bernhardt a Illa Šedo, autory

sionálnější přístup (nasvícení, projasnění stínů atp.), aby je-

architektonického řešení G. L. Architekti, s. r. o., Tereza Dvo-

jich technická kvalita lépe odpovídala jejich obsahu. I když

řáková, Lucie Kirovová, Vlastimil Vagaday, autorem grafic-

chápu, že se zčásti nejedná o fotografie ateliérové, ale poři-

kého řešení je Ondřej Zámiš, režisérem filmové smyčky je

zované v obtížných světelných podmínkách v terénu.

Pavel Štingl, produkci a administraci zajistili František Frýda,

Autory věcného obsahu (libreta a scénáře) jsou výhrad-

Eva Heisová a Vojtěch Kristýn – a v tiráži následuje dlouhá

ně odborní pracovníci ZČM. Ne, že by přizvání externích

řada dalších jmen. Tématem expozice je historie Plzeňska

odborníků bylo snad ostudou, ale přesto to svědčí o schop-

v 10.–19. století. Exponáty pocházejí takřka výhradně ze

nostech plzeňských muzejníků, kteří dokázali nejen expo-

sbírky Západočeského muzea v Plzni, několik zápůjček je

náty získat, odborně zpracovat, zkonzervovat, ale také je

z Uměleckoprůmyslového musea v Praze a z Katedry ar-

převést do výstavní řeči, což zas není u expozic takového

cheologie Západočeské univerzity v Plzni.

rozsahu až tak samozřejmé. Celkový dojem z plzeňské ar-

Expozice pojednává historii Staré Plzně v 10.–13. století,

cheologické expozice je velmi dobrý. Roviny multivizí,

středověkou transformaci ve 13. století, historii středověké

psaných textů, rekonstrukcí a kopií a klasicky vystavených

vesnice ve 13.–14. století, historii města v pozdním středo-

exponátů jsou velmi dobře skloubeny a vytvářejí pozoru-

věku ve 14.–15. století, historii Plzeňska ve válkách husit-

hodný celek, který nepochybně dokáže vtáhnout návštěv-

ských a poděbradských v 15. století, historii Plzně v době

níky do prehistorie, ale především jim představit práci ar-

Jagellonské v 15.–16. století, historii období renesance

cheologů nejen jako „hledačů pokladů“, ale především jako

v 16.–17. století, historii Plzeňska v období Třicetileté války

odborníků zakoušejících dobrodružství z poznání, které

v 17. století, historii období baroka v 17.–18. století, historii

umí zprostředkovat také návštěvníkům. Nevtíravá hudba,

v období biedermeieru v 18.–19. století, historii revoluce

která návštěvníky provází, i mluvené slovo znějící z multivi-

v roce 1848 a doplňuje ji poslední část věnovaná numisma-

zí, dojem z prohlídky umocňují.

tice. Z tohoto výčtu je zřejmé, že tématický rozsah je značný

Tato archeologická expozice snese u nás srovnání snad

a autoři libreta a scénáře stáli před problémem vybrat dílčí

jen s expozicí Pavilonu Anthropos Moravského zemského

témata a historické události, které by bylo možné prezento-

muzea a s některými krátkodobými výstavami na podob-

vat na omezeném prostoru. Myslím, že se jim výběr, který

ná témata (za všechny např. výstava „Lovci mamutů“, ještě

doplňuje průvodce na dotykové obrazovce ve verzích pro

v historické budově Národního muzea). I z tohoto srovnání

dospělé a pro děti a tištěný průvodce, podařil. Psané texty

však plzeňská expozice vychází se štítem, myslím, že se jí

jsou uměřené, dobře čitelné a ve zkrácené formě jsou i v an-

bude dařit oslovovat i zahraniční návštěvníky. K tomu jí ale

gličtině (také tištěný průvodce má resumé v angličtině).

25

4[13
Návštěvník v expozici najde několik stylizovaných interi-

rovnoměrně. Stanovilo priority, a tak všichni ředitelé našli

érů a rekonstrukcí či replik (např. rekonstrukce dymné jizby,

v obálce částku o něco vyšší, než očekávali, někteří i část-

černé kuchyně, interiéru měšťanské světnice, kachlových

ku podstatně vyšší. Mezi těmi byl i ředitel Západočeského

kamen a repliku tiskařského lisu). Prohlídka budí dojem

muzea v Plzni – a mohla být nastartována rekonstrukce

procházky ulicí historie, vitríny vlevo jsou stylizovány jako

historické budovy. V následujících letech už státní rozpočet

podloubí, vpravo jako jakési výkladce, exponáty jsou vzor-

tak štědrý nikdy nebyl, příspěvky pro muzea se zvyšovaly

ně konzervované a restaurované, mince v numismatické

většinou pouze o inflaci, ale zafungoval efekt sněhové kou-

části jsou instalovány na matném skle. Návštěvníka provází

le a rekonstrukce mohla pokračovat. Později byl schválen

nevtíravá hudba, filmová smyčka je věnována Staré Plzni

investiční záměr na rekonstrukci a z prostředků státního

a zejména románské rotundě sv. Petra, dochované stavbě

rozpočtu byla rekonstrukce financována i po přechodu

někdejšího přemyslovského knížecího hradu. Protože ale

Západočeského muzea v Plzni do působnosti Plzeňského

projekce představuje „pohyblivý exponát“, upoutá při vstu-

kraje. A efekt sněhové koule fungoval dál, na rekonstruk-

pu do výstavního sálu natolik pozornost návštěvníků, že je

ci budovy a následně na jejím vybavování se podílel stále

pak průvodkyně musí trochu „přemlouvat“, aby pokračovali

více rozpočet kraje. Nakonec kraj vstoupil do projektu spo-

směrem ke středověké vesnici a nedostali se k ní – nelogic-

lufinancovaného Evropskou unií z Evropského fondu pro

ky – až na konci prohlídky. Celkový dojem z prohlídky expo-

regionální rozvoj a mohly být vybudovány nové expozice.

zice je velmi příjemný, expozice bezesporu patří k tomu nej-

Efekt sněhové koule ovšem také způsobil, že ta koule byla

lepšímu, co lze v českých muzeích v současné době vidět.

stále těžší a těžší a bylo třeba vynakládat nemalé úsilí, aby

Kdybych měl odpovědět na otázku, která se při sou-

se mohla „valit dál“. Pomáhali mnozí, ale to největší úsilí

časné prohlídce dvou expozic nabízí, která z nich mě více

muselo vynaložit samotné Západočeské muzeum v Plzni.

zaujala, musel bych odpovědět, že ta archeologická. Není

Mělo štěstí – v jeho čele celá ta dlouhá léta stál a stojí ředi-

to ale proto, že by snad historická expozice byla nějak vý-

tel PhDr. František Frýda, který se ukázal být nejen na slovo

razně horší, je prostě jen více „klasická“ a nevyčnívá proto

vzatým odborníkem, ale také schopným manažérem, koor-

tolik nad jiné podobné jako ta archeologická. Možná by ale

dinátorem a „spiritus agens“ všeho dění. A štěstí měl i on

bylo spravedlivější hodnotit obě expozice jako jeden expo-

– dařilo se mu a daří získat pro „valení koule“ řadu neméně

ziční celek, pojednávající historii Plzeňska od paleolitu až

schopných spolupracovníků a těšit se podpoře zřizovatele

po 19. století, protože tak to bude nejspíš vnímat i většina

muzea, Plzeňského kraje, jehož příkladný vztah ke kultuře

návštěvníků. Pak musím konstatovat, že jde o mimořádně

je známý.

úspěšný prezentační počin. Návštěvník, který prochází při

Současný stav – kdy Západočeské muzeum už není jen

jedné návštěvě oběma expozicemi, možná už trochu una-

jedním z nejvýznamnějších českých muzeí vzhledem ke

ven mnohostí exponátů v archeologické části, přivítá asi

kvalitě a rozsahu své sbírky, ale také z hlediska prezentace

„koukavější“ část historickou, v které si mezi krásnými ex-

sbírky veřejnosti a poskytování dalších veřejných služeb, je

ponáty odpočine – a jsem přesvědčen, že odejde s pocitem

výsledkem práce konkrétních lidí a najmě ředitele muzea.

nevšedního zážitku a tedy spokojen.

Práce systematické, kontinuální, kvalitní… A to je vlastně

Jak jsem uvedl už v úvodu, Západočeské muzeum v Plzni

šťastný konec té „pohádky“ – a zároveň začátek, na němž

učinilo významný krok k „zabydlení“ své historické budovy

může Západočeské muzeum v Plzni stavět svou budouc-

po mnohaleté, náročné rekonstrukci. Na závěr proto připo-

nost ve 21. století.

menu tu dlouhou cestu, kterou muselo projít a myslím, že

Jiří Žalman

později narozeným muzejníkům to možná bude připadat
jako pohádka.
Závěrečný účet státního rozpočtu v roce 1993 vykázal přebytek a Ministerstvu kultury byl schválen rozpočet
podstatně vyšší než v předchozím roce, více peněz mohlo
být proto věnováno také pro muzea a galerie. Na poradě
ředitelů muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury
(bylo jich tehdy více než 40) v Olomouci, konané počátkem
prosince, byly ředitelům muzeí a galerií rozdávány obálky
se schválenými příspěvky na provoz a činnost na příští rok.
Tu částku, o kterou byl rozpočet pro muzea a galerie navýšen oproti předchozímu roku, ministerstvo ale nerozdělilo
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nové expozice
Nová expozice o staré Vltavě

bývalých opevněných sídelních poloh v okolí. Stávala zde
i vyhlášená plavecká hospoda a přívoz.

Hornické muzeum Příbram ve spolupráci s Obcí Chotil-

V osadě Oboz na úseku Oboz–Bílé skály existovala od 16.

sko, Podblanickým muzeem ve Vlašimi a za finanční podpo-

do 19. století solnice – císařský sklad a překladiště soli. Vrch

ry Evropské unie zpřístupnilo dne 26. dubna 2013 v Chotil-

Drbákov tyčící se nad Obozem byl díky výskytu tisu červe-

sku novou stálou expozici s názvem „Z historie staré Vltavy“.

ného prohlášen již v roce 1933 přírodní rezervací, a stejně

Součástí slavnostního otevření byl také křest stejnojmenné

tak i sousední vysoká skaliska lemující řeku s názvem Bílé

knihy, jejímž autorem je, stejně jako autorem scénáře ex-

skály (později s označením Albertovy).

pozice, ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef
Velfl společně s kolektivem spolupracovníků. Autorem vizuální podoby, které dominuje sedmimetrový model údolí
řeky Vltavy, a současně zhotovitelem jednotlivých modulů
expozice, je Miroslav Žálek. Na grafickém ztvárnění výstavních prvků se významně podílel Pavel Šlapák.
Expozice opírající se o množství trojrozměrných předmětů, dobových vyobrazení, historických map a dalších
materiálů je umístěna v podkroví rekonstruované budovy
bývalé hospodářské usedlosti na návsi obce (je však přístupná i pro vozíčkáře). Sídlí zde také muzeum balonového
létání, památník místního rodáka prof. Františka Drtiny, galerie současného výtvarného umění a informační centrum.

Naproti Bílým skálám stávala levobřežní víska Smilovice.

Koryto, které řeka Vltava utvářela po mnoho milionů let,

Pracovaly zde původně tzv. puchýrny, neboli přetloukár-

se zejména během 20. století zásadně změnilo vznikem ně-

ny a drtírny (stoupovny) zlaté rudy, zmiňované v Deskách

kolika přehradních zdrží, pod jejichž vzedmutou hladinou

zemských v polovině 16. století v souvislosti s úpravnickým

nenávratně zmizelo nejedno romantické zákoutí, řada ma-

procesem při báňském podnikání v zlatorudním revíru Psí

lebných vesnic, usedlostí, plaveckých hospod, mostů, jezů,

hory. Zachovaly se tu pozůstatky četných hornických pra-

komunikací a podobně. Nově otevřená stálá expozice do-

covišť z období vrcholného středověku až raného novově-

kumentuje na ploše zhruba 200 metrů čtverečních bohaté

ku. Dosud v ložisku Mokrsko-západ zůstává ukryto v zemi

dějiny a přírodní krásy říčního úseku od Zvírotic po někdejší

přibližně 100 tun zlata, což řadí tuto lokalitu k největším

Svatojánské proudy, před vznikem Slapské a Štěchovické

nalezištím v Evropě.

přehrady. Připomíná nejstarší osídlení této oblasti v pra-

Od Smilovic míjel tok Vltavy velkým ohybem Častoboř

věku, život podél řeky v dnes zaniklých obcích, osadách

a dále po proudu samotu Sejce se starou plaveckou hos-

a samotách, využívání řeky pro dřevařský průmysl i těžbu

podou, která bývala spolu s nedalekým Sejckým ostrovem

a zpracování zlata a také kamene v okolních lomech. Ve

s písečnými plážemi oblíbeným výletním místem. Naproti

čtrnácti částech přináší zajímavosti o místech, která navždy

sejcké hospodě nad osadou Vymyšlenka vzniklo další chrá-

zmizela pod hladinou Vltavské kaskády.

něné území s původními porosty a teplomilnou květenou.

Prvním popisovaným je území mezi Záběhlicemi a Zví-

Rozsáhlý vyvýšený ostroh nad soutokem potoku Mast-

roticemi, nad nimiž se rozkládalo největší známé pohřebiš-

níku s Vltavou severně od Sejckého ostrova již od pravěku

tě knovízské kultury mladší doby bronzové v Čechách.

opakovaně využívali naši předkové k osídlení. Nejvýznam-

Další úsek Županovice–Rybárna–Bukovnice je znám
báňským podnikáním v okolních kamenolomech či těžbou

nější období je však spjato se vznikem keltského oppida
zvaného podle blízké obce Hrazany.

a zpracováním zlata. U Županovic bývaly dva ostrovy a jez,

Následující úsek Kobylníky–Ústí–Ostromeč patří opět

na jehož pravém okraji postavil roku 1729 Jan Ferdinand

k významným místům dotčeným ve středověku a raném

Schor první kamennou plavební komoru pro lodě v Čechách.

novověku těžbou zlata, a sice rýžováním v náplavech údol-

Cholín, následující po proudu, náležel od pradávna

ní nivy Vltavy. Ve středověku se nad řekou tyčil hrad Ostro-

k důležitým přechodům přes Vltavu na cestě ze Sedlčan

meč, od poloviny 16. století zmiňován jako zřícenina. V oko-

k Novému Knínu a Mníšku pod Brdy, jak dosvědčuje několik

lí je několik půvabných vyhlídek.
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Dále po proudu Vltavy leží Živohošť, od pradávna známá
brodem a přívozem. Byla knížecím dvorcem Přemyslovců
již v 11. století. Na pravém břehu se nacházela historická
Rákosníkova hospoda s letopočtem 1617 vytesaným na
stropním trámu. Obsahovala vzácně dochovanou tzv. dymnou jizbu. Přestože byl tento dům prohlášen v roce 1950
kulturní památkou a před blížícím se vzdutím hladiny Slap-

rozhovor
Rozhovor

s ředitelem Oblastního muzea v Litoměřicích

Mgr. Tomášem Wiesnerem

ské přehrady roku 1952 rozebrán, svérázným přístupem
tehdejších kompetentních orgánů a institucí byly v roce
1967 převzaty do sbírky muzea ve Vlašimi pouze některé
drobné dřevěné části a zmiňovaný stropní trám (který je
vystaven v expozici). Zbytek skončil jako palivové dřevo. Od
začátku 20. století se Živohošť rozvíjela jako rekreační a turistické centrum. V blízkém Hněvšíně se narodil František
Drtina (1861–1925), univerzitní profesor, vědec evropského
významu, filosof, průkopník novodobé pedagogiky a skautingu, politik, vlastenec, spolupracovník a přítel prezidenta
republiky Tomáše G. Masaryka.
Za Živohoští Vltava pokračovala k osadě Moráň, poslední možné zastávce vltavských plavců před Svatojánskými
proudy. Bývala zde plavecká krčma, mlýn, přívoz, malý pi-

Znáte řízení muzea ze všech úhlů, ať už to bylo Muzeum

vovar, od konce 19. století i nový patrový hostinec, jenž byl

města Ústí nad Labem, kde jste působil jako kurátor sbí-

určen hlavně pro výletníky z Prahy.

rek a nakonec i ředitel, nebo z pozice ředitele Odboru

Na další trase Královská–Ždáň–Babor museli plavci zbys-

ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

třit pozornost, protože na ně v uhánějícím proudu čekaly

Ministerstva kultury ČR. Dokonce jste byl i zastupujícím

dvě skupiny nebezpečných skalisek a balvanů. Posledním

generálním ředitelem v Národním technickém muzeu.

úsekem je Záhoří–Rovínek–Svatojánské proudy s místem

Co pro Vás znamenal příchod do Oblastního muzea v Li-

kdysi zvaným Střed Království českého. Svatojánské prou-

toměřicích?

dy patřily k nejdivočejším a plavecky k nejnebezpečnějším,

Příchod do Litoměřic byl pro mne vplutím do klidných

ale současně k nejkrásnějším partiím Vltavy. V minulosti

vod slunného teplého podzimu malého města na severu

lidé spojovali jejich vznik s působením ďábla, který podle

Čech, přezdívaného Malá Praha. Příchod do Litoměřic byl

pověsti chtěl zatarasit řeku, neboť skála zde zasahovala z le-

také mým návratem do známého „muzejního terénu“, i když

vého břehu skoro do poloviny toku. V roce 1643 byl na ní

je třeba říci, že řízení menších muzeí do cca 15 zaměstnan-

vztyčen takzvaný Ferdinandův sloup, který se stal předním

ců má svá výrazná specifika.

symbolem Svatojánských proudů. Zájem veřejnosti o poznání nádherné malebné krajiny u Vltavy nedaleko Prahy

Jaké byly Vaše první kroky v muzeu?

výrazně vzrostl od roku 1865 po zahájení paroplavby do

Nazval bych to vylévání základů betonem. Podrobné

nedalekých Štěchovic. Roku 1889 tu vznikla první značená

prověření páteřních procesů organizace (jak hlavních, řídí-

turistická trasa u nás, v roce 1918 založena první trampská

cích, tak podpůrných) a následně jejich standardní nastave-

osada s názvem Ztracená naděje.

ní. Odhadl jsem toto období na 12 měsíců a ukazuje se, že

Významnou kapitolu dějin 20. století středního Povltaví

to odpovídá.

v okolí Chotilska tvoří účast zdejších obyvatel v zápase za
národní svobodu, demokracii, při budování samostatného

Co Vás zde na začátku příjemně překvapilo a co naopak

státu a při následné obraně republiky proti nacistickému

zklamalo?

zlu i poúnorové totalitě. Němými svědky oněch událostí

Příjemně mne překvapil kolektiv pracovníků, který se

jsou dnes mimo jiné pomníky, pamětní desky a památníky

po mírné reorganizaci rychle přizpůsobil novým požadav-

roztroušené v mnoha obcích či osadách při Vltavě a další

kům. Příjemným zjištěním bylo také dobré hospodaření

hmotné i nehmotné doklady dokumentující hrdinství míst-

organizace, potvrzené hloubkovou hospodářskou kon-

ních lidí, kterým je v expozici též věnována pozornost.

trolou zřizovatele. Na druhou stranu musím říci, že mne

Roman Abušinov
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všechny protokoly z kontrol dodržování zákona o ochraně
sbírek muzejní povahy, které mi kdy prošly rukama. Myslím,
že naše organizace jednou skončí v dějinách kriminalistiky.
Znovu jsem se tak přesvědčil, jak klíčovou osobou, zvláště v malé organizaci, je ředitelka/ředitel a jak je nezbytné,
aby byli vybaveni masivním portfoliem profesních znalostí.
Podcenění v této oblasti může vést k situaci, kdy organizace
v podstatě rezignuje na hlavní účel, ke kterému byla zřízena.

pozvánky
na výstavy
Cyril a Metoděj – doba, život, dílo
Moravské zemské muzeum
28. června – 29. září 2013

Vaše muzeum představuje řadu projektů, které souvisí

Na podzim roku 863 přicházejí z Konstantinopole na

s tímto zajímavým regionem. V tomto případě je to na-

Rostislavovu Moravu dva učení Byzantinci – kněz a filozof

příklad poslední výstava „Pozdrav z Litoměřic“, která je

Konstantin, více známější pod svým mnišským jménem

doprovázena letním programem. Můžete nám říci, jaké

Cyril, a jeho starší bratr, právně vzdělaný Metoděj. Přinášejí

zajímavé projekty připravujete v nejbližší době?

Moravanům nezvyklý, avšak o to vzácnější dar, a sice nový

Na podzim potěšíme návštěvníky výstavou reprezenta-

mluvený jazyk, staroslověnštinu a pro tento jazyk speciálně vytvořené písmo, hlaholici. Tak byly položeny základy

tivní kolekce fotografií Roberta Vana.

vzdělanosti a kultury nejen na Moravě, ale posléze i na neMuzeum v Litoměřicích bylo založeno v roce 1874

malé části Slovany osídlené Evropy. U příležitosti 1 150 let,

a prošlo zajímavým historickým vývojem, který pocho-

jež uplynuly od této významné události, připravilo Morav-

pitelně souvisí i se samotným místem. V této souvislosti

ské zemské muzeum a Slovanský ústav AV ČR za podpory

bude jistě zajímavé zmínit něco o současné dispozici

Ministerstva kultury ČR a ve spolupráci s dalšími českými

muzea a jeho případných změnách.

a slovenskými institucemi výstavní projekt s názvem „Cyril

Muzeum je dislokované ve čtyřech historických budovách
a v zásadě tato dislokace odpovídá nezbytným potřebám.

a Metoděj – doba, život, dílo“. Výstava potrvá v Paláci šlechtičen až do konce září, aby byla následně, od sklonku října
2013 do začátku února 2014 prezentována v Praze, v Anež-

Spolupracujete s některými dalšími institucemi?

ském klášteře.

Zatím rozvíjíme intenzivnější spolupráci s litoměřický-

Výstavní projekt sestává z několika částí, z nichž ta hlav-

mi kulturními organizacemi, letos jsme například pořádali

ní, stěžejní výstava, nesoucí stejný název jako celý projekt,

spolu se Severočeskou galerií výtvarného umění v Litoměři-

je založena na předmětech a exponátech z oblasti archeo-

cích, Knihovnou K. H. Máchy v Litoměřicích, čajovnou Hóra

logie, historie a jazykovědy. Je členěna na šest úseků. Po

a dalšími organizacemi Muzejní noc, kde hlavním tématem

úvodním s mapovou částí je ve druhém úseku objasněno

bylo putování po starém Egyptě, opřené o naši vlajkovou

byzantské pozadí misie Konstantina/Cyrila a Metoděje.

výstavu s egyptologickou tématikou.

Děje se tak především na základě písemného a obrazového
materiálu doplněného o exponáty typu mincí byzantských

V minulosti jste vydávali řadu publikací věnovaných Li-

císařů 6. až 10. století a několika unikátních vybraných před-

toměřicím, krajině Českého Středohoří, ale i vlastivědné

mětů, svým původem svázaných s prostředím východního

a přírodovědné sborníky. Pokračujete v této činnosti?

středomoří. V tomto úseku je také promítána první filmová

Bohužel na vydavatelskou činnost nám zatím nezbývá

smyčka, ukázka z filmu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů režiséra P. Nikolaeva. Třetí úsek prezentuje především

kapacita, ale není všem dnům konec.

duchovní a v náznacích i společenské prostředí na Moravě
Jaké máte plány v budování muzea a co Vás ještě zají-

v době předcházející příchodu byzantské misie. Významné

mavého čeká?

místo zde, stejně jako v dalších úsecích, sehrávají detailní,

Prioritu vedle mimořádné inventarizace má příprava

barevné, v měřítku 1 : 25 vyhotovené modely sakrálních

nové stálé expozice muzea a samozřejmě kvalitní a zajíma-

staveb. Čtvrtý úsek výstavy je věnován období let 863 až

vý výstavní program v mezích rozpočtu /úsměv/. Nově také

873, tedy dějům spojeným s příchodem Konstantina/Cyrila

rozvíjíme široký program muzejně-pedagogických aktivit

a Metoděje na Moravu, s první dobou jejich působení mezi

a intenzivně pracujeme na vnějších vztazích.

Moravany, s jejich následným odchodem do Říma, s tamní Cyrilovou smrtí, až po zajetí a věznění arcibiskupa Me-

Přeji Vám hodně úspěchů a děkuji za rozhovor.
Zdeněk Freisleben

toděje bavorskými biskupy. V pátém úseku se návštěvník
výstavy seznámí s obdobím ohraničeným lety 873 a 885,
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tedy s dobou, kdy na Moravě působil arcibiskup Metoděj.
Je tak učiněno zejména na základě představení vybraných
artefaktů pocházejících ze dvou nejvýznamnějších archeologických moravských nalezišť 9. století, tedy ze Starého
Města – Uherského Hradiště a z Mikulčic. Závěrečný úsek
výstavy je věnován jednak osudům křesťanství na Moravě
v době po Metodějově smrti, jednak cyrilometodějskému
odkazu slovanským národům Evropy v období středověku.
Prezentovány jsou zde zejména jedinečné literární památky
psané hlaholicí a cyrilicí, jako např. Pražské hlaholské zlomky
nebo Strumický (Makedonský) evangeliář, ale také drobné
olověné křížky podunajského původu z pozdního období
Velké Moravy.

Výstava je opět – stejně jako další významné projekty

Součástí projektu se staly také další dvě výstavy v pří-

Moravského zemského muzea – doplněna multimediálním

zemí Paláce šlechtičen. První, která zaujímá prostor kaple,

průvodcem, který pomocí QR kódů pro tzv. smart, tedy chyt-

seznamuje s ohlasy cyrilometodějské tradice, významného

rá zařízení, nabízí návštěvníkům přehledný pohyb po výsta-

prvku národně uvědomovacích procesů 19. století, v kultu-

vě s plány místností i umístěním vystavených exponátů, in-

ře venkova. Její odraz nalézáme nejen v projevech duchov-

formace o nich, o autorech výstavy a také „zábavný“ prostor

ního charakteru, lidové slovesnosti (viz doklady pověstí)

s interaktivní hrou, možností stažení tapety do mobilního

či obyčejové tradici, ale rovněž v oblasti výtvarné kultury.

telefonu a dalšími zajímavými a doplňujícími informacemi

Výstava nabízí seznámení s jejími ukázkami – malbou na

k výstavě. Průvodceje převeden i do audioformátu, kdo tedy

dřevě (součástmi oltářů vesnických kostelů z první čtvrtiny

chce, může si jej poslechnout. Vše je samozřejmě k dispozici

19. a počátku 20. století) i textilu (procesní korouhve), ol-

i v angličtině. Více informací na http://www.mzm.cz.

tářními plastikami, kříži, keramikou, drobnou devoční grafikou či poutními tisky. Uplatnění cyrilometodějské tematiky
zastupuje např. ojedinělá podmalba na skle s námětem
křtu knížete Bořivoje, pocházející z okruhu ždánické malby
z první třetiny 19. století, či ručně psané modlitby s vyobrazením obou věrozvěstů z přibližně stejné doby. Artefakty

Luděk Galuška a Alena Kalinová

Antické vázy
Podřipské muzeum
8. července – 31. října 2013

doplňuje cyklus unikátních fotografií a diapozitivů vele-

Také v roce 2013 pokračuje Podřipské muzeum s výstav-

hradských poutí z počátku 20. století, který navozuje dobo-

ními aktivitami na Lobkowiczkém zámku v Roudnici nad

vou atmosféru významného poutního místa a centra cyrilo-

Labem. Idea, která započala v roce 2012 výstavou věnova-

metodějské duchovní tradice. Na uvedenou část tematicky

nou africkému umění, se setkala u zájemců o dané téma

navazuje výstava velkoformátových fotografií Petra Fran-

i u běžných letních návštěvníků s velkou odezvou. To bylo

cána vedoucích návštěvníky po stopách Cyrila a Metoděje

samozřejmě pro organizátory výstavy velkým povzbuze-

a jejich žáků na Slovensko i do balkánských zemí.

ním, avšak zároveň velkou výzvou ohledně volby tématu

Výstavní projekt „Cyril a Metoděj – doba, život, dílo“ pre-

výstavy další. Jelikož organizátoři se rozhodli umisťovat

zentuje především životní osudy a dílo dvou významných

do zámeckých prostor výstavy zejména s nadregionálními

učenců na pozadí příběhu raného křesťanství a končícího

tématy, které by kromě místních návštěvníků přilákaly i ty,

„pohanství“, doplněného o nezbytné exkurzy do sféry po-

kteří Roudnicí pouze projíždějí, byl výběr budoucího téma-

litiky a života společnosti na Moravě (i v Byzanci) 9. století.

tu o to důležitější.Podřipské muzeum se kromě problema-

Na první pohled představují yystavené archeologické expo-

tiky regionální historie, etnografie či přírodovědy zabývá

náty relativně malý soubor. Je to však soubor velmi repre-

také několika tématy výsostně nadregionálními. Poněvadž

zentativní a bezmála kompletní, jehož jednotlivé exponáty

mezi ně patří bádání o antickém starověku, zvolili organizá-

pocházející z Mikulčic, Starého Města, Uherského Hradiště,

toři výstavy jako její ústřední téma oblast, která patří v rám-

Břeclavi-Pohanska, Modré u Velehradu, Hluku, Dolních Věs-

ci antického umění či uměleckého řemesla k nejatraktivněj-

tonic, ale třeba i z Bojné na Slovensku, přičemž se téměř

ším. Jsou jí řecké vázy s figurální malovanou výzdobou.

ve všech případech jedná o originály. A podobně je tomu

Výstava, jejíž exponáty jsou složeny z prací především

s písemnými památkami, zapůjčenými např. z Knihovny Ná-

řeckých mistrů, a to z vlastního Řecka a také jihoitalských

rodního muzea.

řeckých kolonií, dokumentuje vývoj řecké vázové malby
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v rozpětí vymezeném závěrem 7. století př. Kr. až přelomem

tradiční kultury na území Pardubického kraje. Zájemci se

4. a 3. století př. Kr., tedy raně helénistickým obdobím. Já-

zde mohou seznámit s obyčeji, které se ve sledovaném

drem expozice jsou vázy zapůjčené z pozoruhodné antic-

území dosud vyskytují. Největší pozornost je samozřejmě

ké kolekce Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Větší

věnována jevům, které jsou zapsané na Seznamu nemate-

část je tvořena souborem váz zapůjčeným Ústavem pro

riálních kulturních statku tradiční lidové kultury České repub-

klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlo-

liky. Tedy masopustním obchůzkám na Hlinecku a vodění

vy v Praze. Celek je pak doplněn několika vázami drobné

jidáše. Vesnické masopustní obchůzky a masky z Hlinecka

kolekce, kterou vlastní Vlastivědné muzeum ve Slaném. Na

jsou uvedeny také na světovém Reprezentativním seznamu

výstavě jsou zastoupeny také kolekce ze zámeckých sbírek.

nemateriálního kulturního dědictví lidstva. Vedle obyčejů

Ty reprezentuje sbírka váz uložená na zámku v Mnichovu

jsou zde připomenuty i další prvky nemateriálního kultur-

Hradišti, která patří mezi zámeckými kolekcemi k jedněm

ního dědictví: znalost tradičních technologií a výrobních

z nejpozoruhodnějších.

postupů, tradičního způsobu hospodaření, úpravy pokrmů

Výstava, jejíž slavnostní vernisáž se konala 8. července

a podobně. Nechybí zde ani připomenutí projektu Minis-

2013, je umístěna v prostorách Lobkowiczkého zámku do

terstva kultury nazvaného Nositel tradice v oblasti řemeslné

31. října 2013. K výstavě je k dispozici také katalog, zpra-

výroby. Tento projekt si klade za cíl oceňovat a podporovat

covaný odborným muzejním týmem. Ten je zároveň pokra-

řemeslníky, kteří udržují tradiční řemeslné postupy. Na úze-

čováním ucelené publikační a ediční činnosti Podřipského

mí Pardubického kraje žije v současné době pětice takto

muzea, k níž náleží také např. nedávno vydaná monografie,

oceněných řemeslníků.

věnovaná páteru Krolmusovi, jednomu ze zakladatelů ar-

Ilona Vojancová

cheologie coby vědního oboru. Publikaci vydalo Podřipské
muzeum ve spolupráci s Muzeem Mladoboleslavska.
Organizátoři výstavy věří, že unikátní tématika, která dosud nebyla v Roudnici prezentována, přiláká četné zájemce
nejen o starověkou kulturu, ale také o dějiny výtvarného
umění, které jsou s antickým obdobím neoddělitelně spjaty.
Martin Trefný

Živé dědictví
Soubor lidových staveb
Vysočina – Veselý Kopec
27. dubna – 31. října 2013

Meopta 80. Historie optického
průmyslu v Přerově
Muzeum Komenského v Přerově
12. května – 6. října 2013
Na letošní rok připadá zdánlivě nenápadné jubileum 80
let od založení firmy Optikotechna. Název, při jehož vyslovení má většina společnosti jen jakési mlhavé povědomí,
oč se asi jedná, má však důležité historické poselství. Optikotechna byla totiž vůbec prvním moderním podnikem
optického průmyslu v tehdejším Československu a již záhy

Soubor lidových staveb Vysočina připravil v expozičním

po svém založení dosáhla mezinárodního věhlasu v oblasti

celku Veselý Kopec zajímavou výstavu věnovanou součas-

volné optiky, zvětšovacích přístrojů či dalekohledů. Mnohý

nosti tradiční lidové kultury v regionu. Výstava s názvem

si patrně řekne, že přeci tento sortiment, a také mnoho další-

„Živé dědictví“ potrvá do 31. října 2013 a koná se pod zá-

ho, u nás přece vyráběla Meopta. Správně! Optikotechna se

štitou České komise UNESCO. Hlavním motivem k jejímu

totiž v roce 1946 stala onou již důvěrněji známou Meoptou.

uspořádání byla skutečnost, že si v letošním roce připomí-

Ovšem, řekne-li se dnes Meopta, nezní to pro řadového

náme 10. výročí přijetí důležitého dokumentu sloužícího

občana nijak mimořádně. Většina lidí má možná povědomí

k ochraně nemateriálního kulturního dědictví lidstva orga-

o spojitosti s optikou. Ctitelé a někdejší uživatelé klasické

nizací UNESCO. Dne 17. října 2003 Organizace spojených

fotografie si také rozvzpomenou na fotoaparáty Flexaret či

národů pro vzdělání, vědu a kulturu (UNESCO) přijala Úmlu-

na širokou škálu zvětšovacích přístrojů. Pravda o Meoptě je

vu o zachování nemateriálního kulturního dědictví. Česká

však mnohem zajímavější, pestřejší a rozhodně rozsáhlej-

republika se k ní připojila v roce 2008.

ší. Výrobky přerovské Meopty a jejich pobočných podniků

Ve výstavních prostorách statku z Mokré Lhoty na Ve-

znala totiž svého času celá republika a mnohé si získaly

selém Kopci se zájemci dozvědí o konkrétních snahách

oblibu také v zahraničí. Vskutku kdekdo fotografoval zrca-

chránit a zachovat nemateriální kulturní dědictví v České

dlovkou Flexaret, vyvolával pozitivy zvětšovacími přístroji

republice. Jsou zde vystaveny ukázky dokumentů, na je-

Opemus či Axomat, natáčel své blízké kamerami Admira

jichž základě je tato ochrana poskytována. Těžištěm vý-

a výslednými záběry se v rodinné kruhu kochal díky pro-

stavy je však prezentace dochovaných jevů nemateriální

mítačkám Meolux či Meoclub. Ostatně filmová představení
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4[13
v kinech by byla stěží možná nebýt projektorů Meopton.

závěr prohlídky je možno navštívit také tzv. optický kabinet

Navíc mnohý z pánů, kteří museli rok či dva sloužit v „zele-

s interaktivní prezentací základů optiky. Dětským návštěv-

ném“, se musel setkat s nějakým vojenským zaměřovacím

níkům zpříjemňuje prohlídku, a rovněž přibližuje celou pro-

přístrojem, který byl vyroben právě v Meoptě. Připomenout

blematiku, hravý a poučný animační program plný zajíma-

zajímavé místní i celostátní výročí, a rovněž oprášit obec-

vých úkolů, poznatků a aktivit.

né povědomí o přerovské optice si uložila za cíl tematická
výstava.

Výstavní projekt není jen o samotné výstavě, nýbrž je
doplněn dalšími programy. Vedle specializovaného přednáškového cyklu se jedná zejména o muzejní noc uskutečněnou v pátek 24. května. Téměř tři stovky návštěvníků si
užily program rozprostřený po celém přerovském zámku.
Interaktivní ukázka nejstarších optických přístrojů, filmové
promítání přístroji na 8, 16 a 35mm film, vyzkoušení si pozorovacích přístrojů včetně nočního vidění, dílna klasické
fotografie či zábavné hrané pásmo o historické didaktické technice dokázaly, že cesta do muzea se v sychravém
a chladném pátečním večeru nakonec zcela vyplatila.
V rámci dalších akcí je možno se těšit na zámecké letní kino,
které v sobotu 10. srpna promítne českou letní klasiku Jiřího Menzela Vesničko má středisková. V září pak začne podzimní cyklus tematických přednášek věnovaných projekční

Výstava realizovaná Muzeem Komenského v Přerově
a firmou Meopta – optika, s. r. o., nabízí dosud nejrozsáhlejší

technice, československým fotoaparátům a vojenským přístrojům nočního vidění.

prezentaci historických i současných výrobků přerovského

Jubilejní výstavu lze navštívit každý den mimo pondělí

optického průmyslu. Mnohé z nich, zejména vzácné proto-

až do 17 hodin. Návštěvu doporučujeme obzvláště kole-

typy či kdysi utajované přístroje vojenské výroby, má veřej-

gům, správcům příslušných sbírek, obsahující výrobky fi-

nost možnost spatřit vůbec poprvé. Drtivá většina exponá-

rem Optikotechna – Meopta, jelikož výstava může poslou-

tů tak pochází z firemního depozitáře a v takovém rozsahu

žit i jako průvodce širokou škálou výrobků, z nichž mnohé

jsou tyto přístroje veřejnosti představeny rovněž poprvé.

tvořily důležitou součást naší každodennosti a hmotné kul-

Výstava prezentující přes dvě stovky exponátů je členěna

tury. Jako praktický výstup je možno si z návštěvy odnést

na několik základních částí, v nichž se návštěvník sezná-

katalog vydaný u příležitosti 80. výročí firmy či monografie

mí s historií podniku a celou škálou vyráběných přístrojů.

věnované domácí fotografické a snímací technice.

První místnost je tak věnována obecným dějinám podniku

Petr Sehnálek

Optikotechna – Meopta od roku 1933 až do současnosti.
Odtud se skrz rozměrnou maketu legendární zrcadlovky
Flexaret vstupuje do průchozí chodby v podobě temné
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komory, která seznamuje s principy klasické fotografie.
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reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Z temné komory již cesta vede do části věnované fotografické, snímací a promítací technice. Zde se prostřednictvím
výtvarného pojetí v duchu klasického výstavního veletrhu
může návštěvník seznámit s touto stěžejní a věhlasnou produkcí přerovské optiky. Součástí je také dobový fotoateliér a interaktivní koutek pro děti. Prohlídka dále pokračuje
v zámecké věži proměněné v pozorovatelnu, kde praktická
ukázka vojenských i sportovních pozorovacích přístrojů
umožňuje daleký výhled do hanácké krajiny, Oderských
i Hostýnských vrchů a také Moravské brány. Z věže kroky
návštěvníků směřují do části věnované vojenské, sportovní, speciální i promítací technice. Součástí prezentace je
i projekce unikátního propagačního filmu Optikotechny
z roku 1939 v prostředí stylizovaném do podoby kina. Na
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Výstava

MUZEJNÍ
PUBLIKACE
ROKU
aneb
Jak šel čas v Národní soutěži
muzeí Gloria musaealis

1. 7. – 20. 8. 2013
pondělí–pátek / 9–19 hodin
zavřeno 5. 7. a 22. 7. – 4. 8. 2013

Výstavní chodba v přízemí
Národní knihovna ČR, Klementinum 190, Praha 1

Moderní komunikace

s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty
Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např.
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům
expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů
poutavou formou. Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových
mutacích, jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa,
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči pro
neslyšící, pro děti atd.
V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO PRŮVODCŮ
a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně funguje tak, že vytvoříte-li
prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme jeho obsah převést
i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků kulturních institucí
- u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio / multimediálních průvodců na střední
a starší generaci.
Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník Velké
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku:
Bratislavský Hrad - expozice SNM, Archeologické muzeum Bratislava, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica,
Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

www.audioguide.cz , www.deepvision.cz

