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MUZEA A VELKÁ VÁLKA

100 LET OD VYPUKNUTÍ I. SVĚTOVÉ VÁLKY

Asociace muzeí a galerií České republiky připravila pro rok 2014

mediální kampaň s názvem „Muzea a 20. století“
Jedná se o celoroční informační kampaň, vyhlašovanou s přestávkami již od roku 2005,
s jednotícím tématem z historie 20. století, které se pro jednotlivé roky mění. Témata se
odvíjejí od kulatých výročí významných událostí, jevů či osobností 20. století a mají za
cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace formou výstav,
expozic, publikací, vzpomínkových slavností, přednášek, seminářů, workshopů, komponovaných pořadů, akcí typu „living history“ apod.
Rok 2014 se celosvětově ponese ve znamení stého výročí vzniku I. světové války, jedné
z nejvýznamnějších a zároveň nejtragičtějších událostí novodobých světových dějin. Muzea
by neměla při vzpomínce na neblahé válečné události stát stranou, vždyť ve svých sbírkách
mají mnoho autentických obrazových i písemných dokumentů, ale také trojrozměrných
předmětů, jež pocházejí z období I. světové války nebo s ním nějakým způsobem souvisejí.
Z tohoto důvodu vyhlašuje Asociace muzeí a galerií ČR pro rok 2014
v rámci cyklu Muzea a 20. století kampaň na téma

Muzea a Velká válka
aneb 100 let od vypuknutí I. světové války
Podstatou projektu je vzájemné propagační provázání jednotlivých akcí, které k této
příležitosti muzea a galerie v rámci celé republiky pořádají. Cílovou skupinou projektu jsou
zejména školy základního a středního stupně a sféra neziskových organizací, zabývajících
se volnočasovými aktivitami dětí a mládeže. Do kampaně je v současné době přihlášeno
114 projektů, které připravuje celkem 74 muzeí a galerií z celé České republiky.

Přihlášky do kampaně a pozvánky na jednotlivé akce přijímáme
v průběhu celého roku 2014!
Informace o mediální kampani, její logo a seznam všech přihlášených organizací společně
s tematickými akcemi a programem, který pro návštěvníky připravují, je zveřejněn na
společných webových stránkách http://www.muzea20stoleti.cz.
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úvodník

odsloužil už téměř celou jednu čtvrtinu jeho existence.
Z toho je zřejmé, že „dožít se“ není zásluhou a připomínat
si kulatá výročí institucí má smysl jen tehdy, vnímáme-li je

Českému muzejnictví je 200 let

jako závazek a podnět pro další práci.
Bývá zvykem ke kulatému výročí oslavenci popřát. Ta

Myšlenky na zřízení veřejných muzeí v českých zemích

přání bývají sice upřímná, ale většinou nereálná, protože

se objevily už koncem 18. století, ale teprve založení Uni-

obsahují všechno, na co si lze jen vzpomenout. Českému

versalmuseum Joanneum ve Štýrském Hradci v roce 1811

muzejnictví bych tak v tomto duchu mohl do dalších let

pro „vzdělávání obyvatel Štýrska a jejich výchovu k lásce

přát třeba nové nebo rekonstruované objekty, moderní

ke své zemi“ se stalo vzorem pro zakládání muzeí v celém

depozitáře, další výstavní sály s moderními expozicemi,

mocnářství – a přispělo také ke vzniku prvních tří veřejných

špičkové vybavení dílen a laboratoří, další, skvělé sbírkové

muzeí v Království českém – gymnazijního muzea v Opavě

předměty, nadšené a odborně zdatné zaměstnance, více

v roce 1814, zemského muzea v Brně (Francisceum) v roce

návštěvníků… a hlavně více peněz. Mohl, ale neudělám to,

1817 a Vlasteneckého musea v Čechách v Praze v roce 1818.

protože to jsou přání nesplnitelná, resp. někde se možná

V následujících čtyřech letech bude tento počin jistě mno-

naplní více, jinde méně a někde možná vůbec, jak to tak

hokrát připomínán v mnoha souvislostech, a tak jen pár po-

chodí. A tak českému muzejnictví přeji neutuchající zájem

známek na okraj tohoto významného výročí.

veřejnosti o hledání odpovědi na tzv. věčnou otázku – kdo

Smyslem muzeí je realizace muzeality, tj. poznávací-

jsme, odkud přicházíme a kam směřujeme. No, a protože to

ho a hodnotícího vztahu ke skutečnosti na základě sbírek

hledání bez sbírek a tedy i bez muzeí není možné, tak po-

hmotných dokladů. Úkolem muzeí proto je takové sbírky

kud se toto přání splní, není třeba se o osud muzeí obávat.

tvořit, uchovávat a pro realizaci muzeality využívat. Mlu-

Dvě stovky let to fungovalo, a to mě naplňuje vírou, že to

víme o uchovávání trvalém, byť bychom měli spíše říkat

také nejméně dalších 200 let vydrží. A pak si řekneme…

„dlouhodobé“. Jestliže jsou sbírky v našich nejstarších muzeích uchovávány už 200 let, je to důkaz toho, že dlouhodobé uchovávání je nejen možné, ale že to i u nás umíme.
Kulaté výročí je příležitostí připomenout si, na jakých
myšlenkách muzea v českých zemích vznikla. A připome-

Jiří Žalman

obsah

nout si i jejich nositele – např. Faustina Ense, Františka Mükusche a Jana Josefa Schöslera z Opavy, Hugo Františka
Salma, Antonína Bedřicha Mitrovského a Christiana Carla
André z Brna či Kašpara ze Šternberka, Františka Kolovrata a Bedřicha Všemíra Berchtolda z Prahy (z té první zakladatelské generace), a jen namátkou Františka Palackého,
Václava Hanku nebo Jaroslava Helferta z generací následujících, kteří ty myšlenky dále rozvíjeli.
Jestliže se v podmínkách s dnešními nesrovnatelných
podařilo uchovat sbírky ve veřejných muzeích už 200 let,
plyne z toho pro nás a naše následovníky závazek uchovat
sbírky také po další staletí. A také je využívat v duchu slov
Františka Palackého: „Museum nesmí být institucí samoúčelnou, musí vycházet z potřeb země a národa českého".
Vzhledem k tomu, co se u nás dělo ve 20. století, je kulaté
výročí výrazem jisté exkluzivity muzeí – jen těžko bychom
našli jinou „českou firmu“ s tak dlouhou a nepřerušenou dobou existence, vydávající např. už 187 let nepřetržitě svůj
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časopis, jak tomu je v případě Národního muzea. A neměli bychom zpychnout, ono zase těch 200 let ani z pohledu
jednoho lidského života není až tak moc, když i já (a nejsem
sám) jsem s českým muzejnictvím – na studentskou praxi
do Národního muzea jsem nastoupil v roce 1965 – aktivně

Kalendárium kulturních událostí
a Rejstřík článků ročníku 2013 Věstníku AMG
naleznete uprostřed časopisu
3
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Zápis ze zasedání Senátu AMG

byla podepsána soutěžní pravidla pro rok 2014 (bez zá-

dne 3. prosince 2013
v Nové budově Národního muzea

sadních změn), také složení soutěžní komise se nemění.

Přítomni: 42 z 56 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hlasem poradním

aby se MK ČR zasadilo o větší propagaci soutěže i slav-

Jednání Senátu AMG zahájil II. místopředseda AMG
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., který přivítal všechny přítomné.

Při jednání s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou
Matouškovou vzešla ze strany Exekutivy AMG žádost,
nostního vyhlášení výsledků zejména v České televizi,
což bylo ze strany dr. Matouškové přislíbeno.

Senát hlasováním schválil program zasedání, návrhovou

4. Mezinárodní konference Muzeum a změna IV: Kon-

komisi ve složení: Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., PhDr. Jan Dolák,

ference se konala ve dnech 12.–14. listopadu 2013 ve

Ph.D., a Mgr. Zdeněk Freisleben, a mandátovou komisi ve

Velkém sále Nové budovy Národního muzea v Praze.

složení: PhDr. Pavel Ciprian, Mgr. Václav Houfek a Mgr. Jana

Zúčastnilo se jí 268 zájemců, převážně z muzeí a dalších

Slezáková.

institucí z České republiky, ale také ze Slovenska, Slovin-

První místopředsedkyně AMG Mgr. Irena Chovančíko-

ska, Německa, Švýcarska, Nizozemska, Švédska, Francie,

vá nejprve informovala o činnosti Exekutivy AMG, která

Španělska, USA a Tchaj-wanu. V programu konference

se v období mezi konáním Senátu AMG sešla dvakrát, a to

zaznělo mnoho zajímavých a přínosných referátů a také

9. října a 20. listopadu. Exekutiva se na svých jednáních za-

diskusních příspěvků, které budou shrnuty v připravo-

bývala těmito body:

vaném sborníku z konference, jenž by měl vyjít v roce

1. Plán činnosti a rozpočet AMG: Exekutiva projednala

2014. V průběhu konference proběhlo rovněž jednání

návrh plánu činnosti AMG na rok 2014, dále návrh roz-

mezi AMG, Českým výborem ICOM a Radou galerií ČR na

počtu AMG na rok 2014 a projekty odborných komisí

jedné straně a Zväzom múzeí na Slovensku (ZMS), Slo-

AMG na rok 2014 spojené s žádostmi o finanční příspě-

venským výborem ICOM a Radou galérií Slovenska na

vek. Všechny návrhy byly po drobných úpravách schvá-

straně druhé. Všichni zúčastnění partneři se dohodli, že

leny. Po schválení Senátem AMG budou předloženy

vypracují společné memorandum o vzájemné spoluprá-

Ministerstvu kultury ČR v žádosti o grant na rok 2014.

ci, která bude mj. zahrnovat vzájemné uznávání průka-

Termín podání žádosti je 16. prosince 2013.

zek pro volný vstup do všech členských institucí (zatím

2. Festival muzejních nocí: AMG podala Žádost o finanč-

existuje takováto dohoda pouze mezi AMG a ZMS), dále

ní podporu hl. m. Prahy při pořádání akcí v oblasti kultu-

vzájemnou informovanost o dění v oblasti muzejnictví

ry – Partnerství pro zajištění Pražské muzejní noci 2014.

v České a Slovenské republice, pravidelná společná jed-

Pražská muzejní noc je naplánována na 14. června 2014.

nání nejméně 1x ročně a konečně spolupráci při připra-

Festival muzejních nocí bude zahájen v Zlíně 16. květ-

vované konferenci ke 100. výročí vzniku 1. světové války

na 2014, a to v kulturním a vzdělávacím centru 14|15

v roce 2014. Návrh textu memoranda připraví Exekutiva

Baťův institut. Podmínky spolupráce se Zlínským krajem

AMG a zašle jej dalším partnerům ke schválení. K podpi-

již byly projednány, nyní se připravuje návrh smlouvy

su memoranda by pak mohlo dojít při zasedání Senátu

o spolupráci, do které bude zapojeno i Město Zlín. Na

ZMS v dubnu 2014.

žádost o převzetí záštity kladně odpověděl primátor

5. Spolupráce mezi AMG a Radou galerií ČR (RG ČR): De-

Města Zlína MUDr. Miroslav Adámek, od hejtmana Zlín-

legace AMG (dr. Beneš, Mgr. Chovančíková, dr. Dostál,

ského kraje MVDr. Stanislava Mišáka zatím odpověď ne-

A. Komárková) se zúčastnila jednání Senátu RG ČR ve Zlí-

dorazila.

ně ve dnech 15.–16. října 2013. V samostatném jednání

3. Národní soutěž muzeí Gloria musaealis (GM): Po de-

mezi AMG a vedením RG ČR byly prodiskutovány zejmé-

finitivní dohodě s ředitelem Obecního domu, a. s. (OD)

na legislativní problémy, mj. chystaná novelizace zákona

v Praze Mgr. Vlastimilem Ježkem probíhá ve spolupráci

č. 122/2000 Sb., a stanoviska obou stran k připravované

s obchodní ředitelkou OD Sandrou Šínovou příprava

registraci muzeí a stanovení standardů muzejní práce.

slavnostního vyhlášení vítězů GM (návrh smlouvy), které

V této oblasti nedošlo mezi oběma stranami k úplnému

proběhne 15. května 2014 od 17 hodin ve Sladkovského

sjednocení názorů, nicméně bylo dohodnuto, že se obě

sále OD. Výstava publikací přihlášených do GM, která

strany budou vzájemně informovat o svých stanoviscích

se měla původně uskutečnit v prostorách Národního

k různým legislativním návrhům, resp. o aktivitách, které

technického muzea na podzim 2013, bude z provozních

v této souvislosti budou vyvíjet. Dohodly se rovněž na

4

důvodů přeložena na počátek roku 2014. Do XII. ročníku

potřebě koordinovat svou činnost v uvedené oblasti.

soutěže GM 2013 je zatím přihlášeno 28 projektů, z toho

6. Mobilita muzejních sbírek: Dr. Dostál a Mgr. Jebavá se

20 výstav, 7 publikací a 1 počin. Ze strany MK ČR i AMG již

za AMG zúčastnili diskusního fóra k mobilitě sbírek, které
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se konalo 7. října 2013 v Národní galerii v Praze. Na fóru

připravuje materiál k systému registrace muzeí a ke

byla přednesena informace o projektu RG ČR Standardi-

stanovení standardů muzejní práce. Návrh vychází z již

zace práce se sbírkami v galeriích České republiky a způso-

probíhajícího projektu benchmarkingu i ze stávajících

by jejího měření, v jehož rámci byly připraveny podrobné

dotazníků V-Kult, které umožňují vyhledat, srovnat a sta-

dotazníky pro jednotlivé galerie a nyní probíhá vyhod-

novit potřebná kritéria a základní standardy a jejich ka-

nocení odpovědí.

tegorizaci. Materiál bude reagovat především na projekt

7. Legislativa: AMG odeslala na MK ČR náměty a připo-

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů

mínky k připravované novele muzejního zákona. Tyto

sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky,

i další, od jiných subjektů, by měly být projednány na

který zpracovává Vysoká škola ekonomická. Jeho výstu-

příštím zasedání poradního orgánu náměstkyně mini-

pem by měl být návrh na měření efektivity činnosti mu-

stra kultury PhDr. Anny Matouškové, jehož termín však

zeí. uvedeným materiálem budou všichni členové AMG

zatím nebyl určen.

včas seznámeni a budou mít možnost jej připomínkovat.

8. Setkání vedení AMG s muzei zřizovanými státem:

13. Výroční zasedání NEMO: Na základě informací a do-

Setkání se konalo 19. září 2013 v prostorách Národního

poručení Mgr. Markéty Formanové, která se zúčast-

technického muzea v Praze. Hlavním tématem jednání

nila výročního zasedání NEMO v Bukurešti ve dnech

byl dopad zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vy-

1.–3. listopadu 2013, dospěla Exekutiva AMG k názoru,

rovnání s církevními a náboženskými společnostmi na

že optimálním řešením bude časově i organizačně spojit

státní muzea. Dále byla projednána možnost založení

zasedání NEMO s XI. Sněmem AMG, který by měl pro-

samostatného kolegia státních muzeí a další, již spíše

běhnout rovněž v roce 2015. Patrně v říjnu 2015 by se

dílčí otázky.

tak v Plzni konalo jednání Sněmu AMG, na který by na-

9. Setkání s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou

vázalo výroční zasedání NEMO. S Radou projektu Plzeň

Matouškovou: Setkání proběhlo 21. října 2013 v prosto-

– Evropské hlavní město kultury 2015 budou ze strany

rách Ministerstva kultury ČR a byly při něm projednány

AMG projednány požadavky NEMO na organizační zajiš-

jak legislativní problémy (novelizace zákona č. 122/2000

tění a finanční zabezpečení akce, přičemž kontaktní oso-

Sb., metodický pokyn k novele prováděcí vyhlášky

bou ze strany AMG vůči městu Plzni, Plzeňskému kraji

č. 275/2000 Sb., dopady zákona č. 428/2012 Sb. a vyho-

a Radě EHMK je Mgr. Formanová a vůči NEMO dr. Dostál,

tovení metodického pokynu k jeho praktickému uplat-

který se již také setkal s manažerkou NEMO Julií Pagel.

nění), tak i otázky strategie MK ČR v oblasti muzejnictví

AMG se může zapojit do výběru témat pro uvedené za-

v následujícím období s důrazem na oblast digitalizace.

sedání NEMO.

Diskutována byla i další spolupráce při organizování

14. Pracovní skupina AMG pro digitalizaci a evidenci

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Festivalu mu-

sbírek: Pracovní skupina se sešla 18. listopadu 2013 ve

zejních nocí včetně jejich propagace v médiích a také

Východočeském muzeu v Pardubicích. Mgr. Jitka Rychlí-

otázka případného slučování státních, ale i dalších mu-

ková senátu sdělila hlavní body, které ze schůzky vyply-

zeí (např. zřizovaných ÚSC).

nuly. Mezi úkoly patří informovat MK ČR o situaci v čes-

10. Český komitét Modrého štítu: Dne 8. října 2013 se Ná-

kých muzeích v oblasti digitalizace a evidence sbírek. Za

rodním archivu v Praze uskutečnil seminář na téma Pre-

tímto účelem je třeba nejprve zmapovat, kde se pou-

vence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo

žívají jaké evidenční systémy a popsat problémy, které

živelními pohromami II. Ze semináře bude v roce 2014

v této souvislosti muzea řeší. Je třeba definovat formáty

vydán sborník shrnující přednesené příspěvky.

zápisu digitalizovaných dat (standardy pro tuto činnost

11. Unie zaměstnavatelských svazů (UZS): Exekutivě

muzeí) a vyřešit centrální úložiště včetně dopracování

AMG byl předložen návrh vedení UZS na opětovné člen-

Národní strategie digitalizace. Je třeba nabídnout řeše-

ství AMG v UZS a dále na zapojení AMG do rozsáhlého

ní, které by pro sbírkotvorné instituce bylo optimální.

projektu Rozvoj sociálního dialogu v oblasti kultury a soci-

Další setkání pracovní skupiny proběhne 14. ledna 2014.

álních služeb, který bude podán v rámci žádostí o dotaci

Jednotlivá muzea budou obeslána s nabídkou zapojit se

z výzvy ESFG B9 na Ministerstvo práce a sociálních věcí.

aktivně do její práce.

Po zhodnocení všech aspektů se vedení AMG rozhodlo
oba náměty odmítnout, neboť jejich finanční i personál-

Následujícím bodem programu byl Plán činnosti

ní náročnost by výrazně převýšila jejich možný přínos.

AMG na rok 2014. PhDr. Jana Hutníková zdůraznila, že

12. Muzejní statistika: Vedoucí pracovní skupiny pro

senát bude v tuto chvíli hlasovat o návrhu Plánu činnosti

muzejní statistiku při AMG PhDr. František Šebek

a rozpočtového provizoria na rok 2014, konečná podoba
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rozpočtu a výše finančních příspěvků jednotlivým Komi-

také neměřitelné ukazatele – např. sjednocení podoby vý-

sím AMG bude záviset až na výši přidělené dotace Minis-

ročních zpráv muzeí, stanovit jejich minimální strukturu).

terstvem kultury. Definitivní znění plánu i rozpočtu pro

Dr. Šebek vyzval členy Senátu AMG a jejich prostřednictvím

rok 2014 tedy bude Senát AMG schvalovat až na jaře 2014.

také členská muzea, aby se zapojili do připravovaného ma-

Dr. Hutníková dále zmínila některá nová data – VIII. celore-

teriálu k registraci muzeí a ke stanovení standardů muzejní

publikové kolokvium na téma Muzeum a proměny společ-

práce. Dr. Šebek dále v reakci na dotaz PhDr. Pavla Cipriana

nosti se bude konat ve dnech 5.–6. listopadu 2014 v Brně.

ujistil členy senátu, že se díky jeho aktivnímu zapojení do

Členové senátu měli následně možnost se k Plánu činnosti

projektu VŠE podařilo vymezit výše uvedené teze a zame-

vyjádřit. PhDr. Dagmar Jelínková upozornila na konferenci

zit tak zúženému vnímání měření efektivity činnosti muzeí

občanského sdružení Co po nás zbude (v říjnu 2013), kde

především pomocí poměru mezi příspěvkem od zřizovatele

byla hlavním tématem nastupující evropská legislativa

a počtem návštěvníků, což je velice zjednodušený a navíc

eGovernmentu. Nové zákony se dotknou veškeré komu-

zavádějící ukazatel. Dr. Šebek také informoval, že studie za

nikace s úřady státní správy, a tedy i muzeí. Mgr. Rychlíko-

oblast muzeí a galerií bude využita pro práci na zmíněném

vá reagovala, že nová legislativa je závislá na vybudování

materiálu k registraci muzeí.

centrálního bezpečného úložiště dat, jehož projekt na vy-

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., následně za nepřítomného

budování v tuto chvíli řeší Národní archiv. Senát AMG Plán

PhDr. Zdeňka Kuchyňku poreferoval o oblasti muzejní le-

činnosti AMG na rok 2014 včetně navrženého rozpočtu jed-

gislativy. Na základě výzvy se k materiálu Právní a legis-

nomyslně schválil.

lativní prostředí, v němž se realizuje péče o movité kulturní

Dalším tématem jednání Senátu AMG byla statistika.

dědictví (analýza účinnosti vybraných právních norem) ve

PhDr. František Šebek informoval, že v lednu 2014 by měl

stanoveném termínu vyjádřila 4 členská muzea (Muzeum

být na webu AMG a NIPOS zveřejněn upravený a rozšíře-

Policie ČR, Židovské muzeum v Praze, Muzeum romské kul-

ný komentář k vyplnění dotazníků V-Kult. Výzva k vyplnění

tury a Soubor lidových staveb Vysočina), 2 krajské sekce (Li-

dotazníků za rok 2013 bude do muzeí rozesílána NIPOS po

berecká a Královéhradecká), 1 komise (knihovnická) a Ka-

15. lednu 2014. Spolu s tím bude do muzeí také znovu za-

tedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví FF MU.

slána výzva k zapojení se do projektu Benchmarking muzeí –

Za svá muzea připomínkovali materiál i členové Exekutivy

bude možné zapojit se do projektu také zpětně (pro muzea,

AMG. S výjimkou Muzea romské kultury se k materiálu ne-

která dosud se zapojením váhala) a vyplnit požadovaná

vyjádřilo žádné z muzeí zřizovaných Ministerstvem kultury.

data za roky 2010–2012; pro již zapojená muzea bude také

Oddělení CITEM Moravského zemského muzea spolupra-

možné upravit data zaslaná v předešlých letech. Na počát-

covalo na připomínkách s Radou galerií ČR. Ze zaslaných

ku roku 2014 by měl být také znovu uspořádán seminář pro

připomínek dr. Kuchyňka zpracoval souhrn, který byl v pra-

muzea, která se již do benchmarkingu zapojila či mají zájem

covní verzi předán náměstkyni ministra kultury PhDr. Anně

se připojit.

Matouškové na jednání 21. října 2013. Po doplnění o někte-

Na webových stránkách VŠE a na http://www.isvav.cz by

ré podněty vzešlé z tohoto jednání byl v konečné podobě

měl být zveřejněn výstup projektu Efektivní metodiky pod-

zaslán dr. Matouškové dne 23. října 2013 a znovu na žádost

pory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí

MK ČR 18. listopadu 2013. Souhrn připomínek je k dispozici

národní a evropské ekonomiky (DF11P01OVV024 – 2011–

na Sekretariátu AMG a v případě zájmu může být členům

2015, MK0/DF), který zpracovává VŠE společně s NIPOS a na

senátu zaslán.

němž spolupracuje za oblast muzejnictví dr. Šebek. Materi-

Den po jednání u dr. Matouškové zaslal RNDr. Jiří Žal-

ál obsahuje 240 stran (30 stran úvodu a soubor studií za jed-

man z OMG MK ČR do Věstníku AMG článek o novele zákona

notlivé obory) s popisem stávající situace v kultuře a z toho

č. 122/2000 Sb., která vstupuje v platnost od 1. ledna 2014

vycházejícími doporučeními pro zřizovatele. Pro oblast

v souvislosti s novým Občanským zákoníkem (článek byl

muzejnictví obsahuje studie tyto teze: Statistická data jsou

publikován v čísle Věstníku AMG 6/2013). Exekutiva AMG

pouze jednou z metod; je třeba zavést registr muzeí (oddě-

v dopise ze dne 25. října 2013 adresovaným dr. Matouško-

lit sbírkotvorné instituce od komerčních projektů, institucí

vé vyjádřila pochopení nezbytnosti přizpůsobit text mu-

příbuzného typu-výstavních síní); je třeba zavést výkon-

zejního zákona novelizované podobě občanského práva,

nostní standardy a etické normy (ISO); nelze posuzovat jen

nicméně také podivení nad tím, že AMG nebyla o přípra-

výkony – pouze jedním z ukazatelů je návštěvnost a nákla-

vě této novely informována a dozvěděla se o ní až z výše

dy na provoz instituce (je třeba lépe vymezit mzdové ná-

zmíněného článku. Pokud jde o ustavení pracovní skupiny

klady na okruhy činnosti muzeí – jak dlouho a co se dělalo,

pro legislativu při AMG, zatím se PhDr. Zdeňku Kuchyňkovi

nyní chybí časový údaj); je třeba dopracovat a vykazovat

nepřihlásil nikdo další, kdo by v ní chtěl pracovat a pomáhat
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s připomínkováním zákonů. Kromě dr. Kuchyňky v ní zatím

čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU

figuruje PhDr. František Frýda ze Západočeského muzea

v novém období 2014–2020. PhDr. Štěpánka Běhalová,

v Plzni a Mgr. Miroslava Šmolíková z Muzea hlavního města

Ph.D., poreferovala o výjezdním zasedání Knihovnické ko-

Prahy, tedy pouze archeologové.

mise AMG a akci „Zámek plný knih“, která proběhla 22. lis-

Dr. Dostál dále zrekapituloval mezinárodní konferen-

topadu 2013 v Pardubicích. PhDr. Dana Veselská, Ph.D.,

ci Muzeum a změna IV. Poděkoval přípravnému výboru,

upozornila na to, že by bylo vhodné vejít v jednání s nově

Sekretariátu AMG a všem partnerům, kteří se na přípravě

zvolenými členy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, kte-

a organizaci konference podíleli, za jejich výbornou práci.

ří pocházejí z muzejního prostředí, jako je Mgr. Jiří Junek

Shrnul, že téma dokumentace současnosti bylo na konfe-

z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě a Ing. Roman Pro-

renci nahlíženo z mnoha stran a přestože nezazněly jasné

cházka z Muzea Cheb, p. o.

závěry, konference bezpochyby přispěla k další diskuzi mezi
členy muzejní obce.

Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách zakončeno přijetím Usnesení.

Posledním bodem zasedání Senátu AMG před diskuzí byly změny členské základny AMG. Senát odhlasoval

Zapsaly: Jana Jebavá, Anna Komárková

přijetí Galerie hlavního města Prahy a Muzea Napajedla
za řádné členy AMG. Mgr. Irena Chovančíková poděkovala
dlouholeté předsedkyni Komise regionální historie Moravy

Usnesení Senátu AMG dne 3. prosince 2013

a Slezska AMG PhDr. Blance Rašticové za její obětavou práci

Senát bere na vědomí:

a představila senátu nového předsedu komise Mgr. Jiřího

1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od posledního zasedání Senátu AMG
2. Informaci o stavu muzejní statistiky
3. Zprávu o vývoji oborové legislativy
4. Zprávu o průběhu mezinárodní konference Muzeum
a změna IV

Mitáčka, Ph.D. Senátu byla rovněž představena nová předsedkyně Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG Mgr. Kateřina Tomešková, která vzápětí doporučila
k přijetí za individuální členky AMG: MgA. Naděždu Rezkovou-Přibylovou, Mgr. Petru Šobáňovou, Ph.D., a Mgr. Petru
Horskou. Senát přijetí všech navržených členek odhlasoval.
Dále byly za individuální členky AMG přijaty: Lenka Dolanská, Mgr. Helena Wallová a PhDr. Romana Habartová.
Závěrem zasedání měli členové Senátu AMG možnost
otevřít další témata. Ing. Petr Hudičák informoval o .museum, generické doméně pro muzea, spravované ICOMem.
Dr. Dostál přislíbil, že zpracuje manuál k možnostem využití
domény, který bude rozeslán do všech muzeí. PhDr. Helena Koenigsmarková pozvala přítomné na seminář Komise
pro muzejní management AMG, který se uskuteční 16. prosince 2013 v knihovně Náprstkova muzea asijských, afric-

Senát schvaluje:
1. Program zasedání Senátu AMG
2. Mandátovou komisi ve složení:
Pavel Ciprian, Václav Houfek a Jana Slezáková
3. Návrhovou komisi ve složení:
Jan Dolák, Zdeněk Freisleben a Jiří Mitáček
4. Plán činnosti AMG na rok 2014 včetně rozpočtu
5. Přijetí za řádného člena AMG:
Galerie hlavního města Prahy a Muzeum Napajedla
6. Přijetí za individuálního člena AMG: Lenka Dolanská,
PhDr. Romana Habartová, Mgr. Petra Horská, MgA. Naděžda Rezková-Přibylová, Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.,
a Mgr. Helena Wallová
Zapsal: Jan Dolák

kých a amerických kultur. Seminář se bude týkat možností

zprávy, aktuality, informace
UNESCO připravuje nové
Doporučení pro muzea a sbírky

proti zabavení, konvence UNIDROIT aj.). I když základní
zásady, na nichž byla tehdy definice muzea postavena,
tj. ochrana a zachování movitého kulturního dědictví, stá-

UNESCO věnuje problematice muzeí a movitého kul-

le platí, tvoří dnes jen část toho, jak muzea po uplynulých

turního dědictví pozornost dlouhodobě. Od roku 1954 vy-

šedesáti letech chápou své poslání a jak je vnímá veřejnost.

tvořilo řadu dokumentů zabývajících se přímo či nepřímo

UNESCO konstatuje, že muzea se stala středisky spo-

tímto tématem (Haagská úmluva, nelegální dovoz, vývoz

lečenského života, místem pro začleňování různých sku-

a převod předmětů kulturní hodnoty, ochrana kulturního

pin obyvatelstva a významným faktorem soudržnosti

dědictví, preventivní opatření proti katastrofám, legislativa

celých komunit. Jsou také nepřehlédnutelným činitelem
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ekonomického rozvoje, podporujícím tvořivost a přitažli-

jako hlavní téma pro muzejní knihovny bude využito letoš-

vost svých sídelních okruhů, stala se důležitým turistickým

ní celosvětové výročí – 100 let od začátku 1. světové války.

cílem. Jsou podstatným pramenem a také aktérem vědeckého výzkumu.

AMG připravila pro l rok 2014 celomuzejní kampaň
s názvem „Muzea a Velká válka aneb 100 let od vypuknutí

Nový instrument všechny tyto aspekty zakotví a skloubí

1. světové války“, která má samostatné webové stránky na

do jednoho dokumentu. Posílí tak všechny již dříve přijaté

adrese http://www.muzea20stoleti.cz, a kde již česká mu-

zásady (např. důležitost odpovědné správy sbírek a jejich

zea zaregistrovala na 60 připravených akcí. Muzejní knihov-

ochrany, vysokou odbornost pracovníků a jejich výchovu,

ny se mohou zapojit a připravit pro letošní týden knihoven

otevřenost k publiku, specifické know-how, modernizaci

různé akce (workshopy či dílny pro školy, besedy pro ve-

infrastruktury). Zakomponuje Etický kodex ICOM jako vodít-

řejnost) např. nad dobovým regionálním tiskem nebo se

ko pro práci v muzeích; nadto hodlá ICOM pověřit funkcí

sběrateli památek na 1. světovou válku. Při této příležitosti

pozorovatele a garanta. Doporučení má též přispět k roz-

je možné vyzvat obyvatele regionů, badatele z muzejních

voji mezinárodní výměny, a to jak v oblasti šíření informací

knihoven, sběratele a členy místních spolků, zabývajících se

o projektech, teoriích, tak i standardech v organizaci a fun-

tematikou 1. světové války, aby do muzejní knihovny při-

gování muzeí ve světě. Předpokládá se, že rozebere různé

nesli vlastní fotografie, pohlednice, dopisy z fronty, zápis-

možnosti financování muzejního provozu, též z hlediska

níky a památníky a obohatili tak připravený program nebo

postavení muzeí – neziskových organizací ve vztahu k jejich

dokonce sbírky muzea.

komerčním transakcím a podpoří uplatnění specifických
fondů pro vědu a výzkum.

Do přípravy této akce se aktivně zapojila Komise knihovníků AMG, která poskytne muzejním knihovnám odbornou

Doporučení musí dospět k nové definici pojmů „muze-

pomoc s přípravou akcí a v letošním roce se zvláště zamě-

um“ a „sbírka“, protože muzejní praxe a teorie se různí v jed-

ří na mediální podporu a propagaci muzejních knihoven.

notlivých zemích a jazycích. V globalizovaném světě je třeba

Veškeré informace budou dostupné na stránkách AMG i na

najít pojítko a společný nástroj na podporu muzeí a kultur-

záložce Knihovnické komise na webových stránkách AMG

ních administrátorů, nabídnout jim flexibilitu, aby mohli

na adrese http://www.cz-museums.cz.

zlepšit svoji činnost, financování, výzkum a vzdělávání.

Štěpánka Běhalová

Generální konference UNESCO v říjnu 2013 rozhodla
o ustavení skupiny expertů, která ve spolupráci s ICOM takové Doporučení připraví; obvyklým způsobem je posléze
předloží členským státům ke komentáři.
Jana Součková

Pomáhat, chránit a být vidět
aneb Kde mají ty správné boty
V takto nazvaném článku se v minulém čísle Věstníku

Týden knihoven
2014 bude
zaměřen na
muzejní knihovny

AMG Mgr. Michal Janiš obsáhle rozepsal o problému vy-

Výzva k účasti

z tohoto programu na pořízení kvalitní obrazové dokumen-

hledávání určitých konkrétních sbírkových předmětů prostřednictvím záznamů v Centrální evidenci sbírek. Chci se
vyjádřit k jedné části tohoto článku, která se týká digitalizace sbírek a možnosti získat na ni finanční prostředky z programu ISO B. Mgr. Janiš se pozastavil nad tím, že o dotaci
tace se přihlásili pouze dva žadatelé. A zeptal se: „Muzea

V letošním roce proběhne ve dnech 6.–12. října již

mají vše kvalitně nasnímáno a finanční podporu nepotřebu-

18. ročník celostátní akce Týden knihoven, kterou vyhlašu-

jí?“ Myslím si, že je otázka položena špatně. Měla by totiž

je pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

znít: „Mají muzea, která nejsou zřizována státem, finanční

SKIP se tentokrát rozhodl věnovat pozornost především

prostředky investiční a neinvestiční povahy ve výši 50% cel-

muzejním knihovnám.

kové částky, aby mohly o grant z programu ISO B požádat?“

Muzeím a jejich knihovnám se zde nabízí možnost vyu-

Já osobně se domnívám, že právě v tom je jeden z kame-

žít rozsáhlé mediální kampaně, která celou akci každý rok

nů úrazu pro podání žádosti, protože získání investičních

doprovází, a představit svoji činnost, rozsáhlé fondy i služby

prostředků z rozpočtu kraje či obce nemohou muzea nijak

odborné knihovnické veřejnosti a především našim bada-

ovlivnit. V současné době se potýkají i s nedostatkem pe-

telům a uživatelům. Předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch,

něz neinvestiční povahy, takže některá muzea nežádají ani

Ph.D., a předseda AMG PhDr. Luděk Beneš se dohodli, že

o dotace z jiných programů, např. z ISO D na restaurování.
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V závěru se Mgr. Janiš věnuje vlastní digitalizaci sbírkových předmětů. K tomu je potřeba připomenout, že zatím

muzejním knihovám. Celorepubliková akce proběhne ve
dnech 6.–12. října 2014.

neexistuje žádná strategie digitalizace na úrovni Minis-

Dne 14. listopadu 2013 se v Západočeském muzea v Plz-

terstva kultury ČR. K dispozici je jen metodický pokyn pro

ni uskutečnilo setkání Plzeňské krajské sekce AMG. Hlav-

žadatele o dotaci z programu ISO B. A v něm je opět pro

ním tématem jednání se stala muzejní legislativa, nákup

většinu muzeí skryto čertovo kopýtko. Muzeum totiž musí

sbírkových předmětů a připravovaný registr muzeí.

mít mimo jiné zpracována pravidla pro zálohování a archivaci digitalizovaných souborů, dat, metadat a databází, tzv.

Zápisy ze zasedání naleznete na http://www.cz-museums.cz na stránkách příslušných komisí a sekcí.

Backup management. A právě toto je nad finanční mož-

– dle zaslaných zápisů

nosti menších muzeí, protože, jak se v metodickém pokynu
pro digitalizaci uvádí, archivace na médiích DVD (s výjimkou DTD disků) či CD-RW není přípustná (mezi doporučená média patří například UDO – Ultra Density Optical Disk,
magnetooptické disky, DTD disky či CD disky s vyšší život-

Komise AMG

Výzva k zapojení se do činnosti
Asociace muzeí a galerií ČR

ností). Doporučené je rovněž paralelní použití materiálově

Vážené kolegyně, vážení kolegové, jednou z možností,

rozdílných médií. Samozřejmě jde i o peníze na platy těch,

jak se aktivně podílet na činnosti AMG, je zapojení se do od-

kteří budou v muzeu digitalizaci a archivaci dat dlouhodo-

borných komisí. V současné době v rámci Asociace muzeí

bě provádět.

a galerií ČR působí a svou činnost rozvíjí celkem 17 komisí,

Proto si myslím, že malé množství žádostí o peníze z programu ISO B nevyplývá z nezájmu muzeí o digitalizaci, ale
z prostého faktu, že si něco tak finančně náročného nemohou dovolit.
Zdeněk Kuchyňka

rozdělených dle profesního zaměření a zájmů našich členů.
Zapojit se můžete i Vy!

Co jsou Komise AMG a jak fungují?
Komise jsou dobrovolnými sdruženími řádných, individuálních i čestných členů AMG společného odborného

sekce, komise,
kolegia

zaměření. Slouží jako platforma pro jejich sdružování, další
vzdělávání v rámci oboru a profesní vývoj. Do čela komise
je volen předseda a nejméně tříčlenný výbor komise, jejím
nejvyšším orgánem je plenární zasedání. Komise nemají
vlastní právní subjektivitu, o jejich vzniku a zániku rozhoduje Sněm AMG; principy jejich činnosti jsou vymezeny

Z Komisí a Krajských sekcí AMG

Jednacím řádem; předseda příslušné komise je členem Senátu AMG s hlasem rozhodovacím. Činnost Komisí AMG je

Ve dnech 11. a 12. prosince 2013 se ve Zlíně a v Luha-

podporována z rozpočtu Asociace – jde zejména o pořádá-

čovicích uskutečnil zimní Seminář etnografické komise

ní odborných seminářů či konferencí, přednášek pro členy

AMG. Hostitelem tohoto druhého setkání etnografů ČR

komise i pro širší odbornou veřejnost, vydávání sborníků

v roce 2013 se stal Zlínský kraj a Muzeum Jihovýchodní Mo-

z těchto seminářů a další aktivity v rámci rozvoje oboru.

ravy ve Zlíně. Dva bloky odborných příspěvků doplnila pro-

Svou činnost Komise AMG prezentují na webových strán-

hlídka muzejních výstav a expozic v 14|15 Baťově institutu

kách http://www.cz-museums.cz. Každý předseda (případ-

a exkurze do Luhačovic.

ně osoba jím pověřená) má přístup do administrativního

Dne 11. října 2013 se uskutečnilo plenární zasedání Ko-

rozhraní Serveru muzeí a galerií ČR, kde může informovat

mise regionální historie Moravy a Slezska ve Vlastivěd-

o aktivitách, činnosti komise a o změnách její členské zá-

ném muzeu v Kyjově. Komise schválila Plán činnosti na rok

kladny.

2014, Programové prohlášení a Strategické cíle činnosti na
léta 2014–2016. Dále proběhla volba výboru komise. Novým předsedou se stal Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., z Moravského zemského muzea.

Přijetí nového člena Komise AMG
Členem komise se může stát kterýkoli člen AMG, a to na
základě přihlášky, kterou schvaluje výbor komise. V případě

Výbor Knihovnické komise AMG zasedal 22. listopadu

řádných členů AMG se členem stává instituce, která je za-

2013. Kromě jiného se věnoval přípravě 38. semináře ve

stupována libovolným počtem zaměstnanců zmocněných

Frýdku Místku, který se uskuteční ve dnech 2.–4. září 2014.

statutárním orgánem. Při ukončení pracovního poměru za-

Dále byl na programu Týden knihoven 2014, věnovaný

městnance v členské instituci AMG končí i jeho působnost
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v komisi. Pokud členem komise není žádný zaměstnanec

ských kultúr a hračiek, hrad Modrý Kameň, který podrobně

řádného člena a statutární orgán nepověří žádného další-

představil svoji úspěšnou stratégii rozvoje múzejní peda-

ho zaměstnance svým zastupováním v komisi, přestává být

gogiky, ve které se mu podařilo spojit své vize s realitou.

řádný člen členem komise (běží zde lhůta pro jmenování

Posluchače zaujal svou invencí i využitím podpůrných fi-

dalšího zástupce do 6 měsíců od data ukončení členství po-

nančních programů, díky nimž se mu podařilo do muzea

sledního zástupce v komisi).

přenést školní výuku. Obdobné pozoruhodné nasazení pro

Další informace najdete na webových stránkách AMG,
kde je ke stažení i přihláška ke členství. Pokud Vás některá

věc přiblížil i ve svém druhém příspěvku nazvaném „Mesto
ako múzeum – komunitný projekt“.

z komisí a jejich činnost zaujala, pošlete vyplněnou přihláš-

Odborným garantem konference byla PhDr. Alexandra

ku na Sekretariát AMG, který následně informuje vedení

Brabcová, která velmi zkušeně „kočírovala“ přednášející

příslušné komise, do níž se zájemce hlásí.

i diskuzi, aby se podařilo při množství příspěvků udržet

Předsedům a členům komisí připomínáme, aby o všech

daný program, který ze strany organizátorů měli na starosti

změnách v členské základně (přijímání nových členů, zá-

především PhDr. Jana Odrobiňáková, manažerka vzděláva-

niku členství atp.) vždy informovali Sekretariát AMG, který

ní Múzea SNP a Mgr. Dominik Hrdý, předseda Komise pro

vede databázi členů všech Komisí AMG.

vzdělávání a výchovu v muzeích Zväzu múzeí na Slovensku.
Jana Slezáková

Škoda jen, že se konference potkala s etapou digitalizace
sbírky Múzea SNP, takže nebylo možno navštívit expozice

z konferencí,
seminářů

muzea. Toto menší negativum bohatě vynahradil večerní
program druhého dne konference, vystoupení místního
seniorského seskupení v dramaticko-hudebním pásmu,
které volně pokračovalo při harmonice v neformální části
večera. Na závěr konference bylo velmi potěšitelné slyšet
z úst generálního ředitele Múzea SNP PhDr. Stanislava Mi-

Múzeum ako forma edukácie
v spoločnosti
O tom, že Múzeum Slovenského národného povstania

čeva příslib, že by se pořádání konferencí mohlo stát součástí pravidelné činnosti muzea v souvislosti s vybudováním metodického centra muzejní pedagogiky na Slovensku
a dalším rozvojem spolupráce s Českou republikou.
Michal Janiš

v Banské Bystrici není jen významným památníkem jedné
z nejdůležitějších událostí dvacátého století na Slovensku,
se mohli přesvědčit ve dnech 27.–29. listopadu 2013 účastníci mezinárodní konference „Múzeum ako forma edukácie
v spoločnosti“. Právě v tyto dny se prostory muzea staly místem setkání zejména těch slovenských muzejníků, kteří ve
své profesi věnují muzejní pedagogice. Je velmi potěšitelné, že mezi účastníky byly i hlasy z České republiky – svými příspěvky zaujaly pedagožky z Masarykovy univerzity
v Brně, koordinátorka muzejní edukace z Metodického cen-

Múzeum Slovenského národného povstania v Banské Bystrici.
Foto: Autor

tra muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu či
pracovnice Památníku Terezín a Památníku Lidice. Ze sousedního Polska zazněl od Karola Mazura z Muzea Varšavského povstání příspěvek na téma moderní formy vyučování,
díky nimž se nejen viditelně zvedla návštěvnost muzea,
ale především povědomí dětí a mládeže (ale i dospělých)
o historii Polska a budování národní hrdosti. Tento aspekt je

Prevence rizik a náprava škod
způsobených haváriemi
nebo živelními pohromami II
Český komitét Modrého štítu (ČKMŠ) věnoval tématu

určitě jednou z věcí, kterými muzea všude na světě mohou

předcházení havárií a preventivních opatření proti nezkrot-

vyjadřovat svou nezbytnou úlohu ve společnosti.

ným živlům 8. října 2013 ve spolupráci s Národním archi-

Z mnoha zajímavých slovenských příkladů dobré praxe

vem v Praze na Chodovci celodenní seminář již podruhé.

si zde dovolím alespoň uvést zkušenosti PhDr. Jaroslava

O jeho uspořádání rozhodl počátkem roku v obavě, že od

Hanka ze Slovenského národného múzea – Múzea bábkar-

prvního setkání a poslední rozsáhlé katastrofy v roce 2002
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mohly nabyté zkušenosti překrýt jiné starosti, obměnila se

přípravných kroků ve smyslu Haagské konvence a jejích

také část ostřílených pracovníků. U tématu ČKMŠ setrval,

protokolů (budování krytů, označování památek předepsa-

i když se posléze v červnu 2013 mělo ukázat, že archiváři,

nými znaky aj.). Věcný záměr zákona o památkovém fondu

knihovníci, muzejníci ani památkáři tak rychle nezapomí-

bude ovšem ještě muset být transformován do normativní-

nají a kromě vždy přítomné obětavosti jsou již vybaveni

ho textu a dále administrován.

též nezbytnými vědomostmi, potřebnými podklady i doko-

Současný stav z hlediska Hasičského záchranného sboru

nalejšími technickými prostředky. Škody vzniklé tentokrát

– a tím také z hlediska účinnosti případné pomoci v nou-

byly nesrovnatelně menší než v srpnu 2002, ale bylo zřej-

zi a záchranného zákroku – zhodnotil ve svém vystoupení

mé, že v některých lokalitách ani nejdůkladnější přípravy

Současná připravenost památkových objektů na případ po-

a zkušenosti nestačí. Většinou proti nim stojí nepříznivá

žáru nebo jiné mimořádné situace gen. Ing. Miroslav Štěpán.

konfigurace terénu, stávající územní plán, technická za-

Svůj pohled nesměřoval jen k výslovným památkovým ob-

řízení mimo dosah dané kulturní instituce. Nicméně stále

jektům, ale všem kulturním zařízením – muzeím, knihov-

je co zlepšovat. Bylo proto užitečné zhodnotit současné

nám, archivům a církevním objektům. Konstatoval, že chybí

možnosti, osvětlit nyní dostupné nástroje a ujasnit potřeby

jednotný přístup, který by snad zčásti mohl přinést očeká-

a přístupy spolupracujících institucí či zásahových jedno-

vaný nový zákon o památkové péči. Ani s ním nebude me-

tek, jejichž účinnost v mezidobí rovněž výrazně narostla.

todika jednotná – archivy stojí mimo resort kultury, církevní

Východiskem k této reflexi byl referát Analýza rizikových

instituce mají rovněž odlišné priority. Konstatoval, že celá

faktorů ohrožujících sbírkové fondy ČR a její závěry ke stavu

sféra trpí značným podfinancováním, což prevenci velmi

před 10 lety z pera Anny Komárkové, výkonné ředitelky

limituje. Mnohde chybí evakuační plány, jen zřídka se ko-

Asociace muzeí a galerií ČR, která zmíněnou analýzu, or-

nají námětová cvičení s hasiči, často chybí přístup ke zdro-

ganizovanou ČKMŠ ve spolupráci s MK ČR, zpracovávala.

jům vody pro hašení, leckde vůbec přístup k objektu. Často

Z rozboru příčin a škod způsobených povodní v roce 2002

také chybí seznamy předmětů prvního sledu; k nim ovšem

vycházel rovněž referát Ochrana kulturních památek a movi-

přistupují odpovědní pracovníci vlažně, protože se obá-

tého kulturního dědictví při mimořádných událostech, který

vají následných problémů s ostrahou. Celkově však ocenil

přednesl Mgr. Petr Svojanovský, vedoucí Oddělení ochrany

personál jako nesmírně obětavý, tedy jako vzácnou devizu

movitého kulturního dědictví MK ČR. Kromě pohledu do

kulturní sféry. Zajímavé informace z Historie a současnosti

minulosti uvedl přehled prostředků, které MK ČR poskytlo

požární ochrany kulturního dědictví přinesla přednáška pplk.

v letech 2002–2008 postiženým organizacím na odstraně-

Ing. Vladimíra Machandera, z Odboru prevence MV-GŘ HZS

ní škod a seznámil posluchače s úkoly a působností, které

ČR: pohlédla do dějin požární ochrany od Pražského statu-

si ministerstvo klade při mimořádných událostech vůči jím

tu O ohni ze 14. století až po přehled stávající legislativy ČR

zřizovaným institucím: vedle počáteční finanční podpory

a standardů EU, uvedla citace odborných publikací, dále

a zajištění dlouhodobého financování je to koordinace roz-

pak výsledky z vyhodnocení prohlídek památkových objek-

dělování zahraniční pomoci a především metodická, koor-

tů, zjištěných závad a upozornění na hlavní požární rizika

dinační a kontrolní role, k níž patří zejména revize, případ-

spolu s konkrétními příklady a doporučeními ke zlepšení

ně tvorba plánů prevence a ochrany kulturních statků. Do

požární bezpečnosti. Téma rozvinula přednáška Technické

těchto souvislostí pak MK ČR zasadilo i centrální manage-

podmínky požární bezpečnosti staveb při ochraně kulturní-

ment pojistných smluv PO, jenž se podle informace P. Svoja-

ho dědictví pplk. Ing. Marka Hüttera, z Vyšší odborné školy

novského osvědčil v povodních v roce 2013, kdy v rámci vý-

požární ochrany. Ing. Hütter označil za hlavní problémy pří-

hodného, centrálně vysoutěženého pojištění, a na základě

stupové komunikace k objektu, zdroje vody pro hašení po-

nově uzavřených smluv, došlo k uhrazení naprosté většiny

žárů, vybavení prostor požárně bezpečnostními zařízeními,

vzniklých škod. Stávající, resp. budoucí legislativní úpravy

rozdělení prostor do požárních úseků a jejich velikost, dále

této problematiky a její administrativní a finanční zajištění

délku, značení, kapacitu a počty únikových cest a odstupo-

stran státní správy a územních samospráv ozřejmil referát

vé vzdálenosti od sousedních objektů. Představil příklady

Mgr. Jiřího Vajčnera, Ph.D., ředitele Odboru památkové

dobrého řešení šetrného k památce a upozornil na novinky

péče MK ČR. Vedle metodiky z roku 2004 pro Plán na ochra-

u bezpečnostních zařízení a možnosti jejich individuální

nu kulturních památek, který vznikl na základě požadavku

aplikace, respektující též estetická hlediska.

Hasičského záchranného sboru ČR a je součástí havarijních

Po polední přestávce zazněl referát Nové přistupy k ana-

plánů krajů, rozšířilo MK věcný záměr zákona o památkové

lyze rizik a zabezpečeni památkových objektů z pera Ing. Pav-

péči o nové principy, jež by posílily operativní péči o objekty

la Jiráska, ředitele poradenské společnosti CultureTech.

a usnadnily i opatření v případě nenadálých situací, včetně

Poskytl nejprve přehled forem kulturního dědictví v ČR,
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podmínek jeho ochrany včetně legislativy a příslušných
metodik, poté se věnoval Koncepci památkové péče v ČR
na léta 2011–2016, Koncepci účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR na léta 2010–2014 a konečně výzkumnému úkolu Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů, který řeší na půdě NPÚ. Navazující referát
Optimalizace stanovení rizikových faktorů Ing. Martina Mrázka, pracovníka Technického muzea v Brně, naznačil cestu
k ucelené strategii pro uchování předmětů muzejní povahy

metodická
centra
Metodické centrum
pro správu sbírek

v dobré kondici na základě vyhodnocení rizika pro daný

Pro obor muzejnictví je v České republice zřízeno osm

objekt nebo části sbírek. Představil vzory dotazníků pro zjiš-

specializovaných muzeologicko-metodických pracovišť,

ťování rizik, zpracovávané v rámci projektu NAKI – Metodika

která poskytují informace a služby vlastníkům a správcům

uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace podmí-

sbírek muzejní povahy a dalším zájemcům, vydávají me-

nek s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti a předchozího

todické pokyny a texty, poskytují konzultace. Metodickým

grantového projektu Ochrana kulturního dědictví před požá-

pracovištěm pro správu sbírek muzejní povahy, centrální

ry, jehož výstupem byla certifikovaná metodika. Závěrem

evidenci sbírek (CES) a vývoz sbírkových předmětů do za-

zmínil schéma rizikových uzlů.

hraničí je oddělení muzeí a galerií odboru ochrany movi-

Dr. Ing. Michal Ďurovič, vedoucí Oddělení péče o fyzický

tého kulturního dědictví, muzeí a galerií (OMG) Minister-

stav archiválií Národního archivu, informoval posluchače

stva kultury (Kontakt: Maltézské náměstí 1, 118 11 Praha 1.

o spolupráci archivů SRN, Polska a ČR a jí ustavené Evrop-

Kanceláře: Milady Horákové 139, Praha 7; tel.: +420 257 085

ské pracovní skupiny prevence katastrof (European Wor-

446; Fax: +420 233 371 867; e-mail: ces@mkcr.cz).

king Group on Disaster Prevention). Představil hlavní úkoly

Správou sbírek se rozumí stálé („každodenní“) nebo opa-

vzniklé pracovní skupiny: vybudování webových stránek se

kující se činnosti, jejichž vykonávání je nezbytné pro dlou-

základními informacemi pro řešení krizových situací (EU-

hodobé („trvalé“) uchování sbírky v její celistvosti, podle

RANED = European Archival Network of Disaster Manage-

ustanovení § 9 odst. 1 písm. e) zákona č. 122/2000 Sb., jako

ment, http://www.euraned.eu) a organizování mezinárod-

jedné nedělitelné věci hromadné. Jedná se zejména o tyto

ních seminářů a praktických cvičení pro pracovníky archivů

činnosti:

zúčastněných zemí.
Následující přednášky čerpaly z těžce nabytých zkuše-

»» zapisování sbírek do CES,

ností z povodní a přinesly příklady dobré praxe: Ing. Ivana

»» aktualizace zápisů sbírek v CES,

Kopecká, výzkumná pracovnice Národního technického

»» uchovávání sbírkových předmětů v depozitářích

muzea, hovořila na téma Záchrana objektů kulturního dě-

a ve stálých expozicích,

dictví poškozených povodněmi a uvedla příklady z výstupů

»» evidence sbírkových předmětů,

projektu NAKI: Metodika a nástroje ochrany a záchrany kul-

»» inventarizace sbírkových předmětů,

turního dědictví ohroženého povodněmi. Při této příležitosti

»» vyřazování předmětů ze sbírky,

shrnula výsledky pracoviště vybudovaného v NTM k záchra-

»» vývoz sbírkových předmětů do zahraničí.

ně zatopených archiválií aj. materiálů na papíře, a to nejen
z NTM. K podobné problematice promluvili na závěr pra-

Metodické centrum zpracovává metodické pokyny Mini-

covníci Národní knihovny (Ing. Petra Vávrová, PhD., L. Palán-

sterstva kultury pro správu sbírek (jsou uvedeny na webo-

ková, J. Neuvirt, M. Součková, T. Kaštánková) v referátu První

vé stránce ministerstva http://www.mkcr.cz), zpracovává

pomoc knihám zasaženým povodněmi a dalšími pohromami,

metodické texty, dosud publikované především v Příručce

v němž kromě prevence nastínili též praktická doporučení

muzejníkově I a Příručce muzejníkově II, vydaných Asociací

k základním postupům záchrany knih, sušení a vymrazová-

muzeí a galerií České republiky (AMG), a ve Věstníku AMG.

ní, bezpečnosti práce a dezinfekce fondů a prostor.

Dále metodické centrum odpovídá na dotazy správců sbí-

Všechny přednášky byly poučné a varující; bu-

rek, poskytuje písemné, telefonické i osobní konzultace

dou publikovány v elektronickém sborníku Českého

vlastníkům a správcům sbírek, zajišťuje lektorskou činnost,

komitétu Modrého štítu, vydaném péčí AMG. Věříme, že

týkající se správy sbírek ve Škole muzejní propedeutiky

budou také burcující pro odpovědné pracovníky kulturních

AMG a v Institutu pro veřejnou správu Ministerstva vnitra

institucí, státní správy a regionálních samospráv.

(kurzy odborné způsobilosti pro úředníky samospráv) a na

Jana Součková

12

vyžádání provádí přednáškovou činnost.

1[14
Před spuštěním je web Správa sbírek, který bude pří-

geologických lokalit v Olomouckém kraji. V následujících

stupný z portálu http://www.emuzeum.cz. Na webu budou

částech jsou postupně specifikovány mineralogické, petro-

publikovány starší i nové metodické texty, některé odpově-

grafické, ložiskově-geologické, paleontologické a krasové

di na písemné dotazy správců sbírek (bez identifikace taza-

poměry v Olomouckém kraji. Uvedené přírodovědné obory

tele), komentované poznatky z kontrol dodržování zákona

jsou systemizovány na základě přírodovědného materiálu

č.122/2000 Sb., včetně tzv. dobrých příkladů (bez identifika-

pocházejícího z lokalit Olomouckého kraje, ve vitrínách

ce kontrolované osoby) atp.

s ložiskově-geologickou náplní jsou zařazeny i historické

Činnost metodického centra přispívá ke zkvalitňování

hornické artefakty. Za všechny lze uvést kopii vzácné báň-

správy sbírek, o čemž svědčí výsledky kontrol dodržování

ské mapy znázorňující těžbu železné rudy v roce 1659 na

zákona č. 122/2000 Sb.

ložisku Ruda u Rýmařova. V didaktické části geologické exJiří Žalman

pozice jsou instalovány mikroskopy pro studium 100 kusů
výbrusů hornin, poznávání mikrofosilií (prostřednictvím

nové expozice

přiloženého klíče) a vybrané fyzikální vlastnosti minerálů
i hornin. Krasové jevy lze dále sledovat v replikách jeskyní,
ke kterým návštěvník přijde průzkumnou štolou, vybudovanou v dioramatu vápencového lomu.

Příroda Olomouckého kraje

Přechod do „živé části“ přírodovědné expozice tvoří dioráma vápencového lomu v Čelechovicích, v němž byla
těžba kamene ukončena a kde probíhá přirozená sukce-

Dne 16. května 2013 bylo Vlastivědné muzeum v Olo-

se těžebního prostoru. Turistická vyhlídka, vybudovaná

mouci (VMO) oceněno Cenou Gloria musaealis v kategorii

u vstupu do lomu, umožňuje atraktivní sledování přírod-

Muzejní výstava roku, a to za novou přírodovědnou expozi-

ních procesů, které osidlují skalní útesy po lámání vápence

ci Příroda Olomouckého kraje.

přirozenými rostlinnými a živočišnými společenstvy.

Hlavním důvodem udělení první ceny bylo podle vyjádření poroty netradiční a v našich podmínkách neobvyklé
spojení muzejní prezentace přírodních poměrů zvoleného regionu s interaktivně zpracovanými prvky v každé ze
14ti sekcí expozice. Geologické poměry jsou prezentovány
4 sekcemi, biologické obory (tzv. živá příroda) jsou představeny 10 biotopy, které se na území Olomouckého kraje vyskytují. Podstatný vliv na udělení ceny má také přístupnost
expozice pro různé věkové kategorie, školy různých stupňů
i pro rodiny s dětmi. V neposlední řadě se v expozici myslelo i na zrakově postižené skrze desítky hmatových předmětů popisků opatřených Braillovým písmem.

Biologická část expozice specifikuje 10 základních pří-

Scénář expozice vytvořil kolektiv pracovníků Přírodo-

rodních biotopů, které jsou pro území Olomouckého kra-

vědného ústavu VMO (Peter Adamík, Monika Dokoupilová,

je charakteristické. Biotopy vytvářejí logický celek od nížin

Magda Bábková Hrochová, Miloš Krist, Tomáš Lehotský,

v okolí Olomouce až po vysokohorské prostředí Hrubého

Rostislav Morávek, Pavel Novotný). Zpracování scénáře

Jeseníku a Kralického Sněžníku. Návštěvníci postupně

předcházela řada návštěv muzejních expozic a pracovišť

procházejí hustě osídleným prostředím Hornomoravské-

v České republice i v zahraničí. Kromě okolních států byla

ho úvalu přes lužní lesy Litovelského Pomoraví, listnatými

navštívena muzea v Itálii, Velké Británii, Francii, z okolních

a posléze i jehličnatými lesy Nízkého Jeseníku k rašeliništím

kontinentů to byla muzea v New Yorku a Washingtonu. Při

a pásmu holí nejvyšších hor Moravy a Slezska. V každém di-

tomto sběru zkušeností nešlo o kopírování nápadů kolegů

oramatu, které vytváří přírodní prostředí daného krajinné-

navštívených institucí, ale spíše o dotváření vlastních před-

ho typu, jsou rovněž prezentována zvířata, hmyz a rostliny

stav inspirací ze studovaných expozic.

příslušného biotopu. Důležitou součástí každého biotopu

Expozice vychází z geologické stavby území Olomouc-

je interaktivní část, kde si lze poslechnout hlasy živočichů,

kého kraje. O její pestrosti vypovídají už vystavené mapy

sáhnout na některá zvířata, vzorky dřev a kůry stromů

– unikátní mozaiková geologická mapa Moravy a Slezska

i trsy lišejníků, přivonět k plátěným sáčkům s aromatický-

a tištěná velkoformátová topografická mapa významných

mi bylinkami nebo nahlédnout do skutečného včelího úlu
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osazeného několika tisíci včel. K oblíbeným aktivitám dětských i dospělých návštěvníků patří jezevčí nora, camping
v trávě s pohledy na letící ptáky, myslivecký posed, virtuální

personálie

rybník s možností fiktivního rybolovu nebo akvárium, kde
se každá z ryb (pocházející z vodních toků ČR) představí
a podá základní informace o svém druhu. Nedílnou součástí „živé i neživé přírody“ je řada dotykových monitorů, které
poskytují podrobnější informace a obrazovou dokumentaci
ze všech prezentovaných přírodovědných oborů.
Tímto výčtem není zdaleka vyčerpán seznam všech zajímavostí zařazených do expozice. Nelze opomenout celou
řadu moderních technických prvků, jako např. doprovodné
zvukové efekty v různých typech prostředí, dotykové obrazovky s databankou vystavených předmětů nebo volný přístup k lupám a mikroskopům. Autoři expozice při realizaci
záměrně šli do různých drobných detailů a na mnohé z nich
návštěvníci přijdou až při opakované návštěvě.

Léta přátelské spolupráce
s Janem Galuškou
Odchod spolupracovníků a přátel na zasloužený odpočinek bývá příležitostí k zamyšlení nad minulými setkáními

Možností ke studiu přírodních procesů i více než tisí-

s nimi i nad jejich životními osudy. Na sklonku loňského

covky druhů z říše rostlin a zvířat Olomouckého kraje je

roku ukončil aktivní profesní dráhu jeden z významných

poměrně značné množství, o čemž svědčí neutuchající zá-

reprezentantů naší muzejní obce, dosavadní ředitel Poštov-

jem veřejnosti i rok a půl po otevření. Naší vizí bylo vytvořit

ního muzea v Praze PhDr. Jan Galuška (nar. 1950), se kterým

expozici, kde se návštěvník poučí i pobaví. To zákonitě zna-

jsem měl tu čest více než 30 let spolupracovat. Na poli čes-

menalo opustit tradiční muzejní představu, že na výstavy se

kého muzejnictví zanechal nepřehlédnutelné stopy, jejichž

chodí jenom dívat. Naopak, naším cílem bylo návštěvníka

otisky si dovolím ve zkratce přiblížit.

aktivně zapojit do prohlídky expozice.

Důležitou roli v osobním a poté i v pracovním životě

Srdečně zveme všechny zájemce o přírodu východní

Jana Galušky sehrála zkušenost z neopakovatelné atmo-

části České republiky i odbornou veřejnost, která má mož-

sféry druhé poloviny 60. let 20. století v duchu tehdejšího

nost zhlédnout netradiční formy muzejní prezentace zvo-

politického uvolnění, euforie z obrodného procesu tzv.

leného přírodovědného tématu. V našem muzeu mohou

pražského jara, ale i následný hořký pocit beznaděje z oku-

navštívit i novou historickou expozici Olomouc – patnáct

pace republiky vojsky Varšavské smlouvy v srpnu 1968

století města, která ve stejné kategorii Národní soutěže mu-

a z nástupu normalizace, které Honza citlivě vnímal jako

zeí Gloria musaealis obsadila 9. místo, expozici Olomoucká

vysokoškolský student. V jeho případě byla nově vzniklá si-

univerzita, věnovanou minulosti i současnosti nejstaršího

tuace o to složitější, že byl synem bývalého ministra kultury

vysokého učení na Moravě, Příběh kamene, expozici geo-

z doby předsrpnového reformního hnutí a známého stou-

logie, archeologie a lapidária, Galerii osobností Olomouc-

pence Alexandra Dubčeka, nyní označeného za nepřítele

kého kraje či nejnovější expozici Od kolébky do hrobu, vě-

socialismu. Nastupující neostalinský režim systematicky

novanou životu venkovského člověka na Hané v 19. století.

odstraňoval ze scény nejen tyto představitele předchozích

Více informací najdete na http://www.vmo.cz.

demokratizačních proudů, ale mstil se i na jejich rodinných

Pavel Novotný, Peter Adamík, Renáta Fifková

příslušnících, včetně dětí! A tak se stalo, že po studiích a absolvování základní vojenské služby Honza Galuška dlouho
marně sháněl práci, neboť měl „cejch“ syna reakcionáře.
Totalitní mašinerie bránila na jedné straně těmto lidem pracovat, byť i na zcela podřadných pozicích, a na straně druhé
jim hrozila kriminálem za tzv. příživnictví, pokud nebudou
zaměstnáni… Navíc se na ně zaměřila i všudypřítomná Státní bezpečnost! Po četných zoufalých pokusech najít kdekoliv uplatnění se nečekaně na Jendu Galušku usmálo štěstí
a díky přímluvě rodinného přítele byl v roce 1977 přijat do
Poštovního muzea v Praze, kde se ho ujal vedoucí a pozdější ředitel PhDr. Pavel Čtvrtník s kolektivem spolupracovníků.
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Vytvořili zde v nelehkých podmínkách 70.–80. let 20. století

S nadšením jsme prožívali pád totality v listopadu 1989.

skvělý tým, se kterým se Honza jako kurátor brzy zapojil do

Záhy poté nám Honza Galuška se spolupracovníky pomohl

přípravy mimořádně úspěšné „Světové výstavy poštovních

odbornou konzultací i zápůjčkou sbírkových předmětů při

známek Praga 1978“. Dále se podílel na realizaci nové stálé

realizaci naší nové vstupní expozice. Následovala výstava

expozice, dokumentaci tvůrců poštovních známek, akvizič-

„40 let vysílání Rádia Svobodná Evropa“, jejíž část byla tak-

ní činnosti, zpracování publikačních příspěvků, přednášek,

též z Honzovy dílny. Tento projekt byl po roce 1991 prezen-

koncipování řady tematických výstav atd. Sžil se s prostře-

tován v Příbrami a jeho fragmenty dosud využíváme v naší

dím této kulturní instituce natolik, že se mu stala nakonec

pobočce – Památníku Vojna. Poslední dvě desetiletí byla ve

velkou láskou a životním osudem.

znamení řady společných jednání spojených s předáváním

V roce 1980 nás seznámil tehdejší ředitel příbramského

zkušeností v souvislosti s restitucemi, se zákonem o ochra-

muzea PhDr. Bohumil Křepelka, který v letech 1973–1974

ně sbírek muzejní povahy, jejich oceňováním, vývozem

rovněž působil v Poštovním muzeu. V Příbrami jsme ten-

do zahraničí, CES atd. V roce 2001 bylo Poštovní muzeum

krát chystali zpřístupnění zrekonstruovaného objektu pů-

i Hornické muzeum Příbram slavnostně přijato do Středo-

vodních sypů Ševčinského dolu a doktor Křepelka přišel

evropské unie technických muzeí (MUT). Přišly ale i tvrdé

s nápadem, nabídnout veřejnosti při této příležitosti novou

životní zkoušky. Jenda a jeho kolegové se museli vypořádat

putovní výstavu s názvem „100 let telefonu v Čechách“

mimo jiné s následky ničivých povodní. Řešili však i nená-

z autorské dílny Ing. Antonína Nemravy z NTM a PhDr. Jana

vratné ztráty: Těžká nemoc zapříčinila odchod na věčnost

Galušky z Poštovního muzea. Využití telefonního spojení

dlouholetých spolupracovníků a kamarádů – PhDr. Jirky

představovalo totiž významný kvalitativní posun kupředu

Hánla a PhDr. Pavla Čtvrtníka, po kterém Jan Galuška pře-

také v dějinách báňského podnikání, kterému se příbram-

vzal v roce 2007 funkci ředitele. Záhy i on sám musel svést

ské Hornické muzeum prioritně věnuje již od svého prvo-

boj s vážnou, zákeřnou chorobou. Naštěstí vítězný… Při

počátku. V roce 1981 k nám tato výstava skutečně zamířila,

pohledu zpět je možné konstatovat, že svým nástupcům

a pak směřovala mimo jiné do Západního Berlína, Drážďan,

předává muzeum s vlastním důstojným sídlem, s rozsáhlou

Budapešti atd. Ale zpět ke spolupráci.

odbornou činností, s mezinárodním renomé a sbírkami svě-

V oněch dobách bylo zcela běžné, že každý v muzeu mu-

tového významu. Z činné služby navíc odchází člověk s mi-

sel „umět všechno“ a vedle své práce se podílel na spoustě

mořádně kultivovaným vystupováním a intelektem, zkrátka

dalších činností, včetně manuální pomoci při adjustaci vý-

opravdový gentleman muzejní scény.

stav a podobně. S tímto jevem se setkáváme i nyní, avšak ne

Josef Velfl

v takové šíři, jako kdysi. A díky tomu jsem měl možnost asistovat při instalaci vzpomínané výstavy i dalších, a zároveň
blíže poznat Honzu Galušku, nadšeného odborníka a současně prima společníka, se kterým jsem souběžně s plněním pracovních úkolů zažil též přehršel legrace. Kromě
získání mnoha cenných zkušeností z jiných oborů to byla

Noví ředitelé muzeí odpovídají
Regionální muzeum v Náchodě
Mgr. Petr Landr

báječná možnost k diskuzím o všem, co nás zajímalo, z čeho
jsme měli radost nebo co nás štvalo. Nevědomky jsme si
utvářeli svůj vlastní muzejní „mikrosvět“, v němž jsme byli
šťastni, neboť nás alespoň symbolicky odděloval od okolní
reality totalitního režimu. To se však dá v dnešních podmínkách jen stěží vysvětlit…
Úzká spolupráce s Honzou Galuškou a Poštovním muzeem se rozvíjela dál. O šest let později jsme participovali
na instalaci nové neméně úspěšné putovní výstavy, pojmenované „Z historie telegrafu“, na které se rovněž autorsky
podílel. Mezitím Jenda spolu s ostatními kolegy zajišťoval

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do

stěhování Poštovního muzea a přípravu stálé expozice situ-

současné funkce?

ované do historického Vávrova domu na Nových mlýnech

Před nástupem do funkce ředitele Regionálního muzea

v centru Prahy, poblíž nábřeží, kde se tato instituce nachází

v Náchodě jsem několik let působil jako vedoucí Odděle-

doposud. Jednalo se o přelomovou událost; vždyť Poštovní

ní starších českých dějin v Národním muzeu, kde jsem se

muzeum konečně po 60 letech získalo vlastní objekt!

jako komisař či člen autorského týmu podílel například na

15

1[14
přípravě takových výstav, jako byla „Monarchie“ či „Poklady

se zabývá propojením umění a vědy. V současném projektu

Moravy“. Má profesní pouť po muzeích a jiných paměťo-

Idea univerzity se na dané téma dívá umění, teorie umění, fi-

vých institucích však začala podstatně dříve v archeologic-

lozofie a věda. To mě baví, tato odlišná vidění věcí a vztahů.

kém oddělení Muzea východních Čech v Hradci Králové, kde

Zabývám se také mapováním umělecké scény východ-

jsem ještě před vysokou školou působil jako dokumentátor.

ních Čech, Přijde mi velmi nedoceněná, a přitom tu žijí
a vystavují velmi pozoruhodné osobnosti. Například Milan

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

Langer a Art Division Team v Hradci Králové, sochaři Mar-

jemně překvapilo?

tina Hozová, Pavel Doskočil, Štěpán Málek. V Pardubicích

Velmi mile mne překvapila aktivita kurátorů sbírek, kteří

se teď znovuobjevuje generace Starých psů šedesátých

každoročně v malém kolektivu realizovali přes dvacet vý-

let a existuje tam i široká skupina autorů, kteří se zabývají

stav. Toto horečné vystavování, které bylo dáno mimo jiné

typicky pardubickým tématem, jímž je chemie a industrie,

i vysokým počtem výstavních prostor ve čtyřech lokalitách

například Adolf Lachman nebo Vladana Hajnová. Kromě

a celkem v sedmi budovách, ale pochopitelně neslo daň

toho žije v různých zastrčených místech několik umělců –

v podobě sporné úrovně řady výstav.

solitérů, jejichž práci bych ráda časem v muzeu uvedla.

Co považujete za nejzajímavější předmět v muzeu?

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

Regionální muzeum v Náchodě má zhruba 55 000 sbírkových předmětů, a tak i zde nalezneme množství zajímavých věcí. Je těžké vybrat jeden nejzajímavější předmět, ale

jemně překvapilo?
V muzeu úplně jinak funguje čas. Jako kdyby se zastavil
a plynul tak nějak významněji.

nepochybně jedním z nejcennějších je poklad 1 244 pražských grošů z doby Karla IV. a Václava IV., které byly nalezeny v roce 1928 na náchodském náměstí, při kopání základů
Městské spořitelny – dnes Komerční banky.

Co považujete za nejzajímavější předmět v muzeu?
Asi nedokážu jmenovat jediný předmět, protože mě
fascinuje ta šíře možností. Ve všech sbírkách jsou krásné
a unikátní věci, muzeum schraňuje přes 140 000 předmětů,

Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea do-

od gotických graduálů až k předmětům denní potřeby z ne-

sáhnout?

dávných let. Máme třeba obrovskou sbírku těžítek. Chodím

Regionální muzeum v Náchodě je z mého pohledu velmi

se dívat na pozdně gotické a barokní obrazy z chrudim-

zajímavou a regionálně významnou institucí s širokou mož-

ských kostelů, které jsou v muzeu uloženy. Jeden z nich,

ností práce se sbírkami i s návštěvníky, na kterou se velmi

epitaf Ukládání Krista do hrobu z roku 1632 mi velmi připo-

těším. Ve své funkci chci posílit vztah veřejnosti a muzea,

míná Vzkříšení Lazara od Bohumila Kubišty.

programově rozšiřovat sbírky a zvýšit návštěvnický zájem
o muzeum. Je žádoucí i posílení odborné úrovně muzea,

Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea do-

tak aby se opět stalo odbornou autoritou, a to nejen v úz-

sáhnout?

kém regionu Náchodska.

Muzea byla zakládána pro současníky, starala se o uchování minulého, ale i současného, šlo o průmysl, vědu, příro-

Regionální muzeum v Chrudimi
Mgr. Martina Vítková

du, umění. To je myšlenka, ke které se obloukem vracíme

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do

miž bylo zakládáno, a přitom bylo i ryze současným, vstříc-

současné funkce?

ným, otevřeným místem pro příjemná a vzácná setkání.

Jsem historik umění, ještě za studií jsem pracovala v nadaci, která organizovala mezinárodní umělecká sympozia
v augustiniánském barokním klášteře ve Šternberku. Třináct let jsem připravovala výstavy v Galerii moderního
umění v Hradci Králové. Součástí mojí práce byl i kontakt
s veřejností a pravidelná přednášková činnost či komentování výstav. Téměř vždy jsem při práci také učila. Dlouhodobě spolupracuji s různými galeriemi a neziskovými organizacemi – od předloni vzniklé Galerie města Pardubic přes
hradecký Klub konkretistů KK3 až po Uskupení Tesla, které
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a stále bojujeme s určitým zakonzervováním. Chtěla bych,
aby muzeum nezatratilo nic ze svých minulých ideálů, s ni-

Kalendárium kulturních událostí
Beroun

Čáslav

Muzeum Českého krasu, p. o.
Svět barevných kostek

19. 2. – 16. 5. 2014

Blatná

Městské muzeum Blatná
Káva, kafe, kafíčko

Blovice

17. 12. 2013 – 16. 3. 2014

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Ve zdravém tělě zdravý duch aneb Proměny
blovického sportu v čase
6. 2. – 27. 4. 2014
Blovice v letopisech
27. 2. – 11. 5. 2014
F. J. Vacek-Kamenický – 145. výročí úmrtí
22. 3. – 31. 5. 2014

Bojkovice

Muzeum Bojkovska

Výstava mobilních telefonů
Arpád Puško: Fotografie

27. 1. – 30. 3. 2014
21. 2. – 6. 4. 2014

Boskovice

Muzeum Boskovicka

Za dlouhých zimních večerů

4. 2. – 30. 3. 2014

Brno

Moravská galerie v Brně

Pražákův palác
Pavla Sceranková: Souhvězdí
Uměleckoprůmyslové muzeum
Voliéra No 1. Oděvní silueta
v současné české módní tvorbě
Někdy v sukni. Umění 90. let

Muzeum města Brna, p. o.

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Vojtěch Zedník: Obrazy
Danuše Čechová: Obrazy
ZUŠ Čáslav

Čelákovice

10. 2. – 2. 3. 2014
10. 3. – 23. 3. 2014
31. 3. – 27. 4. 2014

Městské muzeum v Čelákovicích
Jaroslav Šíma: Více než 1 200 000 km
v jedné stopě

1. 3. – 30. 3. 2014

Česká Lípa

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Po stopách Germánů
Ilustrace přírody
Albánie – divoká příroda zapadlé země
Masarykův odkaz

1. 3. – 1. 6. 2014
6. 3. – 1. 6. 2014
6. 3. – 1. 6. 2014
8. 3. – 20. 4. 2014

Česká Třebová

Městské muzeum

Patchwork. Historie a současnost jeho výroby
v České Třebové
23. 1. – 30. 3. 2014

České Budějovice

Alšova jihočeská galerie – Wortnerův dům
Ivan Ouhel
24. 10. 2013 – 23. 3. 2014

Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Fotografie Jeleny Látalové

27. 9. 2013 – 18. 5. 2014
6. 2. – 18. 5. 2014

Antonín Širůček: Život a dílo
27. 2. – 30. 3. 2014
Zhmotnění neskutečného. Výstava originálních děl
Salvadora Dalího ze soukromé sbírky
6. 3. – 6. 4. 2014

Moravské zemské muzeum

Dietrichsteinský palác
Musica Magni. Hudební kolekce
hrabat Magni ze sbírek MZM
29. 11. 2013 – 30. 3. 2014
Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Od sv. Vojtěcha po Jagellonce
4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Pobaltí před Balty
4. 12. 2013 – 28. 9. 2014
Dopisy ze Sibiře napsané na březové kůře
5. 2. – 30. 3. 2014
Pavel Popelka: Cesty víry
11. 2. –27. 4. 2014
Památník Leoše Janáčka
Annegret Heinl a Jan Steklík: Partitury pro možnou hudbu
neboli každou příležitost
24. 1. – 9. 3. 2014
Inge Kosková
28. 3. –13. 5. 2014

Technické muzeum v Brně

27. 3. – 11. 5. 2014

Český Brod

Český Krumlov

6. 11. 2013 – 28. 3. 2014

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Obrazový svět pozdního středověku. Gotické
a renesanční kamnové kachle
20. 2. – 30. 3. 2014

Český Těšín

Muzeum Těšínska, p. o.

Silesia Picta. Veduty slezských měst
a staré mapy Slezska

6. 2. – 16. 5. 2014

Dačice

Městské muzeum a galerie Dačice

Za císaře pána a jeho rodinu (před 100 lety
začala I. světová válka)
Vlastimil Sítař – Rudolf Procházka

2. 3. – 30. 4. 2014
2. 3. – 30. 3. 2014

Dobrovice

Dobrovická muzea
Filip Buryán: Ve stínu
Krysáci

Dvůr Králové nad Labem

12. 2. – 31. 5. 2014
30. 3. – 30. 5. 2014

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Nedokončená dálnice Vratislav–Brno–Vídeň
4. 3. – 8. 6. 2014
Historie sodovkáren
25. 3. – 22. 6. 2014

Nová stálá expozice:
Tradice výroby vánočních ozdob
Elegance doby R. A. Dvorského

Muzeum v Bruntále, p. o.

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.

Bruntál

Osoblažská krajka
Michal Gabriel

Břeclav

Městské muzeum a galerie Břeclav
Máma mele maso aneb Kdysi před tabulí
Synagoga
Fresh made. SPŠU Hodonín

Bystřice nad Pernštejnem

20. 2. – 14. 4. 2014
27. 2. – 6. 4. 2014
6. 2. – 27. 4. 2014
13. 2. – 30. 3. 2014

Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Výstava fotografií ze soutěže Zrcadlení 2013
Libor Obršlík

3. 3. – 28. 3. 2014
29. 3. – 1. 5. 2014

Frýdek-Místek

Beskydy – země šelem

Fulnek

od 20. 12. 2013
7. 2. – 4. 5. 2014
10. 10. 2013 – 23. 3. 2014

Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Zámek ve Fulneku –
Dominanta Kravařska

22. 11. 2013 – 24. 5. 2014

Písmo na papíře otištěné
a v kameni tesané

26. 11. 2013 – 31. 3. 2014

Památník J. A. Komenského ve Fulneku, n. k. p.

Havířov

Muzeum Těšínska – Výstavní síň Musaion
Stopa – Vyřeš zločin!

20. 2. – 31. 5. 2014

I

Kalendárium kulturních událostí
Havlíčkův Brod

Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Vysočina 2013

14. 2. – 30. 3. 2014

Příběh nemocné duše
Velká válka 1914–1918

31. 1. – 16. 3. 2014
21. 3. – 11. 5. 2014

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.

Hlinsko v Čechách

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Velikonoce na Betlémě

5. 4. – 21. 4. 2014

Hlučín

Muzeum Hlučínska, p. o.
Nová stálá expozice:
Kdo jsou lidé na Hlučínsku
Nebojte se fyziky

od 11. 1. 2014
2. 2. – 4. 4. 2014

Hodonín

Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Mikoláš Axmann: Sítě / Nets
Jan Samec: Otisky dne a noci
Jaromír Míčka: Fotografie
Klára Štefanovičová: V pokojíčku

Hradec Králové

7. 2. – 30. 3. 2014
15. 2. – 6. 4. 2014

Hranice

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Mazal Tov Jindřicha Buxbauma

23. 1. – 6. 4. 2014

Hustopeče

Městské muzeum a galerie
Zdeněk Spour

2. 3. – 23. 3. 2014

Cheb

16. 1. – 30. 3. 2014
16. 1. – 2. 3. 2014
6. 2. – 20. 4. 2014

Choceň

Orlické muzeum v Chocni
Vzpomínka na Harryho Pottera

1. 3. – 21. 3. 2014

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.

Budova radnice
Josef Opitz (1890–1963)
16. 10. 2013 – 26. 4. 2014
Páni z Veitmile 1450–1550
13. 2. – 3. 5. 2014
Dům Jiřího Popela
Hranice mezi časem a věčností. Historické německé hřbitovy
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
15. 3. – 3. 5. 2014
Starý Martius. Geolog, sběratel
a první muzejník
23. 1. – 3. 5. 2014

Chrastava

Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Malířská dětská tvorba
Sdružení Tulipán zavítalo mezi Vás

II

31. 1. – 7. 4. 2014
21. 2. – 4. 5. 2014
21. 2. – 30. 3. 2014

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Perličkové kabelky
12. 12. 2013 – 2. 3. 2014
Vladimír Komňacký 55: Zlomky příběhů
14. 3. – 4. 5. 2014
Galerie Belveder
Skleněná ZOO
22. 11. 2013 – 18. 5. 2014

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově
Hrníčky naší babičky

4. 3. – 5. 9. 2014

Městské muzeum v Jaroměři

Památky UNESCO v České republice

19. 2. – 21. 3. 2014

Jesenice

Vlastivědné muzeum Jesenice

20. 2. – 23. 3. 2014

Jeseník

Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Poklady jesenických hor
v netradičním šperku
Predátor versus kořist aneb Boj o přežití

14. 1. – 15. 3. 2014
25. 3. – 24. 5. 2014

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Keltové ve východních Čechách
24. 1. – 2. 3. 2014
Poklady sbírek. Od akademismu k moderně 20. 2. – 30. 3. 2014
Anna Macková
8. 3. – 6. 4. 2014

Jihlava

Dům Gustava Mahlera

Gustav Krum: Jihlavská pevnost
David Bartoň: Obrazy

Nová stálá expozice: Albrecht z Valdštejna
od 25. 2. 2014
Kabinet kuriosit aneb Rarity
ze sbírek muzea Cheb
5. 12. 2013 – 13. 4. 2014

Chomutov

Umění designu
Nad hladinou, pod hladinou		
Sté výročí dokončení přehrady Pařížov

Zima v lese

Jiří Vavřina: Obrazy – pandány
Salón východočeské fotografie 2014

Muzeum Cheb, p. o.

15. 2. – 28. 9. 2014

Regionální muzeum v Chrudimi

7. 3. – 18. 5. 2014

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Odsobní výběr III: Václav Malina
Alice Nikitinová: Od věci
Peter Angermann: Streetview

Jan Malík – výtvarník a režisér

Jaroměř

14. 3. – květen 2014

Galerie výtvarného umění v Chebu

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

15. 1. – 16. 3. 2014
15. 1. – 16. 3. 2014
15. 1. – 16. 3. 2014
29. 1. – 16. 3. 2014

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Velká válka
Sál Evropa
Vajíčko malované

Chrudim

1. 3. – 27. 3. 2014
1. 4. – 29. 4. 2014

4. 2. – 16. 3. 2014
25. 3. – 4. 5. 2014

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

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
Milan Slavinger: S fotoaparátem za humny   27. 3. – 25. 5. 2014
Kavárna Muzeum
Báječní Peruánci
10. 3. – 21. 4. 2014

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Fundament: Barva. Jakub Tomáš –
Petr Gruber – Pure Beauty
Ladislav Kukla – Jan Vičar – Antonín Kanta

Jílové u Prahy

10. 1. – 2. 3. 2014

  14. 2. – 6. 4. 2014

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
I panenky musí někde bydlet
Neznámý Josef Vašek
Historické cukrárny

Kadaň

2. 11. 2013 – 30. 3. 2014
23. 11. 2013 – 6. 4. 2014
7. 1. – 2. 3. 2014

Galerie Josefa Lieslera a Informační centrum
Eva Frantová

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

6. 3. – 1. 4. 2014

Velikonoční historické pohlednice
30. 3. – 21. 4. 2014
Jarina Drvotová, Lenka Jarošová, Jan Joob:
Sklo a kresby
30. 3. – 18. 5. 2014

Kalendárium kulturních událostí
Karlovy Vary

Krnov

Miroslav Štolfa: Na hranici viditelného
13. 2. – 23. 3. 2014
Oldřich Tichý: Jedním tahem těsně nad zemí 27. 3. – 4. 5. 2014
Becherova vila
Petr Kozma: Neznámé světy. Fotografická
imaginace ve vědě
30. 1. – 30. 3. 2014

Inside / Outside. Polští studenti Institutu
tvůrčí fotografie Opava
Pavel Kozubík: Grafika
Flemmichova vila
Naše zlaté ruce to stále umí

Galerie umění Karlovy Vary

Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Poznávej se

Karviná-Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
O nožířství a damascénské oceli

Kladno

29. 1. – 6. 4. 2014
30. 1. – 30. 4. 2014

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Kladno a jeho pozapomenutá zákoutí
Od masopustu k čarodějnicím
Kladno pod hákovým křížem

Klatovy

17. 1. – 9. 3. 2014
21. 2. – 18. 5. 2014
14. 3. – 11. 5. 2014

Galerie Klatovy / Klenová

Galerie U Bílého jednorožce
Martina Chloupa: Nepotřebuji slov,
abych si rozuměla

Klenová

2. 2. – 30. 3. 2014

15. 1. – 26. 3. 2014
12. 3. – 25. 4. 2014
12. 3. – 25. 4. 2014
1. 4. – 25. 4. 2014

Galerie Klatovy / Klenová

Muzeum Kroměřížska, p. o.
Ateliér podle Maxe Švabinského
Říše loutek
Ve městě to žije

Kunín

Harrachovské sklo

Kutná Hora

Mariana Alasseur

7. 3. – 27. 4. 2014

Figurama
Z rodinného alba / Zlín

2. 3. – 27. 4. 2014
2. 3. – 1. 6. 2014

Kvilda

Muzeum Kvilda

Výstava k havárii letadla na Zhoří

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
Moje pravé já

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Městské kulturní středisko Kojetín

Městské muzeum Letohrad

Kopřivnice

Kouřim

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Velikonoční čas

Kralupy nad Vltavou

23. 1. – 24. 5. 2014

3. 2. – 11. 5. 2014
8. 2. – 11. 5. 2014

Lety

Kulturní památka Lety
Pietní území Ležáky, n. k. p.
Sofiina volba po česku

Lidice

Památník Lidice, n. k. p.

6. 2. – 15. 4. 2014
8. 3. – 4. 5. 2014
6. 2. – 21. 3. 2014
24. 3. – 30. 5. 2014
28. 3. – 30. 4. 2014

20. 2. – 11. 5. 2014

Válečná korespondence
Industriál války
Lidická galerie
Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá

20. 2. – 11. 5. 2014

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

20. 2. – 11. 5. 2014

Litoměřice

Léčivé rostliny a jejich dvojníci
4. 4. – 27. 4. 2014

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Ladislav Čepelák: Grafická tvorba
Co je české, to je hezké. 130 let
Sokola Kralupy

Letohrad

Ležáky – Miřetice u Hlinska

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s.
Lašské muzeum
Merkur – herna a návštěvnická výstava
Muzeum Fojtství
Merkur – historie stavebnice
Technické muzeum
Merkur – velké modely

Cesta války. Červený kříž
v době 1. světové války
Masaryk a gastronomie

Pocta Marii Uchytilové

Regionální muzeum v Kolíně

1. 1. – 30. 6. 2014

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Co se děje v trávě. Výstava brouků a motýlů
od 2. 1. 2014
10. 3. – 4. 4. 2014

22. 2. – květen 2014

Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory

Hold technice i fantazii. Díla Karla Šebely

Kojetín

Červinkovský dům
Nálety na Kolín 1944–1945

23. 10. 2013 – 3. 3. 2014
12. 2. – 9. 4. 2014
14. 3. – 8. 6. 2014

Zámek Kunín

Lány

Kolín

14. 2. – 23. 3. 2014

Kroměříž

Václav Hynčík: Variace pro černou a bílou
30. 3. – 8. 6. 2014
Martin Káňa, David Saudek, Jaroslav Valečka:
Hraniční syndrom
30. 3. – 1. 6. 2014
Sýpka
Cesta 2014
30. 3. – 18. 5. 2014
Vzdělávací a informační centrum
Nová stálá expozice: Ztracená tvář Hané
Legionáři

21. 2. – 23. 3. 2014
28. 3. – 27. 4. 2014

Galerie Středočeského kraje GASK

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Mirkovice č. p. 1. Chalupa,
co pamatuje Žižku
Nesem líto zelený
Pletu, pletu pomlázku
100 let skautingu v Klatovech

MIKS – Městské muzeum Krnov

16. 1. – 2. 3. 2014

37. 3. – 11. 5. 2014

Litomyšl

Městská galerie Litomyšl

Cesty litomyšlského patchworku

Litovel

7. 1. – 31. 5. 2014
13. 1. – 14. 5. 2014
20. 2. – 30. 4. 2014
6. 3. – 25. 5. 2014
7. 2. – 13. 4. 2014

Muzeum Litovel

Střeň. Minulost a současnost obce
mikroregionu Litovelska

16. 1. – 27. 4. 2014

III

Kalendárium kulturních událostí
Lomnice nad Popelkou

Nový Bor

Městské muzeum a galerie
Výtvarná skupina Košťál

2. 3. – 8. 4. 2014

Loštice

Památník Adolfa Kašpara
Pravěká hostina

23. 1. – 24. 4. 2014

Louny

Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Michal Matzenauer

12. 10. 2013 – 2. 3. 2014

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Jak se dělá krása aneb Šikovnost
keltských šperkařů
21. 1. – 9. 3. 2014
Retro pomocníci aneb Domácnost 60.–80. let 4. 2. – 30. 3. 2014
Hudební nástroje z Lounska
18. 3. – 25. 5. 2014

Mělník

Regionální muzeum Mělník

Vlastimil Týma: Obrazy
Obyčejové tradice na Mělnicku obrazem
Kašpárkův rok 2013 obrazem
Loučení se zimou
Industriální stavby – Pivovar Lobeč
Zvířata v zámeckém parku

Mimoň

Obrázky z cest Jiřího Šlitra
Výstava kraslic

19. 1. – 9. 3. 2014
21. 3. – 20. 4. 2014

Mladá Boleslav

Muzeum Mladoboleslavska

Zapomenutá Ptácká ulice
Od turnýry k secesi
Fenomén rozhlas
Čas postní a velikonoční
Kateřina Bibrliková: Daily Inspirations
David Černý: Český betlém I.
Škoda očima Viléma Heckela
Filmové klapky

Mohelnice

14. 1. – 16. 3. 2014
14. 1. – 9. 3. 2014
18. 3. – 25. 5. 2014
21. 3. – 21. 4. 2014
25. 3. – 1. 6. 2014
23. 12. 2013 – 30. 4. 2014
29. 1. – 30. 4. 2014
12. 3. – 4. 4. 2014

Vlastivědné muzeum
Čas nejde zastavit

Moravský Krumlov

14. 2. – 25. 5. 2014

Městské muzeum a Galerie Knížecí dům

380 let knížectví Lichtenštejn v Moravském
Krumlově (1622–1908)
1. 11. 2013 – 31. 3. 2014

Most

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Otto Placht: Coincidentia oppositorum

Nové Město na Moravě

31. 1. – 15. 4. 2014

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vybraná výročí výtvarníků roku 2014
Photographia Natura 2013
Rudolf Ludmila, Kamila Skopová: Rok na vsi

Horácké muzeum

Martin Jelínek: Dřevokraj
Křičkovi
Přírůstky muzea za posledních 10 let

Nové Strašecí

Muzeum Nové Strašecí

6. 2. – 27. 4. 2014
6. 2. – 27. 4. 2014
6. 2. – 20. 4. 2014

16. 1. – 16. 3. 2014
6. 3. – 13. 4. 2014
20. 3. – 4. 5. 2014

Jaroslav Šustek: My z dobré naděje
6. 2. – 2. 3. 2014
Krása zaniklých světů aneb Co je paleontologie 13. 3. – 20. 4. 2014

IV

120 let Sklářského muzea

Nový Jičín

14. 9. 2013 – 1. 6. 2014

Muzeum Novojičínska, p. o.
Hračky ze staré půdy

6. 2. – 4. 5. 2014

Odry

Muzeum Oderska

Andere Seite Studio: Les / Obstwald.
Cesta hrabětickým lesem

20. 1. – 30. 4. 2014

Opava

Slezské zemské muzeum

Znamení vertikál
24. 9. 2013 – 23. 3. 2014
Můj svět. VI. ročník fotosoutěže Charity
25. 3. – 13. 4. 2014
Památník Petra Bezruče
Po stopách Slezských písní
3. 9. 2013 – 18. 3. 2014

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže

Kapličky, kříže a boží muka. Drobná sakrální
architektura Těšínska
25. 2. – 27. 6. 2014

Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Archikultura 2014. Mezinárodní
festival architektury

Městské muzeum v Mimoni

Škoda Auto Muzeum

24. 1. – 2. 3. 2014
4. 2. – 2. 3. 2014
4. 2. – 2. 3. 2014
4. 3. – 30. 3. 2014
4. 3. – 30. 3. 2014
1. 4. – 27. 4. 2014

Sklářské muzeum Nový Bor

6. 3. – 27. 4. 2014

Galerie města Ostravy – PLATO
Intimní interakce

28. 1. – 27. 4. 2014

Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov

Peter Kozma: Neznámé světy

30. 1. – 30. 3. 2014

Pardubice

Východočeské muzeum v Pardubicích
Historické hračky

Paseky nad Jizerou

Památník zapadlých vlastenců
Miroslav Sadílek: Fotografie

Písek

Prácheňské muzeum v Písku

31. 10. 2013 – 16. 3. 2014
7. 12. 2013 – 7. 6. 2014

Jihočeská krajina
Keramika 1890–1950. Poklady z depozitáře
SUPŠ Bechyně

Plzeň

1. 3. – 21. 4. 2014
2. 3. – 29. 3. 2014

Západočeská galerie v Plzni

Masné krámy
Obrazy krásy a spásy. Gotika
v jihozápadních Čechách
27. 11. 2013 – 9. 3. 2014
13
Na okraji davu. Umění a sociální otázka
v 19. století
20. 2. – 4. 5. 2014

Západočeské muzeum v Plzni

Mezi nouzí a blahobytem. Sociální otázka
v Plzni 19. století
28. 2. – 27. 4. 2014
Národopisné muzeum Plzeňska
Trapulky do bulky. Zapomenutá karetní hra 14. 2. – 13. 4. 2014

Poděbrady

Polabské muzeum

František Karel Foltýn: Jinak

Praha

8. 2. – 25. 5. 2014

Chvalský zámek

Ať žijí strašidla! Víly, skřítkové a bubáci
pro malé a velké

18. 1. – 6. 4. 2014
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Z činnosti Orgánů AMG

Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 5. prosince 2013 v Národním technickém muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 22. dubna 2013 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 18. září 2013 v Národním muzeu

Zprávy, aktuality, informace

Výchovně vzdělávací projekt Pernštejnský rok
Káva v muzeu. Na kafe s Maryšou – i do muzea
Webové služby AMG
Školáci a studenti si v muzeu připomněli operaci Anthropoid
Ad Pár poznámek ke sněmu
Jednání zástupců AMG s vedením NPÚ
Muzeana. Web pro podporu digitalizace muzejních sbírek
Študijný program Muzeológia a kulturne dedičstvo
Mezinárodní den muzeí v roce 2013
Oborová muzeologická knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví
Projekt vzdělávání zaměstnanců Židovského muzea v Praze
Web AMG v novém
Musaionfilm 2013
Městská policie nejen chrání, ale i obohacuje fondy
Museologica Brunensia na počátku
Nejkrásnější české knihy roku 2012
Oborový informační portál eMuzeum
Patriotismus – nacionalismus – národovectví
Český výbor ICOM spustil nové webové stránky
Archeologie barevných vrstev
Zahájení Festivalu muzejních nocí v Jindřichově Hradci
Visegrádská cena
Cena nadace Erste pro Muzeum romské kultury v Brně
Povodně zasáhly i Pražskou muzejní noc
Nejstarší sklářské muzeum na světě. Sklářské muzeum Nový Bor slaví 120 let
Bravo, Košice! aneb Zážitky z Festivalu slovenských muzeí
Předprázdninové hlavylámání v mělnickém muzeu
Nová trasa hornického vláčku
Audiprůvodce až do mobilu v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Výzva ke spolupráci na novele muzejního zákona
Cena Evropského muzea roku 2013
Aktivní přístup veřejnosti při tvorbě sbírky a výstavy Člověk ve fotografii
Kolínské muzeum místem nevšedních zážitků
Co je to vlastně ta sbírka muzejní povahy? K novele zákona č. 122/2000 Sb.
Pomáhat, chránit a být vidět aneb Kde mají ty správné boty
Mezinárodní workshop s mentálně handicapovanými v MG v Brně
Antické mýty jinak
Mezigenerační putování znojemským hradem
Mělnické muzeum získalo prestižní ocenění
Reflexe celostátní odborné akce muzejně-pedagogické disciplíny
Muzeologie nad hladinou

Muzeologie a muzejnictví

Prosím, čtěte… Sbírka jako jedna nedělitelná věc hromadná

Metodická centra

Zpráva o systému Demus
Metodické centrum muzejní pedagogiky
Zpráva o sustému CESik
Bezpečnost muzejních sbírek III. Minimální standard zabezpečení muzeí výtvarných umění
Muzea a digitalizace. Semináře o digitalizaci a všem kolem toho
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Sekce, komise, kolegia

Seminář Etnografické komise AMG ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
Setkání Kolegia muzeí královských měst
Zpráva ze zasedání Komise regionální historie Moravy a Slezska
Seminář muzejních pedagogů v Jičíně
Jednání Ústecké krajské sekce AMG
Třtina a psinečky nejsou žádná legrace
Zprávy z Krajských sekcí AMG
Zasedání Muzeologické komise AMG
Zpráva z konference konzervátorů-restaurátorů AMG
Seminář Etnografické komise AMG
Jednání Muzeologické, Archeologické a Knihovnické komise AMG
Seminář knihovníků muzeí a galerií v Ústí nad Labem 2013
Exekutiva AMG rok po sněmu
AMG a její orgány rok po sněmu v Opavě
Zpráva z konference konzervátorů-restaurátorů
Botanici na Čabárně

Z konferencí, seminářů

Konference Europeana, česká muzea a možnosti on-line prezentace sbírek
Fenomén kulturního dedičstva v spoločnosti – dějiny, současný stav a perspektivy
Poklady v pohybu
Dvacáté výroční setkání NEMO v Dublinu
Konference Archivy, knihovny, muzea v digitálním světě
Seminář Ochrana mečů ve sbírkách
Muzeum pro seniory
RE:PUBLIKUM
Muzeum a škola
Konečně se v parlamentu plodně jednalo. Konference Muzeum a návštěvník
Ohlédnutí za seminářem Muzea a sociálně znevýhodnění
Mezinárodní konference mobilita sbírek
Valné shromáždění ICOM v Rio de Janeiru
Zpráva z konference konzervátorů-restaurátorů
Botanici na Čabárně
Výroční konference NEMO v Bukurešti
Digitální muzeum se vydařilo

Představujeme

Městské muzeum a galerie v Holešově
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Nové expozice

Pravěk Mohelnicka
Nová stálá expozice Muzea Boskovicka
Alfons Mucha – Plakáty
Příroda pro budoucnost v Rokycanech
Žatecký stroj času
Nová expozice o staré Vltavě
Téma expozice

Přeshraniční spolupráce

Přeshraniční spolupráce na česko-polském pomezí
Spolupráce zámku Slavkov-Austerlitz a renesančního zámku Rosenburg
Hornické muzeum Příbram a přeshraniční spolupráce
Muzejní dialogy česko-slovenské
Z Jablonce do Ameriky a ještě dál?
Konference Slezská gotika Mistra Jacoba Beinharta
Ohlédnutí za Zemskou výstavou v Regionálním muzeu v Českém Krumlově
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Recenze

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje
Múzeum a historické vedy

Koho to napadlo

Káme, dřevo, hlína, kov a člověk tvůrce

Příběh muzejního předmětu

Kamenný žernov z Hostomic nad Bílinou
Prapračka v ústeckém muzeu
K dosud neznámé korespondenci Karla Maye
Lví ležany v Mariánské Týnici
Zlatý aureus

Pozvánky na konference, semináře

18. veletrh muzeí ČR
Textil v muzeu. Bytový textil – reprezentační i privátní
Muzeum a změna IV.
Muzea a sociálně znevýhodnění
Seminář knihovníků muzeí a galerií v Ústí nad Labem
Po stopách zdraví a nemoci člověka a zvířat III.
Prevence rizik a náprava škod způsobených haváriemi nebo živelnými pohromami II.
K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku II.
Obrazy, ze kterých žiji. Dílo Bohumila Hrabala v proměnách

Rozhovor

Rozhovor s ředitelem Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Rozhovor s ředitelem Oblastního muzea v Litoměřicích

Personálie

Noví ředitelé muzeí odpovídají: Mgr. Jiří Křížek
Noví ředitelé muzeí odpovídají: PhDr. Radka Křížková Červená
PhDr. Bedřich Štauber (15. 2. 1950 – 1. 10. 2013)

Publikace

Krátká kronika Uherského Brodu
Tradice a současnost rukodělné výroby v regionu Moravské Valašsko
Dušan Samuel Jurkovč
Kamzíci v Jeseníkách 1913–2013
Příběhy domů a vil
Umění lovu. Od obživy ke kratochvíli
Vademecum muzeologie
Folia ethnographica
Zdeněk Dvořák, sochař abstrakcionista
Lidová kultura v muzeu. Sbírky Etnografického ústavu MZM

Pozvánky na výstavy

Muzeum hl. m. Prahy: Vinohrady a Žižkov. Nová města za východní pražskou hradbou
Jihomoravské muzeum ve Znojmě: O tradiční svatbě na Znojemsku
Muzeum hl. m. Prahy – zámecký areál Ctěnice: Hrajeme si celý den
Muzeum města Ústí nad Labem: Příběhy míst. Topografie soudobé paměti národa
Moravské zemské muzeum: Cyril a Metoděj – doba, život, dílo
Podřipské muzeum: Antické vázy
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec: Živé dědictví
Muzeum Komenského v Přerově: Meopta 80. Historie optického průmyslu v Přerově
Západočeské muzeum v Plzni: Džungle za plotem
Pivovarské muzeum v Plzni: Plzeňské stopy v Indii
Městské muzeum v Moravském Krumlově: 380 let knížectví Lichtenštejn
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Volná místa

Regionální muzeum v Chrudimi: ředitel/ředitelka

Téma: Digitální prezentace sbírek

Workflow a způsob užívání on-line aplikace eSbirky.cz
Portál eSbírky
eSbírky pohledem uživatele – Slezského zemského muzea

Téma: Dokumentace současnosti

Soudobá dokumentace v České republice po 1989
Dokumentace současnosti a nejnovější historie doma i ve světě
Raději na stokoruny s Gottwaldem než uctívat baroko?

Téma: Gloria musaealis 2012

Výsledky XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2012
Gloria musaealis 2012: Pořadí prvních deseti míst
Bezprostřední dojmy vítězů

Téma: Povodně 2013

Povodně a muzea
Voda nás nezlomí?
Zámecký park Hradiště byl zatopen
Povodňová retroreportáž z Národního muzea

Téma: Muzeologie v teorii a praxi

Padesát let katedry muzeologie v Brně
Studium muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě
Pohledy absolventů oboru muzeologie v Opavě a Brně
Muzeologické vzdělávání v Bavorsku
Studium muzeologie ve Velké Británii
Vzdělávací projekt pro pracovníky muzeí, galerií a NPÚ v Královéhradeckém kraji
Dvanáct let Školy muzejní propedeutiky
Slovo k muzeologii

Téma: Muzeum a změna IV

Ohlédnutí za konferencí
Pohled účastníka
Prepojenie studia a praxe. Študenti na Múzeum a změna IV
Rozhovory s lektory ze zahraničí
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Kalendárium kulturních událostí
Galerie hl. m. Prahy

Colloredo-Mansfeldský palác
Adéla Babanová: Návrat do Adriaportu
28. 2. – 25. 5. 2014
Dům fotografie
Slovenská nová vlna – 80. léta
16. 12. 2013 – 12. 3. 2014
Městská knihovna
Petr Nikl: Hra o čas
12. 12. 2013 – 23. 3. 2014
Dům U Kamenného zvonu
Tim Burton
28. 3. – 3. 8. 2014
Dům U Zlatého prstenu
Život Galerie hl. m. Prahy 50
25. 9. 2013 – 5. 4. 2014

Galerie kritiků – palác Adria

7. ročník Ceny kritiky za mladou malbu 2014 11. 2. – 9. 3. 2014

Muzeum gastronomie Praha
České a moravské tradiční pokrmy
Tradiční velikonoční speciality

Muzeum hlavního města Prahy
Peníze, nebo život?
Kdo se bojí, nesmí do Prahy
Funerální litina v Praze
Praha Jiřího Boudy
Zámecký areál Ctěnice
Popelka. Jak se oblékají pohádky

Muzeum Policie ČR

1. 12. 2013 – 4. 3. 2014
5. 3. – 30. 4. 2014
5. 6. 2013 – 23. 3. 2014
20. 11. 2013 – 29. 6. 2014
7. 1. – 30. 3. 2014
4. 12. 2013 – 18. 5. 2014
13. 10. 2013 – 2. 3. 2014

Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu 19. 11. 2013 – 30. 6. 2014
Kriminalistika ve fotografii
29. 11. 2013 – 30. 4. 2014

Národní galerie v Praze

Valdštejnská jízdárna
Otevři zahradu rajskou. Benediktini
v srdci Evropy 800–1300
7. 11. 2013 – 7. 3. 2014
Palác Kinských
Vietnamské umění v Čechách
7. 2. – 11. 5. 2014
Salmovský palác
Ludvík Kuba – poslední impresionista 29. 11. 2013 – 6. 4. 2014
Veletržní palác
Jan Kotík (1916–2002)
18. 10. 2013 – 23. 3. 2014
Rudolf Volráb (1933–1969): Barevný neklid 23. 1. – 25. 5. 2014

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Hurá do školy!

Národní muzeum

25. 10. 2013 – 15. 6. 2014

České muzeum hudby
Otakar Ostrčil
19. 2. – 25. 3. 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
Venkov / Peníze
1. 3. – 3. 4. 2014
Nová budova
Peníze
29. 11. 2013 – 15. 7. 2014
Aféry / Peníze
29. 11. 2013 – 11. 5. 2014
Opráski sčeskí historje 20. století
31. 1. – 1. 4. 2014

Národní technické muzeum

Motocykly Ogar
13. 11. 2013 – 31. 3. 2014
Nejkrásnější české knihy roku 2012
27. 11. 2013 – 1. 6. 2014
Ceny Czech Grand Design: Nominace 2013 23. 1. – 30. 3. 2014

Národní zemědělské muzeum Praha

Osudový příběh Československého Zemědělského
muzea (1891) 1918–1952
12. 12. 2013 – 15. 7. 2014
Itálie z letadla
19. 2. – 13. 4. 2014

Poštovní muzeum

Legendy užité grafiky. Od filmového plakátu
k poštovní známce
26. 2. – 11. 5. 2014

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Liquid Time (sperk.sk>cz)
Galerie Josefa Sudka
Miroslav Jodas: Fotografie

30. 1. – 30. 3. 2014
16. 1. – 20. 4. 2014

Židovské muzeum v Praze

Galerie Roberta Guttmana
Pravda a lež. Filmování
v ghettu Terezín 1942–1945
29. 8. 2013 – 30. 3. 2014
Vzdělávací a kulturní centrum
Staré stromy na židovských hřbitovech
6. 2. – 13. 3. 2014

Prachatice

Muzeum české loutky a cirkusu
Dětský svět za císaře pána

Předklášteří

17. 10. 2013 – 15. 3. 2014

Podhorácké muzeum

Zapomenutí svědkové dávné slávy. Umění od 17. do počátku
19. století ze sbírek Muzea Brněnska
4. 2. – 30. 3. 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
Stříbro chudých. Cínové předměty
10. 12. 2013 – 16. 3. 2014
Ve šlépějích dědečka Komenského. Vzdělaný muž s barokní
parukou Daniel Arnošt Jablonský
10. 12. 2013 – 28. 3. 2014

Přeštice

Dům historie Přešticka

Jede, jdede mašinka
22. 1. – 9. 3. 2014
Žijeme (s) korálky
22. 1. – 9. 3. 2014
František Weyda: Krása a tajemství mikrosvětů  26. 3. – 18. 5. 2014
Můj méďa
26. 3. – 18. 5. 2014

Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Dobové příborské plakáty

16. 2. – 23. 3. 2014

Příbram

Hornické muzeum Příbram

Březové hory – cáchovna hotelu Vojtěch
Obrazový svět pozdního středověku.
Gotické kamnové kachle

Rajhrad

5. 2. – 30. 4. 2014

Památník písemnictví na Moravě
Vítězslav Nezval – život a dílo
Kuchařky – recepty našich předků

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

1. 11. 2013 – 30. 3. 2014
8. 1. – 29. 4. 2014

Jan Saudek: Obrazy a fotografie
Jana Marešová-Molovčáková: Marestone
Origami
XII. rakovnický fotosalon

Rokycany

30. 1. – 16. 3. 2014
31. 1. – 9. 3. 2014
13. 3. – 18. 5. 2014
20. 3. – 20. 4. 2014

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Druhohorní a třetihorní nálezy
Historické cukrárny

Roudnice nad Labem

13. 2. – 6. 4. 2014
6. 3. – 27. 4. 2014

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Lubomír Fuxa: Za světem III.
Tušení přítomnosti
Otto Placht: Brány vnímání / Jiné světy

27. 2. – 30. 3. 2014
27. 2. – 30. 3. 2014
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Kalendárium kulturních událostí
Podřipské muzeum

Nová stálá expozice:
Národy antického Středomoří řeckýma očima   od března 2014
Peněžní památky regionu
4. 2.–12. 6. 2014
Lidová architektura Štětska
7. 1. – 28. 3. 2014
100 let skautského střediska Říp
7. 1. – 28. 3. 2014

Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Čokoláda
Od Studia kamarád po Krajinu her

Rožnov pod Radhoštěm

18. 10. 2013 – 30. 4. 2014
22. 11. 2013 – 31. 3. 2014

Valašské muzeum v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, n. k. p.
(Ne)zapomenutá Tesla

Rýmařov

10. 2. – 17. 8. 2014

Sabina Soušková: Konfese

5. 2. – 5. 3. 2014

Říčany

Obojživelníci

13. 2. – 30. 4. 2014

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Obec Klučenice
Ze života hmyzu

21. 1. – 21. 3. 2014
27. 3. – 4. 5. 2014

Semily

Muzeum a Pojizerská galerie
Tajemství medu
Malíři Pojizeří

6. 12. 2013 – 2. 3. 2014
10. 1. – 9. 3. 2014

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči
Národní geopark Železné hory
Památník Vítězslava Nováka
Výtvarný obor ZUŠ Skuteč

2. 1. – 30. 3. 2014
25. 3. – 22. 4. 2014

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o.

Jakub Potěšil: Bukaj Na hraně
FOS. Fotografie sokolovského fotoklubu

22. 1. – 2. 3. 2014
8. 3. – 6. 4. 2014

Stěbořice

Arboretum Nový Dvůr

Historie arboreta ve fotografiích
Cesta Severem aneb
Kajina a příroda Fennoskandie

Strakonice

7. 3. – 4. 4. 2014

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Přehlídka 14

Šumperk

1. 2. – 16. 3. 2014

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Jak se rodí večerníčci

VI

Muzeum Českého lesa v Tachově
Lada Kratochvílová: Vše je možné
Nahlédnutí do depozitáře

1. 3. – 13. 4. 2014
18. 3. – 8. 6. 2014

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Martina Balcarová: Podmořská setkávání
Tajnosti z depozitářů muzeí
Ústeckého kraje

Terezín

12. 12. 2013 – 2. 3. 2014

3. 3. – 13. 4. 2014
20. 3. – 11. 5. 2014

Památník Terezín, n. k. p.
Muzeum ghetta
Rodinný tábor

6. 3. – 31. 3. 2014

Trutnov

Galerie města Trutnova

Secese – Art deco
Práce studentů Ateliéru Socha I.
na FAVU v Brně
MÚ Trutnov
Patrick Marek: Hodně zblízka
Jazz-World-Photo

23. 1. – 1. 3. 2014
13. 3. – 19. 4. 2014
16. 1. – 14. 3. 2014
20. 3. – 23. 5. 2014

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Každý den slouží len. Slavná minulost
trutnovského podniku Texlen
Polsko-česká fotografická všechnice

3. 2. – 25. 5. 2014
16. 1. – 30. 3. 2014

Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.

Nové stálé expozice: Svět neživé přírody
Svět portálů a bran
Valdštejnové na Třebíči
Lidé. Místa. Osudy
Poklady pod vodou
Vamberecká krajka Jany Štefkové
Hračky za První republiky a Protektorátu
Čechy a Morava

19. 1. – 6. 3. 2014
16. 3. – 13. 6. 2014

Městské muzeum ve Stříbře, p. o.

Svitavy

6. 2. – 30. 3. 2014

Tachov

od 26. 11. 2013
od 26. 11. 2013
od 26. 11. 2013
od 26. 11. 2013
13. 3. – 11. 5. 2014

Muzeum Třineckých železáren a města Třince, a. s.

14. 1. – 25. 3. 2014
14. 1. – 21. 3. 2014

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Dekorační kameny
Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století
Jiří Urban, šperkař, klenotník, resaturátor

Malířský svět Miriam Machálkové
a Lenky Hladké
2222 dní strážnické nesvobody
Keramika

Stará radnice
Známá neznámá. Jihočeská architektura
20. století

27. 3. 2014 – 1. 3. 2015

Městské muzeum

Stříbro

Husitské muzeum v Táboře

Třinec

4. 3. – 31. 3. 2014
4. 3. – 30. 4. 2014

Strážnice

Tábor

27. 3. 2014 – 1. 3. 2015

Muzeum středního Pootaví Strakonice
Eva Ďurčová: Keramika
Vladimír Větrovský: Obrazy

20. 2. – 31. 5. 2014
27. 2. – 20. 4. 2014

Teplice

Městské muzeum Rýmařov
Muzeum Říčany

Člověk tvůrce, příběh pátý. Sklo
Lišejníky a mechorosty CHKO Jeseníky

Uherské Hradiště

20. 2. – 1. 6. 2014
6. 3. – 27. 4. 2014
6. 3. – 30. 3. 2014

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

To nejlepší z archeologie. 100 let objevů a výzkumů
na Uherskohradištsku
21. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Slovácko před 100 lety.
Fotografie Erwina Rauppa
6. 2. – 21. 4. 2014

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského
JUDr. Václav Robert hrabě
z Kounic (1848–1913)
Predátoři ptačí říše – dravci a sovy

24. 9. 2013 – 8. 6. 2014
7. 2. – 4. 5. 2014

Kalendárium kulturních událostí
Ústí nad Labem

Vysoké Mýto

Muzeum města Ústí nad Labem
Indiáni Severní Ameriky
130 let ústeckých veslařů na Labi
Po stopě Karla Maye

25. 1. – 30. 5. 2014
30. 1. – 30. 3. 2014
5. 2. – 8. 6. 2014

Ústí nad Orlicí

Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
V čem na ples?
Na dvou kolech…

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Pivovarnictví v Pardubickém kraji

Vlastivědné museum

110 let Ski klubu ve Vysokém
6. 2. – 23. 3. 2014
6. 2. – 23. 3. 2014

2. 3. – 11. 5. 2014

Vysoké nad Jizerou
Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.

25. 10. 2013 – 31. 3. 2014

Expedice středověk
16. 11. 2013 – 2. 3. 2014
Song Mi Kim: Legenda o línem mnichovi
9. 1. – 30. 3. 2014
Od zrnka ke chlebu
6. 3. – 29. 6. 2014
Velikonoce v muzeu
30. 3. – 27. 4. 2014

Vojenský prostor – vstup zakázán!
Kabelky – nezbytná maličkost
Královna Dagmar, česká princezna
Stavebnice Merkur
Letecké a jiné modely
20 let Skupiny historického šermu Armet
Velikonoční kraslice

Městské muzeum Veselí nad Moravou

Vlastivědné muzeum

Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských

Veselí nad Moravou
Veselské předměstí

16. 2. – 23. 3. 2014

Vinařice u Kladna

Hornický skanzen Mayrau
Vladimír Boudník: Grafika

Vlašim

21. 10. 2013 – 30. 3. 2014

Ze světa vážek. Fotografie
Václava Vilimovského
Vladimír Mencl: Mezi nebem a zemí

27. 2. – 23. 3. 2014
27. 3. – 20. 4. 2014

Vodňany

Městské muzeum a galerie Vodňany
Muzeum
1. světová válka v dokumentech muzea
Příběh opuštěných planetek
Galerie
Hry a klamy

Muzeum

13. 2. – 30. 3. 2014
13. 1. – 30. 3. 2014
4. 2. – 24. 3. 2014

Vojna u Příbrami – Lešetice

Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Ani gram uranu okupantům

2. 1. – 6. 7. 2014

Volyně

Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

4. 5. 2013 – 30. 3. 2014

16. 11. 2013 – 30. 3. 2014
15. 2. – 12. 4. 2014
28. 9. 2013 – 31. 3. 2014

Vrchlabí

Krkonošské muzeum
16. 1. – 20. 4. 2014
21. 2. – 4. 5. 2014
4. 3. – 18. 5. 2014

Muzeum regionu Valašsko, p. o.
60 let výroby důlních rozbušek
ve Vsetíně
Kniha je kamarád
Egypt – dar Nilu
Jan Machala: Fotografie přírody

Zbiroh

Městské muzeum ve Zbiroze
Hory světa. Fotografie Petra Němce
Výšivky Boženy Nepeřené

10. 12. 2013 – 30. 4. 2014
6. 2. – 9. 3. 2014
25. 2. – 30. 4. 2014
19. 3. – 30. 4. 2014

29. 1. – 27. 4. 2014
20. 2. – 21. 3. 2014
25. 3. – 18. 4. 2014

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Sakrální architektura pro firmu Baťa.
Realizace a návrhy
29. 1. – 20. 4. 2014
Martin Búřil
12. 2. – 13. 4. 2014
Ivo Sedláček: Horizont událostí.
Tvorba z let 2011–2013
19. 2. 2014 – 20. 4. 2014
Mezi východem a západem. Svatí Cyril a Metoděj
v kultuře českých zemí
26. 2. 2014 – 20. 4. 2014

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Všichni jsme příbuzní

Znojmo

16. 1. 2014 – 20. 4. 2014

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Ohlédnutí za retrem
30. 1. – 26. 3. 2014
Dům umění
Znojmo na fotografiích posledního rakousko-uherského
starosty Heinricha Hommy
9. 1. – 27. 3. 2014
Alexandr Walter: Obrazy
17. 1. – 1. 3. 2014
Gejša a samuraj
24. 1. – 19. 4. 2014

Žacléř

Městské muzeum Žacléř
Šikovné ruce
Žacléřsko očima umělců

Žamberk

Městské muzeum Žamberk
Velikonoce v muzeu

Augustiniánský klášter
Zapomenutí hrdinové
Kočárky paní Věry
Čtyři historické domy
Jiří Škopek: Pohlednice

Vsetín

Příroda kolem nás

Zlín

Muzeum Podblanicka

Podpisowatel mena Jakub Bursa
Jáchym Miniberger a řemeslo
koželužské
Karel Špillar: Ženy
Galerie Na shledanou
Jaromír Novotný #11

Zábřeh

16. 1. – 15. 3. 2014
28. 1. – 23. 3. 2014
30. 1. – 2. 3. 2014
6. 2. – 20. 4. 2014
14. 3. – 27. 4. 2014
20. 3. – 27. 4. 2014
8. 4. – 20. 4. 2014

Žatec

6. 12. 2013 – 2. 3. 2014
7. 3. – 25. 4. 2014
13. 4. – 23. 4. 2014

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Návraty volyňských Čechů
5. 12. 2013 – 2. 3. 2014
Sladký život čokolády
30. 1. – 27. 4. 2014
Velikonoční vajíčko
27. 3. – 27. 4. 2014
Křížova vila
Sokolovo 1943
13. 3. – 18. 5. 2014
Tomáše Vosolsobě: Československá pošta v 70. letech aneb
Život pošty za normalizace
16. 1. – 9. 3. 2014

Železnice

Místní vlastivědné muzeum
Pojizerská skupina výtvarníků

13. 3. – 18. 4. 2014

VII

Z bazénu před obrazy

Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením
Koncem února se otevře nově zrekonstruovaná historická budova městských lázní, která se stane novým sídlem
Oblastní galerie Liberec. Vedle výstavních prostorů pro stálou expozici i krátkodobé výstavy, jsou součástí
budovy také místnosti pro edukační programy, knihovna, kavárna, prodejna katalogů a prostory pro zázemí
galerie jako jsou kanceláře, archív, depozitář, fotoateliér a restaurátorské dílny. Autorem projektu rekonstrukce je
architektonický ateliér SIAL pod vedením Ing. Karla Novotného a Ing. arch. Jiřího Bučka. Budova městských lázní je
vybavena nejmodernější technikou pro výstavní prostory.
Jedním z klíčových hledisek při návrhu výstavních prostorů je řešení osvětlení, související nejen s kvalitou vjemu
vystavených exponátů, ale také s mikroklimatickými podmínkami, které ovlivňují stárnutí citlivých exponátů.
Koncepce osvětlení výstavních prostorů v nově zrekonstruované budově je založena na měkkém rozptýleném
osvětlení. Tam kde to stavební řešení objektu dovoluje, je v průběhu dne zdrojem světla přírodní denní světlo.
Toto řešení je použito v prvním a druhém nadzemním podlaží. Denní světlo do prostorů vstupuje okenními otvory,
u hlavního víceúčelového sálu také stropním světlíkem. Pro vytvoření rovnoměrně rozptýleného světla jsou okenní
otvory z vnitřní strany opatřeny rozptylnou textilií, která jednak omezuje procházející oblohové světlo na potřebnou
úroveň, a jednak rozptyluje přímé sluneční světlo. Zasklení oken je opatřeno UV fólií, která eliminuje UV složku
optického záření obsaženou v denním světle. Umělé osvětlení výstavních prostorů tvoří dvě osvětlovací soustavy:
celková a směrová. Celková osvětlovací soustava zajišťuje rovnoměrně rozptýlené měkké osvětlení v celém
výstavním prostoru a tvoří ji nepřímá zářivková svítidla. Světlo použitých zářivek má neutrálně bílý barevný tón,
aby jej bylo možné, u místností s přístupem denního světla, snadno doplňovat a kombinovat s přírodním světlem
bez výraznějších barevných přechodů. Směrová osvětlovací soustava umožňuje plošné osvětlení vybraných částí
prostoru, například výstavních stěn nebo bodové osvětlení jednotlivých exponátů. Tuto osvětlovací soustavu tvoří
lištový napájecí systém osazený nejmodernějšími směrovými svítidly pro světelné diody (LED). Použité světelné
diody mají teple bílý barevný tón a zajišťují věrné podání barev. Obě soustavy lze samostatně a nezávisle ovládat.
Toto řešení umožňuje vytvoření čistě směrového nebo čistě rozptýleného osvětlení nebo lze oba typy osvětlení
kombinovat v libovolném poměru. Zářivková svítidla, vytvářející celkové osvětlení, jsou osazena elektronickými
stmívatelnými předřadníky DALI, které umožňují plynulou regulaci světelného toku. Směrová svítidla do lišty mají
manuální plynulou regulaci světelného toku. Jejich optickou část tvoří patentovaný optický systém, který se skládá
ze sady reflektorů s různě širokými vyzařovacími úhly. To umožňuje pouhou výměnou reflektoru změnit charakter
vyzařování. Svítidla lze osadit clonícím příslušenstvím, které umožňuje omezit přímé oslnění od svítidel.
Osvětlovací soustava je připojena na řídicí systém, který umožňuje v jednotlivých sálech nastavit úroveň celkového
osvětlení, vytvořit různé provozní režimy a světelné scény. Zajímavostí, která se váže k původnímu interiéru,
je použití replik původních obloukových lamp pro osvětlení vstupu a hlavních komunikačních prostorů, které byly
vyrobeny podle dochované obrazové dokumentace.
Bezesporu nejzajímavějším prostorem je původní bazénová
hala. Pro účely nového využití, bylo navrženo její horizontální
rozdělení v úrovni hrany původního bazénu. Tím vznikly
dva nové prostory. Horní prostor slouží jako víceúčelový
sál, spodní prostor slouží jako výstavní sál pro krátkodobé
výstavy. Dělicí konstrukce je z obou stran zasklena, tedy
jak v úrovni podlahy víceúčelového sálu, tak v úrovni stropu
sálu pro krátkodobé výstavy. V meziprostoru obou zasklení
je osazena soustava zářivkových svítidel, která prosvětluje
podlahu horního prostoru a strop dolního prostoru. Horní
víceúčelový sál je tak prosvětlen stropním světlíkem
a prosvětlenou podlahou. Prosklený strop výstavního sálu pro
krátkodobé výstavy velmi věrně napodobuje světlík a vytváří
dokonalou iluzi denního světla.
Otevření nově zrekonstruované budovy Oblastní galerie
v Liberci je spojeno s konferencí zaměřenou na osvětlení,
v rámci které bude představeno nejen osvětlení nových
výstavních prostorů, ale také nejnovější trendy v oblasti
světelné techniky pro výstavní prostory. Konference se bude
konat 25. 2. 2014.

ETNA s.r.o., Mečislavova 2, Praha 4
etna@etna.cz, www.etna.cz

1[14

Téma: 20 let Českého výboru ICOM
20 / 68
Vážení a milí čtenáři,

Český výbor ICOM má základní ambici integrovat české
muzejnictví do mezinárodní komunity. Podporujeme prezentování českých projektů v zahraničí, usilujeme o to, aby

toto číslo Věstníku Asociace muzeí a galerií České re-

se do práce mezinárodních komisí ICOM zapojilo co nejvíce

publiky je věnováno ICOMu. Uvedené texty byly sepsány

našich muzejníků. Zároveň pracujeme na zprostředková-

k připomenutí 20. výročí od vzniku Českého výboru ICOM.

vání výsledků práce ICOMu v Česku formou překladů růz-

Český výbor a s ním i Slovenský komitét tak patří mezi nej-

ných dokumentů, nejnověji Etického kodexu pro pracovníky

mladší členy Mezinárodní rady muzeí. Vedle těchto mladic-

přírodovědných muzeí. Usilujeme o posílení mediální pozice

kých narozenin ale můžeme hrdě slavit i kmetských 68 let.

ČV ICOM. Za tím účelem jsme loni spustili nový web http://

Ve své existenci totiž navazujeme na tradici Českosloven-

www.czech.icom.museum, v odborných časopisech jsme

ského výboru ICOM založeného už v roce 1946.

publikovali texty o naší činnosti, současné české muzejnic-

Oslava je zároveň prostorem k bilancování toho, co jsme
dosáhli v minulosti. Ve světle těchto informací se pak můžeme zamyslet nad tím, jaké jsou naše úkoly do budoucnosti.

tví jsme prezentovali i v časopise ICOM News.
Inspirativní čtení Vám přeje
předsednictvo Českého výboru ICOM

Předsednictvo Českého výboru ICOM (od roku 2012): zleva Vlastimil Vykydal, Martina Lehmannová, Ivo Štěpánek, Martina Galetová,
Milan Hlaveš. Foto: Gabriel Urbánek
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Články k tématu 20 let Českého výboru ICOM shromáždila
a editorsky připravila Martina Lehmannová

Zdravice od Pavla Hlubučka
Při příležitosti 20. výročí činnosti Českého výboru ICOM
a bilancování spolupráce Odboru ochrany movitého kul-

Zdravice od Hanse-Martina Hinze

turního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury s ním
v uplynulých dvaceti letech, mi dovolte připomenout začátky této spolupráce od devadesátých let minulého století.

S velkým potěšením chci gratulovat Českému výboru

Období politických a společenských změn po roce 1989

ICOM k 20. výročí existence. K jeho založení došlo rok po

se české muzejnictví rozhodlo využít nejen k emancipaci

vzniku České republiky v lednu 1993 a od té doby se stal

a posílení svého postavení v rámci humanitních věd, ale

pevnou základnou pro muzejní pracovníky v nesnadných

také k zvýraznění významu a funkce muzeí v moderní ob-

dobách české historie. Český národní výbor zaznamenal ex-

čanské společnosti. K tomu bylo nutné vytvořit základní

ponenciální růst počtu členů a řadu úspěchů. Počet indivi-

strukturu subjektů, které by byly jednak schopné české-

duálních členů se jen za posledních deset let zdvojnásobil,

mu muzejnictví pomoci a jednak se staly partnery veřejné

ze 114 v roce 2003 na 228 v roce 2013, a má více jak 60 insti-

správy. Tím spíše, že mít v oblasti muzejnictví kompetentní

tucionálních členů. Toto výročí je příležitostí k bilancování

partnery bylo také v zájmu této veřejné správy, které teh-

jedinečné historie Českého výboru ICOM a také k pohledu

dy šlo zejména o partnerství při přípravě nové legislativy,

do pestré a činorodé budoucnosti.

při zajišťování kvalitního informačního servisu pro muzea

Dnes je ICOM jedinou organizací, která na mezinárodní
úrovni reprezentuje muzea a muzejní pracovníky. Člen-

i galerie a při aplikaci důsledků transformačních změn ve
společnosti do oboru muzejnictví.

stvím v ICOMu získáváte přístup do mezinárodního fóra,

Postupně byly proto v roce 1990 založeny Asociace mu-

globální sítě více jak 30 000 muzejních specialistů. Spolu-

zeí a galerií České republiky (AMG) a Rada galerií České re-

prací v národním výboru máte možnost utvářet lokální ko-

publiky (RG). Pro obor muzejnictví bylo ale neméně důleži-

munitu kolegů. Jednou z vizí ICOMu je svět, v němž bude

té integrovat se do mezinárodních struktur a co nejrychleji

všeobecně akceptovaná důležitost a význam přírodního

české muzejnictví vyvést z letité mezinárodní izolace. Jak

a kulturního dědictví. Chápejte své členství jako součást re-

pro obor, tak pro státní správu bylo také velmi významné

prezentace globální muzejní komunity, povzbuďte spolu-

zprostředkování zahraničních poznatků, aby mohly být co

práci mezi výbory a zeměmi na všech úrovních, spojováním

nejrychleji zapracovávány do praxe českých, moravských

a sdílením informací.

a slezských muzeí a galerií. Přirozeným partnerem státní

Dnes na celém světě existuje 114 národních výborů

správy v této oblasti byl již od roku 1991 Československý

ICOM a tento počet nás ujišťuje v tom, že práce organizace

výbor ICOM, jehož nástupcem se po rozdělení Českosloven-

dosáhla světového významu. Národní výbory jsou základní

ska stal v roce 1994 nově ustavený Český výbor ICOM. Tímto

buňkou v živoucím organismu ICOMu, přispívají k lokální

partnerstvím byly vytvořeny organizační předpoklady příš-

implementaci programu, jako je ochrana před ohrožením,

tího úspěšného vývoje oboru. AMG, RG a Český výbor ICOM

a dávají nám zpětnou vazbu. Spolupráce národních výborů

funkci partnerů veřejné správy plní, vždyť všechno pod-

pomáhá posílit mezinárodní muzejní a památkovou obec

statné, co se v oboru muzejnictví po roce 1990 uskutečnilo,

a ukazuje sílu energie našich členů.

bylo výsledkem spolupráce těchto subjektů, zejména s Mi-

V minulých dvaceti letech měla práce Českého výboru

nisterstvem kultury. Zatímco AMG a RG svou činnost mu-

ICOM významný vliv na společenství ICOMu. Výbor se ne-

sely postupně profilovat, obsah činnosti Českého výboru

zasloužil pouze o propojení vlastních členů, ale podílel se

ICOM je dán – cílem národních výborů ICOM je podporovat

na spolupráci napříč kulturami a na vedení mezinárodního

muzea a muzejní pracovníky při jejich vědecké práci, v péči

dialogu. Chtěl bych poděkovat za plodných 20 let odpo-

o sbírky a jejich uchování, při prezentaci materiálu i při zvy-

vědné práce směřující k uplatňování vizí a cílů ICOMu a za

šování vědecké kvalifikace muzejních pracovníků. Z toho

Vaši aktivní spolupráci v tomto společenství. Velmi se těším

plyne také obsah partnerství s Ministerstvem kultury.

na úkoly, které budete naplňovat v budoucnosti.

Za dosavadní spolupráci Českému výboru ICOM děkuji
a těším se, že se mu bude i v dalších letech dařit smysl své

Hans-Martin Hinz
prezident ICOM

činnosti dobře naplňovat k prospěchu českého muzejnictví.
Pavel Hlubuček
ředitel Odboru ochrany movitého

Z angličtiny přeložila Martina Lehmannová
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Zdravice od Luďka Beneše

o vypracování a podpisu společného memoranda. Dala by
se zde uvést ještě řada oblastí i konkrétních projektů, na

Vážení přátelé, milé kolegyně a milí kolegové, Vy, kteří

nichž se AMG a ČV ICOM společně podílejí; já se však musím

jste členy Českého výboru ICOM, je pro mne ctí, že mohu

a chci zmínit o zcela neoficiální aktivitě, totiž o společném

přidat několik slov a vět k oněm mnoha, které již byly pro-

výjezdním zasedání, které probíhá vždy v letních měsících

neseny u příležitosti Vašeho kulatého výročí, tedy v době,

v některém z mnoha krásných míst Čech či Moravy. Právě

kdy si připomínáme 20 let od vzniku Vaší organizace, resp.

zde se domlouváme na dalším pokračování již tradičních

její transformace z „federální“ na „republikovou“ úroveň.

společných projektů, na přípravě a realizaci zcela nových

Omlouvám se, že volím dosti neobvyklou formu slav-

aktivit i na méně reprezentativních, ale stejně důležitých

nostního projevu v psané, resp. tištěné podobě, ale v této

maličkostech. Zde pak vznikají i nová přátelství a užitečné

chvíli mi připadá velice vhodná, ba přímo patřičná. Neboť

osobní a pracovní kontakty, obzvláště, když se včas stihne

činnost ČV ICOM a zejména lidí, kteří stáli a stojí na jeho čele

ukončit pracovní část zasedání a můžeme přejít k „volné zá-

i těch, co tvořili a tvoří jeho členskou základnu, vyryla na

bavě“, kterou se ovšem vždy prolínají debaty o problémech

poli českého muzejnictví výraznou brázdu, díky níž se uro-

našeho muzejnictví.

dilo mnoho užitečných, kvalitních, kalorických a přitom pro
lidský organismus zdravých plodin.

Na závěr bych rád připomněl pár jmen členů ČV ICOM,
s nimiž jsem měl příležitost se nejen setkat, ale také spo-

Ale dosti o historických úspěších a světlých zítřcích, je

lupracovat a poznal jsem je tedy poněkud blíže. Jistě mi

potřeba téma trochu odlehčit. Pokud mě má asociační pa-

odpustí, že vynechám jejich akademické tituly. Má paměť

měť neklame, což by se při mém téměř 25letém působení

se s přibývajícím věkem zhoršuje, ale přesto v ní nesmaza-

v AMG snadno mohlo stát, partnerské vztahy s ČV ICOM

telně zůstávají takové osobnosti, jako jsou Jana Součková,

existovaly od jeho samotného vzniku, tedy od roku 1994.

Helena Koenigsmarková, Vlastimil Vykydal, Ivo Štěpánek,

Na počátku byly skromné, obě organizace měly dosti práce

Zuzana Strnadová, Růžena Gregorová či v současnosti Mi-

a problémů „samy se sebou“, se svými stanovami, vnitřním

lan Hlaveš a Martina Lehmannová. Věřím, že s nimi, popř.

systémem, zázemím i pracovníky. Jednalo se tehdy přede-

s jejich kolegy či nástupci, budeme mít příležitost se nadá-

vším o pozvání a účast na zasedáních či jiných akcích, které

le setkávat a že tím pádem bude naše spolupráce stejně

partnerská organizace pořádala; osobní vztahy se teprve

úspěšná, ba ještě úspěšnější než doposud.

navazovaly, a to především na úrovni státních muzeí, je-

Luděk Beneš

jichž představitelé byli zastoupeni v některé a často v obou

předseda AMG

organizacích.
Přímá spolupráce byla zahájena někdy na přelomu tisíciletí, kdy již členská základna AMG i ČV ICOM byla stabilizovaná, kvalitně pracovaly jejich reprezentační orgány
a zejména docházelo i k častým osobním kontaktům. Díky
tomu (a samozřejmě i díky spolupráci a podpoře Ministerstva kultury ČR) mohla vzniknout Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis, v níž je od počátku udělována i Cena ČV
ICOM; ten je zároveň zastoupen i v soutěžní porotě. Obdobně se dařila a daří součinnost při přípravě Festivalu muzejních nocí a zejména jeho slavnostního zahájení. Nejvýznamnější společnou akcí se však – dle mého názoru – stal
cyklus mezinárodních muzeologických konferencí Muzeum
a změna / Museum and Change; v listopadu 2013 proběhl
již čtvrtý ročník. Zástupci AMG a ČV ICOM se (spolu s dalšími organizátory) setkávají již od počátku na jednáních

ČV ICOM a Exekutiva AMG na zasedání v Boskovicích 2013

Československý výbor ICOM –
hybatel dění

přípravného výboru i přímo v průběhu konference, řada

Český výbor ICOM slaví letos výročí 20 let od svého zalo-

z nich vystupuje na konferenci také s referátem či diskuz-

žení. Teprve v roce 1994 muzejníci v již „rozvedeném“ Česku

ním příspěvkem. Během zmíněného loňského ročníku se

a Slovensku připustili, že existence jednoho Českosloven-

navíc konalo společné jednání AMG, ČV ICOM a Rady galerií

ského výboru ICOM z praktických důvodů není možná. Celý

ČR se slovenskými partnery, které přineslo řadu podnětů

rok otáleli za tehdejšími politickými špičkami. Není se co

a návrhů, jak v budoucnosti spolupracovat, a také dohodu

divit, Československý výbor ICOM za sebou v té době měl
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48 let velmi úspěšné existence a jeho členové zásadním

podílel i Jiří Neustupný (1905–1981), archeolog, muzejník

způsobem ovlivňovali fungování ICOMu. 1

a tajemník Svazu československých muzeí (1926–1946),

Československo patřilo k prvním členům Mezinárod-

který se účastnil zasedání v letech 1947 v Mexiku a 1948

ní rady muzeí ICOM. ICOM byl založen na konferenci 16.–

v Paříži. První sídlo ČSv ICOM bylo v Knihovně Františka To-

20. listopadu 1946, konané před generálním zasedáním

piče na Národní třídě 11, později se přesunulo do Národní-

UNESCA ve dnech 19. listopadu – 10. prosince 1946 v Paříži.

ho muzea.

Mezi čtrnácti prvními signatáři bylo i Československo (další

V průběhu padesátých let se ČSv ICOM stabilizoval.

členové Austrálie, Belgie, Brazílie, Dánsko, Francie, Kanada,

Zástupci dojížděli do Paříže na plenární zasedání, v ICOM

Nizozemí, Norsko, Nový Zéland, Švédsko, Švýcarsko, Britá-

News se objevovaly informace o výstavách a publikacích

nie, USA). V průběhu roku 1947 se horečnatě pracovalo na

z československých muzeí. Na ovlivňování směřování ICO-

vybudování struktury a pravidel organizace, která si vytýčila

Mu už ale nebyly síly. Osudy členů byly pohnuté stejně jako

za hlavní cíl posílit mezinárodní spolupráci muzeí. Do roku

ona doba. V roce 1953 se stal předsedou ČSv ICOM Ferdi-

1948 se podařilo navýšit počet členských států na 53. Člen-

nand Prantl (1907–1982), přední český paleontolog, pra-

ská základna měla být vybudována v jednotlivých státech

covník Národního muzea. Nesouhlasil s režimem a dokonce

formou národních výborů, maximální počet členů každého

se ocitl ve vězení. V roce 1956 byl na 4. generálním zasedání

národního výboru byl 15 a jednotlivé státy měly do této

ICOM ve Švýcarsku zastoupen Vladimírem Novotným, teh-

patnáctky nominovat zástupce nejvýznačnějších muzeí

dejším ředitelem Národní galerie v Praze.

své země. Založením devíti pracovních skupin podle speci-

Teprve v šedesátých letech začali mít českoslovenští

alizace muzeí byl položen základ existence mezinárodních

muzejníci znovu ambice podílet se aktivněji na chodu ICO-

výborů.

Mu. Předsedou ČSv ICOM byl zvolen roku 1959 historik, ře-

Vedoucím orgánem ICOMu bylo předsednictvo a správ-

ditel Národního muzea, Vladimír Denkstein (1906–1993)

ní rada, do které byl zvolen i zástupce Československa Josef

a v této funkci setrval po tři následující volební období, do

Cibulka (1886–1968), významný historik umění, archeolog,

roku 1968. Roku 1962 se mezi členy ČSv ICOM dostal Jan

kněz, v letech 1938–1939 ředitel Státní sbírky starého umě-

Jelínek (1926–2004), antropolog, muzeolog, ředitel Morav-

ní, pozdější Národní galerie v Praze. Za Národní galerii byl

ského muzea, vedoucí externí katedry muzeologie na Uni-

v roce 1946 na zasedání ICOMu delegován, pak ale z gale-

verzitě Jana Evangelisty Purkyně v Brně. Hned se aktivně za-

rie odešel a Českou republiku zastupoval z pozice profe-

pojil do práce v mezinárodní komisi pro regionální muzea

sora Karlovy univerzity. Cibulka byl členem předsednictva

ICOM ICR. Na generální konferenci roku 1962 v Haagu byl

ICOMu po dvě volební období a až do roku 1952, kdy se

zvolen jejím předsedou a byl jím po tři volební období až

z politických důvodů předčasně vzdal mandátu, spoluur-

do roku 1971. Z inaugurační řeči u příležitosti druhé volby

čoval vývoj a směřování ICOMu v mezinárodním měřítku.

předsedou ICR na konferenci v New Yorku roku 1965 stojí

Předsedou Československého výboru ICOM (dále jen ČSv

za připomínku jeho úvaha o třech hlavních úkolech mu-

ICOM) zůstal až do roku 1953. Aktivně se na činnosti ICOMu

zea, kterými jsou: 1. práce vědecká a výzkumná, 2. moderní

Josef Cibulka, detail.
Zdroj: Archiv Národní galerie v Praze
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Jaromír Denkstein, detail.
Zdroj: Věstník Klubu Za starou Prahu

Jan Jelínek, detail.
Zdroj: Archiv Moravského zemského muzea
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dokumentace a 3. prezentace. Vědeckou práci v muzeích

června 1970), podporovali ho členové sekretariátu i řada

považoval za základní, neboť „bez možnosti vědeckého vý-

představitelů národních výborů. V Praze pak dostal Jelínek

zkumu a vědecké práce se stává museum pouhým reproduk-

s kolegy z ČSv ICOM, kteří také byli v Paříži, řádně vyčiněno.

torem“ a vzhledem k dnešnímu oslnění počítačovými médii

O připravované aktivitě měli nejprve dát vědět, aby mohli

stojí za to si připomenout i jeho plédování pro předmětné

dostat konkrétní instrukce a zejména, aby bylo možné ko-

expozice: „musejní prezentace pomocí trojrozměrného ma-

ordinovat postup se sovětskou delegací. 4

teriálu je jediná forma konkrétního sdělování informací, jako

Na generální konferenci ICOM pořádané na přelomu

protiklad k abstraktnímu sdělování informací pomocí tištěné-

srpna a září 1971 v Grenoblu byl Jan Jelínek zvolen prezi-

ho slova“.

2

dentem ICOMu. Ve své inaugurační řeči představil plán re-

Jan Jelínek měl velké ambice zapojit československé

formy organizace, který se skládal ze tří základních bodů:

muzejnictví do mezinárodních struktur. V roce 1965 vy-

1. prosadit ICOM celosvětově, za hranice Evropy a Severní

stoupil s návrhem, aby ČSv ICOM podal kandidaturu na

Ameriky, 2. otevřít ICOM většímu počtu členů, 3. posílit

uspořádání generálního shromáždění v roce 1968 v Česko-

vzdělávání členů především pomocí mezinárodních komi-

slovensku. Zdůvodňoval to nadcházejícími výročími 150 let

sí, na jejichž podporu a rozvoj se Jelínek zaměřil. Po svém

existence Moravského muzea (*1817) a Národního muzea

nástupu okamžitě zahájil práce na vytvoření nových stanov

(*1818). Roku 1964 se podílel na organizaci mezinárodního

ICOMu, na jejichž základě by bylo možné postavit progre-

setkání muzejních pracovníků v Opavě u příležitosti oslav

sivnější fungování organizace.

150 let výročí od založení Slezského muzea (*1814). Bohu-

Změnil se způsob přispívání členů ICOMu. Až dosud se

žel tyto snahy nevyšly. Na zasedání v Paříži roku 1966 bylo

spoléhalo na malé členské poplatky a především na nej-

rozhodnuto, že hostitelskou zemí generálního shromáždě-

různější dotace a granty, na jednu třetinu rozpočtu přispí-

ní se stane Německá spolková republika, konkrétně města

valo UNESCO. Jejich získávání ale bylo velmi nejisté. Nový

Kolín nad Rýnem a Mnichov, dále Berlín jako cíl exkurze. Jan

systém byl založen na výběru členských poplatků, které se

Jelínek se ale nenechal odradit a využil geografické blízkos-

zvýšily a stratifikovaly podle možností jednotlivých zemí.

ti a do programu konference v Německu prosadil prodlou-

Byla zrušena kvóta 15 zástupců za každou členskou zemi

žení postkonferenční exkurze z Berlína do Československa.

a od této doby už nebyla žádná hranice omezující počet

Ta se nakonec konala ve dnech 12.–14. srpna 1968 a vedla

institucionálních i individuálních členů. Jejich postavení se

přes Prahu do Brna a končila v Bratislavě. Exkurze se zúčast-

demokratizovalo – každý člen získal právo volit a být zvo-

nilo 400 muzejníků z celého světa. Jednalo se o obrovský

len do jakékoli funkce. Jelínek si od toho sliboval, že se tak

úspěch, brány československých muzeí se široce otevřely.

v ICOMu objeví mnohem více aktivních členů, s nimiž bude

O několik málo dní později však byla petlice dveří mocným

možné fungování organizace nadále zlepšovat. Význam-

bouchnutím okupace 21. srpna 1968 zase uzavřena.

nou roli tím pádem získaly mezinárodní výbory, protože

V roce 1968 se Jelínkovi podařila ještě jedna věc, vzal

právě v nich se mohli aktivní členové nejlépe prosazovat.

pod svá křídla vydávání časopisu ICOM News, který se při-

Nové stanovy byly schváleny na 10. generální konferenci

nejmenším do roku 1971 tiskl v Československu.

v Kodani roku 1974. Zde se také objevila nová témata. Jelí-

Přes politické problémy Československa se Janu Jelínko-

nek usiloval o zaměření pozornosti na aktuální situaci mu-

vi podařilo posilovat svůj význam v rámci mezinárodního

zeí, prosazoval debaty o dokumentaci současnosti, kterou

ICOMu. Jako jeden z mála dokázal najít východiska z pro-

chápal jako závažný problém soudobého muzejnictví. Ved-

blémů, ve kterých se ICOM ocital, a zformulovat vizi dalšího

la se diskuze k etice získávání sbírkových předmětů, vztahů

rozvoje. ICOM se na konci šedesátých let ocitl ve velmi váž-

muzeí a soukromých sběratelů. Odráží to i téma kodaňské

né krizi a dokonce se roku 1970 uvažovalo o jeho rozpuš-

konference „Museum ve službách člověka dnes a zítra: pe-

tění. Finanční situace byla neúnosná, organizace měla ob-

dagogická a kulturní role musea“.

rovské dluhy, fungování členské základny nebylo efektivní.

Svoje fungování v ICOMu chápal Jan Jelínek jako poslání

Mezi členy se zformovala „revoltující skupina“, jak ji nazval

a povinnou službu. Velmi podrobně se nad otázkou práce

jeden z jejích členů ředitel ICOM Hughes de Varine-Bohan. 3

pro ICOM zabýval v roce 1973. Ředitel ICOMu Hughes de

Z Jelínkových dokumentů vyplývá, že výsledky některých

Varine-Bohan uvažoval o rezignaci na svou funkci a Jelínek

jednání v té době byly velmi překotné. Ve svém archivu

mu to usilovně vymlouval. Zdůrazňoval mu, že není mož-

pečlivě uchoval reakci československých orgánů na událos-

né najít jakoukoli jinou organizaci, která má tak široké pole

ti z roku 1971. Na červnové schůzce v Paříži 1971 zřejmě do-

působnosti jako je ICOM, a to jak geografické, tak teoretic-

šlo k zásadní formaci „revoltující skupiny“, která Jana Jelínka

ké. Pokud už jednou pro něj kdokoli začne pracovat, musí

vynesla do svého čela. Tehdy už byl členem exekutivy (od

to vnímat jako nejvyšší poslání. Jelínek se také vždy snažil,
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aby z jeho působení v ICOMu získala co nejvíc jeho instituce

zajišťovala i takové drobnosti, jako například roku 1971 vý-

i Československo. Bohužel politická situace mu nebyla příliš

robu 5 000 reklamních tužek. 5

nakloněna. Roku 1971 se v Praze projednávala kandidatu-

Českoslovenští muzejní pracovníci ovlivnili existenci

ra Československa na pořádání 10. generální konference

ICOMu zásadním způsobem. Bez jejich přičinění by ICOM

v roce 1974. Ministerstvo kultury však podání návrhu za-

možná stále byl oním Jelínkem kritizovaným klubem 15ti

mítlo. Jelínek se aspoň snažil prosadit, aby aktivní členové

vyvolených a přinejmenším dva mezinárodní výbory by

mezinárodních výborů měli možnost uspořádat přinejmen-

neexistovaly, nebo byly založeny jinde a mnohem později.

ším jednou ročně setkání některého mezinárodního výboru

Přes veškeré nářky na izolaci Československa v dobách to-

v Československu. Není nezajímavé ani nahlédnout do jeho

tality v rámci ICOMu jsme byli členy velmi aktivními a tuto

pracovních výkazů. Na práci prezidenta ICOM si vyhrazoval

tradici si musíme připomínat. Zejména, když může být čle-

50 pracovních dní v roce a 5 služebních cest do zahraničí,

nem ICOMu jakýkoli muzejní pracovník, bez politických po-

které však často mívaly více zastávek v různých zemích.

volenek, posudků a stranických knížek, které byly v době

Samozřejmě se místem řady dalších jednání s partnery ze

před 25 lety nezbytné.
Martina Lehmannová

zahraničí stalo Brno a Praha. Kvůli své prezidentské funkci
v ICOMu se Jan Jelínek vzdal ředitelského postu Moravského muzea v Brně a nadále si ponechal pouze vedení Anthroposu.
Po ukončení prezidentského mandátu napřímil Jelínek
svou energii do posílení pozice muzeologie. Roku 1977 založil mezinárodní výbor pro muzeologii ICOFOM a po dvě
volební období, až do roku 1983 byl jeho předsedou.

1 Informace uvedené v textu vycházejí z pramenů Archivu ICOM
(za jejich poskytnutí děkuji Elisabeth Jani z oddělení dokumentace,
komunikace a spolupráce ICOM); archivu Českého výboru ICOM;
fondu ICOM v Archivu Moravského zemského muzea v Brně, dále
jen AMZM (za zpřístupnění děkuji Janu Obrovskému z AMZM);
z rozhovorů s Janem Hozákem z Národního technického muzea
a Jiřím Kvačkou z Národního muzea, dále Z. Z. Stránský, In Memoriam Jana Jelínka. Věstník AMG, 2004, č. 6, s. 15–16; Vinoš Sofka,
Vzpomínka na Jana Jelínka. Věstník AMG, 2004, č. 6, s. 16–18; Martin
Oliva, Profesor Jan Jelínek zemřel. Časopis Matice moravské, LXXXIX,
2004, č. 1–2, s. 291–293.
2 Jan Jelínek, Řeč inaugurační, New York, 1965, fond ICOM AMZM.
3 Hughes de Varine-Bohan, dopis Janu Jelínkovi, 30. září 1971, fond
ICOM AMZM.
4 7. července 1971, Zápis z jednání ČSv ICOM, fond ICOM AMZM.
5 Rapports sur les activités du Comité Tchécoslovaque de l´ICOM,
oddělení dokumentace, komunikace a spolupráce ICOM.

Předsedové Československého výboru ICOM
1946–1953 Josef Cibulka
1953–1959 Ferdinand Prantl
Josef Kuba, detail.
Zdroj: Archiv Národního technického muzea
V roce 1968 došlo i k obměně členů ČSv ICOM. Novým
předsedou se s účinností od 3. ledna 1969 stal Josef Kuba

od 1956 v zastoupení Vladimír Novotný
1959–1968 Vladimír Denkstein
1968–1989 Josef Kuba
1990–1994 Jana Součková

(1915–1999), jaderný fyzik, ředitel Národního technického
muzea. Josef Kuba patřil k organizačně velmi schopným
muzejním pracovníkům s mezinárodním rozhledem a sítí
přátelských vztahů, dokázal si také zajistit podporu čes-

Obnovení Československého
výboru ICOM po roce 1989

koslovenských politiků. Ve funkci předsedy ČSv ICOM byl

Uprostřed překotných událostí jara 1990, kdy i jinak

celých 21 let až do 27. března 1990. Usiloval o posílení spo-

spíše zdrženliví muzejníci propadali celodenním disku-

lupráce technických muzeí a za tímto účelem svolal v roce

zím, vytvářela se nová Asociace muzeí a galerií ČR a schů-

1972 schůzku do Národního technického muzea v Praze,

ze stíhala schůzi, přišla od Katky Tlachové z Moravského

kde byl založen Mezinárodní výbor pro musea a sbírky vědy

muzea v Brně pozvánka do Památníku Leoše Janáčka na

a techniky CIMUSET. Josef Kuba se stal jeho předsedou a byl

setkání, které mělo posoudit obrození Československé-

jím do roku 1977. Znovu byl zvolen v roce 1983 a ve funkci

ho výboru ICOM. I když se někteří kolegové divili, k čemu

setrval do roku 1990. V letech 1976–1980 byl členem exeku-

je zapotřebí dalšího muzejního sdružení, sál se zaplnil do

tivy ICOMu. V tiskárně Národního technického muzea se v té

posledního místa. Chyběli ovšem představitelé dosavad-

době vydávaly nejrůznější materiály pro ICOM a instituce

ního výboru, nebylo kde navázat, a tak se shromáždění
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usnášelo zcela volně. Již tady padlo spontánní a jedno-

do pařížské centrály, dokonce uhradilo (pro slovenskou část

značné rozhodnutí, že příští Československý výbor ICOM

předsednictva vždy slovenské MK) naši účast na generální

se musí otevřít všem českým, moravským, slezským

konferenci ICOM v kanadském Quebecu, takže jsme mohli

a slovenským muzeím a také všem jejich pracovníkům, kteří

uplatnit všechna svá hlasovací práva, uhradilo i první cesty

se budou chtít na jeho činnosti podílet, tak, jak se Meziná-

na zasedání poradního sboru a výkonného výboru, ovšem

rodní rada muzeí – ICOM – pod vedením prezidenta Jana

jen v původním rozsahu asi 18 členů. S nárůstem členů nás

Jelínka v 70. letech otevřela ve zbytku světa, zatímco v ČSSR

pak rázně osamostatnilo.

a dalších východoevropských zemích setrvaly národní vý-

Však jsme také růstu „členské základny“ věnovali znač-

bory na omezeném počtu delegátů nominovaných místní-

nou pozornost. Osobními jednáními jsme vcelku brzy zís-

mi úřady. Ještě v Janáčkově památníku byli vybráni členo-

kali všechna velká muzea a galerie a postupně se přidávaly

vé do přípravného výboru, jejichž úkolem bylo přichystat

i střední ústavy jako institucionální členové; pozvání pro

volby regulérního předsednictva, začít budovat funkční

individuální členy ovšem často troskotala na výši členské-

národní sdružení, začlenit je do mezinárodní organizace

ho příspěvku. Činil tehdy v přepočtu asi polovinu až dvě

a odborné spolupráce.

třetiny měsíčního platu, ale mohl – při notoricky nízkých

Velkou oporou byl od počátku Jan Jelínek a jeho fak-

gážích československých muzejníků – vydat i na jeden celý

tótum, Katka Tlachová. Jan Jelínek se ujal řízení schůzky

měsíční plat. Benefit ve volném vstupném do zahraničních

přípravného výboru s generálním tajemníkem ICOM Patric-

muzeí byl limitován: koruna stále ještě nebyla volně směni-

kem Cardonem, která se konala 17.–20. dubna 1990 v tzv.

telná, cesty do zahraničí se tudíž odbývaly spíše v houfech

vládní vile v Brně (dnes vila Stiastny), a byli na ni pozváni

cestovních kanceláří. Ledy se hnuly teprve, když jsme po

i zástupci polského a maďarského výboru ICOM. Jelínek nás

trpělivých jednáních s pařížským sekretariátem a výkonnou

zastoupil také na nejbližším zasedání Výkonného výboru

radou, s potvrzením československého statistického úřa-

ICOM v Paříži a připravil tak půdu pro hladký vstup nové-

du o výši našeho HDP v ruce, dosáhli souhlasu poradního

ho Československého výboru ICOM na mezinárodní scénu.

sboru se snížením individuálních členských příspěvků na

Ten se sešel ještě před tím, 31. října 1990, kdy na své první

polovinu. Proceduru, z níž profitovaly také další méně ob-

valné hromadě v Historickém sále Moravského zemského

dařené národní výbory, jsme se zdarem opakovali několik

muzea v Brně zvolil první předsednictvo v daném poměru

roků, až někdy v druhé polovině devadesátých let povstal

českých a slovenských zástupců a usnesl se na svém prvním

těsně před závěrečným hlasováním maďarský delegát, při-

ročním programu. Šlo nám především o organické začle-

pomněl – i v západním tisku hojně citované – prohlášení

nění do mezinárodní činnosti, o co nejširší zapojení všech

Václava Klause, že přeměna byla u nás dokončena, tudíž již

členů do zahraniční odborné spolupráce, o pozvednutí

žádné úlevy nepotřebujeme a maďarský výbor si je nepřeje,

našich institucí na úroveň mezinárodního fóra. Záměr měl

a žádost spadla do koše s konečnou platností. Nárůst člen-

nejméně dvě vážná úskalí: silnou jazykovou bariéru a nedo-

stva skrytě podporovala také inflace, která postupně snižo-

statek financí. Abychom dali členům do ruky srozumitelné

vala diskrepanci mezi členským příspěvkem a platem, ale

nástroje a umožnili jim zorientovat se v novém prostředí,

především – a to bylo podstatné – také zájem podílet se na

připravovali jsme postupně všechny základní dokumenty

odborné činnosti.

ICOM, konvence a doporučení UNESCO, legislativní úpravy

Ministerstvo kultury systematicky budovalo své dotač-

problematiky kulturního dědictví k vydání v českém překla-

ní programy, a když se nám podařilo dosáhnout rozšíření

du. Koruna ještě nebyla směnitelná, sjednávali jsme proto

titulu i na organizace s mezinárodním prvkem, aby bylo

smlouvy o spolupráci a výměně stipendistů se sousedními

možné financovat také zahraniční akce, získali jsme koneč-

výbory a takovou výměnu pak také organizovali. Aktivně

ně zdroje na příspěvky pro účast na zasedáních mezinárod-

jsme se podíleli na vzniku Středoevropské skupiny ICOM

ních odborných komisí, pro účast na vědeckých konferen-

(CEICOM), která pak na výročních setkáních po střídě disku-

cích (podmínkou jsme stanovili vlastní referát), pořádání

tovala a řešila obdobné problémy a otázky.

mezinárodních konferencí v republice, výjimečně též pro

Zároveň bylo třeba instituci administrativně zakotvit:

studijní pobyty a vědecké expedice, na vydávání publika-

Vyjednat registraci na ministerstvu vnitra, založit účet.

cí a tematické akce. Při výše uvedené generální konferenci

Nejprve bylo nutné najít typ „organizace s mezinárodním

v Quebecu jsme navázali kontakty s holandskými muzejní-

prvkem“. Ani k založení účtu nás nikdo nelákal – bylo třeba

ky a iniciovali kursy muzejního managementu, které u nás

zjistit, která banka, v které pobočce má právě volné okénko

nizozemští odborníci několik let za podpory ministerstva

a uvolí se nás přijmout. Naplnění účtu pak byla další kapito-

kultury vedli. Vystřídala se v nich dlouhá řada našich kole-

la. V samém počátku MK ČR ještě zaplatilo členské příspěvky

gů, nejen členů ICOM.
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Ve vášnivých diskuzích roku 1992, v době, kdy se jed-

a metodik byl několik let virtuálně přítomen v mé kanceláři

nalo o dalším osudu Československa, uspořádal ČSV ICOM

i doma, a to prosím v době předinternetové! Každý, kdo ho

v MZM v Brně konferenci „Muzea a nacionalismus“. Jedním

jen letmo poznal, si jistě vzpomene na jeho naléhavé, hodi-

z iniciátorů byl opět Jan Jelínek a konferenci, kde se sešly

nové a delší telefonáty po pevných linkách (jiné ani nebyly

a svá stanoviska prezentovaly výrazně profilované osob-

k dispozici), seznamující nás s vývojem světové muzeologie

nosti, jako nezávislý člen také předsedal. Vztahy ve výboru

a plné zájmu o kulturní a politické dění ve Vinošově vlasti.

nekopírovaly nálady ve státě. Většina členů si přála zachovat

Moje dnes dospělá dcera si ještě pamatuje, kolik vystyd-

společnou organizaci. Ale republika se rozdělila a adminis-

lých večeří a nepovedených víkendových obědů způsobilo

trativní nároky takový postup nedovolily. Česko-slovenské

moje předlouhé vysedávání na stoličce u telefonního pří-

předsednictvo se ještě společně účastnilo setkání CEICOM

stroje, jehož šňůra umožňovala pohyb v maximálním roz-

ve Výmaru a cestou zpět, doslova ve vlaku mezi Výmarem

sahu 1,5 m.

a Lipskem, projednalo způsob ustavení Českého a Sloven-

Díky ISSOM jsem získala příležitost poznat práci a názory

ského národního výboru. Na poslední společné valné hro-

několika předních světových teoretiků oboru, ovšem deba-

madě pak byla zvolena také samostatná předsednictva.

ty s účastníky zprostředkovávaly i muzejní praxi v různých

Rozdělení proběhlo přátelsky a korektně a přátelské zůstaly

zemích. Každému, kdo by se v tehdejším zatuchlém socia-

i vzájemné vztahy: obě předsednictva se nadále pravidel-

listickém Československu dostal do podobné situace, mu-

ně ročně scházela, jednou na té, podruhé na druhé straně

selo okamžitě dojít, že českému muzejnictví zoufale chybí

hranice, k informativním schůzkám, a zástupci výborů se

konfrontace s vývojem oboru na Západě, mezinárodní spo-

dodnes účastní výročních zasedání partnera.

lupráce, sítě odborných kontaktů a výměna zkušeností na

Jana Součková

celosvětové úrovni – což víceméně přesně odpovídá proklamovanému poslání Mezinárodní rady muzeí ICOM. Cesta

Československý / Český výbor
ICOM 1990–2006

byla tedy jasná, jen kvůli tehdejšímu režimu a překážkám,
které s rafinovanou zlovolností kladl všemu, co by mohlo
vést k otevření se světu a inovacím, bohužel neprůchodná.

Začátky a první roky existence novodobého Českoslo-

Po listopadu 1989 se podmínky výrazně změnily. V mu-

venského a později i Českého výboru ICOM jsou pro mě

zeu, podobně jako v téměř všech organizacích, došlo ke

osobně spojené hlavně s několika mimořádnými osobnost-

změně vedení, padly politické bariéry a lidé se přestávali

mi, se kterými jsem měla možnost se setkat, seznámit (s ně-

bát vyslovit svůj názor a požadavky. V Moravském (už zase

kterými se i dlouhé roky přátelit) a pracovat s nimi.

„zemském“) muzeu jsme měli to štěstí, že naším kolegou byl

Na samém začátku byl můj nástup do prvního zaměst-

Jan Jelínek, další ze zakladatelů brněnské muzeologie, člo-

nání v roce 1987, kdy jsem se stala organizační tajemnicí

věk vysoké erudice nejen v antropologii a muzeologii, s mi-

(tzn. sekretářkou, překladatelkou, tlumočnicí a děvčetem

mořádně širokým rozhledem, nesmírnou morální autoritou

pro všechno) nově založené Mezinárodní letní školy mu-

a mezinárodní prestiží, kterou získal mimo jiné jako prezi-

zeologie (International Summer School of Museology –

dent celosvětového ICOM v letech 1971–1977. Právě on se

ISSOM), dnešní terminologií řečeno společného projektu

svou autoritou a svým renomé největší měrou zasadil o to,

Moravského (tehdy ne „zemského“) muzea a brněnské

že naše iniciativa předcházející formální založení a etablo-

univerzity. U jejího zrodu stál významný představitel čes-

vání národního komitétu získala důvěru a vedla k cíli. Spo-

koslovenské muzeologie, můj tehdejší nadřízený Zbyněk Z.

lečně s Janem Jelínkem jsme uspořádali v brněnské „vládní

Stránský, respektovaný teoretik s kontakty na špičky v obo-

vile“ (dnes Vila Stiassny) v roce 1990 ono památné „revoluč-

ru, zakladatel postgraduálního studia muzeologie, který

ní“ zasedání představitelů režimních komitétů ICOM zemí

mimo jiné vybudoval unikátní muzeologickou knihovnu,

východního bloku, které připravovalo před Listopadem ‘89

uloženou v místnosti hned vedle mé kanceláře. Škola byla

ještě komunistické ministerstvo kultury, ale konalo se už za

zaměřená na teoretické základy a východiska muzejní prá-

zcela jiné politické situace. Zástupci některých zemí raději

ce a do značné míry vycházela z odborné platformy sou-

nepřijeli, aby si nezadali na tu či onu stranu, někteří z přítom-

středěné kolem Mezinárodní komise ICOM pro muzeologii

ných nedokázali opustit komunistickou rétoriku a naše teze,

(International Committee for Museology – ICOFOM), jejíž

že ve svobodné zemi má být i svobodný ICOM, umožňující

činnost s neutuchajícím elánem a energií organizoval a ko-

účast všech zájemců z řad muzejních pracovníků, jim vylo-

ordinoval Vinoš Sofka, brněnský rodák, celosvětový propa-

ženě naháněla strach a považovali nás za anarchisty. Teh-

gátor muzeologie, člen výkonné rady ICOM a švédský ob-

dejší generální tajemník ICOM Patrick Cardon, který se jed-

čan. Vinoš jako neúnavný debatér, rádce, zprostředkovatel

nání na naše pozvání také zúčastnil, však po jeho skončení
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odjížděl zpět do Paříže s jasným signálem, že českosloven-

je připravovala bez zkušeností za pomoci programátora –

ský ICOM už nadále nechce být státem regulovanou sku-

syna naší tehdejší sekretářky. Potom jsem léta s údivem sle-

pinkou vyvolených a prověřených šiřitelů komunistické

dovala, jak s poměrně malými změnami a úpravami vydrže-

ideologie, jako tomu bylo dosud.

ly tyto první „pokusné“ stránky dlouho funkční a v provozu.

Jan Jelínek také přišel s nápadem přizvat ke spolupráci

Obrovskou oporou při etablování sebevědomého

tehdejší ředitelku Národního muzea – Náprstkova muzea

výboru ICOM byla od začátku podpora a pochopení ze

asijských, afrických a amerických kultur Janu Součkovou –

strany ministerstva kultury, především ze strany ředite-

dámu, která novému ICOMu přinesla do začátků své zkuše-

le Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

nosti, diplomatické a vyjednávací schopnosti i noblesu, do

Pavla Jiráska, který byl sám aktivním členem předsednic-

té doby něco zcela nevídaného. Jana se stala první polis-

tva a později i předsedou mezinárodní komise ICOM pro

topadovou předsedkyní Československého výboru ICOM,

bezpečnost muzeí. S jeho pomocí se podařilo realizovat

lehce zvládla jeho transformaci a registraci na občanské

a prosadit řadu věcí – uveďme například redakční přípravu

sdružení podle nových zákonů (1992), kultivovaně mu

a prezentaci uloupených uměleckých děl z ČR v publikaci

vybudovala domácí zázemí i mezinárodní pozici v rámci

ICOM Paříž: 100 Missing Objects from Europe v roce 2000,

poradního sboru (ICOM Advisory Board) a uvážlivým vy-

kde kromě nás figurovala Itálie, Francie a Maďarsko. Tisko-

jednáváním tamtéž nám vydobyla (a nejen nám, ale i všem

vá konference k uvedení knihy v Praze proběhla za účasti

novým demokratickým zemím ve střední Evropě) finanční

tehdejšího prezidenta ICOM Jacquese Perota. Na přelomu

úlevy z platby členských příspěvků v době, kdy naše kupní

srpna a září 2002 jsme v Brně a v Praze uspořádali výroční

síla byla malá a kdy to české muzejnictví velmi potřebovalo.

konferenci mezinárodní komise ICMS s tematikou Security

S respektem a v přátelském duchu provedla federální ICOM

and Training. S odstupem času je úsměvné, že pro její účast-

rozdělením na český a slovenský a následnou novou regis-

níky – bezpečnostní managery muzeí z celého světa, bylo

trací (1994); to vše natolik taktně, že se nám se slovenskými

mnohem zajímavější než sedět a poslouchat konferenční

kolegy podařilo zachovat si zcela nadstandardní přátel-

příspěvky kolegů vyjíždět do terénu a účastnit se takřka

ské vztahy, kodifikované ve smlouvách o spolupráci (prv-

v přímém přenosu boje muzeí a památek s povodněmi, kte-

ní z nich uzavřela jménem české strany Jana Součková se

ré tou dobou zrovna vrcholily. Připravený program konfe-

svým protějškem Ivanem Mačákem v roce 1994 a jsem ráda,

rence se nám tehdy poněkud rozpadl, ale účastníci odjížděli

že další jsem mohla v roce 2000 uzavřít já jako předsedkyně

plní skutečně autentických zážitků.

Českého výboru ICOM s Alexandrou Homolovou na straně
Slovenského komitétu ICOM), takže jsme se každoročně
scházeli, vyměňovali si literaturu, informace z oboru a vzájemně se zvali na konference, stáže a další odborné akce.
Spolupracovat jako tajemnice s předsedkyní takového formátu pro mě znamenalo hodně; mnohé jsem se naučila
a získala spoustu cenných zkušeností i kontaktů.
Hlavní oblasti, na které se od počátku zaměřovala pozornost Československého i pozdějšího Českého výboru ICOM,
byly sbírky a počítače (zejména elektronická evidence sbírek – jedno z hlavních témat v muzejnictví 90. let, ale i prezentace sbírek prostřednictvím počítačů); konzervování
a restaurování (disciplína, ve které jsme za světem zaostáva-

Kees Plaisier podepisuje dohodu v rámci programu Matra,
květen 1998 v Západomoravském muzeu v Třebíči

li a měli tedy, co dohánět), profesní etika (jedním z prvních

Jedno mimořádné a pro české muzejnictví určující se-

počinů byl překlad etického kodexu ICOM do češtiny), bez-

tkání se pojí s generální konferencí ICOM v Kanadě v roce

pečnost sbírek, vývoz do zahraničí a ilegální obchod před-

1992. Při jednom z pracovních obědů jsem se poprvé set-

měty kulturní hodnoty (tato problematika vystoupila do

kala s Keesem Plaisierem, zástupcem nizozemského výbo-

popředí ihned po otevření hranic) a zpřístupňování muzeí

ru ICOM, který nás informoval o právě přijatém programu

pro handicapované. V době předpočítačové jsme vydávali

vlády své země na podporu nových východních demokra-

a rozesílali členům tištěný zpravodaj, protože naším prvořa-

cií: finanční prostředky holandské vlády byly uvolněny na

dým cílem bylo vždy zprostředkování informací. Jakmile to

kurzy muzejního managementu pro ředitele a členy ve-

bylo technicky možné, spustili jsme první webové stránky

dení muzeí, které pak u nás probíhaly od roku 1992 pod

Českého výboru ICOM (v roce 2000) – přiznávám, že jsem

vedením česko-nizozemské koordinační skupiny a později
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pokračovaly v rámci nizozemského vládního programu
Matra (1993–2000). Pravidelná setkávání na různých mís-

Má léta s ICOMem 2006–2011

tech naší země, možnost nahlížet naše problémy a starosti

Je šest let v lidském životě hodně nebo málo? O tom

pohledem ze zahraničí a nová vzdělávací forma aktivního

by se dalo jistě dlouze polemizovat. Chtěla bych krátce za-

workshopu byly hlavní přínosy této spolupráce.

vzpomínat na šest let, po která jsem byla předsedkyní Čes-

Samostatnou zmínku zaslouží „utužování vztahů s kolegy“ – někdy na přátelské bázi například v rámci společných

kého výboru ICOM.
Nebylo jednoduché ujmout se na počátku roku 2006

studijních cest, jindy poněkud vynucené okolnostmi – jako

předsednictví po Katce Tlachové, která byla a je respekto-

když se v roce 1995 zástupci ČV ICOM rozhodli z úsporných

vanou muzejnicí u nás i v zahraničí. To se mi podařilo díky

důvodů cestovat na generální konferenci do norského Sta-

podpoře členské základny a především kolegů, kteří spo-

vangeru společně autem namísto letadlem. Domnívám se,

lečně se mnou v předsednictvu působili. Vlastíka Vykydala,

že skupina střídajících se řidičů z řad vrcholného manage-

který byl nejen skvělým pokladníkem, ale i dobrým rádcem

mentu českých muzeí (ve složení ředitel Národního muzea,

při řešení problémů, se kterými jsme se setkali, a který se

ředitel Národního technického muzea, ředitelka Umělec-

ochotně opět ujal pokladny ICOMu po tragickém úmrtí

koprůmyslového musea v Praze, referent Odboru movité-

Přemka Reibla (byl pokladníkem od roku 2009). Růženka

ho kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR a tajemnice

Gregorová byla vždy usměvavou a spolehlivou kolegyní,

ČV ICOM), kteří spolu strávili na cestě v jednom mikrobusu

která ochotně komunikovala jak s členskou základnou, tak

dvakrát 24 hodin, je v českém muzejnictví unikátní.

i se sekretariátem v Paříži. Na řadě akcí se podíleli i další milí

Právě kvalitní odborné kontakty, posílené přátelský-

kolegové – Ivo Štěpánek, René Klimeš či Milan Hlaveš. Spo-

mi vztahy, stály u zrodu myšlenky pořádat studijní cesty

lečně jsme se snažili maximálně podporovat mezinárodní

do zahraničí pro zaměstnance českých muzeí. První cestu

aktivity našich členů.

jsme uspořádali v roce 1995 do Paříže a její model se na-

Hlavou mi běží vzpomínky na řadu akcí, které jsme

tolik osvědčil, že byl pak několikrát recyklován i pro další

pořádali či spolupořádali nebo kterých jsme se aktivně

exkurze: zhruba pětidenní pobyt s intenzivním odborným

účastnili: studijní exkurze do zahraničí, spojené s přátel-

programem spočívajícím v návštěvách muzeí – expozic, vý-

ským setkáváním se zahraničními kolegy (na Slovensko, do

stav i provozního zázemí – vždy za doprovodu odborného

Maďarska, do Alsaska); pravidelná zasedání Advisory Com-

pracovníka a s možností klást otázky a diskutovat o všem,

mittee ICOM v Paříži, Generální konference ICOM ve Vídni

co by účastníky mohlo zajímat. Podle tohoto schématu se

i v Šanghaji…

odehrála následující cesta do Nizozemska (1997) a USA

Osobně si velice vážím prohloubení spolupráce s Aso-

(1999). Je skvělé, že tradice zapustila kořeny a program od-

ciací muzeí a galerií ČR v tomto období, společné podpory

borných poznávacích cest pokračuje dodnes.

projektů českého muzejnictví. Znovu se vracím k festivalům

Roky, které jsem strávila v aktivním kontaktu s ICOM,

muzejních nocí, které jsme společně s Evou Dittertovou za-

samozřejmě přinesly setkání s mnoha dalšími zajímavými

hajovaly v českých a moravských městech, k vyhlašování

lidmi, které bohužel prostor tohoto textu neumožňuje zmí-

Ceny ICOM v rámci Národní soutěže muzeí Gloria musaea-

nit. Věřím, že se někdy vrátím i k dalším okolnostem, jež by

lis, ke spolupráci při přípravě a realizaci mezinárodních kon-

neměly upadnout do zapomnění: namátkou zmíním aspoň

ferencí Muzeum a změna, i k námi zahájené tradici společ-

mimořádně dělnou, efektivní, ale i přátelskou spoluprá-

ných výjezdních zasedání Exekutivy AMG a předsednictva

ci s AMG, díky níž jsme společně vydali několik publikací,

ČV ICOM.

uspořádali několik odborných akcí, zajistili širokou publici-

Ráda na tyto roky vzpomínám.

tu 18. května jako Mezinárodního dne muzeí a v rámci nově

ICOM můj život obohatil o nové poznatky, nové kontak-

založené národní ceny Gloria musaealis začali udělovat

ty, nové perspektivy – to vše v národním i v mezinárodním

Cenu Českého výboru ICOM.

měřítku. A pak také o nová přátelství, která přetrvávají na-

Jsem přesvědčená, že dnes stejně jako před dvaceti lety

dále a kterých si velice vážím.

potřebují čeští muzejníci čerstvý vítr, inspiraci a otevřenost

Českému výboru ICOM bych do dalších let chtěla popřát

vůči cenným zkušenostem, konfrontacím i příkladům dob-

co nejvíce aktivních členů, pokračování dobré komunika-

ré praxe ze zahraničí. Jsem ráda, že jsem mohla být při tom,

ce a podpory ze strany Ministerstva kultury ČR i ze strany

když se ČV ICOM tohoto svého poslání chopil, těší mě, jak

vedení ICOM v Paříži. Za těchto předpokladů bude nepo-

dobře si dnes vede, a přeji mu hodně dalších úspěchů do

chybně ČV ICOM významně přispívat k posílení role muzeí

budoucnosti. Je to totiž ku prospěchu nám všem.

v současné společnosti.

Kateřina Tlachová
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Česká republika a odborné
komise ICOM 1994–2014

Zuzana Strnadová

Milan Hlaveš

sousedními zeměmi) postupně konference komisí COSTUME a ICLM (1996), ICAA (nynější ICDAD) (1997), ICOMAM
(a IAMAM) (1999), ICOFOM a CIMCIM (2000), GLASS a ICMS

Mezinárodní rada muzeí (ICOM) umožňuje velmi široký

(2002), INTERCOM (2005), ICMEMO (2009), DEMHIST a IC-

záběr profesního uplatnění prostřednictvím svých orgánů

DAD (2010), MPR a CIMUSET (2011), konference středoev-

a čeští muzejníci toho ku prospěchu obou stran hojně vy-

ropské aliance CEICOM či přidružených organizací AIMA

užívají. V rámci ICOM působí coby její podstatná součást

(1996) a AEOM (2011). Vzhledem k celkovému počtu zemí

kromě výborů jednotlivých členských zemí a regionálních

zastoupených v ICOM národními výbory (aktuálně 114) je

aliancí třicet jedna mezinárodních odborných komisí, které

to výčet, který svědčí o mezinárodním respektu kvalit čes-

se zabývají různými aspekty muzejnictví. Poskytují prostor

kého muzejnictví.

k definování standardů muzejní práce, k rozvíjení oborové

Tím ovšem seznam českých aktivit v ICOM nekončí.

spolupráce a v neposlední řadě k navazování vzájemných

V mnohých případech se domácí odborníci podstatně po-

profesních a často i přátelských vztahů. Sdružují se v nich

dílí na samotném chodu komisí v jejich volených předsed-

odborníci zaměření na obecná témata: muzeologii, tvorbu

nictvech, v posledním dvacetiletí např. ICOFOM, CIMUSET,

sbírek, muzejní management, dokumentaci, bezpečnost,

ICMS, ICMEMO, ICDAD, INTERCOM, MPR, CIPEG, GLASS

marketing a propagaci, vzdělávání a kulturní činnosti, pří-

a AIMA. Ing. Pavel Jirásek byl po dvě volební období předse-

pravu muzejních zaměstnanců, konzervaci, výměnu výstav,

dou ICMS (2001–2007) a PhDr. Vojtěch Blodig z Památníku

na architekturu a výstavní techniku, technologii obrazu

Terezín ICMEMO (2007–2013), PhDr. Helena Koenigsmar-

a zvuku, na určitý typ muzeí: regionální, městská či uni-

ková z Uměleckoprůmyslového musea v Praze se v minu-

verzitní. Podle oborů se dále soustředí na problematiku,

lém roce stala předsedkyní ICDAD, PhDr. Vítězslav Koukal

kterou sledují muzea archeologická a historická, technická,

z Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

přírodovědná, etnologická, výtvarného umění, moderního

předsedal AIMA (2001–2004). Práci v ICOM muzejníci vyko-

umění, užitého umění, vojenství a zbraní, na muzea histo-

návají nad rámec svých běžných povinností a bez nároku

rických domů, literatury, peněžnictví a bankovnictví, obětí

na finanční odměnu. Bylo by jen obtížně možné vyčíslit, ko-

veřejných zločinů, egyptologie, hudebních nástrojů, skla,

lik akcí se u nás díky nim a ICOM uskutečnilo, a jaký to mělo

oděvů a módy. Nabídku rozšiřuje devatenáct přidružených

kulturní i jiný přínos pro ČR. Alespoň jako příklad můžeme

komisí. Podrobnější informace lze nalézt prostřednictvím

uvést výměny výstav, jejich tvorbu, společné publikování,

rozcestníku centrálních webových stránek ICOM.

účast zahraničních odborníků na konferencích u nás atd.

Členové ICOM z České republiky jsou coby vyslanci „ma-

Ke cti těch institucí, které aktivní členy ICOM zaměst-

teřských“ institucí nebo individuálně činní ve značném po-

návají, slouží, že jim tuto činnost nejen umožňují, ale také

čtu těchto komisí, kde v kolegiální a odborné rovině rozvíjí

ji všestranně podporují. Napomáhají tak nejen jejich pro-

kontakty se světem. Prestiž českého muzejnictví pozvedá

fesnímu růstu, ale také výrazně posilují vlastní postavení

jejich účast na každoročních konferencích. (Český výbor

v mezinárodním muzejním kontextu. Komise jsou otevřeny

ICOM k tomu pravidelně přispívá finančními dotacemi až

každé ze členských institucí i individuálním členům. Prostor

do výše 50 % nákladů, což mu umožňuje vstřícnost a zá-

k zintenzivnění práce v nich je velkou výzvou. Členství v od-

jem Ministerstva kultury ČR.) A co víc, nezanedbatelná část

borných komisích ICOM znamená reprezentovat a propa-

komisí ICOM se v uplynulých letech rozhodla uspořádat

govat kulturní dědictví České republiky. Jsem přesvědčen

zasedání v ČR. Za dobu existence samostatného Českého

o tom, že se nám to daří. Naše muzejnictví současnosti je

výboru ICOM od roku 1994 se konaly v České republice

totiž ve světě vnímáno jako plnohodnotný partner.

jako hlavní destinaci (nebo jako součásti kooperace mezi

Milan Hlaveš

27

1[14

Předsedové ČV ICOM

túto univerzálnu hodnotu a osobitosť zachraňovať a ucho-

1994–1997–2000 Jana Součková

verejnosti formou odborných výstav, publikácií a rôznych

2000–2003–2006 Kateřina Tlachová

aktivít.

2006–2009–2012 Zuzana Strnadová
od 2012 Milan Hlaveš

ICOM Slovensko

20 rokov samostatne – ale v dobrej spoločnosti

vávať v čo najpôvodnejšom stave, skúmať a prezentovať

Hlavnými cieľmi výboru sú, okrem organizačnej činnosti
súvisiacej s fungovaním výboru a členstva, pracovné stretnutia a rozvoj národnej (Zväz múzeí Slovenska, Rada galérií
Slovenska) a medzinárodnej spolupráce. Kým vnútorná komunikácia medzi členmi posilňuje stavovské väzby, snaží sa
riešiť metodické a koncepčné, neraz medziodborové pro-

20 rokov samostatného Slovenského komitétu ICOM sa

blémy, tá vonkajšia sa koncentruje na prácu na konkrétnych

dá charakterizovať ako dve úspešné dekády zakladateľské-

projektoch, zväčša exkurziách, seminároch a workshopoch.

ho obdobia. Do roku 1994 sa kolegovia zo slovenských

V ostatných dvoch rokoch sa uskutočnilo niekoľko vyni-

múzeí & galérií mohli stať členmi československého komi-

kajúcich podujatí, ktoré podľa našich predstáv posilňujú

tétu ICOM, z rôznych dôvodov však túto možnosť využilo

a rozvíjajú komunitu múzejníkov najmä neformálnymi

len pramálo odborníkov. Do revolučného roku 1989 sa

stretnutiami (exkurzie do múzeí na Slovensku i v blízkom

počet všetkých členov zo Slovenska dal zrátať na prstoch

zahraničí – Brno, Krakov a pod.), prehliadky výstav a expo-

jednej ruky. Zmena nastala v období 1989–1993, keď sa ich

zícií s odborným a kritickým komentárom a pod. Významný

počet rapídne zvýšil – na 18.

impulz, najmä pre regionálne múzeá, priniesol medziná-

K rozdeleniu Československého komitétu došlo po roko-

rodný Seminár na kolesách: Regionálne múzeá a turizmus

vaniach v podstate 26. novembra 1993, právoplatne k 1. ja-

(Spiš y Malopoľsko 19.–22. novembra 2013) – pilotný pro-

nuáru 1994. Podľa slov prvého predsedu SK ICOM PhDr. Iva-

jekt väčšieho zamýšľaného cyklu.

na Mačáka „Slovenský komitét ICOM začínal svoju činnosť

Z medzinárodných akcií spomeňme už len nedávne

prakticky bez predchádzajúcich skúseností a kontaktov“ (Ju-

stretnutie komitétu ICOM GLASS v Bratislave (28. – 31. októ-

bilujúci ICOM. Múzeum, 1996, 41, č. 2, s. 1). Treba dodať, že

ber 2013), v rámci ktorého sa konala konferencia otvorená

aj bez členskej základne...

pre všetkých členov SK ICOM a odborná exkurzia do sklár-

Prirodzene, jej budovanie sa stalo i prvou dôležitou

skej továrne v Lednických Rovniach. V trende podobných

úlohou novovytvoreného národného komitétu. Členská

akcií a zároveň v kritickej reflexii práce múzea a jeho miesta

základňa postupne rástla: Kým v roku 1996 bolo registro-

v spoločnosti budú výbor a aktívni členovia SK ICOM po-

vaných 60 individuálnych a inštitucionálnych členov, dnes

kračovať aj v blízkej budúcnosti. Ako najbližších partnerov

má Slovenský komitét ICOM vyše 170 individuálnych a 10

spolupráce naďalej vnímame národné komitéty okolitých

inštitucionálnych členov. Dôraz a váha aktivít sa tak až re-

štátov: Maďarska, Poľska a Ukrajiny. Celkom výsadné posta-

latívne nedávno mohli presunúť zo stabilizácie členstva na

venie v tejto spoločnosti napokon patrí Českému komitétu

aktívnu účasť jednotlivých členov na múzejníckych podu-

ICOM, s ktorým nás – i 20 rokov po pokojnom rozchode –

jatiach na národnej i medzinárodnej úrovni. Po roku 2000

spája čoraz viac spoločných záujmov.

ju tvorila predovšetkým práca na dvoch frontoch – pripom-

Za ICOM Slovensko

ienkovanie nových legislatívnych návrhov, zväčša z úrovne

Zsofia Kiss-Szemán

Ministerstva kultúry SR. Nemenej dôležitým bolo potom

Dušan Buran

tiež úsilie o networking – čoraz väčšie zapojenie slovenských kolegov v medzinárodných odborných komitétoch,
ale tiež vysielanie slovenských expertov na medzinárodné

Predsedovia SK ICOM

konferencie pod hlavičkou ICOMu.

1993–1997 Ivan Mačák

Aktuálny výbor presadzuje presvedčenie, že múzeá

1997–2000 Štefan Holčík

a galérie zohrávajú dôležitú rolu nielen v kultúrnej, ale tiež

2000–2006 Alexandra Homoľová

sociálnej, politickej a environmentálnej oblasti života člove-

2006 –2012 Ivona Kautmannová

ka. Sú nenahraditeľnými trezormi duchovných hodnôt kon-

2012 –2013 Marcela Lukáčová

centrovaných v zbierkových predmetoch a jedinečným kul-

od 2013 Dušan Buran

túrnym a prírodným dedičstvom, vďaka ktorému sa utvára
aj naša identita. V súlade s medzinárodnými konvenciami,
predovšetkým s Etickým kódexom ICOM, je našim cieľom
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z muzejních cest
Moderní muzeologie pod
povrchem

metafora uplatněna na úrovni architektonických prvků,
které jsou navrženy jako vertikály, odráží se v lesklé černi
stropu a směřují návštěvníkovu fantazii směrem vzhůru. Vit-

Mezi lety 2005 a 2010 probíhaly na nejvýznamnějším

ríny, sloupy i osvětlení tak v jinak poměrně nízkém interiéru

historickém náměstí v centru Krakova archeologické vyko-

hrají klíčovou roli, mající neméně významné postavení než

pávky, které odhalily bohaté množství artefaktů a pozůstat-

samotné exponáty či interaktivní prvky. Vyrůstají jako koře-

ků budov především z pravěké a středověké historie města.

ny ze země – minulosti, ze které roste a vzniká přítomnost.

Poté přímo v místech archeologických prací vznikla pod-

Výstava vypráví příběh o původu města, ve kterém je ná-

zemní expozice Historického muzea města Krakova o his-

vštěvník svědkem dotýkajícím se dynamického procesu vy-

torii a vývoji malopolské metropole. Výsledkem je neob-

růstání současnosti z minulosti. Současné a minulé náměstí

vyklý výstavní prostor, propojující archeologické naleziště,

je spojeno nejen metaforicky, ale též fyzicky. Propojuje je

samotnou expozici a povrch náměstí v jeden celek. Výstava

prosklený jehlan vyčnívající nad úroveň náměstí nad mís-

„Po stopách evropské identity Krakova“ (Śladem europej-

tem, kde je v expozici umístěn model středověkého Krako-

skiej tożsamości Krakowa), se tak – zvláště v době počína-

va – současnost jako špička ledovce, jejíž významnější část

jících diskuzí nad novými expozicemi Národního Muzea,

je ukryta pod hladinou minulosti.

může stát cennou ukázkou moderní stálé expozice.
Návštěvník se po celou dobu pohybuje v prostoru archeologických nalezišť, prochází mezi zdmi středověkých
domů či kolem ohořelých trámů po požáru vesnice. Jednotlivé části jsou doplněny rekonstrukcemi, dioramaty, informačními kiosky a promítanými filmy, které se vždy váží ke
konkrétním tématům. Může tak navštívit středověké tržiště,
kde se handrkují kupci, chřestí peníze a mísí se jazyky, nahlédnout do domku místního kováře či být svědky pravěkého pohřbu. Sdělení je návštěvníkovi zprostředkováno více

V kontrastu obsahové rozmanitosti zaráží téměř úplná

smysly zároveň. Nejen, že má možnost vidět archeologické

absence vitrín s exponáty. Na celé ploše výstavy jich je roz-

památky, ale může si je též osahat, slyšet charakteristické

místěno pouze několik, a to v podobě prosklených osvět-

zvuky, které se ke konkrétnímu prostředí vázaly a zhléd-

lených válců na černém podstavci, kde se nacházejí drob-

nout nejednu rekonstrukci v podobě modelu či hologramu.

né předměty jako mince a šperky. Tato zřetelná absence

Značné množství informačních kiosků zprostředkovává

otevírá otázku: „Co je zde exponátem?“ Zvláště, pokud sami

textový a obrazový doprovod výstavy, cílící především na

autoři přiznávají, že se při vykopávkách našly desetitisíce

zvídavějšího návštěvníka. Autoři mysleli též na zapojení

artefaktů. Odpověď je jednoznačně třeba hledat v práci

příchozích, a tudíž je možné stát se archeologem, hledají-

s prostorem. Prostor podzemí Rynku Glownego je sám sdě-

cím artefakty na nalezišti, či se zvážit na středověké váze

lením, hlavním exponátem, který stojí v centru konceptu.

v tehdejších mírách hmotnosti. Historik na výstavě ocení

Výše představená výstava je příkladem toho, že vztah mu-

především kvalitu zpracování informačních kiosků, které

zea k prostoru neznamená jen umístění expozic v historické

nabízejí inspirativní interpretace jako například „funkce

budově či pořádání výstav na téma spjatá s daným regio-

středověkého náměstí.“ Z hlediska muzeologa je možné

nem, ale může být především cílenou, kreativní spoluprací

výstavu číst jako aplikaci interaktivního a multimediálního

kurátorů a architektů, jejímž výsledkem je uchopení prosto-

přístupu k vystavování, čímž se její návštěva stává cennou

ru jako konstitutivního exponátu výstavy. Ovšem exponátu

odbornou inspirací.

nikoliv jako ilustrace, ale především jako hlavního aktéra

Ovšem co oba odborné pohledy spojuje, je především

příběhu, který výstava vypráví. Pro českého návštěvníka je

způsob představení dějin Krakova. Základním kamenem

tato výstava nejen pozvánkou na výlet do Krakova, ale pře-

konceptualizace výstavy je těsné propojení podzemí s po-

devším příkladem úspěšného vybudování stálé expozice,

vrchem, minulosti s přítomností. Uspořádání expozice je

založené na aplikaci moderních muzeologických přístupů

tak především jednou velkou metaforou, která ji organi-

ve spojení s unikátním prostorem.

zuje a dává smysl jejím dílčím částem. Nejsilněji je tato

Václav Sixta
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pozvánka na výstavu
škod způsobeným zvláště chráněnými druhy živočichů
a k vidění je např. i uniforma stráže přírody včetně odznaků.
Návštěvníci se seznámí také s negativním jevem zvaným
pytláctví a s lovem šelem v minulosti – mohou si prohlédnout modely pastí na šelmy, nebo staré, podomácku vyrobené pytlácké pušky ze sbírek Muzea Beskyd. Ty jsou často
podomácku upravované, jedna má například pažbu vyřezanou z jeleního parohu. V této sekci si návštěvníci mohou
také vyzkoušet, jaká je na pohmat srst lišky, jezevce nebo
Foto: M. Weissbrod

kuny. V rámci výstavy mohou návštěvníci zhlédnout také

Beskydy – země šelem

rou připravilo Hnutí Duha. Jedná se o 18 velkoformátových

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
10. října 2013 – 23. března 2014

putovní výstavu s názvem „Soužití s velkými šelmami“, ktepanelů (byly vybrány pouze ty související s Beskydami),
které poutavou formou přibližují problematiku ochrany
velkých šelem.

V říjnu otevřelo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek výstavu

Po celou dobu trvání výstavy probíhají také stejnojmen-

„Beskydy – země šelem“. Jak již název napovídá, návštěvník

né muzejní lekce pro základní a střední školy, na kterých si

se zde seznámí se všemi druhy šelem, které žijí v Beskydech

žáci mohou prohloubit znalosti ze života šelem.

– a že je jich na poměry České republiky opravdu hodně!

Na přípravě výstavy se podílelo množství lidí nejen z řad

Z našich celkem 17 druhů jich v současnosti můžeme v Bes-

zaměstnanců našeho muzea. Muzeum Beskyd vás za všech-

kydech potkat rovnou 14. Proto si Beskydy přídomek „země

ny srdečně zve ke zhlédnutí výsledku jejich práce.

šelem“ jistě zaslouží. Navíc pouze v tomto našem pohoří se

Kateřina Janová

vyskytují společně všechny tři naše tzv. velké šelmy– vlk,
rys i medvěd. Kromě nich v Beskydech žijí ještě tyto druhy: kolčava, hranostaj, kuna lesní, kuna skalní, tchoř tmavý,
jezevec lesní, vydra říční, psík mývalovitý, mýval severní,
liška obecná a kočka divoká. Navíc je ve výstavě i jedna domestikovaná šelma – kočka domácí, která se také pohybuje
volně v přírodě a je zde poměrně významným predátorem.

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea
v Kalendáriu zasílejte přehled výstav vždy na
tři následující měsíce na e-mailovou adresu
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém
měsíci daného roku (nyní do 20. března 2014).

O každé z uvedených šelem se návštěvníci dozvědí základní
informace i různé zajímavosti.
Všechna tato zvířata jsou ve výstavě představena pomocí jejich dermoplastických preparátů. Většina pochází ze
sbírek Muzea Beskyd, zbylé zapůjčilo Slezské zemské muzeum v Opavě. Preparáty jsou umístěny v netradičním zimním
dioráma, které je v historii Muzea Beskyd nainstalováno vůbec poprvé. Znázorňuje zasněženou beskydskou krajinu,
jeho pozadí tvoří nástěnné malby zachycující pohledy na
zasněžené beskydské vrcholy. Zajímavým prvkem je i zamrzlý potok s ledopádem. Kromě preparátů jsou k vidění
i tzv. pobytové znaky šelem, zejména odlitky stop nebo
trus, a také lebky jednotlivých druhů.
Výstava však představuje nejen beskydské šelmy, ale
také samotné beskydské pohoří. Na tomto tématu spolupracovala Správa CHKO Beskydy, která v letošním roce slaví
40 let od svého vyhlášení. V této části výstavy je věnován
prostor beskydské přírodě, ochraně přírody, náhradám
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Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis 2013
Do soutěže je ke dni 14. února 2014 přihlášeno 57 projektů,
z toho 30 v kategorii Muzejní výstava roku,
22 v kategorii Muzejní publikace roku,
5 v kategorii Muzejní počin roku.
Slavnostní vyhlášení XII. ročníku soutěže proběhne
15. května 2014 od 17 hodin v Obecním domě v Praze.

Festival muzejních nocí 2014
Do festivalu je ke dni 14. února 2014 přihlášeno
123 institucí z celé České republiky.
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí se koná
16. května 2014 v prostorách 14|15 Baťova institutu ve Zlíně.
Festival proběhne ve dnech 16. května – 14. června 2014.

ODBORNÉ JEDNODENNÍ SEMINÁŘE
V místě, které se vám hodí, v čase, který se vám hodí...
VYTVÁŘÍME MAPOVÉ VÝSTUPY
Práce v OpenSource programu, zpracování dat GPS, transformace souřadnic, veřejné mapové služby, tvorba geodat
a mapových výstupů.

12.100 Kč pro jednu organizaci
PUBLIKUJEME MAPY NA INTERNETU
Publikace vlastních map v prostředí internetu, využití Google Maps, připojování fotografií k objektům v mapě,
aktualizace dat.

14.520 Kč pro jednu organizaci
ANALÝZA TERÉNU A MODELACE
Pokročilé zpracování výškopisných dat, tvorba digitálního modelu terénu, 3D efekty v kartografii, predikční modely.

18.150 Kč pro jednu organizaci

WWW.GISCONSULTING.CZ, tel.: 774 152 093

Oblastní galerie Liberec a Rada galerií pořádají konferenci:

Z BAZÉNU
PŘED OBRAZY
Nové výstavní prostory s nejmodernějším LED osvětlením

25 / 2 / 2014

v bazénové hale Oblastní galerie Liberec

pořadatel

hlavní partner konference

