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Moderní komunikace 
s návštěvníky muzeí, galerií, památek...

 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).

 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 interne-

tových 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:



úvodník
Podruhé v tomto roce mám příležitost uvést číslo Věstní-

ku AMG. Před několika měsíci jsem na tomto místě informo-

val české muzejní publikum o konferenci Muzeum a změna IV 

a zároveň zval k účasti. Nyní mohu již zhodnotit a okomento-

vat tři dny nabité aktuálními tématy, teorií a vlastními zkuše-

nostmi, o které se s námi podělili naši kolegové v rámci ofici-

álního programu i neformálních kuloárových setkání. 

Pro ty, jež se nezúčastnili, je nutné zmínit, že se konfe-

rence konala v Nové budově Národního muzea ve dnech 

12.–14. listopadu 2013. Jména hlavních přednášejících patří 

mezi mezinárodní stálice v oblasti muzejnictví a jejich výběr 

nebyl nijak náhodný. Přípravný výbor po několika diskuzích 

vyzval tyto přednášející, z nichž všichni pozvání přijali: Léon-

tine Meijer-van Mensch, Eva Fägerborg, John H. Falk, François 

Mairesse, Andreja Rihter, Martin R. Schärer a Hans Ottomeyer.

Na konferenci se vystřídalo přes 60 přednášejících a to ne-

jen z ČR, ale i z Evropy či Asie. Mohli jsme si tak udělat pěkný 

obrázek o otázkách dokumentace současnosti nejen u nás, 

ale i za našimi hranicemi. 

Podívám-li se na konferenci svým osobním pohledem, 

tak musím zmínit něco, co až tak veselé není. Svým rozsa-

hem byla konference mezinárodní a velmi dobře připravená. 

Zúčastnilo se jí přes 260 účastníků, přičemž téměř čtvrtina 

byla skupinou přednášejících. Jednoduchou matematikou 

mi vychází, že na konferenci mohlo být cca 200 poslucha-

čů. Vezmeme-li v úvahu, že v muzeích naší vlasti pracuje asi 

8000 pracovníků (snad se blížím realitě a PhDr. Šebek mi to 

potvrdí), jedná se tak o 2.5 % všech muzejníků. Napadá mne 

řada otázek. Opravdu je to téma, které nás nezajímá? Muzej-

níci nemají potřebu slyšet zkušenosti ze zahraničí či dobré 

příklady práce u nás? Opravdu všechno víme a známe? Já ten 

pocit nemám. 

Nebudu však úvodník končit negativně či někam mířit 

a  střílet. Dobře si uvědomuji strasti běžné muzejní práce 

a problémy, kterým denně čelíme. Konference přinesla mimo 

hlavní přednášky i jiné velmi kladné momenty. Novinkou 

byla studentská sekce s příspěvky studentů muzeologie, ale 

i zmíněná kuloárová setkání. Využívejme však tyto příležitosti 

a setkávejme se. Kdy jindy se můžeme potkat a konfrontovat 

teorii přednesenou světovými špičkami s našimi vlastními 

zkušenostmi, ať už jsou jakékoliv?

Na úplný závěr bych chtěl poděkovat členům přípravné-

ho výboru za skvělou práci a AMG za dokonalou organizaci. 

Poděkování patří i všem přednášejícím i účastníkům za pod-

nětné setkání, které nejen vyvolalo otázky, ale snažilo se i na 

některé z nich odpovědět.

Ondřej Dostál
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Co je to vlastně ta sbírka muzejní 
povahy?
K novele zákona č. 122/2000 Sb., účinné 
od 1. ledna 2014

Ačkoliv je o mně známo, že mám rád tzv. banální otázky, po 

přečtení názvu tohoto článku jste si možná pomysleli, že to už 

vážně přeháním. Každý den se sbírkami pracujete a bude vám 

někdo vysvětlovat, co to ta sbírka je!? Přesto prosím, dočtěte 

tento krátký článek do konce. Dozvíte se něco nového, protože 

článek reaguje na úplně čerstvou novelu zákona č. 122/2000 

Sb., která nabude účinnosti 1. ledna 2014.

Pojem sbírka muzejní povahy se začal v českém mu-

zejnictví užívat teprve v souvislosti s přijetím zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změ-

ně některých dalších zákonů. Až do té doby se užívaly 

pojmy „muzejní sbírka“ nebo „sbírka muzea nebo galerie“, 

které ale přestaly vyhovovat, protože označovaly pouze 

sbírky uchovávané v muzeích a galeriích. Jenže citovaný 

zákon se vztahuje nejen na ně, ale také na obdobné sbírky 

uchovávané mimo muzea a galerie. A tak sbírky, na něž se 

zákon vztahuje, jsou nazývány sbírkami „muzejní povahy“, 

což především značí, že se jedná o sbírky určené k trvalému, 

resp. dlouhodobému („muzejnímu“) uchovávání. Jsou zapsá-

ny do Centrální evidence sbírek (CES), čímž je deklarován 

veřejný zájem na jejich uchování. Veřejný zájem na sbír-

kách muzejní povahy je ale nyní nově upraven zákonem 

č. 303/2013 Sb., kterým se mění některé zákony v sou-

vislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva.

Tento zákon v Části třicáté třetí, Čl. XXXVIII, mění zá-

kon o ochraně sbírek muzejní povahy mimo jiné tak, že 

se v  §  2 zákona č. 122/2000 Sb., za odst. 1 vkládá odst. 2 

ve znění „Sbírka, jejímž vlastníkem je Česká republika nebo 

územní samosprávný celek, je veřejným statkem podle zvlášt-

ního právního předpisu“. Tím zvláštním právním předpisem 

je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který v ustanove-

ní § 490 uvádí, že „věc určená k obecnému užívání je veřejný 

statek“.   

Sbírky zapsané v CES musí splňovat definici sbírky mu-

zejní povahy, která je uvedena v ustanovení § 2 odst. 1 

zákona č. 122/2000 Sb. Ta říká, že jde o sbírku, „která je ve 

své celistvosti významná pro prehistorii, historii, umění, lite-

raturu, techniku, přírodní nebo společenské vědy“.  Zastav-

me se u  slov „významná“ a „ve své celistvosti“. Zákon jimi 

sděluje, že sbírka muzejní povahy musí být „významná 

pro…“ a tento význam je před zápisem do CES ověřován 

týmem odborníků – Radou pro CES – zřízeným při Minister-

stvu kultury. Užitím slov „ve své celistvosti“ zákon říká, že ten 

„význam pro…“ se vztahuje na sbírku jako celek, nikoliv na 

jednotlivé věci, které ji tvoří. V tomto smyslu rovněž zákon 

č. 303/2013 Sb. mění zákon č. 122/2000 Sb., když v § 2 se 

na konci odstavce 1 doplňuje věta „Má se za to, že sbírka je 

věcí hromadnou.“. Věc hromadná je podle ustanovení § 501 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (nabude účinnos-

ti 1.  ledna 2014) definována jako „soubor jednotlivých věcí 

náležejících téže osobě, považovaný za jeden předmět a jako 

takový nesoucí společné označení, pokládá se za celek a tvoří 

hromadnou věc“.

Shrneme-li to, lze sbírku muzejní povahy definovat 

takto:

Sbírkou muzejní povahy je podle ustanovení § 2 

odst. 1 a 2 zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek mu-

zejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů sbírka, která je ve své celist-

vosti významná pro prehistorii, historii, umění, litera-

turu, techniku, přírodní nebo společenské vědy; tvoří ji 

soubor sbírkových předmětů (sbírkovým předmětem je 

věc movitá nebo nemovitost nebo soubor těchto věcí, 

a to přírodnina nebo lidský výtvor) shromážděných 

lidskou činností. Je veřejným statkem a má se zato, že 

se jedná o věc hromadnou ve smyslu ustanovení § 490 

a 501 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Co tedy z novely zákona č. 122/2000 Sb. konkrétně ply-

ne? Především to, že sbírku muzejní povahy ve vlastnictví 

státu, kraje nebo obce neužívá pouze její vlastník, ale je „ur-

čena k obecnému užívání jako veřejný statek“, a dále to, že 

označení sbírky muzejní povahy jako věci hromadné již ne-

lze pokládat za jakýsi účelový terminus technicus jako do-

sud, ale sbírka se za takovou věc (za celek) skutečně pokládá. 

„Společným označením“ pro sbírku muzejní povahy je 

její název a evidenční číslo, které jsou uvedeny v osvědče-

ní Ministerstva kultury o zápisu sbírky do CES. Pro vlastníky 

a správce těchto sbírek muzejní povahy z toho plyne také 

to, že např. nevratné poškození či ztráta jednoho sbírkové-

ho předmětu (s výjimkou jejich vyřazení ze sbírky z někte-

rého z důvodů uvedených v zákoně č. 122/2000 Sb.) mohou 

být kvalifikovány nikoliv pouze ve vztahu k poškozenému 

či ztracenému předmětu, ale jako poškození věci hromadné. 

 Jiří Žalman 
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Pomáhat, chránit a být vidět 
aneb Kde mají ty správné boty

Nemějte obavu, že bude řeč o bezpečnostních složkách 

našeho státu nebo obuvnickém průmyslu. Řeč bude o slož-

ce, která ale s péčí nejen o státní majetek velmi úzce souvisí. 

A s těmi botami rovněž. 

Čas od času jistě každého muzejníka napadne, že by se 

hodilo něco k tomu, aby zjistil,  kam se má obrátit v případě 

příprav na výstavu či expozici, pokud jeho instituce nedis-

ponuje všemi potřebnými sbírkovými předměty. Obzvláště 

to může rezonovat při velkých tematických výstavách. Pří-

kladem může být uplynutí sta let od počátku jednoho z nej-

větších světových konfliktů, který trvale změnil mapu světa 

i myšlení lidí. Velká válka  1914–1918 měla takový dopad 

i na naši vlast a určitě se objeví ve výstavním programu ne-

jednoho muzea. A protože asi nikde není vše, vzniká otázka, 

„kde to vzít“ nejen v hlavě muzejníka na jihu Čech, ale jistě 

i na severní Moravě. Díky e-mailové komunikaci se tato pro-

blematika rapidně zjednodušila (pošlete kolegům na ten či 

onen dotaz kromě textu i nějaký ten obrázek), takže jsou 

rychle v obraze, zda ty „jejich“ boty vojáků z „první světové“ 

jsou skutečně to, čím chtějí návštěvníka své výstavy oslovit. 

Toto „nahlížení“ do sbírek je však podmíněno reakcí druhé 

strany, znalostí vlastních sbírek a dozajista i ochotou spo-

lupracovat a půjčovat předměty. Ty poslední atributy „me-

zimuzejní“ činnosti budou asi neměnné po věky věků, ale 

to, co by se mohlo podařit ještě více zefektivnit, je systém 

předávání, resp. sdílení informací o vlastní sbírce. Pomi-

neme-li myšlenku jednoho supersystému, který se svého 

času nabízel jako nástupce DEMUSu a který mohl přinášet 

náhled přímo do karet sbírkových předmětů, a dále od-

hlédneme-li od  trochu reálnější, ale časově zatím vzdálené 

možnosti interoperability nových, muzei individuálně po-

řízených systémů, pak stojí jistě za pozornost jeden elekt-

ronický systém, který  zde již existuje deset let. Jsou v něm  

muzejní sbírky ve vlastnictví státu, krajů, obcí, ale i právnic-

kých osob a soukromých sběratelů. Tento systém nejenže 

přináší informace o existenci sbírky jako takové, ale i o tom, 

ze kterého území předměty pocházejí, z jaké doby, a na-

víc i konkretizuje obsah sbírky. V lepším případě dokonce 

nabízí pohled na instalaci předmětů, způsob jejich ulože-

ní, představuje vybrané předměty samotné. V současnosti 

systém zahrnuje více jak dva a půl tisíce různých sběratel-

ských oborů – přes přírodu (geologii, paleontologii, ento-

mologii, zoologii, atd.), společnost (historie, numismatika, 

etnografie, aj.) i umění (např. výtvarné umění, umělecká 

řemesla) a techniku (věda, technika a průmyslová výroba). 

V takovém systému se „skrývají“ desítky milionů sbírkových 

předmětů, jejichž prostřednictvím se dají vyprávět příběhy, 

vysvětlovat, poučovat i učit. Jde vlastně o virtuální expozice, 

obraz sbírky, jehož kvalita je dána obsahem a aktuálností.  

Aby však muzejník našel boty, o které mu jde, je jeho 

úspěch podmíněn pečlivostí kolegů a kolegyň při vytváření 

obrazu jejich sbírky, a dále schopností správně se systému 

zeptat. Pro zajímavost: pokud ve vyhledávací části zadám 

vyhledat výraz boty, systém mi nabídne 7 kolekcí, ve kte-

rých je tento pojem zanesen. Ale kupodivu mezi nimi není 

sbírka Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, opatrující roz-

sáhlou kolekci bot firmy Baťa, protože v té se mluví o obuvi.  

A není zde ani sbírka, kde hledané boty mají skoro jistě – 

Sbírka Vojenského historického ústavu Praha, protože v je-

jím popisu se uvádí, že: Součástí podsbírky jsou jednotliviny, 

řádové stejnokroje a stejnokroje české šlechty. Jsou zde i části 

uniforem (epolety, kokardy, šňůry a ozdoby atd.). Podsbírka je 

systematicky budována od vzniku Památníku odboje v roce 

1919 až do současnosti. Tečka. Pokud tedy hledám konkrét-

ní předmět v našem systému, musím myslet na relevanci 

dotazu vzhledem k obsahu sbírky, který z pochopitelných 

důvodů není možno naplnit všemi názvy předmětů, které 

se ve sbírce nacházejí. Od toho zde jsou jiné systémy, ke 

kterým se ještě dostaneme. Náš systém je založen na po-

pisné, obecné informaci, která nás má především nasmě-

rovat k cíli, tedy ke sbírce, kde s jistou pravděpodobností 

mají námi hledaný objekt. Předpokladem je dobrý popis 

konkrétní oborové části sbírky. Pro úplnost dodejme, že sys-

tém nabídne i Sbírku Muzea Chodska v Domažlicích, v jejíž 

části militaria jsou boty – válenky zimní rakouské z období 

1. světové války. Bingo! 

Pokud se vám zdá, že jste o tomto systému už někdy 

slyšeli, vězte, že pokud pracujete v „normálním“ (rozu-

měj státním, krajském či obecním) muzeu, i vaše sbírka se 

v  něm nachází – jste součástí obrovského pokladu, který 

se lapidárně nazývá movité kulturní dědictví. Ano, mluví-

me zde o elektronickém systému Centrální evidence sbírek 

muzejní povahy Ministerstva kultury (CES), který je součástí 

zákonem č.122/2000 Sb., stanovené evidence sbírek. Po-

skytuje přehled souborů mnoha milionů předmětů i sbírek 

docela malých, s desítkami věcí. Je to zásobárna bohatství, 

5

6[13



ze kterého můžete těžit pro vlastní potřebu, ale za jistého 

předpokladu. Ministerstvo kultury sice vykopalo a udržuje 

studnu (pro všechny zdarma), ale o její naplnění se musí za-

sadit každý z pramenů – správců sbírek. Pokud si projdete 

úroveň informací o jednotlivých sbírkách, je mnohdy ne-

souměřitelná. Vedle bohatých popisů i s obrazovým dopro-

vodem se krčí strohé zápisy bez jedinné fotografie. Je škoda, 

že mnohá muzea nevěnují pozornost tomu, co o jejich práci 

hlásá internetová podoba Centrální evidence sbírek. Přitom 

i tato muzea pravidelně podávají na Ministerstvo kultury 

žádosti o aktualizaci sbírky týkající se změny výčtu evidenč-

ních čísel (přírůstky či úbytky). Již sedmým rokem probíhá 

tzv. vizualizace sbírek – možnost rozšíření textových cha-

rakteristik o obrazový doprovod. Této možnosti využila za-

tím jen menší část muzeí, takže vizuálně přitažlivější je jen 

každá pátá „podsbírka“. Na podporu těchto aktivit vytvořilo 

v minulosti Ministerstvo kultury i dotace, v rámci podpo-

ry poskytování standardizovaných veřejných služeb muzeí 

a galerií. Bohužel bez větší odezvy. Letos se proto podpora 

zaměřila na jiný cíl – velmi zajímavý projekt, který lze po-

kládat za národní „křižovatku“ muzejních sbírek – eSbírky. 

Počet žadatelů o dotaci na pořízení kvalitní dokumentace 

vybraných alespoň sta sbírkových  předmětů byl pozoru-

hodný – na opakovanou, první fakticky nevyužitou výzvu, 

se přihlásili – (!)dva žadatelé. V čem je problém? Muzea mají 

vše kvalitně nasnímáno a finanční podporu nepotřebují? 

Nebo eSbírky nesplňují představu muzejníků o sdílení in-

formací o jednotlivých sbírkových předmětech? Přitom 

právě v tomto projektu Národní muzeum buduje zatím ten 

nejsofistikovanější přehled napříč sbírkovým bohatstvím 

České republiky, který budeme mít všichni k dispozici. 

Poskytování a sdílení informací ve veřejném prostoru 

dnes zahrnuje i internet a muzejníci celého světa se bez něj 

již prakticky neobejdou. Elektronické systémy jsou běžnými 

nástroji jak vytvářet hodnoty – prezentace, studie, analýzy, 

atd. Pomáhají nám na světlo světa znovu dostat zapome-

nuté příběhy, rarity a kuriozity z depozitářů, nebo i celkem 

obyčejné věci s neobyčejným osudem. Archivy, knihovny, 

památkáři kompletují své vědomosti, aby z tohoto celku 

mohli posunout svoji činnost o kus dál. Využívají možností 

digitalizace věcí. U tohoto pojmu se na chvilku pozastav-

me. Ne proto, abychom si připomenuli poučky, co to vlasně 

je z technického hlediska (mnohým to stejně zní jako nic 

neříkající fráze z oblasti fyziky), ale především smysl tohoto 

konání, které má  zejména zkvalitňovat a dále pousouvat 

nemálo odborností. Knihovny díky digitalizaci nabízí texty 

slavných Čapkových románů do vašich čteček, pokud se 

chystáte na maturitu, nestíháte, nebo vás nebaví čtení, tak 

si můžete poslechnout jejich nahrávky v empétrojkách. Ne-

chce se vašemu dítku za knihami do knihovny? A co takhle 

zahrát si virtuální tenis mezi regály? I takto lákají některé 

knihovny nové čtenáře. Možná jste už seděli v digitalizova-

ném kinu – třeba při přímém přenosu slavné Cimrmannovy 

operety Proso z Obecního domu v Praze. U digitální televize 

sedíte ale už určitě. Díky digitalizaci Česká televize rozmno-

žila kanály, vkládá do nich další informace, komunikuje s di-

váky, začleňuje je i přímo do vysílání. A to je nemalý posun 

proti té staré, analogové TV. Ještě se na ni pamatujete?

Možnosti digitalizace je třeba chápat jako podporu toho, 

co se dělá, a co se může dělat navíc. Díky ní mohou muzea 

se svojí prací vyjít ven, mimo vitríny a depozitáře a mnohem 

blíže k návštěvníkovi, který možná ani nepřekročí práh mu-

zejní budovy – a přesto bude vědět, co muzejníci dělají. Že 

to nejsou ti, jenž oprašují staré věci, ale správci databank 

cenných informací ve smyslu veřejného zájmu. Muzeum 

pochopitelně potřebuje i „živého“ návštěvníka a v tomto 

asi zůstane dominantní školní návštěvník. Právě tato skupi-

na je v digitálním prostoru „jako doma“. Se svými chytrými 

telefony se baví, sbírají informace, dělají taháky, úkoly, hry, 

zkrátka poznávají svět. Občas závodí s učiteli, kterým může 

docházet dech i invence, jak zaujmout a udržet pozornost. 

A tak i někteří učitelé řeší svoji práci sdílením zkušeností 

a vytvářením učebního materiálu na internetu (možná zná-

te jejich obsáhlý metodický portál RVP). Pomalu se přiblí-

žila doba, kdy se jejich potřeby prolnou s možnostmi mu-

zeí a zvláště na regionální úrovni budou vznikat zajímavé 

projekty. Sbírka místního muzea se ocitne na elektronické 

tabuli, jako součást hodiny dějepisu, ale třeba i přírodově-

dy či klidně i matematiky. Je to samozřejmě otázka přístu-

pu každého muzea k digitální prezentaci – nakolik dokáže 

samo vytvářet zajímavé projekty, jak bude přistupovat k na-

bídkám těch, co to umí. 

Pokud by někdo sestavoval otázky dnešního muzejnic-

tví, digitalizaci by jistě nezasunul někam ke konci seznamu. 

Je to výrazný opěrný bod, který pomáhá muzeím sbírky 

chránit, ukazovat a sdílet informace s nimi spojené. Toto 

sdružování je další přidanou hodnotou našeho muzejnictví 

– hodnotou pro ty, kterým muzea přináší poučení i potě-

šení, i pro ty kteří toto ve svých pracovnách, depozitářích, 

terénu i počítači vytvářejí. Gloria digitalis!

Michal Janiš

 

Mezinárodní workshop 
s mentálně handicapovanými 
v Moravské galerii v Brně 

Jednou ze systematických linií práce s veřejností, kte-

rou rozvíjí Moravská galerie v Brně, jsou speciální projekty 

zpřístupňování umění a kulturního dědictví pro zdravotně 
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znevýhodněné návštěvníky, kteří se v jejich průběhu sezna-

mují interaktivní formou s výstavami a expozicemi a vyvíjejí 

pak vlastní tvůrčí činnost založenou na bezprostředním se-

tkání s uměním. Všechny aktivity dnes již tradičního celo-

ročního projektu, který nese název Mezi námi, jsou otevřeny 

pro všechny zájemce cílové skupiny (děti, mládež i dospělé 

osoby s fyzickým, smyslovým, mentálním, psychickým i ji-

ným kombinovaným zdravotním postižením), vždy s indi-

viduálním přihlédnutím k jejich schopnostem, možnostem 

a omezením.

V letošním září však uspořádalo Oddělení pro práci 

s veřejností Moravské galerie v Brně již potřetí akci výji-

mečnou, jež byla určena pouze vybraným talentovaným 

jedincům z  řad mentálně a psychicky handicapovaných. 

Šlo o mezinárodní workshop, na kterém hostila Moravská 

galerie výtvarníky ze švýcarského ateliéru Creahm, belgic-

kého ateliéru La „S“ Grand Atelier a českého ateliéru KREAT. 

Všechny tyto tři evropské ateliéry jsou elitními uměleckými 

pracovišti, na která pravidelně docházejí handicapovaní ta-

lentovaní lidé, kteří zde realizují, rozvíjejí a prezentují svůj 

talent, posilují tak svoji identitu a samostatnost integrací do 

lokálního kulturního života, a někteří z nich dosahují uzná-

ní v uměleckém světě, který se poslední desetiletí o díla 

„tvůrců na okraji“ nebývale zajímá. Mezi nejexponovanější 

ateliéry tohoto typu patří například rakouské Art Brut Cen-

tre Gugging, kalifornské Creative Growth Art Center nebo 

německý Ateliér hpca. 

Prostory brněnského Uměleckoprůmyslového muzea 

se tak staly na týden výtvarným pracovištěm autorů tří ev-

ropských zemí, kteří pod vedením hostujícího švýcarského 

výtvarníka Ivo Vonlanthena vytvářeli technikami grafiky 

a kresby ilustrace ke sbírce básní Guillauma Apollinaira Bes-

tiář aneb Orfeův průvod. Výběr nejlepších prací, spolu s ori-

ginálním francouzským zněním básní a novým kompletním 

českým překladem z dílny brněnského básníka Ivana Petla-

na, vydá na konci letošního roku obecně prospěšná spo-

lečnost Kunštát PRO FUTURO, se kterou Moravská galerie 

dlouhodobě spolupracuje.

Mezinárodní setkání v Moravské galerii v Brně bylo po 

celou dobu svého trvání otevřeno také jako živý metodický 

model pro zájemce z řad profesionálů pracujících s men-

tálně handicapovanými. Součástí doprovodných aktivit 

workshopu byly veřejné prezentace a konzultace s vedoucí-

mi zúčastněných ateliérů s informacemi o sociálním, kultur-

ním a uměleckém dosahu jejich činnosti, realizovaly se ko-

mentované projekce filmů s tématikou art brut a outsider 

art a na nádvoří Místodržitelského paláce byl pořádán be-

nefiční koncert na podporu rozvoje českého ateliéru KREAT. 

Originály prací, které vznikly během workshopu, a vel-

koformátové práce prezentující všech deset zúčastněných 

tvůrců byly vystaveny od 13. září do začátku měsíce prosin-

ce 2013 v budově České spořitelny na ulici Jánské v Brně. 

Mezinárodní workshopy pořádané Moravskou galerií 

v  Brně se tak staly další pravidelnou součástí galerijního 

projektu Mezi námi, kterou získává nabídka znevýhodně-

ným návštěvníkům mezinárodní dimenzi, v rámci které 

může Moravská galerie nabídnout nejen tvůrčí a poznávací 

aktivity handicapovaným z různých zemí, ale také přímé 

sdílení zkušeností a metodik kolegům z oboru.  

Anna Šimková

Antické mýty jinak 
Každá sbírka je organismus a kolekce přírodnin doktora 

Tomáše Pavlíka je neobyčejně osobitá, až excentrická. Její 

struktura se netočí kolem přírodovědného třídění, ale po-

dle božské hierarchie. Do své sbírky sběratel vybírá přírod-

niny, jejichž jména byla převzata z nejstarší kulturní histo-

rie. V Regionálním muzeu v Chrudimi byla do 17. listopadu 

2013 na výstavě „Antické mýty jinak“ prezentována část, 

která se týká starověkých mýtů Řecka a Říma, ale k prezen-

taci jsou připravena i monoteistická náboženství a pak mýty 

ostatního světa, od Vikingů přes Indiány až po Orient. Mýty 

jsou pravzory toho, jak to na světě chodí, je to symbolická 

zkušenost, v mýtických příbězích je uložena velká energie. 

Lidé poznávají svět skrze příběhy, z mýtů vznikly pohádky, 

legendy, ale jak je vidět, zakořenily také ve světě vědy.  

Z antiky pochází všechny základy lidského poznání, 

věda, umění, právo, filozofie, demokracie. Pojmenování pří-

rodních prvků po mýtické bytosti funguje často na principu 

podobnosti, velké je velké, krásné je krásné, červené je čer-

vené (rudá planeta Mars). Mezi 92 prvky periodické tabul-

ky najdeme uran, plutonium, promethium, niobium, selen 

etc. Malíři používají bělobu titanovou, založenou na prvku 

nazvaném po Titánech. Z psychologie známe Oidipův kom-

plex. Výstava naráží na změnu typu vzdělání. Přírodovědci 

od Linného až donedávna pro nové objevy užívali jména 

řeckých a římských bohů, protože to byla oblast, kterou 
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důvěrně znali. Klasické vzdělání bylo součástí univerzální 

výchovy a svět byl jen jeden. Teprve později se obzory hu-

manitních a přírodních věd rozdělily, takže díky specializaci 

jsme všichni o něco ochuzeni.

Sběratel je povoláním geolog, je ale také teologem 

s  velkým zájmem o kulturní antropologii. Návštěvníci se 

při přednáškách dozvěděli hodně o hrdinech a bozích, ale 

zároveň i o tom, kde se vyskytují jejich jména v okolí Chru-

dimi. Skutečnou lahůdkou pak bylo povídání o každoden-

ním životě. Samotné slovo muzeum je odvozeno o příbytku 

Múz, také stále přežívají ustálená slovní spojení být něčí Ne-

mesis či rčení mezi Skylou a Charybdou. Jmény bohů jsme 

zalidnili Sluneční soustavu, v americkém vesmírném pro-

gramu čteme o kosmických lodích Saturn, Gemini a Apollo. 

Na přednášce houkala hasičská Siréna, mluvilo se o smyslu 

palládia, o výstřelu z Aurory, o prokletí Titaniku, z jehož po-

topeného vraku se ukazoval malý kousek uhlí. Snad v každé 

domácnosti se používají tuky Ceres, Hera, Flora, nebo lepi-

dlo Herkules...

Na výstavě byly artefakty vystaveny v souvislosti s ty-

pem božstev: původní, zemní, vodní, hlavní, podzemní. 

Další oddíly se týkaly mýtu o založení Říma, Trojské války, 

Odysseova putování nebo jde o múzy, dcery nejvyššího 

boha Dia a bohyně paměti Mnémosyné. Každý exponát byl 

doprovázen popiskou s českým a latinským názvem, oblastí 

výskytu, a jménem a funkcí příslušného boha, včetně kres-

bičky, kterou rovněž zhotovil doktor Pavlík vlastní rukou. 

Každý předmět ve sbírce má svou historii a svůj unikátní 

příběh, Charybda, Chimaira, Sfinx. Je tu ryba Zeus, tesaříci 

Menalaos a Hektor, velké množství motýlů pojmenovaných 

po Afroditě i jiných výstavních bozích, voda z Nilu, kámen 

z Marsu, Achillova pata, opička Midas… Podle bájných ar-

gonautů nese jméno schránka chobotnice, Argonauta argo, 

argonaut pelagický z Indického oceánu. Bílý, na okrajích 

hnědě zbarvený, vroubkovaný tvar z materiálu podobného 

papírovině, zatočený do spirály, je lodí, kolébkou pro malé 

chobotnice, které chrání. Když ji chobotničky opustí, pluje 

prázdná na hladině oceánu, dokud se nerozbije nebo není 

vylovena. Přesně jako argonaut, starověký poutník z mýtu 

o dlouhém hledání Zlatého rouna v Kolchidě. 

Martina Vítková

Mezigenerační putování 
znojemským hradem

Myšlenka netradičního představení historie jedné z nej-

významnějších památek města Znojma pro žáky 1. stupně 

se střetla s nápadem uskutečnit zajímavou akci pro seniory 

z akademie třetího věku – a tak znojemský hrad zažil své 

první řetězové provádění, s přidanou hodnotou posilování 

kladných mezigeneračních vztahů.

Žáci pátého ročníku Základní školy JUDr. Josefa Mareše 

a MŠ dne 9. září 2013 provedli znojemským hradem během 

tří prohlídek na 80 frekventantů Akademie třetího věku při 

Městské knihovně Znojmo. Návštěvníci si však tentokrát 

nevyslechli očekávaný tradiční průvodcovský text, ale s his-

torií hradu a jeho expozicemi je malí průvodci seznámili 

prostřednictvím krátkých dramatických etud v jednotlivých 

místnostech.

Stěžejním zdrojem při sestavování celé akce od příprav 

k  realizaci a metodickou oporou se stala příručka Národ-

ního muzea Nebaví nás Vás nudit. Metodika muzejního pro-

jektu řetězového provádění, informace o školním předmětu 

průvodcovství, která předkládá funkční manuál od výběru 

věkové kategorie přes případná rizika v jednotlivých fázích 

až k podobě slavnostního zakončení a návrhů, jak reflekto-

vat řetězové provádění v další výuce. 

V návaznosti na výuku žáků pátého ročníku a příslušné-

ho rámcového vzdělávacího programu bylo cílem, aby se 

žáci poučili o historii rodného města, zvládli reproduko-

vat výklad k historii znojemského hradu či jeho expozicím 

a  prokázali schopnost organizace skupinové práce i  vzá-

jemné komunikace. Kontext celkového pojetí akce jako 

propojení generací a podpora kladných mezigeneračních 

vztahů pak podpořil získání sociálních dovedností. 

V dnešní době se neustále prohlubuje propast mezi 

jednotlivými generacemi a jedna z příčin tohoto stavu se 

ukrývá v generační odtažitosti rodin, kde dříve běžně fun-

goval třígenerační model. Senioři i děti tak mají mezi sebou 

větší vztahový odstup, než tomu bylo v minulosti. Tento od-

stup ovlivňují nejen mnohdy narušené vztahy v rodinách, 

ale také reálná vzdálenost bydliště prarodičů od svých dětí 

s vnoučaty. Seniorům tedy akce nabídla nejen zajímavou 

prohlídku pamětihodnosti nebo poučení o její historii, ale 

i kontakt s generací jejich vlastních vnoučat.

Žáci navštívili poprvé znojemský hrad těsně před kon-

cem školního roku 2012/2013, kdy jim možnost spolupráce 

se seniory byla nabídnuta. Přípravy tak mohly začít po za-

hájení školního roku. Vzhledem k časové tísni byl muzejní 

pedagožkou v předstihu připraven scénář celé prohlídky, 

jenž se upravoval v průběhu konzultace s třídní učitelkou 

a v zápětí i s žáky samotnými. Po vyhotovení konečné verze 
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scénáře si žáci rozdělili jednotlivé role. Do této části přiroze-

ně zasahovala nenásilnou formou třídní učitelka, která zná 

velmi dobře své žáky s jejich schopnostmi a dovednostmi. 

Na generální zkoušku, vlastně zkoušku jedinou, došli žáci 

již připraveni – každý znal svoji roli i text. Během zkoušky se 

tedy v jednotlivých sálech zejména korigoval manipulační 

prostor průvodců-herců mezi exponáty a celkové vyznění 

přednesu ve specifické akustice hradních prostor.

Jelikož zájem seniorů překročil limit počtu osob na jed-

nu prohlídku, rozdělili se předem do tří skupin. Po skončení 

poslední prohlídky se žáci sešli v reprezentativním tzv. sále 

předků, kde jsme si celý projekt společně zhodnotili. Ná-

sledně dětem za úspěšnou realizaci celé akce poděkovala 

ředitelka Jihomoravského muzea ve Znojmě, Ing. Vladimíra 

Durajková, od níž každý z malých průvodců převzal pamět-

ní list, volnou vstupenku a různé drobnosti.

Průběh celé akce vnímali všichni zúčastnění kladně. 

Návštěvníci viděli v malých průvodcích vlastní vnoučata, 

někteří dokonce přinesli dětem malou sladkou odměnu 

a všichni společně shovívavě přivřeli oči nad přeřeknutím, 

trémou ztišeným hlasem či chvilkovým pozapomenutím 

textu. Žáci se ve svých rolích přenesli do historie hradu 

a  odnesli si z ní nejen znalosti do výuky, ale také zážitek 

z veřejného vystoupení a pochvalných slov generace jejich 

babiček a dědečků. 

Společné putování Znojemským hradem napříč historií 

naplnilo stanovené cíle, poskytlo prvotní zkušenost s řetě-

zovým prováděním a odhalilo nedostatky, na nichž se musí 

do budoucna zapracovat. Především však pootevřelo v Ji-

homoravském muzeu pomyslná dvířka k mezigeneračním 

akcím, které by se mohly stát jedním z pilířů tolik potřebné-

ho mostu nad generační propastí ve společnosti.

Monika Mažárová

Mělnické muzeum získalo 
prestižní ocenění

Regionální muzeum v Mělníku se v průběhu roku zapo-

jilo do celoročního projektu sítě mateřských center Spo-

lečnost přátelská rodině ve Středočeském kraji, který se 

zaměřuje na podporu rodině přátelských aktivit, souladu 

rodinného a pracovního života, uplatňování rovných příle-

žitostí u zaměstnavatelů a oporu potřeb rodiny v jejích jed-

notlivých generačních etapách. Kampaň byla jako příklad 

dobré praxe představena při Open Days v Bruselu.

Projekt byl zakončen 5. listopadu 2013 konferencí 

Efektivní prorodinná politika v kontextu rovných příležitostí 

v  Informačním centru Středočeského kraje, v GATE galerii 

v Praze. Účastníci akce z mateřských a rodinných center, 

firem, organizací a veřejnosti hovořili o tématech tvorby 

koncepce rodinné politiky ve Středočeském kraji, o případ-

né spolupráci s krajem, zazněly příklady dobré praxe tvorby 

rodinné politiky v Jihomoravském kraji i slaďování práce 

a  rodiny a  rovných příležitostí z jednotlivých mateřských 

a rodinných center. Potenciál a rizika komunitního plánová-

ní představilo Centrum pro komunitní práci a byla předsta-

vena taktéž zahraniční zkušenost se sledovanou problema-

tikou ve švýcarském modelu. 

Vyvrcholením setkání bylo vyhlášení výsledků soutěže, 

nad níž převzal záštitu náměstek hejtmana Středočeského 

kraje pro oblast sociálních věcí Bc. Zdeněk Syblík. Ze šesti 

nominovaných společností, jež dostály mnoha kritériím, se 

jednou z oceněných organizací stalo Regionální muzeum 

v  Mělníku, které získalo prestižní titul „Společnost přátel-

ská rodině“. Cenu od přítomných členů poroty – ve složení 

Mgr. Rut Kolínská, prezidentka Sítě MC; Jiřina Chlebovská, 

krajská koordinátorka Sítě MC; Kateřina Budínková, regio-

nální manažerka Svazu průmyslu a dopravy ČR pro Středo-

český kraj a Ing. Václav Váňa, vedoucí oddělení sociálních 

věcí a humanitární činnosti Středočeského kraje – převzala 

muzejní pedagožka Mgr. Jitka Králová. Ta následně sezná-

mila účastníky s potenciálem mělnického muzea v soula-

du s  rodinně přátelskými aktivitami prezentací s názvem 

Mámo, táto… V muzeu to stojí za to! Rodina jako cílová sku-

pina návštěvníků na příkladu malého muzea. Postřehy z pra-

xe. Mimo jiné zde byla představena intenzívní spolupráce 

s místními rodinnými centry, dále speciální programy a ak-

tivity pro rodiny, mezigenerační projekty, kroky pro tvorbu 

prorodinného zázemí a služeb i další netradiční a neotřelé 

možnosti pozitivního přístupu muzea k rodině a jejím po-

třebám, napříč generacemi v roli návštěvníků, partnerů 

i  vzhledem k  pozici zaměstnavatele. Celý tým mělnických 

muzejníků si ocenění, za nímž stojí mnoho usilovné práce, 

váží a nadále se v rámci možností malého muzea bude sna-

žit, aby i do budoucna zůstalo místem se zajímavými vzdě-

lávacími, volnočasovými aktivitami a pozitivní atmosférou 

pro rodinu, a  kde se motivací pro další nápady může stát 

třeba zápis z návštěvnické knihy… „Mámo, táto…V muzeu 

to stojí za to!“

Jitka Králová
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Reflexe celostátní odborné akce 
muzejně pedagogické disciplíny 

Ve dnech 9. a 10. září 2013 proběhl v přerovském muzeu 

zcela ojedinělý workshop muzejní pedagogiky s podtitu-

lem Praxe teorii, teorie praxi. 

Škola Hrou Muzea Komenského v Přerově už pár let 

s úspěchem nabízí výchovně vzdělávací aktivity, se kterými 

se v prostředí běžné školy či jiné instituce podobného cha-

rakteru takřka nelze setkat. Takřka sedmi desítkám účast-

níků prezentovaného workshopu muzejní pedagogiky 

bylo v zázemí přerovského zámku připraveno k posouzení 

a k poučení hned několik ukázek animačních i lektorských 

programů. Hosté z celé České republiky i  ze Slovenska 

shlédli, a také na vlastní kůži zažili hned několik krátkých 

dramatických etud, čímž se seznámili s možným využitím 

přístupů tzv. živé historie (living history) pro potřeby mu-

zejní edukace. Divácky poutavým způsobem, který spočí-

val v zážitkovém převyprávění situací z životních příběhů 

několika osobností, souvisejících s historií starobylého mo-

ravského města, byli muzejní pedagogové a lektoři vybíze-

ni k aktivitám, při nichž mohli získat určitou zkušenost, do 

budoucna použitelnou při hledání správných cest k vylep-

šování své profesní činnosti. 

Obecně lze říct, že současný pohled široké veřejnosti na 

muzeum vyplývá především z individuálních zájmů a po-

třeb návštěvníků tohoto typu paměťové instituce. Pravdě-

podobně nebudeme daleko od pravdy, když si dovolíme 

tvrdit, že profese muzejního pedagoga má v představách 

společnosti velmi mlhavou podobu, a to i v případě, že se 

v dnešní době stává pedagogické pojetí odkrývání bohat-

ství muzejních sbírek nedílnou součástí každodenního po-

znávání v těchto institucích. Desítky učitelů z nejrůznějších 

typů a stupňů českých škol již naštěstí na počátku 21. století 

velmi dobře chápou výhody učení, vycházejícího z možnos-

tí bohatého poznávání žáků a studentů ve specifiku mu-

zejních expozic a výstav. Opakující se příchody některých 

skupin návštěvníků z řad školních dětí a mládeže do bran 

muzejních institucí začínají v praxi postupně potvrzovat vě-

decké názory, které podporují obhajobu edukační funkce 

muzeí ve prospěch širokých možností ovlivňování hodnot 

mladé generace. Při seriózním zvažování důkazů prizma-

tem odborné, ale i laické veřejnosti, lze dojít k myšlence, že 

s přihlédnutím ke složitému vývoji dnešní moderní společ-

nosti se jedná v kontextu kulturních a paměťových institu-

cí o velmi závažnou problematiku, která dozajista právem 

může souviset s vymezením muzejní pedagogiky jako so-

ciální vědy.

Ke zkvalitňování dopadu vzdělávací a výchovné stra-

tegie jednotlivých muzeí patří nejen vhodná příležitost 

muzejních pedagogů k hledání efektivních postupů pro 

naplňování široké škály cílů institucí, ale také vzácná mož-

nost osobně načerpat cenné informace z vědeckého oboru. 

Z uvedených důvodů mohou určitě nejen Přerované zpět-

ně považovat dvoudenní workshop, uspořádaný ve spolu-

práci s Metodickým centrem muzejní pedagogiky v Brně 

a  za podpory Olomouckého kraje i Ministerstva kultury, 

za velmi podnětné společné setkání muzejních pedagogů 

s akademickými odborníky hned z několika českých a mo-

ravských univerzit. 

Je zcela logické, že neobvyklé pojetí přerovského setká-

ní „na švu“ mezi teoretickou a praktickou oborovou domé-

nou přineslo zcela nový vhled do příkladů dobré muzej-

ně edukační praxe, ale také přispělo k zajímavé společné 

diskusi závažných profesních témat u kulatého stolu. Do 

prostor přerovského zámku přijeli osvětlit mnohé vědecké 

teorie z oblasti výtvarné a muzejní pedagogiky i muzeolo-

gie významné vědecké osobnosti. Za erudovanými obsahy 

odborných příspěvků stojí známá jména, jako například 

doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc., doc. Kateřina Dytrtová, Ph.D., 

Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D., Mgr. Lenka Mrázová, Mgr. Lu-

cie Jagošová, DiS. a doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. 

Velmi příjemným překvapením se na počátku druhého dne 

workshopu stalo také aktivní zapojení odborníka, který se 

přičinil o podporu muzejně pedagogického oboru v čes-

kém kontextu napsáním jedné z čítanek galerijní a muzej-

ní pedagogiky. Jako předem utajovaný host přijal pozvání 

do Přerova prof. Radek Horáček, vedoucí Katedry výtvarné 

výchovy na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 

v Brně.

Tým organizátorů byl potěšen, že se u pomyslného kula-

tého stolu s úspěchem podařilo probudit praktiky a teoreti-

ky k podnětné diskusi, Za přidanou hodnotu prezentované-

ho oborového „společenství myslí“ považujeme příjemnou 

atmosféru, díky které bylo během workshopu možné za-

slechnout ve zdech přerovského zámku spoustu zajíma-

vých tvůrčích nápadů, vhodných pro další zvažování prakti-

ků ve smyslu postupné kultivace jedné z muzejních profesí. 

 6[13

10



6[13

11

S oživováním obsahů muzejních expozic a výstav dozajis-

ta souvisí nejen každodenní činnost muzejních pedago-

gů, ale také pohodový přístup při praktickém naplňování 

požadavků široké škály příchozích návštěvnických skupin. 

Obdobně se využitím metod didaktické hry při ukázkách 

dobrých příkladů muzejních animací (jako jedné z nejob-

líbenějších forem muzejní edukace) podařilo přítomné 

účastníky naladit k zapamatování si přitažlivých poznatků 

z  oblasti regionálních společenskovědních i přírodověd-

ných témat, a navíc vhodně připravit mysl muzejních pe-

dagogů k vlastnímu promýšlení způsobů souvisejících se 

zvyšováním profesního výkonu. 

Zájem o uskutečnění dalšího celostátního pracovního 

setkání muzejní pedagogiky právě v Přerově vyplynul pří-

mo ze slovních výpovědí hostů z teoretické i praktické obo-

rové domény, a to konkrétně v reflektivní fázi uskutečněné 

akce. Závěrem lze jen dodat, že naše město v samotném 

srdci Moravy můžeme snad také vzhledem k aktivnímu pří-

stupu edukačního pracoviště Výstavního a programového 

oddělení Muzea Komenského v Přerově nadále považovat 

za místo snahy o aktivní hledání alternativních cest ke kva-

litám vzdělávání. S příslibem zvažování realizace dalšího 

oborového počinu 

Kateřina Tomešková 

Muzeologie nad hladinou
V úvodníku posledního čísla Věstníku AMG nastínil Jan 

Dolák svůj pohled na neutěšený stav české muzeologie, 

aby ve věšteckém závěru dramaticky zpochybnil její per-

spektivy, aniž by nabídl možnost pozitivního vývoje kritizo-

vaného oboru. Nelze přehlédnout, že současná muzeologie 

nezareagovala pružně a včas na ztrátu osobností formátu 

Jiřího Neustupného, Zbyňka Zbyslava Stránského či Josefa 

Beneše, a návaznost na jejich systémové a metodické vý-

stupy formulující základní principy muzeologie jako věd-

ního oboru se začíná nesměle projevovat až v posledních 

letech. Otázku, zda tato vědní disciplína „netenduje spíše 

k paoborům“, však lze vnímat jen jako zmatené gesto svěd-

čící o zkresleném pohledu na problémy, s nimiž se naše 

muzeologie v posledních letech potýká. Snahu o jejich 

řešení je v různé podobě možné zachytit u všech zaintere-

sovaných odborných pracovišť v ČR.  K její detailní analýze 

tato platforma však není určena a krátký interval do uzá-

věrky tohoto čísla Věstníku AMG ani nedovoluje shromáždit 

potřebné aktuální údaje. Chtěli bychom zde tedy alespoň 

zmínit některé dílčí kroky ke zkvalitnění výuky muzeolo-

gie a aktivizaci odborné oborové základny, které realizuje 

muzeologické pracoviště Ústavu archeologie a muzeologie 

Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. 

V oblasti vzdělávání k nim patří projekt Inovace výuky 

archeologie a muzeologie pro praxi v kontextu mezioborové 

a mezinárodní spolupráce řešený v rámci OP VK. Akcentu-

je zejména propojení výuky muzeologie s muzejní praxí, 

krom jiného prostřednictvím dvou druhů stáží v muzejních 

institucích nabízí studentům praktické odborné zkušenos-

ti z muzejních činností. Studenti spolupracují s kurátory, 

konzervátory (Technické muzeum v Brně) nebo zkušeným 

muzejním pedagogem (Muzeum města Brna), podílejí se 

plně na odborných činnostech a zajištění chodu muzea. 

K  výstupům těchto stáží patří například projekty dopro-

vodných programů, pracovních listů a dalších didaktických 

pomůcek pro Muzeum města Brna, které pod odbornou 

supervizí vznikají zcela profesionálním způsobem a budou 

muzeem dále využívány. Velkou výhodou těchto stáží je 

jejich otevřenost i mimomuzejním oborům. Brněnská mu-

zeologie tak přispívá k budoucí funkční spolupráci odbor-

níků v muzeích zastoupených – historiků, etnografů, znalců 

dějin umění atp. Pokud se tito studenti již za svého studia 

seznamují s chodem muzejní instituce (což ani u oborů jako 

je např. historie, etnografie aj. bohužel není běžné), vidí ne-

jen, kde mohou uplatnit své odborné dovednosti, ale také 

na jaké bázi mohou zefektivnit chod celé instituce jak pro 

pracovníky muzea, tak pro jeho návštěvníky. Další linií, pro-

pojující v rámci projektu muzejní teorii s praxí, je komplexní 

příprava a realizace krátkodobých výstav včetně doprovod-

ných programů a didaktických materiálů pro návštěvníky, 

svěřená plně studentským autorským mikrokolektivům 

pod odborným vedením jejich školitelů. V současné době 

tak v rámci tohoto projektu probíhá např. výstava „50 let br-

něnské muzeologie“ v Technickém muzeu v Brně či výstava 

„Děti Heleně Zmatlíkové“ v Knihovně Jiřího Mahena. V dal-

ším projektu Inovace vzdělávání na VOŠ a zajištění prostup-

nosti do bakalářského studia se rovněž v rámci OP VK mu-

zeologie aktivně podílí na zkvalitnění školních vzdělávacích 

programů VOŠ pro obor konzervování a restaurování. 

Muzeologické pracoviště ÚAM FF MU se podílí na rozvoji 

oboru také prostřednictvím badatelské a publikační činnos-

ti. Vydávané odborné texty sahají od článků po monotema-

tické práce (např. monografie Muzejní pedagogika: Meto-

dologické a didaktické aspekty muzejní edukace – Jagošová, 

Jůva, Mrázová 2010; kvalifikační práce Německé muzejnictví 

na Moravě – Kirsch 2009). Pracoviště také participuje na 

vydávání recenzovaného vědeckého časopisu Museolo-

gica Brunensia, a to jak odbornými studiemi a recenzními 

posudky, tak i prací v redakční radě. K dalšímu prohlubo-

vání kontaktů českých muzeologů se zahraničními kolegy 

připravuje muzeologické pracoviště ÚAM FF MU na podzim 

2014 mezinárodní muzeologickou konferenci, zaměřenou 

na reflexi jak teorie a historie oboru, tak i jeho současných 
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problémů. Význam a postavení muzeologie jako oboru 

však bezesporu odráží také zájem a uznání dalších oborů 

a odborných pracovišť. To, že muzeologie prokazatelně své 

nezastupitelné místo v mezioborových přesazích má, pro-

klamují odborné texty a projekty na jiných („nemuzeologic-

kých“) oborech a pracovištích, např. Úvod do muzeologie 

je jedním z pilířů kurzu Základy muzejní pedagogiky Meto-

dického centra muzejní pedagogiky, muzeologický kontext 

muzejní edukace je důležitou součástí publikační činnosti 

Katedry výtvarné výchovy Univerzity Palackého (např. mo-

nografické práce Muzejní edukace nebo Edukační potenciál 

muzea – Šobáňová 2012 aj.).  

Tímto textem jsme chtěli vyjádřit svůj nesouhlas s nega-

tivním hodnocením perspektiv muzeologie jako vědního 

oboru, vyznívajícím z pesimismu úvodníku minulého čísla, 

a nabídnout muzejní veřejnosti alespoň v náznaku pro-

gram aktivizace oboru, který ve spolupráci s širokou a kva-

litní muzejní sítí v ČR a muzeologickými pracovišti našimi 

i zahraničními hodláme dále rozvíjet.

Zdeněk Měřínský 

a kol. muzeologického pracoviště ÚAM FF MU

AMG a její orgány 
rok po Sněmu v Opavě

Exekutiva AMG se v tomto období intenzivně věnovala 

vnitřnímu chodu našeho profesního sdružení a nastave-

ní komunikace uvnitř Asociace. Tak, jak ukládají Stanovy 

AMG, se sešly krajské sekce a na většině těchto jednání byli 

účastni pověření exekutivci. Předseda AMG se setkal s GŘ 

NM PhDr. Michalem Lukešem, Ph.D., ve věci dalšího rozvo-

je spolupráce AMG a NM. Konalo se také společné jednání 

exekutivy a předsedů Krajských sekcí AMG. Stejně tak došlo 

k jednání s předsedy oborových a odborných komisí a před-

staviteli státních příspěvkových organizací. V tom druhém 

případě mimo jiné s ohledem na Usnesení X. Sněmu AMG, 

které ukládá iniciovat založení kolegia tohoto tipu muzeí. 

Na sněmu byl rovněž deklarován zájem založit v rámci AMG 

kolegium tzv. malých muzeí. Iniciátoři byli kontaktováni, 

avšak k dalšímu pokroku v této otázce z jejich strany zatím 

nedošlo.

Byla realizována nová emise členských průkazek, spo-

jená se změnou přílohy Jednacího řádu AMG. V souvislosti 

s novou podobou průkazů AMG byla zhotovena i samolep-

ka k vylepení na pokladně členského muzea. Na základě žá-

dostí členů AMG sekretariát vytvořil také grafické označení 

členství v AMG, které se dá vytisknout či umístit na webové 

stránky. 

Revizní komise AMG provedla kontrolu hospodaření 

AMG za rok 2012. Proběhla rovněž revize elektřiny a spo-

třebičů na Sekretariátu AMG. Byla vydána, ve spolupráci se 

sekretariátem, exekutivou, předsedy komisí a sekcí, výroční 

zpráva AMG za rok 2012.

Byla jmenována redakční rada Věstníku AMG, většina 

stávajících členů pokračuje v práci i v dalším období. Pro 

spolupráci byli však získáni i noví členové.

Další oblastí, ve které vyvíjeli členové exekutivy i ji-

ných orgánů AMG v uplynulém roce značnou iniciativu, 

byla oblast legislativy, resp. připomínkování (mnohdy 

i  opakované) nejrůznějších zákonných norem a koncepč-

ních materiálů. Šlo především o vyhlášku č. 275/2000 Sb., 

kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy, a stanovisko AMG k návrhu novely zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů. V tomto případě bohužel  připomínky AMG neby-

ly zapracovány  Dále šlo o návrh vyhlášky, kterou se mění 

vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech. Exekutiva 

se také zabývala novelou autorského zákona. Vláda České 

republiky usnesením č. 156 ze dne 6. března 2013 schvá-

lila věcný záměr nového zákona o památkovém fondu, 

na jehož přípravě se AMG v minulosti intenzivně podílela. 

Na podzim připravované paragrafové znění zatím zřejmě 

zpozdila vládní krize. Připomínkována byla rovněž připra-

vovaná novela zákona o dobrovolnictví.

Exekutiva AMG se zabývala také dopady zákona 

č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a ná-

boženskými společnostmi na muzejní praxi, především 

muzeí zřizovaných státem. Bylo vydáno doporučení muze-

ím k  žádosti příslušných biskupství o předložení sbírkové 

dokumentace, které je k dispozici na stránkách AMG. V sou-

vislosti s přípravou novely, resp. nového zákona č.122/2000 

Sb., došlo k jednání poradního orgánu náměstkyně minist-

ryně kultury pro legislativní práci v oblasti movitého kultur-

ního dědictví, jehož členy byli jmenováni Anna Komárková, 

BBus (Hons), PhDr. Luděk Beneš a PhDr. Michal Babík. Exe-

kutiva se také začala zabývat dopady nového Občanského 

zákoníku na fungování AMG, jelikož právní formu občan-

ského sdružení nový zákoník nezná a bude tedy nutno na 

příštím sněmu v roce 2015 změnit právní formu asociace.  

    Exekutiva AMG se věnovala obnovení či navázání kon-

taktů se subjekty mimo naše sdružení, ať už šlo o orgány 

státní správy, samosprávy, partnerské organizace národní 

či zahraniční. Bezprostředně po sněmu tak došlo k jednání 

sekce, komise,
kolegia



s  náměstkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouško-

vou. Jednání se týkalo muzejní legislativy, muzejní statis-

tiky (na webu AMG byly zveřejněny metodické vysvětlivky 

k dotazníku V-kult a práce AMG v této oblasti bylo využito 

i při snahách o zachování statistiky muzeí v gesci MK ČR), 

problematiky vzdělávání, vztahu k ostatním státním resor-

tům, AK ČR a dalším organizacím, metodických center MK 

ČR, digitalizace, Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, fi-

nancování muzeí a přípravě strukturálních fondů pro obdo-

bí 2014–2020. Problematikou nového zúčtovacího období 

EU se AMG věnovala i na dalších jednáních.

Ve věci společného setkání a spolupráce mezi AMG 

a ICOMOS byl dopisem osloven předseda Českého národ-

ního komitétu ICOMOS, dosud bohužel bez odezvy. O spo-

lečné setkání představitelů AMG a Svazu měst a obcí ČR byl 

požádán také předseda svazu. Dopisem byl osloven nový 

předseda Komise Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, pa-

mátkovou péči a cestovní ruch. Oba reagovali v tom smy-

slu, že navrhnou termíny setkání. Ve spolupráci s Asociací 

krajů ČR bylo pořádáno Národní zahájení Festivalu muzej-

ních nocí v Jindřichově Hradci a proběhla přípravná jednání 

k uspořádání Národního zahájení jubilejního X. ročníku fes-

tivalu v roce 2014 ve Zlíně. V souvislosti s Pražskou muzejní 

nocí byla AMG opět žadatelem a administrátorem žádosti 

o grant na Magistrátu hl. m. Prahy. A to přesto, že z důvo-

du povodní musel být změněn termín a akce proběhla až 

v září.

Kontakty se zřizovateli muzeí probíhají i formou účasti 

členů exekutivy ve výběrových komisích na nové ředitele. 

Také v  uplynulém roce byli v několika takových komisích 

účastni. Nově jmenovaný ministr kultury Mgr. Jiří Balvín 

oznámil v dopise ze dne 24. července 2013 záměr zahájit 

odbornou debatu o pravidlech obsazování pozic generál-

ních ředitelů rozhodujících národních kulturních institucí, 

které by se účastnila také AMG. Vzhledem k politické situaci 

tento záměr nebyl realizován a lze jen doufat, že obdobný 

záměr bude mít i nové vedení ministerstva.

Výstupem konference Muzeum a škola ve Zlíně byl 

také dopis účastníků setkání náměstkovi ministra školství 

PhDr. Jindřichu Fryčovi, ve věci novely zákona č. 198/2012 

Sb., který rozsáhle novelizoval zákon č. 563/2004 Sb., o pe-

dagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů. 

Nejen tato otázka, ale celkově problematika muzejní peda-

gogiky byla důvodem intenzívní práce vedení AMG na pří-

pravě setkání s představiteli MŠMT a MK ČR. Ve spolupráci 

Exekutivy AMG a Komise pro práci s veřejností a muzejní 

pedagogiku při AMG bylo připraveno pro toto jednání pět 

hlavních témat. Vládní krize a změny na ministerstvu však 

vedly k dočasnému odložení tohoto jednání. Po podzim-

ních volbách bude třeba hledat nové kontakty.

Opakovaně bylo jednáno s představiteli Archivní sprá-

vy MV ČR v otázce uspořádání semináře k aplikaci archiv-

ní legislativy v muzejní praxi. Termín byl dvakrát odložen 

a posléze, vzhledem k reorganizaci, kterou AS v tuto chvíli 

prochází, zatím zrušen. 

Opakovaně došlo k jednání členů Exekutivy AMG 

a Českého výboru ICOM. Vedle přípravy 20. výročí ČV ICOM 

v roce 2014 a společného propagačního materiálu, bylo 

dalším tématem osmé celorepublikové kolokvium, které 

by se mělo uskutečnit na podzim 2014 v Brně s pracovním 

tématem Muzeum a proměny společnosti. Jednalo se také 

o ceně Českého výboru ICOM v rámci Národní soutěže mu-

zeí Gloria musaealis. ČV ICOM nominoval svého zástupce 

do přípravného výboru konference Muzeum a změna IV. 

Této konferenci, která se uskuteční v listopadu 2013 v Pra-

ze, bylo v uplynulém roce věnováno velké množství práce 

nejen členů Exekutivy AMG, ale všech členů přípravného 

výboru.

Konalo se také jednání zástupců AMG a NPÚ. Byla uza-

vřena dohoda formou memoranda mezi oběma stranami.

Došlo ke společnému jednání s předsedou Svazu kni-

hovníků a informačních pracovníků ČR. V průběhu roku 

také došlo k návrhu, aby Týden knihoven v roce 2014 byl 

věnován muzejním a galerijním knihovnám.

Opakovaně došlo k setkáním v rámci Českého komitétu 

Modrého štítu. Z iniciativy komitétu a AMG byla na interne-

tových stránkách  AMG vytvořena nová záložka POVODNĚ 

2013, kde mohly instituce poškozené povodněmi podávat 

žádosti o pomoc a instituce či jednotlivci, kteří chtěli pomo-

ci, zde zveřejňovali své nabídky.

 Na základě návrhu Heleny Königsmarkové, která zastu-

povala AMG na jednáních NEMO v předchozím období, za-

čaly přípravné práce na konání výročního zasedání NEMO 

v  listopadu roku 2015 v Plzni, která pro tento rok získala 

titul  Evropského hlavního města kultury.

Byl schválen dodatek Dohody o vzájemné spolupráci 

mezi AMG a Zväzom múzeí na Slovensku. Navázán byl 

kontakt s představiteli Dolnorakouského muzejního svazu 
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a  maďarské muzejní asociace. Uskutečnilo se 22. setkání 

pracovníků muzeí z Bavorska, Saska, Horního Rakouska 

a České republiky ve Zwickau, na přelomu září a října 2013.

Proběhl další ročník Národní soutěže muzeí Gloria 

Musaealis a 1. ledna 2013 začal nový, dvanáctý ročník. 

V  porotě pracují částečně noví členové, na základě pro-

jednání s MK ČR došlo k dílčím úpravám v soutěžním řádu. 

V Národní knihovně ČR úspěšně proběhla výstava „Muzejní 

publikace roku aneb Jak šel čas v Národní soutěži muzeí 

Gloria musaealis“. Ta by měla v trochu pozměněné podobě 

pokračovat v Národním technickém muzeu, v expozici Tis-

kařství. V ICOM News vyšel článek o Cenách Gloria musaea-

lis 2012 s informacemi o soutěži a aktivitách českých muzeí 

k Mezinárodnímu dni muzeí. Došlo také k setkání s výkon-

ným ředitelem ČT Art, mimo jiné v souvislosti s možnost-

mi propagace Národní soutěže muzeí Gloria musaealis na 

tomto novém kanálu, příp. dalších aktivit AMG. V časopise 

Naše rodina v uplynulém roce vyšlo několik příspěvků na 

téma muzeí v ČR.

Byl realizován další ročník Školy muzejní propedeutiky 

a zahájen nový školní rok. O školu v muzejní obci stále trvá 

značný zájem.

Došlo také k jednání s Museem Kampa ohledně projektu 

podpořeného Nadací Vodafone ČR, který spočívá ve vývoji 

aplikace do mobilních telefonů a jiných zařízení, zpro-

středkovávajících uživateli sbírky a aktuální akce muzea, 

resp. přehled muzeí a galerií v ČR. 

Jana Hutníková

Zpráva z konference 
konzervátorů-restaurátorů

Konference konzervátorů-restaurátorů, která byla letos 

pořádána Metodickým centrem konzervace Technického 

muzea v Brně a Jihomoravským krajem v rámci projektu 

Porta Culturae, se letos konala ve dnech 10.–12. září 2013 

v  Hodoníně. Program konference, na které bylo finálně 

registrováno více než 250 účastníků, byl letos mimořádně 

bohatý na kvalitní odborné příspěvky z nejrůznějších ob-

lastí výzkumu a ochrany předmětů kulturního dědictví. Na 

konferenci byly prezentovány přes dvě desítky odborných 

studií zahrnujících konzervátorsko-restaurátorské zásahy, 

materiálové průzkumy včetně analýz parametrů prostředí 

ukládání muzejních sbírek a jednotlivých předmětů kultur-

ní povahy. 

Navíc byl program opět zpestřen dvěmi desítkami po-

sterových prezentací, které jsou využívány zejména pro 

představení dílčích výsledků prací spojených s ochranou 

sbírkových předmětů či ukázek studentských prací z oboru 

konzervování-restaurování nebo prezentací aktuálně řeše-

ných výzkumných projektů. Do programu byla též znovu 

zapojena i odborná exkurze, zahrnující návštěvu několika 

profesně zajímavých lokalit. 

Kvalita většiny přednesených příspěvků na konferenci je 

jistě výsledkem vysoce kvalifikované odborné péče o naše 

kulturní dědictví, ale doufáme, že v sobě také reflektuje 

náročné recenzní řízení a schválení, které je potřebné pro 

jejich publikování v odborném periodiku Fórum pro kon-

zervátory-restaurátory 2013. Za to patří dík všem autorům 

i dalším spolupracujícím partnerům, díky nimž se daří tuto 

kvalitu udržovat a dále rozvíjet. 

Alena Selucká, Hana Grossmannová 

Úplnou zprávu ze semináře naleznete na http://www.cz-

-museums.cz pod záložkou Komise konzervátorů-restauráto-

rů AMG a na webu Metodického centra konzervace Technické-

ho muzea v Brně http://www.mck.technicalmuseum.cz .

Botanici na Čabárně
Botanikové z muzeí ČR a Slovenska se každoročně se-

tkávají na společném semináři, který se střídavě koná v Če-

chách, na Moravě a na Slovensku. Letošní seminář proběhl 

ve dnech 20.–24. května 2013 a jeho pořadatelem bylo Slá-

dečkovo vlastivědné muzeum v Kladně ve spolupráci s Aso-

ciací muzeí a galerií ČR, Herbářovými sbírkami Univerzity 

Karlovy v Praze a Správou CHKO Křivoklátsko. 

Celý seminář organizačně zajistil Mgr. Lukáš Krinke, na 

vedení exkurzí se podíleli regionální znalci z řad pracovníků 

výzkumných a vzdělávacích institucí a orgánů ochrany pří-

rody, jmenovitě RNDr. Jiří Sádlo (Botanický ústav Akademie 

věd ČR), Mgr. Michal Štefánek a Jiří Hadinec (oba Herbářové 

sbírky UK v Praze), Ing. Václav Somol, CSc. (Správa CHKO Kři-

voklátsko) a RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb).

Pracovní setkání s mezinárodní účastí (tři desítky čes-

kých muzejníků doplnila trojice kolegů ze Slovenska) bylo 

zahájeno v pobočce muzea – Hornickém skanzenu Mayrau 

ve Vinařicích. Kromě prohlídky skanzenu bylo pro účast-

níky na uvítanou připraveno také divadelní představení 

Fe-érie o Kladně v podání Divadla V. A. D. Po večerní před-

nášce o Mařákově krajinářské škole v údolí Okořského po-

toka v podání Moniky Sybolové z Národní galerie v Praze 

účastníky čekal přesun do místa ubytování, kterým se stalo 

kladenské Centrum ekologické výchovy v lokalitě Čabárna.

Účastníci semináře měli možnost vyslechnout řadu za-

jímavých přednášek z oboru. Území CHKO Křivoklátsko 

a  proces vyhlašování stejnojmenného národního parku 

přiblížil vedoucí správy CHKO RNDr. Petr Hůla. Předsta-

vení nové přírodovědné expozice Muzea dr. Bohuslava 
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Horáka v  Rokycanech se ujala osobně ředitelka muzea 

RNDr. Miroslava Šandová. Tradičně silnou baštou přírodo-

vědně zaměřené muzejní pedagogiky je bezesporu Vlas-

tivědné muzeum v Olomouci. Mgr. Magda Bábková Hro-

chová s  Mgr. Monikou Kyselou představily přírodovědné 

edukační programy VMO a seznámily účastníky semináře 

s novou přírodovědnou expozicí „Příroda Olomouckého 

kraje“. Mgr. Jiří Juřička z Muzea Vysočiny Jihlava vystoupil 

s přednáškou Vzácné druhy Jihlavska. Součástí semináře 

bylo i plenární zasedání botanické komise Asociace muzeí 

a galerií ČR. 

Hlavní a tradiční náplní semináře byly celodenní terén-

ní exkurze. Vedly do botanicky nejhodnotnějších území 

kladenského okresu: přírodního parku Džbán, přírodního 

parku Okolí Okoře a Budče a chráněné krajinné oblasti Kři-

voklátsko. Byly vybrány tak, aby představily celou paletu 

nejrůznějších typů biotopů, které Kladensko nabízí. Mezi vý-

razné klady semináře lze zahrnout jeho ideální načasování, 

takže všechny lokality byly navštíveny ve fenologicky opti-

málním stavu, což uvítali především botanici – fotografové.

Zprávu ze semináře v nezkrácené podobě i s fotografiemi 

naleznete na webu http://www.cz-museums.cz pod záložkou 

Botanické komise AMG.

Když se ohlédnu zpět, tak to všechno začalo jednou 

celkem nenápadnou schůzkou v roce 2005. Pozvali jsme 

tehdy ředitele muzeí a galerií Jihomoravského kraje ke 

kulatému stolu a ptali se jich, jak je to u nich s digitalizací 

a jakou pomoc by od nás jako metodického centra CITeM 

očekávali. Tehdy se vynořila myšlenka uspořádat seminář, 

kde bychom předvedli, jak se to dělá u nás v muzeu. A tak 

jsme angažovali muzejního fotografa Kamila Jursu, pozvali 

zástupce firmy s vybavením fotoateliéru a firmy vyvíjejí-

cí software pro zpracování digitálních fotografií. Další rok 

jsme se domluvili s panem Janem Hubičkou, který digita-

lizuje materiály ateliéru své babičky Šechtl & Voseček, pa-

nem Psohlavcem z AiP Beroun, kde se digitalizují staré tisky, 

a dalšími, seminář se konal v Praze v Národním technickém 

muzeu a součástí byla i exkurze do Klementina a Židovské-

ho muzea na tamější digitalizační pracoviště.

V dalších letech seminář s různými přednášejícími hosti-

lo i Technické muzeum v Brně a Univerzita Palackého v Olo-

mouci. V některých letech se konaly dva tématicky různé 

semináře, někdy se pro velký zájem seminář opakoval na 

dvou různých místech, nejčastěji u nás v Brně a v Praze 

(v Národním technickém muzeu), kde jsme našli erudované 

a pedagogicky velmi zdatné lektory. Opakovaně se mluvilo 

o skenování nejrůznějších materiálů, fotografování v ateli-

éru i terénu, zálohování a archivaci dat, proběhlo několik 

workshopů přímo ve fotoateliéru, zazněla témata jako čá-

rový a QR kód a jejich využití při inventarizaci sbírek i stěho-

vání, hledala se různá řešení pro hromadnou editaci meta-

dat (informací o digitálních fotografiích), bylo představeno 

svépomocně vybudované profesionální úložiště dat a další. 

Až později nás napadlo semináře číslovat, to když se ustálil 

název Muzea a digitalizace.

Letos se konal již šestý ročník semináře. Na základě elek-

tronického průzkumu jsme vybrali nejžádanější témata 

a  znovu jsme se zabývali ateliérovou fotografií, skenová-

ním, následnou úpravou digitálních fotografií, hromadnou 

tvorbou metadat a ukládáním a dlouhodobou archivací 

dat. Poděkování patří Národnímu technickému muzeu, kte-

ré nám poskytlo své prostory, ale především lektorům, kteří 

se s trpělivostí věnovali účastníkům. Kateřina Uksová, foto-

grafka, se podělila s posluchači o své praxí nabyté doved-

nosti a především (ve finančně podhodnoceném muzejním 

prostředí nepostradatelnými) tipy typu DIY (= „udělej si 

sám“). Magdalena Buriánková předvedla způsob skeno-

vání nejrůznějších předloh na různých typech skenerů 

a možnosti dalšího zpracování takto získaných digitálních 

obrázků. Walter Schorge s humorem sobě vlastním provedl 

posluchače taji a úskalími zálohování a dlouhodobé archi-

vace dat. Naše oddělení prezentovalo práci s prototypem 

vlastními silami pořízeného úložiště dat a přípravou me-

tadat pro ukládané obrázky. Rozvinula se diskuse na téma 

centrálně zřizovaných důvěryhodných datových úložišť, do 

které se zapojili zástupci plzeňského kraje i někteří muzejní-

ci. Konstatovali jsme, že bez projektů a podpory státu je té-

měř nemožné úložiště vybudovat, ale pokud je dobrá vůle, 

prostředky se najdou.
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Muzea a digitalizace 
Semináře o digitalizaci a všem kolem toho

Magda Bábková Hrochová, Lukáš Zelí Krinke



Ve druhé polovině listopadu se v Brně uskutečnily dva 

praktické Semináře pro začátečníky v oboru muzejní foto-

grafie. Pro velký zájem hodláme seminář v příštím roce ješ-

tě minimálně jednou zopakovat. Ve spolupráci s Národním 

ústavem lidové kultury ve Strážnici jsme uspořádali úzce 

specializovaný Workshop o digitalizaci starých zvukových 

nahrávek. Mgr. Michal Škopík, Ing. Aleš Dluhý z Českého 

rozhlasu a další odborníci přímo v prostředí fonolabora-

toře předvedli účastníkům techniku pro digitalizaci zvuku 

a další zpracování získaných souborů. Navštívili jsme též 

místnost sloužící pro profesionální úložiště dat, které lze jen 

obdivovat. Opět jsme skončili u konstatování: Nestačí jen 

bezhlavě digitalizovat, je třeba také převzít zodpovědnost 

za takto získaná data a uchovat je pro příští generace.

Marie Kocinová

Výroční konference NEMO
v Bukurešti

Výroční konference NEMO (The Network of European 

Museum Organisations) v Bukurešti byla, dle slov ostříleněj-

ších účastníků NEMO konferencí, jednou z nejvydařenějších 

posledních let, a to navzdory poněkud drsnému prostředí. 

Publikum tvořili nejen zástupci jednotlivých asociací a čle-

nů NEMO, ale i několik desítek rumunských kolegů; celkově 

se konference ve dnech 1.–3. listopadu 2013 účastnilo více 

než 150 posluchačů a 12 přednášejících.

Úvod konference, který jsem v důsledku tříhodinového 

zpoždění rumunského letadla neviděla, se věnoval místní 

situaci v Rumunsku, například úspěšnému projektu, při kte-

rém rumunští kurátoři získávali zkušenosti v Dánsku (Dra-

gos Neamu: Pack your bags). 

Dalším tématem byla digitalizace a muzea v digitálním 

světě. Nick Poole z Velké Británie řešil otázku, jak v něm mo-

hou muzea přežít, či lépe zvítězit. Na působivém modelu 

ukázal, jak jednotlivé části muzea – od základního poslání, 

přes sbírky po zaměstnance – co nejvíce sladit se součas-

ným digitálním světem.

Charlotte Sexton z USA se potom konkrétně věnovala 

mobilním technologiím, které se uplatňují ve světových 

muzeích – především pro chytré mobily a tablety. Varovala 

před módní vlnou bezhlavého použití mobilních aplika-

cí v  projektech, kde moderní technologie hrají hlavní roli 

a potřeby návštěvníků a potenciál sbírek a expozic až dru-

hou, vedlejší úlohu. To neznamená rezignovat na mobilní 

aplikace, ale pečlivě rozmýšlet, kde nám mohou v prezen-

taci sbírek pomoci tak, jak to tradičními prostředky nedo-

kážeme. Citlivě zapojovat do plnění cílů muzeí mobilní 

aplikace však dokážou jen „digitálně protřelí” pracovníci. 

Jako příklad inspirativního užití Charlotte označila napří-

klad aplikaci Museum of London pro iPhone, která dokáže 

určit pozici návštěvníka v ulicích Londýna a sdělí mu nejen 

informace z historie místa, ale dokonce ukáže podobu míst 

na předmětech z muzejních sbírek. Věřím, že tím prohlídka 

Londýna získá další rozměr.

S tématem rezonovala podoba zpětné vazby přednášek 

na konferenci. Zaujatost publika se spolehlivě poznala po-

dle zvednutých rukou s mobily a tablety, které fotily a natá-

čely slidy prezentace. 

V odpolední části prvního dne byl Harrym Vuillaumem 

z Holandska prezentován projekt Europeana, který v sou-

časné době probíhá i v České Republice. K projektu sběru 

digitálních dat z evropských muzeí za účelem obří databáze 

se může přidat každé muzeum a již nyní má Europeana 5,3 

miliónů návštěvníků na webu ročně. 

Další řečník Kimmo Leva z Finska parafrázoval Shake-

spearovu otázku „být, či nebýt” s tím, že muzeum, které 

neexistuje v digitálním světě, jako by neexistovalo v dnešní 

technologické době vůbec. Ale i ve Finsku řeší problémy 

s uložením dat, kompatibilitou systémů a autorskými právy.

Volker Rodekamp z Německa zcela prakticky popsal 

obdivuhodnou cestu Městského muzea v Lipsku od ručně 

psaných katalogizačních lístků k on-line databázi, kde již 

dnes mají 300 000 předmětů. Databáze má tento rok prů-

měrně 70 000 návštěvníků měsíčně a taková návštěvnost 

přináší i úspěchy v podobě nového určení původu před-

mětu, identifikace fotografií nebo například upřesnění typu 

vzducholodě do nejmenších podrobností od leteckého 

fanouška muzea. Díky databázi muzeum i rozšiřuje sbírky, 

a dokonce byly odhaleny ukradené předměty.
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Exkurze do Národního přírodovědného muzea Grigore Antipa



Druhý den začal neveselou a komplikovanou přednáš-

kou Massima Negri z Holandska, který, s troškou nadsázky, 

na grafech dokázal, že Evropa pomalu ale jistě spěje k záni-

ku, a posléze analyzoval roli muzeí v definování existence 

evropské kultury. Z komplikovanosti teorie evropské kul-

tury nás úspěšně vysvobodila Enrica Pagella z Palazzo Ma-

dama and the Borgo Mediavale z Itálie, které se společně 

s kolegy a všemi obyvateli Turína podařil skutečně husarský 

kousek. V polovině prosince minulého roku se dozvěděli, 

že do aukce v Londýně byl nabídnut míšenský čokoládový 

servis, původně z Turína, a v březnu ho zakoupili za 100 000 

Euro ze sbírky mezi obyvateli města. Neskutečný příběh 

zapojení obyvatelstva se šťastným koncem. Podobně inspi-

rativní byly i konprezentace Panose Papouliase a Urmase 

Dresena, kteří představovali nové kulturní projekty ve svých 

zemích – např. úspěšnou revitalizaci původního hangáru 

hydroplánů v Talinu.

Celkově mě konference, a věřím, že nejen mě, motivova-

la do další práce a doufám, že některá z dalších konferencí 

NEMO proběhne i v České Republice. Některé prezentace 

jsou k dispozici na stránkách NEMO http://www.ne-mo.org.

Markéta Formanová

Digitální muzeum se vydařilo
Čtenáře, které název článku přivede k myšlence, že již 

bylo založeno první české zcela digitální muzeum, musím 

zklamat, a ty konzervativnější, kteří by se podobného pro-

jektu báli, naopak upokojit. Nic takového se nestalo a zřej-

mě ještě nějakou dobu nestane.

Chtěl jsem tím pouze sdělit, že ve dnech 12. až 14. října 

2013 se v saském městě Zwickau uskutečnilo již dvacáté 

druhé setkání českých, saských, bavorských a hornorakous-

kých muzejníků, že téma konference, která tvoří hlavní bod 

programu setkání, bylo právě takové, jaké je v názvu uve-

deno, a že pronesené příspěvky byly pro všechny účastníky 

velice inspirativní a přínosné.

Jeden zásadní poznatek na úvod: pokud se v Německu 

i v Rakousku hovoří o digitalizaci, jedná se především o po-

užití digitálních technologií v muzejní praxi, tj. ve výstavách 

a stálých expozicích, resp. o prezentaci sbírek na internetu 

formou on-line katalogů, elektronických průvodců muze-

em a také programů pro „chytré“ telefony. V tomto duchu 

zazněly na konferenci nesmírně zajímavé referáty kolegů 

a kolegyň ze Saského zemského úřadu pro muzejnictví, 

Úřadu pro nestátní muzea v Bavorsku i Hornorakouského 

svazu muzeí. Právě rozsáhlý digitalizační projekt realizova-

ný v Horním Rakousku zahrnuje jako jediný také evidenci 

a inventarizaci sbírek, tedy aspekt, který je často a mnohými 

v našem muzejnictví chápán jako „digitalizace“. Uvedený 

rozdíl byl ostatně patrný i v úvodních zprávách o stavu 

digitalizace v jednotlivých účastnických zemích. Zatímco 

můj referát se do značné míry zaobíral neuspokojivou si-

tuací v oblasti digitální (počítačové) evidence sbírek, resp. 

neexistencí jakékoliv koncepce a strategie v této oblasti 

(a  v  dalších, úzce souvisejících), kolegové ze sousedních 

zemí představili spíše konkrétní, již uskutečněné nebo při-

pravované projekty.

Neznamená to však, že by se čeští účastníci v progra-

mu konference ztratili. Naopak, příspěvky Jana Buriánka 

o digitalizaci Langweilova modelu Prahy v Muzeu hlavního 

města Prahy a Waltera Schorgeho z Národního technického 

muzea o pozitivních rysech i problémech, které digitalizace 

a využití multimédií v muzeích přinášejí, se setkaly se znač-

ným ohlasem. Škoda jen, že zde nemohla z důvodů nemoci 

představit zajímavý a přínosný projekt portálu eSbírky.cz 

Zuzana Haraštová z Národního muzea. Její referát stejně 

jako všechny další však budou obsaženy ve sborníku, který 

bude vydán v průběhu příštího roku.

Jako při každém setkání, tak i tentokrát byly pro účast-

níky připraveny zajímavé exkurze. Před zahájením konfe-

rence jsme navštívili Hradní muzeum Schönfels, textilní 

muzeum v bývalé továrně v Crimmitschau a zemědělské 

muzeum v areálu zámku v Blankenhainu. Samozřejmě ne-

chyběla prohlídka nejvýznamnějších památek samotného 

Zwickau, zejména honosného dómu P. Marie, Městského 

muzea sídlícího v nejstarších měšťanských domech (z roku 

1264) dochovaných na německém území v původní podo-

bě, i Památníku Roberta Schumanna. A mnoho zásadních 

dojmů přinesla i návštěva zdejší galerie prezentující saské 

státní sbírky, zejména z období vrcholné gotiky.

Příští čtyřstranné setkání se uskuteční na podzim 2014 

v hornorakouském městě Ried im Innenkreis, a to na téma 

Městská a obecní muzea. Věřím, ba jsem přesvědčen, že 

bude přinejmenším stejně úspěšné a přínosné, jako bylo to 

letošní.

Luděk Beneš
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Exkurze do Muzea Augusta Horcha ve Zwickau
Zdroj: Sächsische Landesstelle für Museumswesen



Zlatý aureus
Tento příběh je především o vzájemné spolupráci, o spo-

lečné vůli pro dobrou věc, ale také o tom, že nejen práce 

archeologa – jak občas zaznívá – bývá přirovnávána k práci 

kriminalisty. O muzejnících to může platit dvojnásob, a na-

víc tolik netrpí „důkazní“ nouzí, jak je pro archeologii typic-

ké. Ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě se nachází 

sbírka asi 460 antických mincí, z nichž jen hrstka je zlatých. 

Když jsme v roce 2009 vstoupili do projektu Muzea západní 

Lužice v Kamenci, realizovaného v programu Evropské unie 

Cíl 3 (Sasko) s názvem Po stopách Germánů, zrodil se nápad 

tuto relativně rozsáhlou sbírku zpracovat a představit veřej-

nosti. Odborné zpracování trvalo tři roky a ujal se ho kolega 

Martin Trefný z Podřipského muzea v Roudnici nad Labem, 

za což mu i tímto co nejsrdečněji děkujeme. Výsledkem 

je česko-německý katalog a výběr mincí bude veřejnosti 

představen při poslední české zastávce projektové putov-

ní výstavy „Po stopách Germánů“ v České Lípě 1. března – 

30. června 2014.

Vlastní krátký příběh se odehrál během března 2013, 

kdy jsme se začali podrobněji věnovat otázce původu sbír-

ky mincí. Dramatické události v průběhu a především po 

skončení druhé světové války zanechaly muzejní sbírky 

severočeského pohraničí ve zbědovaném stavu. Ještě ně-

kolik dalších desetiletí se náhodně objevovaly v různých za-

padlých koutech objektů a skříní porůznu poschovávané či 

zapomenuté pozůstatky bývalých německy psaných kata-

logů či dokumentů. Do předválečného období spadá také 

původ naší antické sbírky. Objevila se ovšem výjimka. Když 

kolegyně procházela muzejní písemnosti vztahující se k nu-

mismatice, objevila předávací protokol z roku 1965, kdy 

muzeum získalo drobnou minci císaře Justiniána I. (525–

565 AD) z mincovny v Konstantinopoli, která v našem mu-

zeu vstoupila do povědomí jako zlatý aureus. V protokolu 

zaujala maličkost: v položce nabytí bylo slovo dar škrtnuto 

a nahrazeno údajem „odevzdán nález“, ovšem bez dalších 

informací k původu zlaté mince. Jednalo se snad o archeo-

logický nález? To by byla pro Českolipsko mimořádná udá-

lost! Konzultace s našimi muzejními pamětníky nenechala 

na pochybách, že paní Radana V., která minci odevzdala, je 

dcerou tehdejšího ředitele českolipského muzea. To byla 

dobrá zpráva. Kolegyně Jana Stránská se s paní neprodleně 

spojila, ale padesát let stará událost již mnoho nepřipomí-

nala. Zato zlatý aureus vyvolal překvapivě živé vzpomínky 

našeho historika Ladislava Smejkala, bezesporu největšího 

pamětníka událostí nejen v muzeu. Dnes už nezjistíme, proč 

tato zapřírůstkovaná mince nebyla tehdy přidána k ostat-

ním do trezoru, ale zůstala v pracovně ředitele. Jednoho 

dne let sedmdesátých se v muzeu objevila policejní kontro-

la Státní Bezpečnosti a zlatou minci v ředitelně objevila. Au-

reus příslušníky Státní bezpečnosti i přes své malé rozměry 

evidentně zaujal a následoval výslech všech zaměstnanců 

muzea. Žádné pochybení se však neprokázalo. Tato přího-

da svou dramatičností zaujme dodnes. O to větší vzbudila 

naději, že nepochybně zůstala také v paměti bývalého pana 

ředitele. Krátce nato jsme obdrželi informaci, že si ředitel na 

onu minci opravdu dobře pamatuje. Přinesly mu ji dcerky, 

které ji při hraní na klášterní zahradě našly téměř pod okny 

muzea, které se v té době zařizovalo v dřívějším klášteru au-

gustiniánů. Tedy skutečný archeologický nález!

Prohlídka starého sbírkového katalogu Severočeského 

vlastivědného spolku Exkursionsklub, založeného v České 

Lípě v roce 1878, odhalila ještě jeden zajímavý údaj o prav-

děpodobném nálezu antické mince, a to na dvoře jakési bu-

dovy v roce 1881. Týká se „kopie“ ražby císaře Diokleciána, 

ale zápis názvu místa nálezu nám při nejlepší vůli nedával 

žádný smysl. Obrátil jsem se tedy na kolegu v děčínském 

archivu. Profesionální posudek přišel prakticky okamžitě: 

Rukopis je velmi dobře čitelný a oním slovem je „Bezhpt-

sch“. Tehdy běžná zkratka pro Bezirkshauptmannschaft. 

Zjistit, kde se v České Lípě nacházelo okresní hejtmanství, 

byla už maličkost, která ale překvapila. Bylo totiž vzdáleno 

pouhých 160 m od klášterní zahrady. Otázku Co se to v té 

České Lípě vlastně dělo? si jistě položí nejen archeolog. Síd-

lili zde skutečně Germáni v období římského císařství, což 

archeologicky zatím jinak prokázat neumíme? Nebo snad 

bývalo v tomto kdysi největším poddanském městě Čech 

v minulých stoletích rozšířeným zvykem házet z oken kláš-

tera a úředních budov zlaťáky či starožitné mince? Kdoví… 

Každopádně můžeme příběh uzavřít slovy, že i když nám 

zlatý aureus vydal část svého tajemství, jeho hlavní osudy 

pro nás zůstávají zřejmě navždy skryté.

Vladimír Peša

příběh muzejního předmětu
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Kalendárium kulturních událostí
Benešov
Muzeum Podblanicka
Dřevěné hračky a jejich výroba 24. 11. – 31. 12. 2013
Blatná
Městské muzeum v Blatné
Káva, kafe, kafíčko 17. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Práce konzervátora 2013 5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
Origami – japonské umění z papíru 5. 10. 2013 – 3. 1. 2014
Historické cukrárny 11. 11. 2013 – 3. 1. 2014
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Vánoce v muzeu 12. 12. 2013 – 15. 1. 2014
Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Na křídlech andělů. Neratov 1733–2013 od 21. 11. 2013
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Holland_retro_style. Nizozemské malířství zlatého věku
jako zdroj inspirace umění 19. století 17. 5. – 29. 12. 2013
Jaromír Funke: Mezi konstrukcí
a emocí 18. 10. 2013 – 19. 1. 2014
Pražákův palác
Nejkrásnější česká kniha 2012 10. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Pavla Sceranková: Souhvězdí 24. 10. 2013 – 23. 3. 2014
Vlasta Vostřebalová Fischerová: Mezi sociálním uměním
a magickým realismem 22. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Uměleckoprůmyslové muzeum
Ve víru tance 26. 9. 2013 – 23. 2. 2014
Voliéra No. 1. Oděvní silueta v současné
české módní tvorbě 27. 9. 2013 – 18. 5. 2014
Fotografie Lukáše Jasanského
a Martina Poláka 11. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Muzeum města Brna, p. o.
Symfonie kabelek 26. 9. – 31. 12. 2013
Josef Lada 14. 11. – 26. 12. 2013
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Věřte nevěřte. Paťan – ma paťan 25. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Příběh z hlíny. Středověké kamnové kachle a keramická
plastika v rukou restaurátorů 30. 10. 2013 – 2. 2. 2014
Dietrichsteinský palác
Bystřec. Založení, život a zánik
středověké vsi 24. 4. – 31. 12. 2013
Musica Magni. Hudební kolekce hrabat Magni
ze sbírek MZM 29. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Svět vánočního stromku 20. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Pobaltí před Balty /
/Svět tajemných Baltů 4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Od sv. Vojtěcha po Jagellonce /
/Svět tajemných Baltů 4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Památník Leoše Janáčka
Pavel Hayek: Mechanické partitury 22. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Jan Steklík: Grafické partitury 24. 1. – 9. 3. 2014
Pavilon Anthropos
Dobrodružná Afrika očima
cestovatelů 22. 5. 2013 – 28. 2. 2014

Technické muzeum v Brně
50 let brněnské muzeologie 15. 10. – 31. 12. 2013
Legendární stavebnice Merkur 11. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Narodil se, chci zvěstovat… 3. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Kouzlo vánočního dárku.
Hračky 1180–1980 3. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Synagoga
Gabriela Dubská: Volná tvorba 24. 10. 2013 – 26. 1. 2014
Bučovice
Muzeum Bučovice
Hračka – nejmilejší vánoční dárek 26. 11. 2013 – 6. 1. 2014
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Mirka Strejčková: Olejomalby, keramika a Ivo Strejček:
Velkoformátové fotografie  2. 12. 2013 – 10. 1. 2014
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
3x jedna. 3 názory jedné generace 2. 11. – 29. 12. 2013
Máchův kraj poetický slovem i obrazem 7. 11. – 29. 12. 2013
Česká Třebová
Městské muzeum
Betlémy 1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Fotografie Jeleny Látalové 6. 11. 2013 – 28. 3. 2014
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Panenky v krojích 10. 9. 2013 – 17. 1. 2014
Vánoční příběh 14. 11. 2013 – 31. 1. 2014
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Vánoční výstava 1. 12. – 30. 12. 2013
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ráj hraček 6. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Jana Audesová: Obrazy,
grafika, keramika 27. 9. 2013 – 6. 2. 2014
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Křehká krása 21. 11. 2013 – 16. 2. 2014
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Beskydy – země šelem 10. 10. 2013 – 23. 3. 2014
Dobrou noc 28. 11. 2013 – 19. 1. 2014
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Zámek ve Fulneku – Dominanta
Kravařska 22. 11. 2013 – 24. 5. 2014
Památník J. A. Komenského ve Fulneku, n. k. p.
Písmo na papíře otištěné
a v kameni tesané 26. 11. 2013 – 31. 3. 2014
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Jedinečný svět Kamila Lhotáka 12. 12. 2013 – 2. 2. 2014
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Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Hana Exnarová: Keramická plastika 6. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Příběh nemocné duše 31. 1. – 16. 3. 2014
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Vánoční sen 1. 12. 2013 – 1. 1. 2014
Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Sdružení výtvarných umělců
moravských 13. 11. 2013 – 6. 1. 2014
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Svět hraček. Radost malých i velkých 10. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Sál Evropa
Rytířské řády. Historie a současnost 1. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Horní Bříza
Muzeum Horní Bříza
Vánoční výstava 1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Múzy chrám. 100 let od otevření muzea
architekta Jana Kotěry  5. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Vše za sto let 20. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Nebojte se fyziky. Interaktivní fyzikální hračky
Ing. Vítězslava Prokopa 1. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Synagoga
Ivo Sumec: Chléb a psi 3. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Fotoklub Hustopeče 1. 12. – 29. 12. 2013
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Michaela Kukovičová: Kouzelná baterka
a další práce 10. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Vladimír Boudník ve sbírkách
GAVU Cheb 10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Vánoční šlépěje Josefa Lady. Zima ve vrcholných dílech
z let 1936–1955  5. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Muzeum Cheb, p. o.
Kabinet kuriozit aneb Rarity
ze sbírek Muzea Cheb 5. 12. 2013 – 13. 4. 2014
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Nová stálá expozice:
Všemu světu na útěchu. Sochařství a malířství
na Chomutovsku a Kadaňsku 1350–1590 od 16. 10. 2013
Dům Jiřího Popela
Vánoce v muzeu. Na návsi a na zámku   7. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Chrudim
Regionální muzeum v Chrudimi
Pivovarnictví v Pardubickém kraji 29. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Šťastné a veselé 6. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
6. medailérský salon 2013 22. 11. 2013 – 6. 2. 2014
Perličkové kabelky 12. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Galerie Belveder
Skleněná ZOO – exkluzivní
vánoční ozdoby 22. 11. 2013 – 18. 5. 2014

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Poklady moří a oceánů 12. 12. 2013 – 14. 2. 2014
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
IQ herna 3. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Narodil se v Betlémě 26. 11. – 31. 12. 2013
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Kouzlo hudebních nástrojů 15. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Vánoce v měšťanské společnosti 28. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Hračky ze staré půdy 28. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Photographia natura 2013 28. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Podzimní sklizeň. Fotografie studentů
SUŠG 2011–2013 10. 12. 2013 – 19. 1. 2014
90 let amatérské fotografie v Jihlavě 24. 1. – 30. 3. 2014
130. výročí založení 1. české ZŠ v Jihlavě 4. 2. – 23. 3. 2014
Portréty z kavárny 21. 2. – 9. 3. 2014
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Zdá se, že to tak je 5. 12. 2013 – 9. 2. 2014
Josef Bulant 8. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Helena Krotká: Vizuální transformace
funerálního prostoru 14. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Klub konkretistů a přátelé: 45 let poté 19. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Hobby jílovské doby 14. 9. 2013 – leden 2014
I panenky musí někde bydlet 2. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Neznámý Josef Vašek 23. 11. 2013 – 6. 4. 2014
Historické cukrárny 7. 1. – 2. 3. 2014
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Nová stálá expozice: Síň Emmy Destinové         od 14. 11. 2013
Pozdvihni se duše z prachu. Kramářské tisky
s náboženskou tematikou 17. 10. 2013 – 6. 1. 2014
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Nožík Tomáše Krýzy. Mezinárodní soutěžní
výstava betlémů 16. 11. – 30. 12. 2013
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
60 děl / 60 let Galerie umění
Karlovy Vary 19. 9. 2013 – 26. 1. 2014
Waldemar Fritsch a jeho doba. Porcelánová
plastika 1925–1945 21. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 5. 12. 2013 – 26. 1. 2014
Interaktivní galerie Becherova vila
Legenda Josef Váchal. Ze sbírky Paula Heinickeho
a Josefa Hodka 5. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Vánoce na klopě 11. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Karviná-Fryštát
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Interklub Karviná
(Povy)ražení s pokušitelem. Od antiky
do Těšína 22. 8. 2013 – 12. 1. 2014
Kašperské Hory
Galerie Muzea Šumavy
Od jara do zimy 3. 12. 2013 – 28. 2. 2014
Hana Abel: Z toulek po Šumavě 3. 12. 2013 – 28. 2. 2014
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Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Ladovská zima a Kladno 22. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Jen na Kladně jezdí mandelinky aneb
60 let kladenské MHD 22. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Jarmila Mitríková, Dávid Demjanovič:
Tatranské pastorále 29. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům
Nikdy nezapadá. Život barokního kavalíra
Adolfa Vratislava ze Šternberka  6. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Nálety na Kolín 1944–1945 24. 1. – 4. 4. 2014
Kouřim
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Zmizelé Českobrodsko. Lidová architektura
našeho kraje 14. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Lucie Bukovská a Václav Srba:
Obrazy a odrazy 28. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Pohledy na Krnov 8. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Ateliér podle Maxe Švabinského 23. 10. 2013 – 3. 3. 2014
Křehká krása 15. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Come in / Přes práh 14. 9. 2013 – 12. 1. 2014
Monsters: The Room 15. 9. – 31. 12. 2013
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Betlémy stále živé 9. 12. 2013 – 19. 1. 2014
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Vánoce z proutí a krajky 30. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Mladí lvi v kleci. Umělecké skupiny německy hovořících
výtvarníků z Čech, Moravy a Slezska  12. 9. – 31. 12. 2013
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Křišťálová noc 13. 9. 2013 – 26. 1. 2014
Lidice
Památník Lidice, n. k. p.
Zmizelé a nalézané osudy 4. 9. – 30. 12. 2013
Ondřej Maleček: Mýtina času 15. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Bejvávalo… Vzpomínání ve fotografiích
Karla Hníka 3. 12. 2013 – 29. 1. 2014
Drátenictví v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku 3. 12. 2013 – 23. 2. 2014
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
11 světů. Současná česká ilustrace
pro děti 9. 11. 2013 – 2. 2. 2014

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Betlémy 1. 12. 2013 – 6. 1. 2014
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Keramické Betlémy 1. 11. 2013 – 16. 1. 2014
Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Michal Matzenauer 12. 10. 2013 – 2. 3. 2014
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Mělnické Vánoce v čase první republiky  29. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Mariánský obraz 16. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Pohádková země skřítků
Vítězslavy Klimtové 29. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Škoda Auto Muzeum
Zrození muzea 17. 5. – 31. 12. 2013
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Chléb náš vezdejší 16. 10. 2013 – 2. 2. 2014
Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Lichtenštejnové a Moravský Krumlov 1. 10. 2013 – 31. 1. 2014
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Vánoce s Merkurem 3. 12. 2013 – 31. 1. 2014
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim 16. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
SVUV a KVUH: Vysočina 2013 4. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Roman Podrázský: Výběr z díla 7. 11. 2013 – 26. 1. 2014
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
My Tři králové jdeme k vám 12. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
120 let Sklářského muzea 15. 6. – 31. 12. 2013
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Akce těla II. 19. 10. 2013 – 31. 1. 2014
Kouzlo vánočního stromu  22. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Odry
Muzeum Oderska
Nikdo mimo nás. Cechovní kultura a řemeslná výroba
v Odrách mezi středověkem a modernou    3. 9. 2013 – 7. 1. 2014
Opava
Slezské zemské muzeum
Znamení vertikál 24. 9. 2013 – 23. 3. 2014
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
Zvířata a jejich děti 3. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Josip Plečnik: Skicy. Plečnikova Lublaň na skicách ze soukromé
sbírky Damjana Prelovšeka od 12. 12. 2013
Začátek století od 19. 12. 2013
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Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Historické hračky 31. 10. 2013 – 16. 3. 2014
Království mašinek 7. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Viděli jsme děťátko 30. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Sedlačina pěkná dřina 4. 5. 2013 – 31. 5. 2014
Miroslav Sadílek: Fotografie 7. 12. 2013 – 31. 5. 2014
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Kvalita a láce zaručena 12. 11. 2013 – 15. 2. 2014
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Pozor, křehké! 13. 6. 2013 – 24. 1. 2014
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Vánoční stojánky 3. 12. – 31. 12. 2013
Renata Štolbová: Madony a andělé 4. 12. – 31. 12. 2013
Josef Kostohryz: Básník v rodném kraji 4. 12. – 31. 12. 2013
Jan Schmid: Plakáty pro Ypsilonku 6. 12. – 31. 12. 2013
Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Obrazy krásy a spásy. Gotika
v jihozápadních Čechách 27. 11. 2013 – 9. 3. 2014
„13“
Lesk, barvy a iluze. Architektura Plzně
v 60. letech 20. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Západočeské muzeum v Plzni
8x komiksová Plzeň 14. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Angličáci – Matchbox 28. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Národopisné muzeum Plzeňska
Kuchyně naší prababičky 12. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Polička
Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
Keltové ve východních Čechách 7. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Ve světle vánoční svíce 23. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Praha
Galerie hl. m. Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Daniel Hanzlík: Zdroje signálů 8. 11. 2013 – 9. 2. 2014
Dům fotografie
Slovenská nová vlna – 80. léta 16. 12. 2013 – 12. 3. 2014
Dům U Kamenného zvonu
Stanislav Podhrázský: Neklidná krása 25. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Dům U Zlatého prstenu
Život Galerie hl. m. Prahy 50 25. 9. 2013 – 5. 4. 2014
Městská knihovna
Petr Nikl: Hra o čas 12. 12. 2013 – 23. 3. 2014
Muzeum gastronomie Praha
České a moravské tradiční pokrmy 1. 12. 2013 – 4. 3. 2014
Muzeum hlavního města Prahy
Peníze, nebo život? 5. 6. 2013 – 23. 3. 2014
... a za kamna vlezem 22. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Kdo se bojí, nesmí do Prahy 20. 11. 2013 – 29. 6. 2014
Praha Jiřího Boudy. Po vodě, po souší
a po kolejích 4. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Funerální litina v Praze 7. 1. 2014 – 30. 3. 2014

Zámecký areál Ctěnice
Nové stálé expozice:
Dějiny obce Vinoře od pravěku do 20. století      od 14. 9. 2013
Zámek Ctěnice – dějiny,
stavební vývoj a obnova od 14. 9. 2013
Popelka. Jak se oblékají pohádky 13. 10. 2013 – 2. 3. 2014
Muzeum Karla Zemana
Jan Balej: Malá z rybárny 20. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Muzeum Policie ČR
Unikáty z depozitářů 12. 9. 2013 – 31. 1. 2014
Tolik let spolu. Společná historie kostela
a kláštera na Karlově 13. 11. 2013 – 31. 1. 2014
Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu   19. 11. 2013 – 30. 6. 2014
Kriminalistika ve fotografii 29. 11. 2013 – 30. 4. 2014
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Cyrill mudřec a Method mnich 20. 9. 2013 – 30. 6. 2014
Hurá do školy 25. 10. 2013 – 15. 6. 2014
Národní galerie v Praze
Clam-Gallasův palác
Metamorfózy politiky. Pražské pomníky
19. století 25. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Klášter sv. Anežky České
CM 863. Svatí Cyril a Metoděj – dějiny,
tradice, úcta 1. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Patrik Hábl: Vytržené obrazy 4. 11. – 31. 12. 2013
Palác Kinských
Oskar Kokoschka: Grafika 4. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Salmovský palác
Ludvík Kuba – poslední impresionista 29. 11. 2013 – 6. 4. 2014
Schwarzenberský palác
Johann Wilhelm Baur (1607–1642):
Metamorfózy 8. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Šternberský palác
Jaroslav Čermák: Šimon Lomnický žebrá
na pražském mostě (1853) 24. 5. 2013 – 31. 12. 2013
Valdštejnská jízdárna
Otevři zahradu rajskou. Benediktini
v srdci Evropy 800–1300  7. 11. 2013 – 7. 3. 2014
Veletržní palác
Jan Pištěk: Pod povrchem 13. 9. 2013 – 6. 1. 2014
Karel Prager – architekt, stavitel, vizionář   20. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Jan Kotík (1916–2002) 18. 10. 2013 – 23. 3. 2014
Rudolf Volráb: Výtvarné dílo 1955–1969 23. 1. – 27. 4. 2014
Národní muzeum
České muzeum hudby
Století valčíku a polky / Monarchie 19. 4. 2013 – 17. 3. 2014
Vánoce v současné hudbě 12. 12. 2013 – 10. 1. 2014
Karel Svoboda 12. 12. 2013 – 13. 1. 2014
Muzeum Bedřicha Smetany
Jak se u Smetanů malovalo 20. 3. 2013 – 31. 1. 2014
Muzeum Antonína Dvořáka
Jak Novosvětská dobyla svět 20. 1. 2013 – 23. 1. 2014
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Čas zámořských objevů / Peníze 15. 11. 2013 – 14. 9. 2014
Národopisné muzeum – Musaion
Trampská abeceda 17. 10. 2013 – 15. 3. 2014
Nová budova
Peníze / Peníze 29. 11. 2013 – 15. 7. 2014
Aféry / Peníze 29. 11. 2013 – 11. 5. 2014
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Národní technické muzeum
Nové stálé expozice: Interkamera od 8. 10. 2013
Hornictví od 8. 10. 2013
Hutnictví od 8. 10. 2013
Technika hrou s výstavou Top Secret od 8. 10. 2013
Šedesát let České televize 30. 4. 2013 – 1. 1. 2014
Věda kontra viry od 5. 11. 2013
Motocykly Ogar 13. 11. 2013 – 31. 3. 2014
Fontána znovuzrozená. Výstava k 85. narozeninám
Dany Hlobilové 20. 11. 2013 – 13. 4. 2014
Nejkrásnější české knihy roku 2012 27. 11. 2013 – 1. 6. 2014
Národní zemědělské muzeum Praha
Tomáš Míček: Stromy světa 7. 3. – 31. 12. 2013
Osudový příběh Československého Zemědělského muzea
(1891) 1918–1952 12. 12. 2013 – 15. 6. 2014
Obecní dům, a. s.
Vitální umění 1900 1. 12. 2013 – 31. 12. 2015
Poštovní muzeum
Eva Hašková – Jan Maget: Grafika, ilustrace,
poštovní známka 19. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Legendy užité grafiky. Od filmového plakátu
k poštovní známce 26. 2. – 11. 5. 2014
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
František Drtikol: Z fotografického
archivu 5. 9. 2013 – 19. 1. 2014
Galerie Josefa Sudka
Jaroslav Balzar: Fotografie 17. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmana
Pravda a lež. Filmování
v ghettu Terezín 1942–1945 29. 8. 2013 – 23. 2. 2014
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Dětský svět za císaře pána 17. 10. 2013 – 15. 3. 2014
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Nová stálá expozice: 
V bezpečí pevných zdí – jistota, právo, bohatství.
Prostějovsko za časů poddanství  od 11. 12. 2013
Jakub Schikaneder – Mistr pocitů 5. 12. 2013 – 9. 2. 2014
Andy Warhol – Americký sen 11. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Špalíček
Pokojíčky našich babiček 5. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Labyrint přerovských škol 25. 10. 2013 – 16. 3. 2014
Staré časy „datlovací“ 22. 11. 2013 – 16. 3. 2014
Ve šlépějích dědečka Komenského. Vzdělaný muž s barokní
parukou Daniel Arnošt Jablonský  10. 12. 2013 – 28. 3. 2014
Stříbro chudých. Cínové předměty
ze sbírek muzea  10. 12. 2013 – 16. 3. 2014
Přeštice
Dům historie Přešticka
Betlémy Zdeňka Manna 26. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Zapomenutí malíři Přešticka 26. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
V naší komoře malované lože 8. 10. 2013 – 19. 1. 2014
Betlémy příborských řezbářů Metoděje Berana
a Jaromíra Kostelníka 10. 12. 2013 – 31. 1. 2014

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové hory – Ševčinský důl
Rudní žíly 30. 1. – 31. 12. 2013
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Jiří Sumín. Žena v umění a společnosti      2. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Alois Mikulka: Knihy, ilustrace 1. 11. 2013 – 2. 2. 2014
Vítězslav Nezval – život a dílo 1. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Současná česká a rakouská
ilustrační tvorba 2013 11. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Zima v lese 14. 12. 2013 – 26. 1. 2014
100+1 betlém Tomáše Kapsy 14. 12. 2013 – 19. 1. 2014
Samson cafeé
Michal Trpišovský: Fotografie 29. 11. 2013 – 3. 1. 2014
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Chladné zbraně 31. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Václav Šesták: 60 rolniček pro Václava 8. 11. – 31. 12. 2013
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
František Kobliha: Básně noci 12. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Ivan Ouhel: Tutti colori 12. 12. 2013 – 16. 2. 2014
Podřipské muzeum
Roudnice zmizelá 7. 7. – 31. 12. 2013
Ervín Špindler a architektonické
proměny města 1. 10. – 31. 12. 2013
Po stopách Germánů 15. 10. 2013 – 3. 1. 2014
100 let skautského střediska Říp 3. 1. – 31. 3. 2014
Lidová architektura Štětska ve fotografii 7. 1. – 31. 3. 2014
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Čokoláda. Historie a současnost
s vůní a chutí 18. 10. 2013 – 30. 4. 2014
Od Studia kamarád po Krajinu her 22. 11. 2013 – 31. 3. 2014
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Věra Mičková: Tapisérie z Bayeux 4. 12. – 31. 12. 2013
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Regionální betlémy 28. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Tajemství medu 6. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Galerie
Jaroslav Klápště 8. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Světem autíček, kočárků a panenek 26. 11. 2013 – 19. 1. 2014
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Vetřelci v Karlovarském kraji 23. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus 18. 3. – 31. 12. 2013
Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Andělé 23. 11. – 29. 12. 2013

V
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Strážnice
Městské muzeum
Co nového v muzeu 10. 11. – 30. 12. 2013
Sušice
Muzeum Šumavy v Sušici
Josef Černý: Obrazy 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014
Od Adventu do Tří králů 1. 12. 2013 – 28. 2. 2014
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Všechny barvy Nepálu.
Země tibetské Thangky 6. 10. 2013 – 12. 1. 2014
Nad Betlémem vyšla hvězda. Vánoční motivy
v grafice a kresbě 1. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Smrt je jen začátek. Výstava o smrti, pohřbívání a životě poté
v předkřesťanských dobách 9. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Pozdrav od Ježíška. Pestrobarevný svět vánočních
a novoročních pohlednic 11. 12. 2013 – 5. 1. 2014
 Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Na konci ulice les! Šumperk – předměstí
včera a dnes 26. 9. 2013 – 28. 2. 2014
Čas nejde zastavit 25. 10. 2013 – 2. 2. 2014
Řezbářské betlémy 21. 11. 2013 – 23. 2. 2014
Jak se rodí večerníčci 12. 12. 2013 – 23. 2. 2014
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Obnovená krása. Ochrana, konzervace, restaurování
muzejních sbírek 1. 10. 2013 – 23. 2. 2014
Aleš Slavík: Andělení 29. 11. 2013 – 18. 1. 2014
Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Indiánský svět 15. 1. – 28. 2. 2014
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Miroslav Siegfried Neumaier:
Dvě tváře Teplic 29. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Střední škola obchodu a služeb 3. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Ježíšek, nejslavnějjší děťátko 6. 12. 2013 – 5. 1. 2014
Terezín
Památník Terezín, n. k. p.
Malá pevnost
Manželé Turkovi: Keramické objekty 10. 10. – 31. 12. 2013
Muzeum ghetta
Vykonavatelé zločinů. Represivní aparát SS
v Terezíně a Litoměřicích 16. 10. – 31. 12. 2013
Trutnov
Galerie města Trutnova
Helena Fejková: Art Inspiration 12. 12. 2013 – 11. 1. 2014
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Tajemství a poklady hradu Vízmburku    18. 10. 2012 – 2. 3. 2014
Trutnovsko na pohlednicích z 50.–70. let  8. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Vánoce v Podkrkonoší 19. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.
Česká filmová pohádka.
Z pekla štěstí I. a II. 20. 10. 2013 – 30. 1. 2014
Sv. Václav a Stará Boleslav  3. 11. 2013 – 28. 2. 2014
Josef Lada: Průřez tvorbou 3. 11. 2013 – 28. 2. 2014

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Ze dřeva a kamene. Vývoj lidové architektury
v Pojizeří 17. 10. 2013 – 29. 1. 2014
Regenerace – Současný trutnovský šperk 7. 11. – 31. 12. 2013
Uherské Hradiště
Centrum slovanské archeologie MZM
Cyril, Metoděj a počátky křesťanství 
na Moravě 28. 11. 2013 –2014
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Krysáci 3. 10. 2013 – 5. 1. 2014
To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkumů
na Uherskohradištsku 21. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Galerie Slováckého muzea
Pavel Matuška: Usmívání 10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Eduard Ovčáček: Ve zkratce II. 10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
JUDr. Václav Robert,
hrabě z Kounic (1848–1913) 24. 9. 2013 – 9. 2. 2014
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Petr Menš: Obrazy, kresby, sklo 30. 10. 2013 – 17. 1. 2014
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
J. J. Ehl a Ústecké hudební pátky 8. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Háčkovaný svět 8. 12. 2013 – 2. 2. 2014
…a ochraňuj nás. Poetické dřevořezby
Vladimíra Doubala 8. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Zbořilův betlém 8. 12. 2013 – 2. 2. 2014
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Umění australských domorodců 5. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Expedice středověk 16. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Papírové kouzlo Vánoc 1. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Chorynští z Ledské 16. 9. – 31. 12. 2013
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Vladimír Boudník: Grafika 21. 10. 2013 – 30. 3. 2014
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Zpátky do pohádky 19. 11. 2013 – 29. 12. 2013
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Městská galerie
Návrat malíře Jana Zrzavého do Vodňan    10. 11.  – 29. 12. 2013
Klub vodňanských výtvarníků 1. 12. 2013 – 31. 12. 2013
Bradavice jinak 7. 1. – 25. 1. 2014
Hry a klamy 4. 2. – 24. 3. 2014
Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna 
u Příbrami
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 2. 1. – 31. 12. 2013
Otmar Oliva: Kresby z vězení 2. 1. – 31. 12. 2013
Volyně
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

VI
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Známá neznámá. Jihočeská
architektura 20. století 1. 10. – 31. 12. 2013
Jáchym Miniberger a řemeslo 
koželužské 16. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Mariánská písnička 14. 12. 2013 – 12. 1. 2014
Galerie Na shledanou
Jaromír Novotný #10 28. 9. 2013 – 31. 3. 2014
Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Zapomenutí hrdinové 16. 1.  – 20. 4. 2014
Kočárky paní Věry 21. 2.  – 4. 5. 2014
Dům čp. 222
Soužití s velkými šelmami –
náročný úkol i příležitost 5. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Kuriozity lyžařské 18. 11. 2013 – 23. 2. 2014
V Betlémě, na seně 3. 12. 2013 – 12. 2. 2014
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Kouzlo dotyku 3. 7. – 31. 12. 2013
Husákovo aneb Život za normalizace 22. 9. 2013 – 9. 2. 2014
Václav Cigler: Pocta RNDr. B. Peroutkovi   1. 10. 2013 – 30. 4. 2014
Ze dřeva zrozené. Betlémy
valašských řezbářů 1. 12. 2013 – 23. 2. 2014
60 let výroby důlních rozbušek
ve Vsetíně 10. 12. 2013 – 30. 4. 2014
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou 
110 let Ski klubu ve Vysokém 25. 10. 2013 – 31. 3. 2014
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Poklady Muzea Vyškovska 10. 4. – 29. 12. 2013
Fenomén Igráček 10. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Tradice Vánoc 28. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Michael Pavlovský: Dřevěné hračky a objekty
 & Tomáš Pavlovský: Kresby a malby  11. 12. 2013 – 26. 1. 2014

Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Putování středověkem 20. 9. 2013 – 12. 1. 2014
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Skupina 42. Kresba a grafika ze sbírky Krajské
galerie výtvarného umění ve Zlíně 15. 10. 2013 – 19. 1. 2014
Kamil Mikel: Geometrie světla a stínů 5. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Baťova města 12. 11. 2013 – 5. 1. 2014
Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Výroční obchůzky. Proměny tradice 18. 9. 2013 – 5. 1. 2014
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Za kouzelnými bytostmi
vánočního období 22. 11. 2013 – 10. 1. 2014
Dům umění
Fenomén Igráček 16. 8. 2013 – 4. 1. 2014
Za dlouhých zimních večerů 18. 10. 2013 – 11. 1. 2014
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Fenomén Igráček 31. 10. 2013 – 5. 1. 2014
Návraty volyňských Čechů 5. 12. 2013 – 2. 3. 2014
Sladký život čokolády 30. 1. – 27. 4. 2014
Křížova vila
Poštovní výstava 16. 1. – 9. 3. 2014
Václav Nasvětil: Krajiny, obrazy zvěře,
květinová zátiší 29. 11. 2013 – 12. 1. 2014
Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Akce Neptun – Černé jezero 1. 7. 2013 – září 2014
Železný Brod
Běliště – Národopisná expozice
Jiří Škopek: Betlémy, pohlednice 4. 12. 2013 – 26. 1. 2014
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Dotykové prezentační systémy 
DOTYK aneb rozvoj muzeí a galerií

Kulturní dědictví z velké části ovlivňuje život 
každé společnosti. Lidé si jej předávají z generace 
na generaci. Má velikou hodnotu pro 
vzdělávání, poznání a kultivovanosti lidí. Proto 
je nutné o naše kulturní dědictví pečovat, dobře 
uchovávat a vhodně prezentovat.

Doba jde stále kupředu. Moderní technologie 
nás obklopují na každém kroku. Používají se 
všemožná zařízení, která ke svému ovládání 
nepotřebují žádné další nástroje typu myši 
nebo klávesnice. Ovládají se pouhým dotykem 
prstů. Jejich používání je tak jednoduché 
a intuitivní. Tato zařízení jsou mimo jiné vhodná 
také pro prezentace v muzeích a galeriích. 
Zvyšují kvalitu a dostupnost informací 
o sbírkách pro odbornou i laickou veřejnost.

Dotykové systémy napomáhají k rozvoji muzeí 
a galerií. Elegantním způsobem dávají expozicím 
nový rozměr. Oživují expozice. Mohou se tak 
i snadno obměňovat. Díky DOTYKU mají 
návštěvníci mnohem hlubší zážitky z prohlídky 
muzeí, galerií nebo výstav. Rádi se vzdělávají 
a poznávají kulturní dědictví zábavnou formou.

Vývojem systémů pro dotykově ovládaná 
zařízení se zabývá společnost Agionet s.r.o. 
Připravuje prezentace přímo na míru podle 
přání a potřeb daného muzea či galerie. 
Předpokládá se, že tato prezentace bude 
působit velice dlouho, a proto tým Agionet 
vytvořil takový systém, který ukládá veškeré 
informace do databáze. K dispozici pak je 
editor, kterým se snadno upraví obsah aktuální 
prezentace.

Dotykový systém se vyznačuje jednoduchostí 
ovládání, uživatelskou přívětivostí, svým 
atraktivním vzhledem a faktorem zábavnosti. 
S tímto systémem je radost pracovat. Ovládat 
ho může i nezaškolený pracovník nebo sám 
návštěvník. Má široké možnosti praktického 
uplatnění: orientační systémy, informační 
tabule, kiosky, atd.

Dotykový systém může obsahovat například:

Orientační plánek zobrazuje jednotlivé sektory, 
významné exponáty, příp. budovy. Interaktivní 
mapa – návštěvník si zvolí vytoužený cíl 
a systém mu ukáže cestu třeba i animovaně.

Propojení s objekty výstavy
Interaktivní zobrazení doprovodných informací, 
dat, popisků, multimédií k vystavovaným 
objektům. Přináší intenzivnější zážitky z návštěvy.

Program akcí - rozpis jednotlivých expozic, 
výstav, přednášek apod. Pozvánky na akce 
a možnost rezervace vstupenky.

Návštěvní kniha, kniha stížností a návrhů 
s možností napojení informačního systému na 
internet.

Jednoduché tematické hry nejen pro děti
Flashové hry s tématikou expozic – např. hry 
s dinosaury, zvířaty, ale i historickými posta-
vami. Spojení vzdělání a zábavy.

Hry v podobě vědomostních kvízů o drobné 
upomínkové předměty. Podpoří vzdělávací 
prvek návštěvy expozic.

Velice povedená aplikace pro dotykově 
ovládané zařízení v podání firmy Agionet je 
dotykový prezentační systém Regionálního 
muzea Nečtiny. Pro speciální potřebu muzea 
byl tento systém propojen přes USB rozhraní 
s plastickým modelem krajiny Nečtinska, kde se 
rozsvěcují světla přímo povely z dotykového 
displeje. Podobně se může řešit i řízení prezen-
tace dle vstupních čidel (teploměr, detekce 
pohybu, světla apod.). 

Další orientační dotykový systém vytvořil tým 
Agionet na míru potřebám Studijní a vědecké 
knihovny v Plzni.

Informace o společnosti Agionet s.r.o. a o jejích 
projektech naleznete na webových stránkách 
www.agionet.cz nebo o DOTYKU na samostat-
ném webu www.dotykovy-system.cz.



Ohlédnutí za konferencí 
Po úvodních zdravicích ředitele hostícího Národního 

muzea Michala Lukeše a předsedů pořádajících organi-

zací, Luďka Beneše za AMG a Milana Hlaveše za ČV ICOM, 

vystoupila rovněž za pořadatele s obsáhlejším příspěvkem 

náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková. Ve světle 

letošní generální konference UNESCO, která se zabývala 

i muzei a jejich stále významnější rolí, kterou v 21. století 

hrají a budou hrát, se zaměřila na předpoklady dosažení 

změny. Poukázala na stále chybějící analýzu současného 

stavu a z toho vyplývající nutnost podpory projektu Ben-

chmarkingu muzeí i na projekt 200 let muzeí na území ČR. 

Zabývala se také problémem společenské objednávky na 

obsah a rozsah veřejné služby v oblasti muzejnictví, kterou 

v mnoha aspektech neznáme. Ministerstvo kultury by mělo 

iniciovat diskuzi nad těmito tématy. S tím souvisí i konec 

platnosti Koncepcí (státní kulturní politiky a účinnější péče 

o movité kulturní dědictví) a tedy příprava jejich aktualizo-

vaného znění. Důležitá je také, nebo spíš hlavně, diskuze 

a komunikace jak uvnitř oboru, tak mimo něj. Zde očekává 

MK ČR aktivnější roli AMG a ČV ICOM a samo se zaměří na 

rozvoj komunikace se zřizovateli a podporovateli ve veřej-

ném i soukromém sektoru. 

Léontine Meijer-van Mensch na příkladu nizozemských 

městských muzeí nastolila mimo jiné otázku etiky a profe-

sionality muzejní práce při participačních muzejních pro-

jektech zaměřených na dokumentaci současnosti. Otázkou 

vztahu kurátora a veřejnosti v oblasti akviziční se zabýval 

Pavel Douša. Nejen dokumentace současnosti, ale i mění-

cí se doba vyžaduje větší zapojení veřejnosti do této do-

sud ryze odborné činnosti, a klade tak zvýšené nároky na 

schopnost komunikace na straně muzejních odborníků. 

Název konference jistě vyvolával otázku: Co je to doku-

mentace současnosti? Často je v praxi ztotožňována s do-

kumentací nejnovějších dějin. Zamyšlení nad tímto problé-

mem bylo obsahem podnětného příspěvku Jana Doláka.  

Řadu zajímavých čísel ve vztahu k  českému muzejnictví 

ve svém příspěvku uvedl František Šebek. Zaujal také jeho 

apel na to, aby např. i ve výročních zprávách muzeí bylo 

více akcentováno to, co činí muzeum muzeem – tedy sbírky 

a  sbírkotvorná činnost. K pojetí dokumentace současnos-

ti jako dokumentace nejnovějších dějin vrátil posluchače 

příspěvek Magdy Junkové, věnovaný projektu MK ČR na 

rehabilitaci památníků bojů za svobodu, nezávislost a de-

mokracii, jenž byl bezesporu významným počinem české 

vlády v  oblasti muzejnictví. V průběhu konference zazně-

lo několik příspěvků, které prezentovaly zajímavé projekty 

dokumentující nejnovější dějiny. Václav Houfek představil 

tvorbu databáze a putovní výstavu věnovanou pamětním 

deskám, pomníkům a památníkům ve veřejném prostoru. 

Projekt, tematicky blízký, věnovaný památníkům hromad-

ných hrobů obětí nacismu, prezentoval Jan Špringl. Vztah 

sbírek designu a dokumentace současnosti prezentovalo 

několik řečníků, každý z trochu jiného úhlu pohledu. Jana 

Pauly ve vztahu ke vzniku sbírky designu v Národním tech-

nickém muzeu. Mariana Holá představila dokumentaci 

současnosti jako dlouhodobý základ práce Uměleckoprů-

myslového musea v Praze. Z hlediska projektů oděvního 

designu v Moravské galerii v Brně se k tématu vyslovila Ji-

tka Petřeková. Zda vůbec dokumentovat současnost, tedy 

otázku, kterou si obvykle neklademe, bylo nutno si položit 

po příspěvku Marka Pokorného, jenž dokumentaci součas-

nosti mimo jiné označil za rituální sebevraždu dějin. Zají-

mavou periodizaci dějin muzejnictví nabídla ve svém pří-

spěvku zaměřeném na muzejní prezentaci Klára Havlíčková 

z Technického muzea v Brně – 19. století chápe jako období 

akvizice, 20. století jako období dokumentace a vědeckého 

zpracování a 21. století jako období prezentace. Že i etno-

grafové mají co říci k dokumentaci současnosti, předvedla 

Vanda Jiřikovská. Jde nejen o současnou podobu tradič-

ních lidových slavností, ale i o nově vznikající tradice. Hana 

Dvořáková při nastolení otázky: Co ze současnosti máme 

muzealizovat?, připomněla prolínání rolí historika a svěd-

ka, akcentovala pobídky turistického průmyslu a narůstající 

prostor volného času jako prostor pro muzejní aktivity. Mar-

tin Lang na příkladech muzea ve Strašicích zdůraznil roli 

regionálních muzeí jako dokumentátorů současných regio-

nálních společenských a kulturních událostí. Samdok, tento 

více než třicetiletý švédský fenomén na poli dokumentace 

současnosti, představila Eva Fägerborg. Vedle obohacení 

sbírek o nový materiál přispěl k profesionální diskuzi na 

národní i mezinárodní úrovni, a nakonec inicioval vznik Me-

zinárodního výboru pro sbírkotvornou činnost (COMCOL) 
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při ICOM. Pavel Holman připomněl známý fakt – téma do-

kumentace současnosti je často diskutované, ale praktická 

realizace sbírání současných předmětů je na nízké úrovni. 

Chybí zde i metodika. Zamýšlel se také nad problémem, jak 

zachytit internet, youtube, sociální sítě.

Často skloňovaným fenoménem současného muzejního 

světa jsou standardy. Víceletý projekt na toto téma Meto-

dického centra pro muzea výtvarného umění v Národní 

galerii v Praze a Rady galerií ČR představila Dagmar Jelín-

ková. Příspěvek Dagmar Fialové a Marka Junka z Národního 

muzea umožnil posluchačům uvědomit si, že projektový 

pohled skrze SWOT analýzu na sbírkotvornou činnost, 

resp. dokumentaci současnosti, by měl být v dnešní době 

standardem práce, a to nejen v těch největších muzeích. 

Zazněla také výzva k vytvoření sítě pracovišť pro dokumen-

taci současnosti v rámci ČR, neboť ani tak velké a multidis-

ciplinární zařízení, jakým NM je, nemůže samo tento úkol 

postihnout zcela. Hana Grossmannová z Technického mu-

zea v Brně připomněla, že dokumentace současnosti a tedy 

i sběr předmětů z moderních materiálů klade řadu nových 

úkolů před konzervátory a restaurátory. Že nemusí jít jen 

o podstatu materiálu, ale i o samotnou velikost budoucího 

sbírkového předmětu, ukázal na příkladu Van de Graaffova 

generátoru Jan Novotný.

Dokumentace současnosti je složitá i z důvodu kompli-

kovanosti samé dokumentované skutečnosti. Zachytit mu-

zejním způsobem některé fenomény doby může být těžké. 

Na příkladu dokumentace současného divadla to ukázala 

Lenka Šaldová. Na konferenci zazněly tři příspěvky kolegů 

z Taiwanu. Z různých úhlů pohledu ukázali především, jak 

muzejní praxe reaguje na potřeby společnosti – v  oblasti 

památkové péče, ale také v oblasti vzdělávací, a to i v obo-

rech technických. Země usilující o reformu odborného 

vzdělávání vidí cestu i ve využití muzeí a v zařazení huma-

nitních předmětů v odborných školách. Téma programu 

MuseumPlus a jeho využití v dokumentaci restaurátorských 

zpráv a  s tím souvisejících otázek výpůjček sbírkových 

předmětů, které přednesla Španělka Mireia Campuzano 

Lerín, v českém muzejním prostředí, které v současnosti in-

tenzivně hledá řešení elektronické evidence sbírek, jistě sil-

ně rezonovalo. Německý host Hans Ottomeyer ukázal svým 

příspěvkem, že globalizace je fenoménem, jenž zachvacuje 

i muzejní prostředí. Uváděl jeho negativní dopady na mu-

zejní dění – zaměření na ekonomiku, úřad, líbivost, marke-

ting na úkor odborné práce, péče o sbírky a sbírkotvorné 

činnosti, které ve svém důsledku vede i k poklesu návštěv-

nosti v evropských muzeích. Vnímá tento fakt jako nekri-

tické přejímání starších amerických vzorů, které jsou však 

v USA jako nefunkční opouštěny. Před beznadějí účastníka 

konference zachraňuje jeho vlastní snažení i další příspěv-

ky. Návrh etického kodexu pro pracovníky přírodovědných 

muzeí (na stránkách ČV ICOM) a další otázky, jimiž se zabý-

vala letošní valná hromada ICOM, o níž referovala Martina 

Lehmannová, takovým příspěvkem jistě byl. Magda Něm-

cová informovala o dalším mezinárodním fóru, letošní kon-

ferenci o mobilitě sbírek v Berlíně. Mimo jiné upozornila na 

český překlad příručky Toolkit, který je k dispozici na strán-

kách metodického centra při Národní galerii. 

V bloku „Místa vzdělávání a potěšení“ zaznělo několik 

příspěvků, které představily konkrétní projekty jednotli-

vých muzeí pro běžnou i školní veřejnost. Byly to výtvarné 

workshopy Moravské galerie v Brně a projekt Národního 

muzea Dotkni se 20. století s pracovními a výukovými listy 

i muzejními kufříky, do kterého se zapojilo i Moravské zem-

ské muzeum edukačním programem Příběh vily Thugenhat. 

Ředitel muzea v Příbrami Josef Velfl pak představil nejen 

zapojení do daného projektu, ale edukační programy mu-

zea pro různé typy škol v celé své šíři. Jana Poláková téma 

rozšířila na představení Muzea romské kultury jako institu-

ce dokumentující tuto menšinu a umožňující tak majoritní 

společnosti lépe ji poznat, což může mít praktický dopad 

i pro státní správu a další oblasti. Stejně tak ukázala, jakou 

roli hraje muzeum v aktivním působení na rozvoj romské 

komunity. Dalším tématem, které se ozývalo v celé řadě pří-

spěvků, bylo jak přivést návštěvníky do muzea. S přístupem 

nového vedení Moravské galerie v Brně k řešení této otázky 

seznámil ředitel Jan Press. 

V širších souvislostech se otázkou, jak a proč přivést do 

muzeí nejen návštěvníky, ale i peníze, ve svých příspěvcích 

zabývali jak zahraniční, tak domácí referenti. François Mai-

resse v příspěvku „Muzeum ve věku televizní reality“ upo-

zornil na to, že muzea musí reflektovat, že jeho návštěvníky 

již nejsou jako v minulosti převážně čtenáři, ale televizní di-

váci. Ne snad, že by muzea kopírovala televizní nabídku, ale 

analýzou masmédií mohou dojít k novým způsobům pre-

zentace muzejního fenoménu. Andreja Rihter ze Slovinska 

ve svém příspěvku ukázala, jak důležitou roli v adaptaci mu-

zeí na změny ve společnosti hraje jejich vedení, tedy ředitel. 

Za všechny: musí být vášnivý, mít disciplínu, jít příkladem, 
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mít „tah na branku“ a vizi budoucnosti, inspirovat a nebát 

se vyjít ven do komunity. Radka Johnová ve svém příspěvku 

dodala ucelený soubor argumentů pro vnímání muzeí ne 

jako institucí, které ujídají z veřejných rozpočtů, ale jako po-

dílníků na tvorbě národního bohatství nejen v duchovním, 

ale i v čistě ekonomickém slova smyslu. Ekonomická krize 

je problémem pro všechny typy muzeí. Jak se v ní pohybují 

muzea soukromá, ukázala na příkladu Dobrovických muzeí 

Hana Hlaváčová. Dana Veselská uvedla dopad ekonomické 

krize na muzea financovaná z veřejných prostředků a na 

muzea soukromá do souvislostí se statistickými daty v ČR 

v  reakci na Lisabonskou deklaraci. Její závěry, že data ne-

vykazují tak výrazný propad, o jakém běžně hovoříme, vy-

volaly bouřlivou diskuzi. Některé skutečnosti totiž statistika 

není schopna plně postihnout, a tak prosté srovnání čísel 

nepodává zcela objektivní obraz skutečné situace v českém 

muzejnictví. Především nemůže odrážet známou skuteč-

nost, že muzea byla dlouhodobě podfinancována již v době 

před nástupem krize. 

Ve večerních hodinách mezi prvním a druhým dnem 

konference se konalo setkání zástupců AMG, ČV ICOM a RG 

ČR se zástupci Zväzu múzeí na Slovensku, slovenského ko-

mitétu ICOM a Rady galérií Slovenska. Jeho obsahem bylo 

nastavení parametrů spolupráce v dalším období, což by se 

mělo odrazit v přípravě a podpisu společného memoranda 

na jaře roku 2014. 

Závěrečný den konference uvedl s napětím očekávaný 

příspěvek předsedy Etické komise ICOM Martina R. Schäre-

ra. Jeho vystoupení se neslo v tradičním duchu s akcentací 

role muzea jako nevýdělečné instituce vykonávající servis 

pro společnost. V jeho tezích se zrcadlilo stanovisko z před-

chozích referátů, tzn. při prezentaci stavět na exponátech 

s důrazem na interdisciplinární přístup a nenechat se strh-

nout k laciné líbivosti povrchního Disneylandu. Širší a před-

sudky nezatížený přístup akcentovalo i vystoupení Zuzany 

Strnadové z Muzea hl. m. Prahy, která poukázala při práci 

s veřejností na nutnost  zaměření na dnešní  multikulturní 

prostředí Prahy. Příspěvek nezůstal pouze u stávající situ-

ace, ale s přihlédnutím k demografickému vývoji odkazo-

val na budoucnost. Na blízkou budoucnost byl zaměřen 

rovněž referát  kolegyně Elisabeth Fendl z Mnichova se-

znamující s koncepcí nově vznikajícího muzea o životních 

osudech sudetských Němců, které tvoří jakýsi německý 

„pandán“ k  ústeckému projektu Collegia Bohemica. V ná-

sledujícím vystoupení vyšel Václav Rutar z Národního tech-

nického muzea ze sbírkového zázemí instituce a zdůraznil 

roli muzea jako významného faktoru pro oblast náplně 

volného času. Sympaticky poukázal na nebezpečí přece-

ňování interaktivity, která se stala jakousi „mantrou“ muzej-

ního provozu. Závěr patřil Ondřeji Chrobákovi z Moravské 

galerie v Brně, který představil nejmladší metodické cen-

trum MK – Centrum nových strategií muzejní prezentace 

CENS. V koreferátu Zdeňka Freislebena z Národního památ-

níku písemnictví stručně zazněly výsledky kolokvia na téma 

připravované stálé expozice. Závěr bloku patřil moderním 

technikám v podobě virtuálního muzea (Ladislav Župčán, 

Martina Župčánová). Virtuálním prostorem ve vztahu ke 

sbírkovému předmětu se zabývaly i kolegyně z Národního 

muzea Ivana Havlíková a Zuzana Haraštová, Nina Seyčková 

spolu s Marcem Stellou představili konkrétní příklad pří-

stupu k revitalizaci expozice v pražském Hrdličkově muzeu 

člověka. S konkrétními výstupy prezentace regionální his-

torie prostřednictvím staveb moderní architektury na závěr 

vystoupil Martin Krsek z Muzea města Ústí nad Labem. 

Konference  kladla staronové otázky: Co rozumět pod 

současností? Jak tento úsek historie dokumentovat? Jak jej 

prezentovat a jak jej „prodat“? Právě v platformě pro formu-

laci pojmů a výměnu názorů, v setkání kolegů,  lze spatřovat 

její největší přínos. Za více než pochvalnou zmínku pak stojí 

výborná organizace akce pod taktovkou Sekretariátu AMG, 

který byl podpořen posluchači filozofických fakult univerzit 

v Bratislavě, v Brně a Praze. K nedostatku, jdoucímu na vrub 

valné většiny přednášejících, pak patřila nedisciplinovanost 

při dodržování stanoveného časového limitu.

Jana Hutníková a Hana Dvořáková

Pohled účastníka
Všichni účastníci letošní konference Muzeum a změ-

na IV / The Museum and Change IV reagovali na její podtitul 

„dokumentace současnosti“ individuálně, vztahovali tuto 

problematiku ke svým aktuálním, a mnohdy velice rozdíl-

ným zkušenostem. Na tuto skutečnost ostatně poukázal ve 

svém edukativním příspěvku i John H. Falk. Proto se prezen-

tovaly a diskutovaly jak otázky filozofické, jako například 

status „současnosti“ a „stálost“ expozice, tak otázky prak-

tické – digitalizace, sbírková mobilita a zapojení moder-

ních technologií do muzejní praxe. Také otázky propagace, 

jako například atraktivní muzejní nabídka a participace 
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veřejnosti na tvorbě sbírek, či ekonomicko-politická témata 

– vliv ekonomické krize na muzea v ČR a další velmi součas-

né okruhy, které jsou taktéž projednávány na mezinárod-

ních muzeologických fórech. 

Inovativní myšlenky představil, mimo další, Hans Otto-

meyer, když zmiňoval důležitost role aktivní muzejní poli-

tiky v boji proti Disneyfikaci muzeí a tzv. „event manage-

mentu“. Ten tvoří protiváhu stálým hodnotám kulturního 

dědictví, prezentovaným atraktivně, ovšem s jistou muzejní 

noblesou, nikoliv podbízivě. Na tuto problematiku reagova-

la i Léontine Meijer-van Mensch,  která líbivou a intelektuál-

ně odlehčenou formu prezentace muzejních sbírek nazvala 

příznačně „light musealization“. O rozdílu mezi výjimečnos-

tí a progresivností muzejních expozic a výstav hovořil i Jan 

Dolák. Otázku, zda perfektní dokumentace současnosti 

nemůže vyústit v jakousi rituální sebevraždu dějin, položil 

ve svém příspěvku Marek Pokorný. Mnoho příspěvků před-

stavilo současné muzejní projekty a tendence, které byly 

ve většině případů atraktivní a  inovativní nabídkou k za-

myšlení nad podobou a vývojem českých expozic a výstav. 

Byly představeny aktuality ze světové muzeologie, zejména 

členy ČV ICOM. Na lokální úrovni poukázalo na možnou šíři 

muzejní nabídky v dokumentaci současnosti zejména Ná-

rodní muzeum, na jehož půdě se konference konala.  

Konference se dotýkala tématu dokumentace součas-

nosti ze všech stran, což hodnotím jako velký klad, protože 

úzká profilace většiny jejích účastníků občas zastiňuje as-

pekty, které by rozhodně měly být brány v potaz a neměly 

by zůstat opomíjeny jen proto, že nespadají do hlavních 

kompetencí jednotlivých muzejních pracovníků. Ráda bych 

si myslela, že takováto transdisciplinarita  a otevřenost, kte-

rá na konferenci panovala, bude jednou stejně praktiková-

na a respektována i v české muzejní praxi. 

Kateřina Štěpánová

Prepojenie štúdia a praxe
Študenti na Múzeum a zmena IV

Odborné štúdium muzeológie pripravuje pre prax no-

vých múzejníkov. Snaží sa pritom reagovať na všetky potre-

by súčasného múzejníctva, a to nielen v rovine teoretickej, 

ale rovnako i z pohľadu vybraných aplikovaných vedných 

disciplín. Výborným príkladom toho bola už v poradí dru-

há medzinárodná prehliadka prác študentov muzeológie, 

ktorá sa uskutočnila ako súčasť pražskej medzinárodnej ve-

deckej konferencie Múzeum a změna IV 13. novembra 2013 

(prvým takýmto podujatím bola slovensko-česká spolu-

práca univerzitných pracovísk na medzinárodnej vedeckej 

konferencii Fenomén kultúrneho dedičstva v společnosti, kto-

rá sa uskutočnila 13. novembra 2012 na pôde Filozofickej 

fakulty Univerzity Komenského v Bratislave). Zúčastnili sa 

jej študenti z troch česko-slovenských pracovísk, študen-

ti brnianskej, nitrianskej a bratislavskej muzeológie, ktorí 

predstavili svoje záujmové zamerania z oblasti muzeológie 

a kultúrneho dedičstva. Dana Lacová využila priestor na 

charakteristiku projektu Múzea Petržalského opevnenia 

ako príklad úspešnej práce občianskeho združenia pri vy-

tvorení neregistrovaného múzejného zariadenia. Jitka Peš-

ková priblížila vo svojom referáte problematiku vzdelávacej 

stratégie Jihočeského múzea v Českých Budějovicach na 

základe výsledkov dotazníkového výskumu a SWOT analý-

zy. Marketingové stratégie Národného múzea v Prahe po-

čas rekonštrukcie hlavnej Historickej budovy múzea pred-

stavila Magdaléna Kroupová. Daniela Oravcová venovala 

priestor predovšetkým návrhu expozície školského múzea, 

ktorá by bola orientovaná na dejiny Základnej školy Knie-

žaťa Pribinu v Nitre. Marianna Tomášková a Daniel Bešina sa 

zaoberali prezentácii sakrálnej architektúry, M. Tomášková 

na príklade Chrámu Prenesenia ostatkov svätého Mikuláša 

v Ruskej Bystrej a D. Bešina na príklade zaniknutého román-

skeho kostola sv. Martina na Baratke pri Leviciach.

Miroslava Žažová priblížila projekt z oblasti múzejnej 

pedagogiky Vyrob si kachlicu, ktorý je určený pre hendike-

pované zrakovo postihnuté deti a navrhnutý pre Slovenské 

národné múzeum – Archeologické múzeum v Bratislave. 

Jana Nevosadová a Aneta Dohnalová predstavili možnos-

ti využitia grantovej podpory pri realizácii študentského 

projektu Camera obscura, ktorý sa uskutočnil v spolupráci s 

Technickým múzeom v Brne. Kolektív študentov, Lenka Pav-

lová, János Hushegyi a Tomáš Barta prezentovali prípravné 

práce a realizáciu expozície archeologických nálezov zvo-

lenského Pustého hradu, ktorú inštalovali v meste Zvolen.

Z odborného hľadiska je potrebné konštatovať, že pred-

stavené práce jasne preukázali značný potenciál študentov 

zapojiť sa aktívne a odborne do múzejnej praxe, a to nielen 

v oblasti tradičnej expozičnej a prezentačnej činnosti, ale 

tiež v oblasti manažmentu a marketingu múzeí a v sprie-

vodných programoch.  

V diskusii, v ktorej vystúpili pedagógovia, bola de-

klarovaná predovšetkým dôležitosť vzájomnej výmeny 
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skúseností a potreba hlbšieho prepojenia štúdia muzeo-

lógie s  praxou. Ďalšia prehliadka študentských prác bola 

ohlásená bratislavskou muzeológiou na jeseň 2014. David 

Váhala, zástupca Sliezskej univerzity v Opave prisľúbil na 

budúci rok už aj účasť opavských študentov, čím sa prehli-

adka študentov muzeológie v česko-slovenskom prostredí 

univerzitných pracovísk skompletizuje.

Istým negatívom bola paralelne vedená študentská sek-

cia zarovno s konferenciou, čo v konečnom dôsledku zna-

menalo, že prezentácia študentských prác bola realizovaná 

takmer výlučne len v úzkom kruhu študentov a ich učiteľov. 

Keďže práve študenti ako potenciálni, nádejní múzejníci sú 

našou budúcnosťou, mala im byť venovaná zo strany aktív-

nych múzejníkov a účastníkov konferencie, podľa môjho 

názoru, určite väčšia pozornosť.

Pavol Tišliar

Rozhovory s lektory ze zahraničí

Prof. Dr. Hans Ottomeyer

dříve prezident nadace Německé historické muzeum

Děkuji za Váš dnešní příspěvek, byl velmi…

..provokativní. Měl být provokativní.

Když jste mluvil o změně v muzeích, která se udála v posled-

ních 20ti letech, popsal jste ji jako nepřátelské převzetí muzeí 

manažery. Jakým směrem by se podle Vás tato změna měla 

ubírat?

 

Je třeba se zaměřit na návštěvníka. Musíme vědět, co 

návštěvníci chtějí – jsou to jiné věci, než chtějí žurnalisté, 

jiné než kurátoři, jiné než politici. Rybě by se měla líbit ná-

vnada, ne rybář. Stavím se za počty návštěvníků, ve vztahu 

k povědomí co nejširšího možného publika. Umělecká díla 

jsou přítomna, jen když jsou vnímána – když je držíte ve 

tmě a nikdo je nevidí, ztrácejí smysl a téměř svou existen-

ci – intelektuální existenci myslím. Musíme udělat muzea 

zajímavá pro návštěvníky, a toho můžeme dosáhnout tak, 

že budeme pozorovat, jak se v muzeu chovají. Měl jsem to 

štěstí, že mé muzeum navštívil ročně milion návštěvníků. 

Novináři ho ale nesnášeli, protože nebylo dost moderní, in-

telektuální a zaměřené na otázky.

A nebojíte se, že takový přístup může vést k …

...ne, je to jediná cesta, která vede muzea do budouc-

nosti. Ne intelektuální orientace, zatížená pochybnostmi, 

odpovídáním na otázky, dokazováním, co je pro muzea 

nejlepší a co nejhorší. Musíme se učit z chování návštěvní-

ků, nasloucháním tomu, co si mezi sebou povídají. Je třeba 

dělat muzea čitelná, tak že se snadno pozná, k čemu ma-

teriální kultura slouží, to znamená, že popisky jdou přečíst 

a světla jsou nainstalována chytře – tak, že svítí na předmě-

ty, a ne do očí návštěvníků. 

Poslední otázka – jak se Vám líbí konference?

Vždy jsem dělal konference jinak, s diskuzí po každém 

příspěvku. Ty byly dlouhé kolem 20 minut, abyste o něčem 

mohli mluvit, potřebujete víc času, než 10–15 min. Nebo lze 

mít krátké příspěvky, ale vždy s diskuzí, která bezprostřed-

ně následuje – jinak nikdy nenajdete nové myšlenky a od-

povědi. A otázky, otázky, otázky – každé téma by mělo být 

předloženo jako otázka.

Andreja Rihter, MA

Fórum slovanských kultur, Slovinsko

Dokázala jste v relativně malém městě nejen vybudovat 

úspěšné muzeum, ale i edukační a vědecké centrum. Vypadá 

to velmi působivě – jak byste své snažení zhodnotila? 

Muzeum nedávné historie v Celje bylo založeno jako 

Muzeum Revoluce roku 1963, letos slavíme své 50. výročí. 

Stala jsem se ředitelkou muzea v polovině 80. let a byla 

jsem tehdy nejmladší ředitelkou ve Slovinsku. Potom za-

čaly v Evropě revoluce a padla Berlínská zeď – co si tedy 

počít s muzeem Revoluce? Tou dobou jsme již zavedli 
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novou akviziční politiku. Sbírali jsme každodenní život, ne-

jen předměty, ale i příběhy. Má matka byla vězněna v tá-

boře v Německu, stejně jako můj otec. Jejich historie byla 

součástí mé profese, protože jsem historička – a tak se část 

mého života stala součástí stálé expozice. Přesně jsem vě-

děla, co je zajímavé, a co není.

Na konci 80. let bylo muzeum téměř bez návštěvníků. Co 

s tím? Začali jsme vytvářet nové sbírky a vybudovali novou 

stálou expozici o životě v Celje ve 20. století. Shromáždili 

jsme obrovské množství předmětů z 60., 70. a 80. let, což 

bylo jedinečné ve Slovinsku a myslím, že i v celé Evropě. 

Důležité bylo najít nové návštěvníky a pro mě se jimi staly 

děti. Založili jsme Dětské muzeum se specifickým posláním 

– vysvětlit, jakou institucí je muzeum, co je to kulturní dě-

dictví, co má na práci kurátor. V polovině 90. let jsme se stali 

jedním z nejpopulárnějších muzeí ve Slovinsku – nejen v re-

gionu, ale v celé zemi, což bylo od začátku mým záměrem.

Jaké byly při Vaší cestě k úspěchu důležité mezníky?

Nové cílové skupiny. V Evropě je stále populární zaměřo-

vat se na jednotlivé skupiny návštěvníků a připravovat pro 

ně speciální program. Je také velmi důležité mít vždy jasno 

v tom, co je cílem každé výstavy. Každou výstavu připravu-

jete s konkrétním záměrem, který zahrnuje celý okruh věcí 

– kdy a kde výstava začíná, kdy končí atd.    

Další věcí, kterou jsem udělala, byla investice do svých 

kolegů – nejen kurátorů, ale všech pracovníků. Pro mě jsou 

v muzeu vždy nejdůležitější dvě osoby – sekretářka, která 

první zvedá telefony, a pokladní. Tyto pracovníky je třeba 

školit a zásobovat informacemi o tom, co se děje. Začala 

jsem se školeními pro zaměstnance, hodně jsme cestovali – 

navštívili jsme mnoho muzeí, měli schůzky v Německu, Bri-

tánii, Amsterodamu, v severoevropských a dalších zemích. 

Na začátku 90. let to byla jediná možnost vzdělávání se, ve 

Slovinsku muzeologie neexistovala. Dva z mých kolegů jeli 

do Brna, na Letní školu muzeologie, z toho jsem měla ra-

dost. Získali nové poznatky, nové zkušenosti, a především 

potkali kolegy se stejnými problémy. Je důležité každý den 

investovat do rozvoje zaměstnanců. Z tohoto důvodu jsme 

také v našem muzeu založili vlastní letní školu.

Jak se Vám líbí konference?

Dorazila jsem teprve dnes, protože jsem včera měla jed-

nání v Černé Hoře. Je působivé vidět tolik lidí, jak studenty, 

tak pracovníky muzeí. Všimla jsem si, že při pořádání konfe-

rence se s vámi spojil ICOM, Národní muzeum, Ministerstvo 

kultury a  také vzdělávací instituce – spojování je pro mě 

vždy důležité. Konference propojuje lidi a to je velmi dobře.     

Dr. John H. Falk

Oregon State University, USA

Jak se Vám líbí konference?

Myslím, že je báječná, mnoho zajímavých řečníků a dů-

ležitých témat. Kdybych mohl mít jeden návrh – v součas-

nosti máte dostatečný počet zájemců na to, udělat dvě 

souběžné sekce, takže by si lidé mohli vybrat. Je dost ob-

tížné poslouchat všechny ty příspěvky, protože značná část 

z  nich nejsou věci, o které se opravdu zajímáte. Lidé mají 

rádi možnost volby.

Dnes jste mluvil o tom, jak se návštěvníci jako takoví v muzeu 

učí. V realitě našich muzeí je však vzdělávání často spojováno 

především s  programy pro školy a možná pár přednáškami 

pro seniory. Máte nějaký návrh či zkušenost, jak oslovit do-

spělé návštěvníky, lidi, kteří se zkrátka jen zajímají o umění či 

kulturu obecně?

Myslím, že je to proces, jak z hlediska profesionalizace 

zaměstnanců muzea, tak z hlediska vychovávání veřejnosti 

– ve smyslu, jak využít možností, které muzeum nabízí. To, 

o čem jsem dnes mluvil – co se nakonec dostává k motivaci, 

kterou lidé mají pro návštěvu muzea – bylo o snaze porozu-

mět tomu, co vlastně veřejnost v muzeu vnímá a oceňuje, 

a snaze stavět na těchto vnímaných a ceněných hodnotách. 

Jakkoli třeba v současnosti jen relativně málo lidí spatřuje 

bohatost toho, čím pro ně může muzeum být, jde o to, říci – 

Zjistil jsi, čím může být muzeum pro tebe přínosné, a tady je 

další způsob, jak ti můžeme zpříjemnit zážitek.

Důvod, proč by tento nový způsob měl fungovat, spočí-

vá v tom, že v zásadě jsou tyto motivace založené na identi-

tě, kterou návštěvník v muzeu přijímá – tedy potřeba zvída-

vosti, touha podpořit své blízké v jejich zájmech, přání vidět 

nové a zajímavé věci, zájem o hlubší zkoumání toho, čím se 

člověk zabývá, touha prostě před vším utéct – motivacemi, 

které nesouvisí pouze s muzei, ale které má každý člověk. 

Problémem je , že  ne každý zatím vnímá muzea jako místa, 

která mohou tyto potřeby uspokojit.  
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Je důležité zaměřit se na konkrétní skupinu návštěvníků?   

Často říkám, že skvělým cílem pro každé muzeum 

by bylo, snažit se zjistit, jak přimět každého návštěvníka 

k  tomu, aby přišel ještě alespoň jednou. Abyste toho byli 

schopni, musíte pochopit, co v muzeu návštěvník hledá 

a zda mu to poskytujete. Když začnete s lidmi, kteří muze-

um navštívili alespoň jednou, a snažíte se porozumět tomu, 

proč přišli, můžete jim pomoci získat jinou, lepší zkušenost, 

až přijdou podruhé. Když tohle splníte, přes noc si zdvoj-

násobíte návštěvnost, no ne? A když se vám to daří, vaši 

návštěvníci to povědí svým známým a přijde k vám ještě 

více lidí.

To je nicméně velmi odlišné nastavení mysli, než jaké 

má většina lidí, co pracuje v muzeu – dívat se na věc z této 

perspektivy.

Eva Fägerborg, Ph.D.

dříve v Nordiska museet, Švédsko

Díky Samdoku máte mnohem delší zkušenost s dokumentací 

současnosti než my – na co je podle Vás důležité se soustředit?

Muzea mají samozřejmě mnoho úkolů, je to záležitost 

toho, jak zkombinovat rozdílné cíle a příležitosti. Ve Švéd-

sku není žádná kulturní politika zaměřená na dokumentaci 

současnosti – podstatná je digitalizace, muzea jako součást 

cestovního ruchu, tzv. regionální rozvoj – vlastně je to celé 

o penězích. Provádět dokumentaci a sbírkotvornou činnost 

zaměřenou na současnou společnost je zápas a muzea o to 

musí bojovat. Když jsou dost chytrá, úspěšně slučují poli-

tické požadavky s projekty na sbírání současnosti, snaží se 

využít politické situace a vkládat politická témata do svých 

koncepcí a záměrů na dokumentaci současného života. 

Je úctyhodné, že se Vám dařilo udržovat projekt Samdok po 

tak dlouhou dobu, více než 30 let…

Je to myslím celkem úspěch, a podařilo se to díky flexi-

bilitě projektu. Když Samdok začal, velmi málo muzeí mělo 

sbírkotvornou strategii nebo plán, takže Samdok svým způ-

sobem inicioval i to. Myslím, že ambice nastartovat něco 

na způsob národního sbírkotvorného programu, která byla 

vlastní první fázi projektu, byla pro muzea velmi inspirativní 

– musela najednou přemýšlet o tom, co je jejich posláním, 

a jak mohou své záměry sladit s dokumentací současnosti. 

Díky tomu, že se muzejníci opravdu zamysleli nad tím, co 

sbírat a proč, začali postupně psát své vlastní programy. 

A pak jste projekt vyvezli ven? Komitét pro sbírkotvornou čin-

nost ICOM (COMCOL) má kořeny v Samdoku…

Ano, od samého počátku. Samdok měl formu národní 

spolupráce, a muzea po celém světě se začala zabývat pro-

blematikou dokumentace současnosti, aniž by tyto snahy 

byly nějak vzájemně propojené. Smadok byl známý i ve svě-

tě, ale co se dělo tam, nebylo známé ve Švédsku. Usoudila 

jsem, že se máme v ostatních zemích mnoho co naučit, že 

musíme své zkušenosti sdílet. Tak vznikla myšlenka založit 

nejprve síť, CollectingNet, a posléze COMCOL.  

Na závěr ještě otázka, jak se Vám líbí konference?

Jsem velmi šťastná, že tu jsem, hodně se toho dozvídám 

– zvláště proto, že český muzejní kontext je pro mě nový. 

Rozmanitost příspěvků je obdivuhodná, možná jich je až 

příliš – mohlo jich být trochu méně a více času na diskuzi.

Jeng-Horng Chen, Ph.D.

National Cheng Kung University, Taiwan

Jak se Vám konference líbí?

Velmi si ji užívám, je tu hodně lidí ze střední Evropy, ale 

i z celého světa. Přijde mi zajímavé, že některé charakteris-

tiky středoevropských muzeí jsou společné s taiwanský-

mi. Poprvé jsem měl takový dojem minulý rok, když jsem 

navštívil Mendelovo muzeum v Brně. Myslel jsem si, že je 

to zvláštní případ, ale tato konference můj pocit potvrdi-

la. Mám za to, že i země – Taiwan a Česká republika – mají 

6[13

25



mnoho společného. Nemůžeme říct, jestli dobrého nebo 

špatného, ale máme společný základ, na kterém musíme 

provádět muzejní činnost.

Máte na mysli naší komunistickou minulost?

Ano, proběhla u vás revoluce, politická změna. Taiwan 

měl také období demokratizace. Máme hodně problémů, 

které teprve musíme zpracovat, a myslím, že některé z nich 

máte také.  

Jak se téma konference, dokumentace současnosti, odráží 

v prostředí Taiwanu?

Poslední dobou lze tento trend zaznamenat, v muzejní 

sféře… Nemyslím, že by o tom přemýšleli lidé obecně, ně-

které fakulty nebo muzea si sice uvědomily důležitost toho-

to tématu, ale stále nevíme, jak ho uchopit, řádně zpracovat. 

Jak včera říkala Léontine Meijer-van Mensch – v přítomnosti 

žijeme, takže nevíme, jak ji zdokumentovat. Někteří lidé nás 

zkoušejí – proč sbíráte to či ono, proč je to podle vás důle-

žité dokumentovat. Musíme vyvinout teorii, opodstatnění 

toho, co děláme. Stále jsme ve fázi experimentů, například 

naše muzeum je dost mladé, bylo založeno před 5ti lety, ale 

už jsme začali dokumentovat vlastní historii, sbírat předmě-

ty – jako třeba první oficiální razítko apod.

François Mairesse, Ph.D.

Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Francie

Jak se Vám konference líbí?

Je vždycky pěkné být na konferenci. Pokaždé mám ten 

samý pocit, a sice že se toho dozvím víc o přestávkách na 

kávu, než na samotné konferenci. Tentokrát vlastně nebylo 

tolik přestávek. Potkal jsem však mnoho milých lidí a měl 

jsem radost, že jsem se setkal s lidmi, o kterých jsem léta vě-

děl, ale osobně jsem je neznal – jako třeba s Johnem Falkem 

nebo Evou Fägerborg. Bylo také milé znovu vidět některé 

přátele, jako Martina Schärera.

Dnes jste mluvil o muzeu jako reality show. Uvažoval jste o ta-

kovém muzeu jako o příkladu divácké participace, nebo na-

opak odcizení? Protože realita v televizi je stále jen virtuální 

realita…

Nezapomínejte, že ani muzeum není realita. Má nám 

ukazovat skutečné věci, ale samo není skutečností – vlast-

ně je její náhražkou, reprezentací. Takže když si myslíte, že 

skutečnost v reality show je falešná, vystavěná, stejně tak 

je tomu v muzeu. To zaprvé. Zadruhé – měl bych vysvětlit, 

jak jsem k té myšlence přišel. Byl jsem pozván na konferenci 

v Ženevě, kde bylo hlavním tématem něco jako spojování 

muzeí s lidmi. Tím, že se jim muzea přiblíží, že budou odrá-

žet jejich skutečné problémy. Tam mě napadlo, že tato my-

šlenka o propojování muzeí s jejich komunitami má vlastně 

velmi blízko k určitým televizním programům, které řeší 

základní lidská témata, aby získaly nové diváky. Je to celé 

takový společenský cyklus, což je můj třetí bod.

Od počátku krize v roce 2007 se začala objevovat dů-

ležitá literatura o sociální roli muzea, sociální inkluzi a po-

dobně. Jenže, lidé, kteří se tím zabývali, netušili, že zhruba 

před 20 lety tu probíhala přesně stejná diskuze – s nouvelle 

museologie, ale také s Anacostia Community Museum, Casa 

del Museo v Mexiku atd. A v třicátých letech se zase obje-

vilo hnutí za sociální roli muzeí, například s Jeanem Capar-

tem a lidmi ze Spojených států. Proč ve třicátých? Kvůli krizi 

v roce 1929. Proč v sedmdesátých? Kvůli krizi v roce 1974. 

Zjistil jsem, že důležitá krize byla i na konci 19. století. Tohle 

myslím tím společenským či ekonomickým cyklem. Zname-

ná to, že v následujících několika letech budeme mít více 

a více literatury o sociální roli muzea a všichni o tom budou 

mluvit, ale tak v 10–15ti  letech to zase utichne. Je to přinej-

menším možnost, podle mých výzkumů.          

Chápu, že v ekonomicky těžkých dobách muzea musí osprave-

dlňovat svou roli, a tohle je cesta, jak to udělat…

Ano, je to přinejmenším jedna z nich. Druhou možností 

je snažit se vzbudit dojem, že muzeum může být motorem 

nové ekonomiky. Možná víte, že pro rok 2014 vyhlašuje Ev-

ropská unie program Kreativní Evropa. Každý by rád ukázal, 

jak nejen muzea, ale kultura jsou motorem… pro mě je to-

hle jen fráze.

Co jsem se snažil říct v mém příspěvku, bylo asi toto: 

Když chápete muzea jako součást tržního systému – příkla-

dem může být Guggenheimovo muzeum – je jasné, kde si 

stojíte, v prostředí neoliberální ekonomiky. Jestli si však my-

slíte, že muzea, která se vztahují ke svým komunitám, jsou 

něco jiného – tak to se obávám, že nejsou. Stojí na stejných 

základech, které jsou ve skutečnosti ještě posilovány těmito 

myšlenkami o sociální inkluzi atd.
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Je to vlastně normální, protože muzeum je svým způso-

bem svázáno s kapitalismem. Logika hromadění je rozhod-

ně kapitalistická. Navíc je zajímavé si všimnout, že muzeum 

a kapitalismus se zrodily přesně na stejných místech v té 

samé době, v 16. století v Itálii a Německu. Teď se podívejte, 

jak se kapitalismus šíří do světa, a jak se přesně v jeho sto-

pách šíří muzea.

Martin R. Schärer, Ph.D.

prezident Etického komitétu ICOM, Švýcarsko

Jak se Vám konference líbí?

Je to velmi zajímavé a objevné – dozvěděl jsem se mno-

ho nového o českých muzeích, jaké máte typy institucí a ini-

ciativ. To bylo velmi pozitivní.

I když už máte s českou muzeologií zkušenosti?

Můj vztah k české muzeologii je brněnská škola, Zby-

něk Z. Stránský a tak dál… ten je pro mě velmi důležitý, je 

jedním ze základů mého teoretického přístupu, mých 

myšlenek.

Zítra budete hovořit o prezentování a interpretování. Když 

jsem četla Váš příspěvek, zaujalo mě, co jste psal na konci – že 

dnes už to není o předmětech, ale o příbězích…

V muzeích došlo ke dvěma velkým posunům: První 

z nich je posun od předmětu k divákovi – ten je jasný, mlu-

vilo se o tom i zde na konferenci. O čem se hovořilo méně, je 

druhý posun, od předmětu k narativu – nejen ukázat před-

mět, ale snažit se i sdělit jeho příběh. Jak dobře víme, před-

mět je němý, nevypráví sám svou minulost, to dělá kurátor 

– příběh je však stále důležitější, předmět sám se stává spíš 

ilustrací. Pro mě je vysoce důležité vyprávět příběhy, nejen 

plnit vitríny krásnými artefakty. Lidé nevědí nic, potřebují 

interpretaci, potřebují příběh.

Byl jsem členem vědecké poradní rady pro evropská 

národní muzea, která se zabývala tím, jak vyprávět historii, 

zvláště temná období národních dějin. Tam se znovu uká-

zalo, jak je narativ důležitý, že předměty samotné již nejsou 

na prvním místě, možná na druhém. Ne v muzeích umění, 

samozřejmě, ale ty ponechme stranou.   

I přesto, že předmět můžete zneužít pro účely propagandy?

Samozřejmě, že můžete předmět zneužít, je polysémic-

ký – můžete ho použít pro cokoli, dobré i špatné účely. Nic-

méně stále je podstatné mít příběh, jak jinak chcete poro-

zumět historii. 

ptala se a z angličtiny přeložila Jana Jebavá

Památník národního písemnictví a Ústav pro českou li-

teraturu AV ČR zvou všechny zájemce k účasti na meziná-

rodní konferenci, konané u příležitosti 100. výročí narození 

Bohumila Hrabala.

Cílem konference je pohled na dílo spisovatele v jeho 

proměnách napříč časem. Chce sledovat jednak vývoj Hra-

balovy tvorby samotné, jednak proměnu kritické a čtenář-

ské reflexe jeho díla. Neusiluje tolik o rigidní metodologické 

či tematické vymezení příspěvků, ale o variabilitu přístupů 

a interpretací. Zaměření konference není jubilejní a vzpo-

mínkové. Očekáváme nové přístupy, perspektivy, neotřelé 

výklady a definice přesahů, které Hrabalovo dílo skýtá pro 

současné badatele. 

Předpokládaná délka příspěvků je 15 minut. Adekvátní 

prostor bude vyhrazen diskusi. Přihlášku s návrhem tématu 

referátu a jeho anotací v rozsahu 5–10 řádků zašlete nejpoz-

ději do 31. prosince 2013 na kontaktní e-mailovou adresu: 

konference.hrabal@gmail.com. Vybraní referenti budou za-

vázáni k vystoupení na konferenci v dubnu a k odevzdání 

článku pro recenzované periodikum do 30. května 2014. 

Více informací na webových stránkách:

http://ucl.cas.cz/cs/akce/konference-o-bohumilu-hrabalovi

Organizátoři:

Vít Schmarc, ÚČL AV ČR, schmarc@ucl.cas.cz

Jan Bílek, LA PNP, bilek@pamatnik-np.cz
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„Obrazy, ze kterých žiji“
Dílo Bohumila Hrabala v proměnách
8.–9. dubna 2014 v Praze



Ohlédnutí za Zemskou výstavou 
v Regionálním muzeu v Českém Krumlově

S cílem představit prolínající se osudy dvou národů, při-

spět k upevnění vzájemných vazeb a navázání nových kul-

turních a společenských kontaktů naplňovala od dubna do 

listopadu výstavní program čtyř měst a pěti míst na území 

Jihočeského kraje a Horního Rakouska historicky první pře-

shraniční Zemská výstava s názvem „Dávné stopy – nové 

cesty“. Od 26. dubna do 3. listopadu byly návštěvníkům 

Českého Krumlova, Vyšší Brodu a rakouského Bad Leonfel-

denu a Freistadtu představeny expozice zaměřené na život 

v příhraničí, kulturní a umělecké poklady, rozvoj obchodu, 

hospodářství a další prvky, které historicky ovlivnily vztahy 

Čech a Rakouska.

Kdo byli oni vizionáři, inženýři, idealisté, a jaké smělé 

myšlenky hodlali na česko-rakouském pomezí realizovat 

a proč z jejich velkolepých plánů sešlo? Právě těmito otáz-

kami se na příkladu více jak dvou desítek nerealizovaných 

projektů z období od éry středověku až po léta bezpro-

středně před rokem 1989 zabývala výstava „Co by, kdyby“ 

pořádaná v rámci Zemské výstavy v Regionálním muzeu 

v Českém Krumlově. Obsahově a prostorově byla výstavní 

expozice rozdělena do několika tematických celků, od nere-

alizovaných projektů se vztahem k šumavské přírodě, přes 

dopravu, politiku až po umění a kulturu. Návštěvníci tak 

měli možnost shlédnout vedle plánů na systematické za-

lesnění Šumavy či nerealizovaných projektů plavebních ka-

nálů a vodních děl mezi Vltavou a Dunajem i méně známé 

projekty železničních tratí na území jižních Čech a Horního 

Rakouska, včetně železničního tunelu Adria, jehož cílem 

bylo zajistit spojení bývalého Československa s Jadranským 

mořem. Mezi politickými projekty nechyběl plán na vybu-

dování Štefánikova koridoru, připojení území Šumavské 

župy k Německému Rakousku nebo – pro mnohé návštěv-

níky zcela neznámý – dopis německých Šumavanů z konce 

druhé světové války, v němž žádají amerického prezidenta 

Harryho S. Trumana o připojení území Šumavy ke Spoje-

ným státům americkým. Další projekty připomínaly staveb-

ní úsilí Rožmberků nebo vážně míněnou, avšak nikdy neu-

skutečněnou kompletní přestavbu Cisterciáckého kláštera 

ve Vyšším Brodě v secesním slohu. Téměř v samém závěru 

výstavy měli návštěvníci možnost připomenout si nepub-

likované literární snahy rakouského spisovatele A. Stiftera. 

Závěrečný výstavní part pak tvořily projekty úzce souvisejí-

cí s městem Český Krumlov či budovou bývalého jezuitské-

ho semináře, v němž Regionální muzeum sídlí. 

Intenzivní přípravy, náročná realizace a nakonec i za-

sloužená úleva, která se v nejlepším slova smyslu dostavila 

v samém závěru Zemské výstavy, nás nenechávají na po-

chybách, že výstava byla a bude pro Regionální muzeum 

v Českém Krumlově – a nepochybně nejen pro něj – výstav-

ní událostí roku. Z pohledu Regionálního muzea projekt ta-

kového rozsahu, zahrnující kooperaci čtyř výstavních míst 

ve dvou sousedních zemích, aspiruje v jistém smyslu i na 

muzejní událost desetiletí. Existuje k tomu několik důvodů: 

Přípravná fáze výstavy od zrodu myšlenky až k její realiza-

ci probíhala bezmála 8 let, za funkčního období tří ředite-

lů Regionálního muzea. Na přípravě výstavy se v různých 

fázích podílelo více jak sedm desítek subjektů, mezi nimiž 

jsou muzea, galerie, archivy, knihovny, muzejní spolky, do-

davatelské firmy, právnické a fyzické osoby. Pominu-li ob-

jemově a finančně náročnou rekonstrukci muzea v letech 

2009–2010 a organizačně rozsáhlý projekt Stifterova roku 

v  roce 2005, představuje Zemská výstava finančně nejob-

jemnější projekt, vztažený na omezenou výstavní plochu 

v celé novodobé historii muzea. Nadto tento z hlediska 

odborné přípravy i vzájemné spolupráce značně rozsáhlý 

projekt nejen že vznikl, ale i po celou dobu probíhal pod 

taktovkou jediného kurátora a dlužno dodat s muzejním tý-

mem, který by se dal spočítat na prstech jedné ruky.

A  konečně na závěr: Zemská výstava v Regionálním 

muzeu kromě shora uvedených cílů naplnila i obecná oče-

kávání, jež jsou s projektem takového rozsahu i významu 

tradičně spojována. S  celkovým počtem 32 870 návštěv-

níků se stala nejúspěšnější sezónní výstavou za dobu exi-

stence muzea a s přihlédnutím k jejímu hodnocení diváky 

a odbornou kritikou lze konstatovat, že rovněž zdařile ob-

stála v konkurenci ostatních, velkolepě a prestižně pojatých 

expozic Zemské výstavy ve Vyšším Brodě, Freistadtu a Bad 

Leonfeldenu.  
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Rád bych proto závěrem tohoto ohlédnutí s plným vě-

domím společně vykonané práce vyjádřil poděkování všem 

institucím a osobám, které se na výstavě v Regionálním mu-

zeu různou měrou podílely a k její realizaci přispěly. Chtěl 

bych na tomto místě zvláště ocenit příkladný postoj kolegů 

muzejníků z obou stran hranice a poděkovat jim nejen za 

jejich odbornou a materiální, ale v mnoha případech i cen-

nou morální podporu, které se nám během náročných pří-

prav z jejich strany dostalo.  

Filip Lýsek

Múzeum a historické vedy
Nová publikace kolektivu au-

torů Ľuboš Kačírek, Radoslav 

Ragač a Pavol Tišliar, která 

sama sebe ohlašuje jako vy-

sokoškolskou učebnici, jde 

nad rámec učebního textu 

a může být k užitku také  širší 

obci odborných čtenářů, na-

příklad zaměstnancům muzeí 

a galerií.

Primárně má kniha Múzeum a historické vedy sloužit 

zejména studentům studijního programu Mu-zeológia na 

Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. Cí-

lem učebnice je navázání na starší publikace orientované 

na studium historických věd, ať už jde o českou příručku 

Vademecum pomocných věd historických (Jinočany 2002), 

nebo slovenské texty Kapitoly z pomocných vied historic-

kých (Nitra 1995) a Pomocné vedy historické (Košice 1989). 

Další snahou, kterou tato učebnice naplňuje, je vytvoření 

materiálu vhodně orientovaného právě pro potřeby stu-

dentů muzeologie, kteří díky této publikaci získají orienta-

ci v problematice a poslouží jim jako rozcestník k dalšímu 

studiu.

Učebnice je rozdělena na dva okruhy. První částí je Úvod 

do muzeológie, která se dále organicky člení na kapito-

ly věnované různým sférám muzeologické problematiky. 

Obsahově lze tuto část, sepsanou Ľubošem Kačírkem, do 

jisté míry srovnat například s prací Friedricha Waidachera 

Príručka všeobecnej mu-zeológie (Bratislava 1999). Autor 

zasazuje muzeologii do systému vědních oborů a sezna-

muje s počátky muzeologických studií ve světovém kon-

textu i v konotacích českých a slovenských reálií, přičemž 

jsou kupříkladu jmenovány teoretické přístupy Z. Z. Strán-

ského, na jehož práci staví česká a slovenská muzeologie 

doposud. V podkapitole věnované historické muzeologii 

je shrnuta historie oboru a porovnány různé systémy pe-

riodizace (Stránský, Waidacher), také je nastíněno vnímání 

muzeí a muzeologie v souvislostech chronologickýchi např. 

sociopolitických. Navazuje stručný přehled muzejnictví 

na Slovensku od konce 18. století, od směřování k prvním 

muzeím a jejich postavení v Uhersku a dalších etapách je-

jich vývoje až k současnosti s uvedením aktuální slovenské 

muzejní legislativy. V části věnované teoretické muzeologii 

je představena muzeologie jako systematický vědní obor, 

čtenáři je osvětlena muzeologická teorie orámovaná exakt-

ní terminologií a metodologickými přístupy vědecké práce 

s vyústěním k praktickému užití. Navazující pasáž Aplikova-

ná muzeológia – muzeografia definuje muzeum jako insti-

tuci, člení muzea z různých hledisek jejich možné kategori-

zace a seznamuje s celým širokým spektrem činnosti muzeí, 

jejich řízením, rozvojem a prezentací muzejní práce. Touto 

podkapitolou je muzeologická část uzavřena a domnívám 

se, že takovýto koncentrovaný přehled oboru z teoretic-

kých i praktických hledisek by mohl posloužit mnoha mu-

zejním pracovníkům, ať už na úrovni péče o sbírky, tvorby 

výstav nebo práce s veřejností.

Obsáhlejším celkem je deset kapitol věnovaných po-

mocným vědám historickým. Strukturou můžeme přirovnat 

tuto část učebnice k Vademecu pomocných věd historic-

kých. Schéma jednotlivých kapitol má přibližně jednotnou 

formu. Každý obor je představen a charakterizován svým 

tematickým a chronologickým rozsahem a také zasazením 

do společensko-historického kontextu. S tímto souvisí též 

historie jednotlivých vědních discipliín v širším evropském 

pojetí, s přihlédnutím k jejich vývoji v českých zemích a ze-

jména na Slovensku. Pokud české Vademecum zohledňuje 

vývoj pomocných věd historických, vývoj oborů a předmět 

jejich výzkumů s orientací na české země v kontextu ra-

kouského soustátí v rámci vazeb na prostor Předlitavska, je 

zcela logicky tato učebnice cílena nejen na prostředí vlast-

ního Slovenska, ale také na uherské historické souvislosti. 

Pro českého čtenáře má tak velkou hodnotu jako vstupní 

komparativní materiál ke sledování určitých jevů, jejich 

vývoje a stavu dílčího bádání v obou historicky a politicky 

rozdílných celcích.

Každá kapitola této publikace je opatřena soupisem po-

užité a relevantní literatury. Autoři citují až na výjimky nej-

novější publikační výstupy slovenských i českých badatelů, 

nebo na nové práce v přehledech literatury upozorňují. 

Múzeum a historické vedy přináší zdařilý vhled do proble-

matiky vztahů muzeologie, muzejní práce a historických 

věd, a jak jsem již výše zmínil, činí tak nad rámec pouhé 

učebnice. 

Jan Obrovský

6[13

29

recenze



PhDr. Bedřich 
Štauber
* 15. 2. 1950
† 1. 10. 2013

Těžko uvěřitelná zpráva, nad níž se mnohým z nás, kte-

ří jsme blíže Bedřicha Štaubra znali, téměř zastavil dech. 

Před třemi roky jsem měl tu čest, že jsem mu mohl nejen 

osobně, ale i veřejně v Časopisu přátel starožitností, popřát 

vše nejlepší a dobré zdraví u příležitosti jeho šedesátých 

narozenin. A nebylo tomu tak dávno, kdy jsem se společně 

s Bedřichem účastnil oborového semináře muzejních ar-

cheologů v Hranicích na Moravě. Byl plný života a humoru. 

Odešel nečekaně, překvapivě.   Byl muzejním pracovníkem, 

který bral svoji profesi zodpovědně, a muzeum nebylo pro 

něj jen zaměstnáním, ale životním povoláním, kterému vě-

noval všechen svůj čas. Stejně tak odpovědně přistupoval 

i k funkcím ve veřejném životě. Před lety jej nakrátko zradilo 

srdce, ale díky svému životnímu optimismu byl v posled-

ních letech opět plný síly, s mnoha plány do budoucna.

   Bedřich Štauber se narodil 15. února 1950 v Kralupech 

nad Vltavou a po ukončení středoškolského vzdělání stu-

doval historii a archeologii na Filozofické fakultě University 

Karlovy v Praze. Vysokoškolské studium uzavřel v roce 1973 

diplomovou prací věnovanou zbraním období stěhová-

ní národů a dovršil jej v roce 1983 rigorózními zkouškami 

z  archeologie pravěku. Do muzejní archeologické praxe 

nastoupil ještě během studií v Městském muzeu v Žatci. 

Od roku 1973 trvale působil v Okresním, dnes Oblastním 

muzeu v Lounech. Po krátkém přerušení vojenskou službou 

v Žilině se do lounského muzea vrátil nejprve jako archeo-

log a zástupce ředitele. V krátké době byl jmenován ředite-

lem muzea, jehož stav nebyl dobrý ani uložením sbírek, ani 

prostorovými možnostmi. Čekal jej úkol ze zaostalého lo-

kálního muzea vybudovat plnohodnotné regionální muze-

um. Společně se svojí manželkou musel provést revizi všech 

sbírek a jejich odbornou evidenci. Díky této práci však získal 

dokonalý přehled o skladbě muzejních sbírek a mohl se tak 

zamýšlet nad budoucí koncepcí celého muzea, struktury 

sbírek a depozitářů. Podařilo se mu přesvědčit zřizovatele 

o nutnosti navýšení počtu odborných pracovníků a svojí 

přednáškovou a výstavní činností přesvědčit veřejnost, že 

muzeum v Lounech má své opodstatnění v kulturním živo-

tě regionu. Muzeum tak během let získalo další pracovní-

ky i v oblasti přírodních věd, které byly dosud opomíjeny, 

byla profesionalizována muzejní knihovna, v muzeu začala 

působit i historička novějších dějin a dějin umění. Vyvstal 

však další nelehký úkol. Muzeum se stále potýkalo s nedo-

statkem provozních, depozitárních a expozičních prostor. 

Od počátku 80. let se proto intenzivně věnoval možnostem 

rozšíření muzea. Podařilo se získat a rekonstruovat dal-

ší budovu, která umožnila původní muzeum věnovat jen 

expozicím a výstavám.  V nové budově pak bylo umístěno 

hospodářské a technické zázemí muzea včetně depozitářů 

a konzervátorské dílny. Počátkem 90. let pak bylo muzeum 

v novém uspořádání a rekonstruované podobě otevřeno 

pro veřejnost s novými expozičními a výstavními sály. Do 

správy muzea byl převeden i pravěký skanzen v Březně 

u Loun, který byl postupně rozšiřován. 

Bedřich Štauber se tak desítky let věnoval především 

koncepční práci na revitalizaci muzea, a to i na úkor své od-

borné a vědecké práce. Přes všechny tyto úkoly však zcela 

nezapomněl na svoji původní profesi archeologa. Provedl 

několik záchranných výzkumů pravěkých i středověkých 

lokalit. Věnoval se i průzkumům celé oblasti a přispěl tak 

k rozšíření archeologické mapy Lounska. Významně přispěl 

ke stavebně historickému průzkumu a následné obnově 

Loun a nedalekých Postoloprt, má mimořádnou zásluhu 

na dokumentaci a zajištění reliktů hradu Pravda počátkem 

90. let. Aktivně se účastnil muzejního a archeologického ži-

vota. Byl členem výboru Odborné skupiny pro dějiny skla 

při České archeologické společnosti, zakládajícím členem 

Asociace muzeí a galerií ČR, členem výboru Archeologické 

komise AMG a Kolegia muzeí královských měst. Aktivně se 

účastnil archeologických konferencí a seminářů. Počty jeho 

přednášek pro širokou veřejnost i školy na Lounsku nejde 

ani spočítat. Jeho práce ve prospěch popularizace historie, 

archeologie a obecně muzejní a vlastivědné práce téměř 

představuje novodobou práci buditelů a vlastivědných pra-

covníků na konci 19. století. Ne každý současný absolvent 

archeologie a historie si vezme za svoji životní výzvu vybu-

dovat muzeum a obětovat mu svoji specializovanou profes-

ní kariéru. Takových muzejníků, jako byl Bedřich Štauber, je 

stále méně. Je to práce stejně náročná jako vědecká práce, 

organizačně ještě daleko náročnější, o psychickém vypětí 

nemluvě. Pracovní nasazení v široké škále činností, včetně 

veřejného života v radě a zastupitelstvu města Louny a revi-

talizace a zpřístupnění hradu a zámku Nový Hrad nedaleko 

Loun, však v posledním desetiletí nepřispělo jeho zdraví. 

Oporou v celoživotní náročné práci mu po celou dobu byla 

jeho žena Jiřina, s níž v muzeu pracoval od skončení studií. 

personálie
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Bedřich Štauber nás opustil nečekaně, bez varování. Byl 

jsem jeho dlouholetým přítelem, stejně jako mnozí další. Je 

jen obtížné si uvědomit, že jej nepotkám, že se nezasměje-

me novým vtipům, či nebudeme spolu fabulovat absurdní 

historické teorie, či si jen tak povídat o životě.  Bedřich byl 

člověk s mimořádnými historickými vědomostmi, všestran-

ně kulturně vzdělaný, společenský, se smyslem pro humor, 

zanícený diskutér. S ním, alespoň pro jeho přátele, jakoby 

odešel kus nás samých. Bohužel stále častěji, jak léta nepo-

zorovaně plynou, kolegové a přátelé z naší generace ne-

čekaně odcházejí. Odešel i Bedřich Štauber, odešel i jeho 

zpěv! V našich vzpomínkách však zůstane.

František Frýda

Co dodnes spojuje Plzeň a Indii? Jaká byla Plzeň v době, 

kdy se jeden ze zdejších světoznámých exportních podniků 

podílel na industrializaci nezávislé Indické republiky a dru-

hý se přes nepřízeň politických poměrů pokoušel udržet na 

tamním trhu? Jak žili a čím se ve volném čase zabývali Plze-

ňané, kteří v Indii dlouhodobě pobývali? Odpovědi (nejen) 

na tyto otázky naleznete až do konce roku v Pivovarském 

muzeu v Plzni na výstavě „Plzeňské stopy v Indii aneb Ži-

vot Plzeňanů v indickém městě Ránčí v 60. letech minulého 

století zachycený na fotografiích, filmových záběrech a ve 

vzpomínkách“, kterou připravil Ústřední archiv společnosti 

Plzeňský Prazdroj, a. s., Archiv města Plzně a Státní oblastní 

archiv v Plzni.

Výstava zachycuje výstavbu metalurgického kombinátu 

Foundry Forge Plant v indickém městě Ránčí v 60.–70.  le-

tech, kterou provedla plzeňská Škodovka, a život převáž-

ně plzeňských techniků, kteří zde mnohdy s celou rodinou 

strávili i několik let. Návštěvníci se seznámí nejen s průbě-

hem výstavby Strojírenské metalurgie Indie a obtížemi, kte-

ré ji provázely, ale dozví se také řadu zajímavostí z běžného 

života škodováckých expertů a jejich rodin v tehdy ještě 

poměrně odlehlém koutu Indie.

Přestože výstavba továrny v Ránčí a obytného kom-

plexu pro československé experty probíhala v několika 

etapách v letech 1960–1972, na její realizaci se začalo pra-

covat již v 50. letech minulého století. Na základě úspěšně 

se rozvíjejících indicko-československých vztahů a zájmu 

indické vlády o výstavbu moderního metalurgického, se 

strojírenskou výrobou spojeného závodu, se Českosloven-

sko zúčastnilo tendrového řízení v konkurenci se sdruže-

ními britských a německých firem. Indická vládní komise 

nakonec rozhodla ve prospěch Československa. Usnesením 

československé vlády ze dne 29. května 1957 bylo rozhod-

nuto o účasti československých podniků na výstavbě závo-

du a o poskytnutí úvěru na realizaci. Hlavním dodavatelem 

výstavby se stala plzeňská Škodovka, objednavatelem byla 

společnost Heavy Engineering Corporation Ltd. 

Během více než dvanáctileté výstavby závodu se v Ránčí 

vystřídaly stovky československých expertů. Vedle odborné 

erudice museli vybraní zaměstnanci splňovat i zdravotní 

požadavky související s dlouhodobým pobytem v tropické 

oblasti. Většina expertů, podílejících se na výstavbě závodu 

a rozjíždějících výrobu, působila v Indii tři roky a měla zde 

i své rodiny, na rozdíl od montérů a dalších zaměstnanců, 

kteří byli v Ránčí na kratší dobu. 

Jedním z cílů výstavy bylo proto seznámit návštěvníky 

nejen s výstavbou dodnes funkční továrny, jejíž realizace je 

úzce spojena s plzeňským prostředím, ale také s každoden-

ním životem Plzeňanů, jejich bydlením, stravováním, způ-

sobem trávení volného času a samozřejmě s prací v daleké 

Indii. A protože je všeobecně známo, že kde byli Plzeňané, 

tam nesmělo chybět plzeňské pivo, bylo rozhodnuto uspo-

řádat výstavu v Pivovarském muzeu v Plzni a přiblížit zájem-

cům i export piva Pilsner Urquell do Indie, kam bylo poprvé 

vyvezeno ještě před koncem 19. století!

V rámci výstavy je věnován prostor rovněž indickým 

praktikantům pracujícím v Plzni, Hotelu Škoda na náměstí 

Českých bratří, vystavěnému v roce 1966 pro indické pra-

covníky přijíždějící do Plzně na praxi, anebo internátu zří-

zenému v roce 1964 v Plzni-Lochotíně pro děti Škodováků, 

kteří odjížděli za prací do ciziny, nejčastěji právě do Indie. 

Návštěvníci výstavy mají možnost nahlédnout do Indie 

i Plzně v 60. letech 20. století, a to na fotografiích i krátkých 
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filmových záběrech, které Plzeňané sami pořídili. Výstava je 

doplněna řadou indických suvenýrů, které zapůjčili Plzeňa-

né, kteří v Ránčí pracovali a bez jejichž pomoci by realizace 

výstavy nebyla možná. Kromě nejrůznějších sošek či před-

mětů denní potřeby jsou ke zhlédnutí např. dobové propa-

gační předměty Air India, šperky, oděvní doplňky, hudební 

nástroje a další. Zaměstnanci Pivovarského muzea a plzeň-

ských archivů Vás tímto srdečně zvou na výstavu! 

Anna Peřinová

380 let knížectví Lichtenštejn
Městské muzeum v Moravském Krumlově
Galerie Knížecí dům
1. listopadu 2013 – 31. března 2014

Nevelké městečko na Znojemsku žije od 1. listopadu 

2013 dlouho avizovanou výstavou s názvem „380 let knížec-

tví Lichtenštejn. Držba Lichtenštejnů v Moravském Krumlo-

vě 1622–1908“. V tamní galerii Knížecí dům byl realizován 

výstavní projekt, který doposud nemá na místní skromné 

muzejní poměry obdoby a jenž volně navazuje na loňskou 

výstavu o vedlejší větvi Lichtenštejnů v Regionálním muzeu 

v Mikulově. Městské muzeum, které je zde dílčí organizační 

složkou Městského kulturního střediska Moravský Krumlov, 

získalo od svého zřizovatele, tj. Města Moravský Krumlov, 

důvěru a dostatečný obnos financí na realizaci nesnadného 

úkolu. Šestitisícová obec ještě stále od osudného listopadu 

2011, kdy byla odvezena Slovanská epopej, přešlapuje na 

rozhraní a uvažuje, kam by mělo směřovat její úsilí z hledis-

ka svého turistického zatraktivnění. Je jasné, že 18–25 000 

turistů ročně do roku 2010 a v roce 2011 až 62 000 turistů, 

kteří navštívili Muchova plátna v Moravském Krumlově, ci-

telně chybí, což má obrovský dopad na rozvoj celého re-

gionu severního Znojemska, jeho zaměstnanost a kvalitu 

kulturního vyžití.

Vzhledem ke spádu, s jakým byla plátna do Prahy odve-

zena, připravilo město ještě před slibovanou rekonstrukcí 

části prostor zámku v letní sezoně 2012 výstavu moderního 

umění ze sbírky MAREK. Tu shlédlo na 3 500 návštěvníků, 

lačnících se dostat po 20 letech do objektu arkádového 

zámku, klenotu zaalpské renesance. Od podzimu 2012 je 

pak soustavně na zámku prováděna rekonstrukce 5 míst-

ností reprezentačního východního křídla v prvním patře 

a  zároveň Rytířského sálu, kde byla vystavena Muchova 

epopej. Opravy zámku, jenž je v majetku firmy Incheba Pra-

ha, spol. s. r. o., jsou financovány ze společných dotací ma-

jitele, města, Jihomoravského kraje a Ministerstva kultury. 

Z tohoto důvodu se zde letos nemohly konat kromě kon-

certů a zahájení festivalu Concentus Moraviae významnější 

projekty. V příštím roce, kdy již bude vytyčená část zámku 

opravena, by se zde měly konat kulturní akce a výstavy.    

Výše jmenovaná výstava má za cíl oprášit stále přetrvá-

vající hodnoty v podobě dochovaných památek a odkazu, 

jenž zde Lichtenštejnové za své téměř 300leté působení za-

nechali. Jde o jakousi rehabilitaci rodu, na jehož působení 

bylo i zde nahlíženo spíše negativně. Zároveň jde o to po-

ukázat, že v Moravském Krumlově existuje po odvozu plá-

ten i jiné turisticky lákavé téma. Přestože tato výstava nemá 

přes své kvality ambice nahradit turistický fenomén a získat 

zpět ztracenou návštěvnost, má vyjadřovat stálou snahu 

města o prezentaci navenek. Instalace přibližuje období 

držby rodu Lichtenštejnů a připomíná výročí 380 let od 

založení titulárního říšského knížectví Liechtenstein v roce 

1633. To bylo tvořeno panstvími Moravský Krumlov a Uher-

ský Ostroh se sídlem právě v Moravském Krumlově, k  to-

muto účelu přejmenovaném na Liechtenstein. Jde o málo 

známou skutečnost, že Gundakar z Lichtenštejna, mladší 

bratr nechvalně proslulého pobělohorského místodržitele 

Karla I., zde založil samostatnou državu. Tato skutečnost 

se udála o celých 86 let dříve, než bylo založeno říšské kní-

žectví Liechtenstein v západní Evropě. Kromě archiválií je 

jedním z mála dochovaných pozůstatků této skutečnosti 

pečetidlo města Liechtenstein, zapůjčené na tuto výstavu 

z Moravského zemského archivu v Brně – Státního okresní-

ho archivu ve Znojmě.

Valná část vystavených sbírek pochází z místních fondů 

Městského muzea. Je zde vystavena například dvoutolaro-

vá stříbrná medaile, ražená v roce 1629 u příležitosti uzdra-

vení Ferdinanda III., spolu s  dalšími dobovými medailemi 

a mincemi, vzácné cechovní korouhve a truhly z 3. třetiny 

18. století, nejstarší vyobrazení města, sbírka restaurova-

ných palných a chladných zbraní apod. Velká část před-

mětů byla zapůjčena ze Státního zámku Jaroměřice nad 

Rokytnou, pobočky NPÚ v Českých Budějovicích. Jde o část 

krumlovského svozu, ze kterého byly vybrány především 

šlechtické portréty a původní mobiliář zámku. Byl zde tak 

nasimulován „budoár kněžny Marie Eleonory z Lichten-

štejna“. Tato pokroková žena nechala ve městě v roce 1789 

postavit rodovou hrobku, dále dala impuls k založení ang-

lického parku s monumentálním tunelem do Ivančic a díl-

čím přestavbám interiéru zámku. Na výstavě se dále podí-

lelo také Moravské zemské muzeum, Masarykovo muzeum 

v Hodoníně a projekt byl zaštítěn spoluprací s Historickým 

spolkem Liechtenstein, o. s.

Autorem libreta výstavy je hodonínský historik PhDr. Ma-

rek Vařeka, Ph.D, a kurátorkou výstavy se stala Mgr. Hana 

Prymusová z Městského muzea v Moravském Krumlově. 

Výstavu můžete zhlédnout do 31. března 2014.  

Hana Prymusová
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Vademecum muzeologie
Pracovníci Ústavu historických 

věd FPF SU v Opavě připravili jak 

pro vysokoškolské studenty, tak 

pro všechny zájemce o muzeolo-

gickou problematiku monografii 

Vademecum muzeologie, která 

se snaží postihnout všechny zá-

kladní okruhy české muzeologie 

a muzeografie. Jak napovídá ná-

zev publikace, vademecum je třeba chápat jako příručku 

nebo průvodce k mnohovrstevnaté muzeologické a  mu-

zeografické problematice. K tomuto publikačnímu poči-

nu se autoři rozhodli z důvodu, že od vydání posledních 

opavských muzeologických skript uplynula již dlouhá doba 

a bylo třeba reflektovat současnou úroveň muzeologie jako 

nepostradatelné vědy při ochraně a zpřístupňování kultur-

ního dědictví.

Vademecum muzeologie je rozděleno do pěti hlavních 

kapitol. V úvodu se čtenáři seznámí jak s tradicí muzejnic-

tví v Opavě, tak s výukou muzeologie na Slezské univerzitě 

v Opavě. V první kapitole Co je muzeologie se autoři snaží 

postihnout jak teoretické základy muzeologie, tak základ-

ní muzeologické pojmy, jejich užívání, organizaci muzejní 

práce, mezinárodní a národní muzejní instituce, muzeolo-

gické a muzejní konference, časopisy a bibliografie. Násle-

dující kapitola Muzejník – jeho kompetence a vzdělání přináší 

jednak zamyšlení nad muzeologií jako tématem odborné 

přípravy budoucího muzejního pracovníka, jednak reflexi 

nad postavením muzejníka mezi ostatními historickými 

vědami. Třetí kapitola Dějiny a typologie muzejních institucí 

se zabývá dějinami muzejního fenoménu od stavovské spo-

lečnosti až po československé muzejnictví komunistického 

režimu. Kapitola Muzejní praxe současnosti v ČR postihuje 

nejen legislativní rámec muzejní práce, ale i problematiku 

muzejních sbírek včetně selekce, tezaurace a evidence včet-

ně principů muzejní konzervace, prezentace, marketingu 

a pedagogiky. Závěrečná kapitola Muzea v ČR v současnosti 

přináší výběrový přehled stěžejních českých muzejních in-

stitucí, resp. jednotlivých typů muzeí. Publikace je doplně-

na seznamem literatury. Role recenzentů se ujali doc. PhDr. 

Karel Boženek, Ph.D. a Mgr. Zdeněk Kravar, Ph.D. Monogra-

fie vznikla v rámci projektu CSM46/2012 Letní muzeologická 

škola řešeného na Slezské univerzitě v Opavě pod vedením 

doc. PhDr. Jiřího Knapíka a doc. PhDr. Pavla Šopáka.

David Váhala a kolektiv pracovníků ÚHV

Folia ethnographica
Supplementum ad Acta Musei Moraviae

Nepřetržitě od roku 1959 vydává Moravské zemské mu-

zeum časopis Folia ethnographica (nejprve jako Ethnogra-

phica, od roku 1986 jako Folia ethnographica). V časopise 

jsou publikovány původní etnologické studie, zabývající 

se tradiční lidovou kulturou v  historickém i současném 

kontextu. Teoretické i materiálové příspěvky se opírají ne-

jen o konkrétní muzejní sbírky a archivy, ale také o terénní 

výzkum. Časopis je recenzovaný, přispívají do něj odborníci 

z České republiky i zahraničí, vychází 2x ročně a je distri-

buován do více než sedmdesáti institucí v zemích Evropské 

unie i mimo ni; je evidován v mezinárodních bibliografic-

kých databázích.

Podmínky pro přispěvatele a obsahy vydaných čísel jsou 

k dispozici na http://www.mzm.cz/folia-ethnographica/, 

kde je možné také objednat již vydaná čísla či předplatné. 

Cena jednoho čísla, v závislosti na rozsahu, je cca 150 Kč.

Helena Beránková

Zdeněk Dvořák 1897–1943
Sochař abstrakcionista

U příležitosti výstavy, která se 

konala od 6. června do 15. září 

2013 v letohrádku Hvězda, byla 

nakladatelstvím Arbor vitae ve 

spolupráci s Památníkem národ-

ního písemnictví (PNP), vydána 

monografie Zdeněk Dvořák 1897–1943. Sochař abstrakcioni-

sta. Její autorkou je PhDr. Hana Rousová.

Po skončení první světové války se Zdeněk Dvořák stal 

posluchačem Uměleckoprůmyslové školy. Prošel atelié-

ry Josefa Drahoňovského, Karla Štipla a Josefa Mařatky. 

Během studií vyhrál soutěž o návrh na minci v hodnotě 

pěti korun. Školu absolvoval v roce 1925 u Bohumila Kaf-

ky. Zapojil se do činnosti skupiny Kvart, jediného sdružení 

v Čechách zaměřeného na abstrakci, které u nás působilo 

v první polovině 20. století. Za nacistické okupace Dvořák 

patřil k okruhu odbojového Národního revolučního vý-

boru inteligence, v němž působil např. Vladislav Vančura 

nebo Václav Černý. Při jedné z konspiračních schůzek byli 

se svou ženou Mariannou zatčeni gestapem, poté uvězně-

ni na Pankráci a odtud odvezeni do koncentračního tábora 

v Osvětimi, v němž ani jeden z nich nepřežil. Tvorba Zdeň-

ka Dvořáka, mimořádné osobnosti s pohnutým životním 

publikace
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osudem a představitele českého abstraktního umění 30. let 

20. století, nebyla doposud souhrnně zhodnocena. Podně-

tem k monografickému zpracování Dvořákovy tvorby se 

stal objev jeho písemné pozůstalosti nalezené v Literárním 

archivu PNP. Tu uspořádala jeho sestra Milada a v roce 1958 

věnovala Národnímu muzeu, které ji začátkem 60. let pře-

vedlo do nově vzniklého Památníku národního písemnictví. 

Kromě biografických archiválií Dvořákova pozůstalost ob-

sahuje téměř kompletní fotografickou dokumentaci jeho 

sochařských děl, řadu pozoruhodných abstraktních kreseb 

a skic. Monografie nabízí ucelený pohled na život a tvorbu 

Zdeňka Dvořáka. Závěr publikace obsahuje souborný kata-

log Dvořákova díla nejen ze sbírek PNP.

Kateřina Verčimáková 

Lidová kultura v muzeu
Sbírky Etnografického ústavu MZM

Na vzniku publikace se podílel kolektiv autorů – za-

městnanců Etnografického ústavu Moravského zemského 

muzea, pod vedením PhDr. Jarmily Pechové. V úvodu je 

nastíněna historie ústavu a formování sbírkových fondů, 

včetně výhledu do budoucnosti. Další kapitoly se pak po-

drobně věnují jednotlivým sbírkám: pracovní nářadí, náby-

tek, textil, keramika a zlidovělé umění, hračky, obyčejové 

předměty, kraslice, betlémy, lidová religiozita, organologic-

ká sbírka, fond Ústředí lidové umělecké výroby, staré tisky 

a rukopisy, grafika, fotografie. Samostatné kapitoly jsou 

věnovány filmotéce, knihovně a archivu, konzervátorské 

péči o sbírky, prezentaci sbírek, práci s veřejností a ediční 

činnosti. V přílohách je pojednáno o významných osobnos-

tech spojených s Etnografickým ústavem, je zde přehled vý-

stavních aktivit od jeho vzniku v roce 1961 do současnosti, 

přehledná struktura sbírkového fondu a mapa etnografické 

a kulturně-geografické rajonizace Moravy a Slezska v 19. 

a  20. století, sestavená pracovníky Ústavu evropské etno-

logie FF MU v Brně.

Publikace je doplněna bohatou fotodokumentací, an-

glickým resumé za jednotlivými kapitolami a souhrnným 

německým resumé. Vznikla v rámci projektu Rozvoj spolu-

práce a zvyšování výzkumných kompetencí v síti etnologic-

kých institucí, za finanční podpory v oblasti Partnerství a sítě, 

a je neprodejná. Zájemci mohou kontaktovat Etnografický 

ústav e-mailem: ldufkova@mzm.cz a po dohodě si publika-

ci osobně vyzvednout. 

Hana Dvořáková
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Další informace naleznete na webových stránkách 
www.tru-vue.com/museums/vestnik,  
kde si můžete také objednat vzorky

Tru Vue®, logo Tru Vue, Optium®, Optium Acrylic®, Optium Museum Acrylic® a UltraVue® Laminated Glass jsou registrované ochranné známky. StaticShield™ je ochranná známka  
společnosti Tru Vue, Inc, McCook, IL USA. © 2013 Copyright Tru Vue, Inc. Všechna práva vyhrazena. 

Naše kolekce vysoce účinných akrylátových skel 
nabízí řešení odpovídající vašim náročným estetickým 
a konzervačním potřebám a zároveň je vhodnou 
alternativou k tradičním zasklívacím materiálům 
používaným k ochraně a vystavování uměleckých děl. 

Chráníme sbírky 
uměleckých děl po 
celém světěAnti-Static

Crystal Clear

Abrasion Resistant

99% UV Protection

Jsme součástí výstav po celém světě – New York | Los Angeles | Hongkong | Londýn | Paříž | Tokio | Amsterdam | Benátky

PROFIL

Místo
Národní muzeum v Amsterdamu

Termín
Otevřeno: 13. dubna 2013

Zasklení uměleckých děl
Tru Vue® Optium Museum Acrylic®

Instalace výstavy Ansicht-Höflichkeit v Amsterdamském národním muzeu
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