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Trezory muzeí
„My ho vnímáme jako trezor, pokladnu pro obrazy…“,
zmínil se o nedávno postaveném depozitáři liberecké Oblastní galerie jeden z architektů, který ho projektoval.
Myslím, že pro označení depozitáře použil velmi emblematická slova.
Základní charakteristikou každého muzea je to, že
spravuje sbírku. Muzeum veřejnosti neslouží pouze pro
to, že sbírkové předměty ukazuje ve svých stálých expozicích či na krátkodobých výstavách. Službou veřejnosti je
i neviditelná, ale jaksi samozřejmě přijímaná funkce péče
o sbírky, která souvisí s tím, že jsou řádně uloženy v depozitáři. Schválně uvádím slovo „funkce“ a ne „činnost“,
neboť to, že předměty leží v potemnělých prostorech, ve
kterých je slyšet jen zvuk klimatizačních jednotek a obyčejný smrtelník sem nemá přístup, má s aktivní činností
společného jen pramálo.
I když se situace zlepšuje, pořád je mnoho muzeí, která
si o svém depozitáři jen sní, a sbírkové předměty má uloženy provizorním způsobem v podkrovích, sklepech budov
či v kancelářských prostorách, kde způsob jejich uložení
může až kolidovat s duchem některých paragrafů muzejního zákona. Nesmíte se na tyto instituce hněvat. Často
se muzejníci snaží, jak jen mohou, aby tuto věc změnili,
ale je to běh na dlouhou trať. Vysvětlovat samozřejmosti
je někdy daleko těžší, než vysvětlovat složité věci.
Depozitář je pro veřejnost velmi tajemná stavba. A co
teprve pro politiky, které je někdy nutné složitě přesvědčovat o tom, jak je nový depozitář potřebný… Stříhat
pásku při otevření budovy, do které smí jen pár vyvolených jedinců, politikům mnoho bodů nepřinese. Muzea
přesto musí mít dostatečný prostor pro uložení sbírkových
předmětů – nejen těch, které spravují, ale i těch, které
v budoucnu získají. Pokud by to tak nebylo, hrozí útlum
jejich činnosti. Když se dnes některým muzeím přece jen
podaří zajistit odpovídající uložení sbírkových předmětů,
děje se tak většinou jen pro sbírku, kterou mají teď. Sbírka
každého muzea se však bude rozrůstat a zajištění prostorů
pro její uložení bude leitmotivem činnosti každého z nich.
Přejme si tedy, aby veřejnost a politici vnímali depozitáře opravdu jako drahocenné pokladny, ve kterých
nejsou uloženy peníze, ale nedocenitelné kulturní dědictví
naší společnosti.
Michal Babík
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téma / Depozitáře muzeí

Depozitáře muzeí
Bezpečnostní podmínky
depozitářů muzeí v ČR
pavel jirásek
Komise pro bezpečnost v muzeích AMG
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To, že pro běžný provoz jsou historické prostory nepříliš vhodné pro
uložení a pohyb sbírek, bylo víceméně
jasné. Výhodou takového řešení byla
záchrana cenného objektu, nevýhodou
nevhodné uložení sbírek pro manipulaci s nimi a nutnost významných
investic do interiéru budov. Co však
nebylo tak úplně při rozhodovacích
procesech o využití těchto objektů vzato v úvahu, byla jejich značná provozní náročnost, která zatěžuje rozpočty
dotčených institucí čím dále výrazněji.
Typickými příklady takových depozitářů jsou např. depozitáře Národního
muzea Terezín I a II, depozitář Uměleckoprůmyslového musea v Kamenici
nad Lipou apod.
Opatření organizační jsou neméně
důležitá pro bezpečnost sbírek. Každý depozitář by měl mít svoji vlastní

základní směrnici – depozitární řád,
který stanoví podmínky provozování
depozitářů, zejména evidenci a manipulaci se sbírkovými předměty,
odpovědnost zaměstnanců a režim
vstupů. Řád by měl určit i odpovědnost jednotlivých pracovníků za provoz depozitáře, pravidla přístupu do
depozitáře, způsoby evidence sbírkových předmětů zde uložených a zásady
jejich pohybu. Navazujícími předpisy jsou např. pravidla pro používání
klíčů/vstupních karet, pravidla provozu poplachových zabezpečovacích
a tísňových systémů (PZTS), pravidla ukládání kamerových záznamů,
poplachové směrnice, evakuační řád,
pravidla spolupráce se zásahovými
jednotkami, atd.
Opatření technická zahrnují aplikace monitorovacích a regulačních

Foto: archiv autora
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epozitáře, kde je z pochopitelných důvodů koncentrováno
maximum sbírkových předmětů, by
měly vykazovat také maximální možnou úroveň zabezpečení. Požadovaná
úroveň je zajištěna kombinací tří základních opatření – konstrukčních,
organizačních a technických.
Opatření konstrukční jsou dána
zejména kvalitou budovy depozitáře,
použitými stavebními materiály, jeho
geologickou či geomorfologickou kvalitou (jak jeho stavba respektuje geologické poměry své lokality) a v neposlední řadě i navrženým konstrukčním
řešením budovy a její infrastruktury,
a to nejen vzhledem k plánovanému
statickému zatížení a případným mechanickým namáháním, ale i k jejím
schopnostem omezit vlivy prostředí
nepříznivé pro uložené sbírky.
V ČR se zejména v 90. letech
často přistupovalo k řešení problému z opačného konce. Nikoli tedy
„mám sbírku a postavím pro ni depozitář, který vyhovuje jejímu charakteru“, ale naopak „mám budovu,
a tu se budu snažit max. přizpůsobit
charakteru uložené sbírky“. Tento
přístup byl z hlediska praktického
pochopitelný. Ze správy armády, úřadů a zanikajících státních organizací
se uvolnila řada objektů v majetku
státu, často významných památek,
jejichž potřeba uchování byla z hlediska kulturně-historických kvalit
neoddiskutovatelná.

Budova Centrálního depozitáře Moravské galerie v Brně
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systémů, kterými jsou zejména PZTS,
kamerové systémy (CCTV), elektronická kontrola vstupu (ACS), elektrická požární signalizace (EPS), systémy
měření a regulace (MaR) a grafické
nadstavbové systémy, které integrují
jmenované bezpečnostní technologie,
sjednocují jejich monitorování a ovládání do jednoho, uživatelsky přívětivého grafického prostředí, vytvářejí
automatické vazby mezi technologiemi, zjednodušují a zefektivňují práci
obsluhy s celým bezpečnostním systémem. Tato opatření stojí na vrcholu

pomyslné pyramidy pomůcek řídících
procesů depozitáře. Jejich instalace je
bez vyřešení předchozích dvou oblastí
většinou vyhazováním peněz.
Jmenované postupy lze samozřejmě snáze uplatnit v depozitárních novostavbách. Takové stavby se objevily
po roce 2000 i u nás. Za všechny jmenujme centrální depozitář Moravské
galerie v Brně, depozitář Národního
technického muzea v Čelákovicích
nebo v současné době stavěný centrální depozitář Uměleckoprůmyslového
musea v Praze.

Poznámky k depozitářům
z hlediska preventivní péče
Alena Selucká
Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně

M

ezi základní poslání sbírkotvorných institucí, jako jsou muzea a galerie, patří zajištění vhodných
podmínek pro dlouhodobé ukládání
jejich muzejních sbírek. Kvalitní depozitáře jsou základem celkové strategie ochrany sbírkových předmětů
a uplatňování preventivní konzervace
v praxi. Přestože mezi muzejními pracovníky již existuje široké povědomí
o významu dodržování určitých mikroklimatických parametrů a čistoty
prostředí v depozitárních prostorách,
nejsou tyto požadavky mnohdy aplikovány účelně a smysluplně.
Stále se ukazuje, že problematika
realizace depozitárních prostor je řešena pouze individuálně, na základě
konkrétních ekonomických a personálních možností jednotlivých institucí. Výsledkem bývají aplikace obecných
stavebně-technických norem a pravidel, která nejsou dostatečně modifikována pro konkrétní nároky a potřeby ochrany předmětů kulturního
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dědictví. Zkušenosti ukazují, že dochází k mnoha chybným řešením,
např. při implementaci systémů vytápění, vzduchotechniky, klimatizace,
použití různých škodlivých materiálů
anebo jen z důvodu špatně logisticky
členěného prostoru vzhledem k procesu neustálého využívání sbírek.
Na jedné straně existují řešení založená na přísném respektování tzv.
ideálního muzejního klimatu (tj. s minimální fluktuací hodnot relativní vlhkosti a teploty), avšak realizovaná za
cenu dlouhodobě neúnosných finančních nákladů. Na straně druhé máme
depozitáře sice nízkoenergetické,
které jsou však spíše skladišti, ignorujícími jakékoliv zásady preventivní
péče. Důvodem odlišné úrovně zabezpečení sbírek je jistě také různorodost
zázemí jednotlivých institucí – mnoho z nich se nachází v historických
budovách, které jsou zároveň i kulturními památkami, a trvat zde na
fixních mikroklimatických hodnotách

je nereálné. Pokud však organizace
získá podporu na rekonstrukci nebo
vybudování nového depozitáře, chybí
mnohdy vstupní investice a přesvědčivá argumentace, pomocí kterých by
se podařilo prosadit řešení přinášející
úsporu budoucích provozních nákladů
a zároveň šetřící životní prostředí. Je
zřejmé, že je nutné hledat kompromis, vycházející jednak z požadavku
na ochranu historických materiálů
a prodlužování jejich životnosti a zároveň i z oprávněného tlaku na snižování energií a emisí uhlíku, které
souvisejí s fungováním klimatizačních
jednotek.
Cesta pro zlepšení kondice muzejních sbírek vede přes oboustrannou
diskuzi, vedenou mezi muzejníky a památkáři, architekty a stavaři, a nalézání opatření, která by skloubila moderní technické standardy a stavební
materiály mající kvalitní tepelně izolační charakteristiky s nároky muzejní
a památkové profese na zachování kulturních statků. Důležité je prosazovat
i dílčí kroky, individuální návrhy, které jsou šity na míru pro sbírkotvorné
instituce – například využít původních
stavebních prvků větrání a cirkulace
vzduchu, spíše než mechanicky uplatňovat nejnovější technologie.

Vznikající metodika

Technické muzeum v Brně dlouhodobě usiluje o nové depozitární prostory, jelikož ty stávající jsou kapacitně
zcela vytížené a některé z nich neumožňují efektivní regulaci parametrů
vnitřního prostředí. V rámci příprav
související koncepce byla vedena širší
debata o absenci jednotné metodiky
zahrnující komplexní požadavky na
ukládání muzejních sbírek, která by
muzejníkům pomáhala lépe specifikovat zadávací podmínky. Ve spolupráci
s kolegy z Národního památkového
ústavu a Moravské galerie v Brně,
kteří byli konfrontování s obdobnými problémy, byl připraven společný
projekt Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy – optimalizace

3

podmínek s cílem dosažení dlouhodobé
udržitelnosti, DFP01OVV016, podpořený z programu NAKI MK ČR.
Záměrem tohoto projektu je
zpracovat certifikovanou metodiku
vytvořenou na základě logické osnovy zohledňující všechny aspekty související s budovami, jejich vnitřním
prostředím, bezpečnostními kritérii
a možnými riziky, spojenými se způsoby užívání předmětů kulturního
dědictví. Metodika si klade za cíl
též ozřejmit možnosti vyhodnocování vhodnosti stavebních objektů pro
dlouhodobé ukládání předmětů kulturní povahy i ze strany jejich majitelů
či provozovatelů tak, aby bylo možné
predikovat jejich vliv na uložené fondy
a udržitelnost provozu.
Projekt je teprve ve třetí etapě
realizace, v rámci které probíhá syntéza výsledků získaných z případových
studií vybraných hodnocených objektů
a rozpracování dílčích kapitol připravované metodiky. Přesto lze v návaznosti na analýzu již existujících norem
a standardů, realizovanou v rámci projektu, uvést některá doporučení, která
lze využít při nastavování optimálních
depozitárních podmínek. Jsou to především opatření, která se týkají hodnot relativní vlhkosti a teploty. Tyto
základní mikroklimatické parametry
jsou v poslední době, zejména v zahraničí, přehodnocovány – rovněž z důvodů nutnosti energetických úspor
uvedených výše.

Standardy mikroklimatu

Jednou z platných evropských norem
je ČSN EN 15757: Ochrana kulturního dědictví – Požadavky na teplotu
a relativní vlhkost prostředí s cílem
zamezit mechanickému poškozování
organických hygroskopických materiálů, k němuž dochází v důsledku
klimatu, přijatá u nás v roce 2011.
Uvedená norma zavádí nový pohled
na řešení regulace prostředí, které
je založeno na konceptu historického klimatu. Tento princip vychází
z předpokladu, že riziko fyzického

4

Foto: archiv TMB

téma / Depozitáře muzeí

Klimatizovaný depozitář TMB
pro ukládání fotografického materiálu

poškození daných materiálů vlivem
fluktuací vlhkosti a teploty, které nepřesáhnou historicky ověřený rozsah
(na který jsou předměty dlouhodobě
adaptovány), je velmi nízké. Norma
nabízí metodiku vyhodnocování sezónních cyklů a krátkodobých výkyvů
relativní vlhkosti (RV) a teploty (T),
pomocí kterých lze lépe posoudit, zda
předchozí dlouhodobé klimatické podmínky nejsou pro stabilitu materiálů vhodnější než požadované ideální
hodnoty. Norma může být proto velmi účelně uplatněna pří průzkumu
charakteristik historických budov
a zvažování instalací klimatizačních
jednotek.
Dalším všeobecně uznávaným
standardem klasifikace muzejního
mikroklimatu je doporučení uvedené ve sborníku americké společnosti inženýrů pro vytápění, chlazení
a klimatizaci ASHRAE (ASHRAE
Handbook, 2007), které bylo zpracováno v úzké spolupráci s Kanadským
konzervátorským institutem. Klasifikace prostředí v muzeích, galeriích,
archivech a knihovnách je v něm rozdělena v rámci progresivních skupin
AA až D, které vymezují přijatelné
sezónní a krátkodobé fluktuace RV
a T, v přímé vazbě na s tím spojenými riziky a výhodami pro uchovávání
předmětů. Tato specifikace prostředí

je také dále zasazena do kontextu s typickou konstrukcí budovy, která vymezuje mantinely pro reálné možnosti
regulace prostředí. Například skupina
AA odpovídá precizní kontrole, bez
možných sezónních výkyvů, se stálou
celoroční hodnotou RV a s minimální
fluktuací ± 5 %. Takovéto podmínky
předpokládají nejnižší rizika poškozování citlivých materiálů, avšak vyžadují zároveň i odpovídající konstrukci
budovy s kvalitní izolací a řízeným
vnitřním klimatem. Energeticky výhodnější je skupina A, která připouští
buď krátkodobé výkyvy anebo sezónní
změny RV ± 10 %, ale ne obojí zároveň.
Jde o racionální přístup posouzení
aspektů vazby mezi mikroklimatem,
stavebními a technickými prvky budovy a charakterem uchovávaných
předmětů.
Obě uvedené normy byly podrobněji popsány na konkrétním příkladu
vyhodnocení mikroklimatu depozitáře Technického muzea v Brně v rámci
příspěvku Současné standardy mikroklimatu v muzejní praxi, publikovaného v časopise Fórum pro konzervátory-restaurátory, 2014. I v této souvislosti
je však nutné zdůraznit, že nastavení
vhodných podmínek pro uchovávání
i prezentování sbírkových předmětů je
v prvé řadě vždy zodpovědností kurátorů, konzervátorů-restaurátorů a vedoucích pracovníků daných institucí.
Tito musí zohlednit specifika prostoru a budovy, aktuální stav poškození
předmětů, jejich význam, technologie
zhotovení, způsob předchozího využívání a další vlivy. Jakékoliv dogmatické přejímání norem a pravidel může
být v praxi riskantní. To co se osvědčí
u jednoho předmětu, může způsobit
u jiného předmětu, byť materiálově
podobného, fatální destrukční chybu.
Na závěr lze odkázat na obecné
zásady pro ukládání sbírkových předmětů v muzejních depozitářích, které
je možné si stáhnout z webových stránek Metodického centra konzervace
Technického muzea v Brně (http://
www.mck.technicalmuseum.cz).
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Centrální depozitář UPM
aneb Cesta od vize k realizaci
Helena Koenigsmarková
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
edostatek prostoru pro vystavování a uložení sbírek byl v UPM
notoricky znám a trpěn, protože se do
roku 1990 nedalo se zásadním řešením počítat. Historická budova byla ze
dvou třetin využívána jako depozitář
pro všechny sbírky skla a porcelánu,
textilu a módy, kovů prostých i drahých, užité grafiky a fotografie – jen
sbírky nábytku, pokud nebyly v expozicích, byly rozestrkány po různých
farách, školách či zámcích, většinou
v nevyhovujícím prostředí (což vyvrcholilo přidělením ruiny brandýského
pivovaru jako budoucího depozitáře).
Není proto divu, že jsme hned začali
uvažovat o zásadním řešení pro uložení sbírek.
Zprvu jsme pod názvem „Více prostoru sbírkám“ zvážili všechny návrhy
našich předchůdců na výstavbu v místě muzejní zahrady, která byla pro tyto
účely v roce 1913 zakoupena. Všechny
dosavadní soutěže na novou administrativní a provozní budovu zmařily
vždy nějaká historická data (světové
války, rok 1968 atd.), přesto jsme se
pokusili o vlastní návrh na budovu
v těchto místech též (arch. Petr Hornek). Z důvodu zejména památkové
ochrany lokality jsme však od návrhu
ustoupili. V roce 1998 jsme dostali
zámek v Kamenici nad Lipou, ale pro
jeho polohu ve městě jsme raději zvolili cestu jeho částečného zpřístupnění,
s vystavenými sbírkami kovů, hraček,
ale i formou studijního depozitáře nábytku. Zámek v pronájmu využívá pro
své muzeum a akce i město, v dobře
fungující symbióze. Takže v roce 2000
jsme si, inspirováni na muzejním
workshopu v nizozemském projektu
MATRA, zadali s kolegou správním
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ředitelem Evženem Balašem řešení
zásadní, tj. dosáhnout nového depozitáře podle všech současných norem
pro uložení sbírek a spolu s tím i následující rekonstrukci a rehabilitaci
historické budovy, postavené Josefem
Schulzem v letech 1897–1900.
V rámci teoretické přípravy projektu jsme samozřejmě prošli tzv. heuristikou, shromážděním všech možných podkladů k právě vznikajícím
depozitářům v západní Evropě, ale
i u nás. Díky spolupráci s nizozemskými muzei jsme mohli mnohé z nich navštívit a vytvářet si své vlastní SWOT
analýzy pro podmínky nového depozitáře. Po odsouhlasení záměru OMG
MK ČR jsme začali hledat vhodný
pozemek, jako základní kritérium pro
další postup: musel být v lokalitě dostupné veřejnou dopravou, mít vhodné
environmentální podmínky s ohledem
na kvalitu vzduchu, nebezpečí povodní atd. Takový pozemek jsme našli na
Praze 13 (Stodůlky) u soukromého
majitele, který se rozhodl, že restituované pozemky prodá na kulturní účely
a záměr byl schválen i na Praze 13.

OBR: AS Project CZ

N

Pak nastalo období přípravy stavebního záměru, kterou lze označit
za velmi zásadní, protože co bylo opomenuto v této fázi, bylo těžko měněno
v přípravě samotného projektu. Jako
zásadní požadavek jsme si dali energeticky úspornou budovu pro snížení budoucích nákladů a samozřejmě
bezpečné a klimaticky odpovídající
uložení sbírek. První vizualizaci záměru nám provedl architekt Michal
Sborwitz. Dospěli jsme k řešení „cibulového“ efektu, kdy vnitřní budovu se
svým vlastním klimatickým provozem
obklopují pracoviště spojené s prací
se sbírkami.
Pro celou realizaci bylo zásadní,
že se řešení prostorových problémů
a stavebního stavu historických budov národních institucí dostalo podpory a byl vytvořen státní program
Národní kulturní poklad 2007–2017.
Další procesy v líčení zkrátím, neboť
došlo ke skluzům a změnám, pro nás
je však podstatné, že v roce 2014 byla
zahájena jak stavba centrálního depozitáře podle projektu AS Project CZ,
Pelhřimov, vybraného ve výběrovém
řízení, tak rekonstrukce budovy podle
projektu ateliéru Šantavý. Jedinou nevýhodou je, že místo následnosti se
dostaly oba projekty do souslednosti.
Logistika dočasného uložení sbírek
a umístění osob byla po všech stránkách náročná.
V současné době jsou již sbírky
vzorně uloženy v několika stovkách

Vizualizace nového depozitáře UPM, letecký pohled
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paletových beden (kromě nábytku
a rozměrného textilu atd.) a čekají
na přesun do nového depozitáře, který by měl být připraven koncem roku
2015. Oprava hlavní budovy by měla
být ukončena na konci roku 2016, pak
se zpět přesunou některá pracoviště,
zejména management muzea. Chtěli
bychom mít již v roce 2016 sbírky
k dispozici, aby bylo možné připravovat i fyzicky exponáty do nových
expozic a výstav.
V této fázi se ukáže, zda jsme plánovali dobře. Příprava jednotlivých
pater depozitáře pro různorodé sbírky po stránce vybavení, klimatických
podmínek, provozu atd. byla velmi
pečlivá, snažili jsme se využít zkušeností dobrých i špatných k vytvoření
vlastního přístupu. Metodologicky
nám velmi pomohla zkušenost a spolupráce s projektantem této logistiky pro centrální depozitář švýcarských muzeí v Affoltern Joachimem

Huberem. Toho jsme v době plánování pozvali na interní přednášku pro
zaměstnance muzea, aby si dopředu
uvědomili nutný způsob uvažování,
a v některých případech odlišné postupy, než vládly doposud. Samotný
provoz nového depozitáře a zpřístupnění celé budovy UPM si též vyžádá
postupné organizační změny, oproti
dosavadním zvyklostem.
Nové centrální depozitáře v současné době znamenají také jistou
„renesanci sbírek“ (J. Huber), kladení důrazu na jejich význam a udržování. Mnohé nové depozitáře v evropských muzeích jsou koncipovány
jako tzv. Schaudepo, tedy depozitáře,
které jsou uzpůsobeny i pro občasné
prohlídky pro veřejnost. Tato funkce
je důležitá i s ohledem na politické
chápání muzejních sbírek, které obsahují skutečně národní poklad, a jistě
nechceme, aby se říkalo, proč že se do
muzeí tolik investuje…

Do Lázní!
Oceněný depozitář v Liberci

zabezpečení a v neposlední řadě také
na vnitřní organizaci provozu. Galerie
nakonec požadovala, aby depozitář
pojal obrazy s plochou přibližně dva
tisíce metrů čtverečních, požadavky
na depozitáře grafik a plastik byly
definovány rozměry místností s přihlédnutím k depozitářům v původním
sídle galerie. Pro deponování zarámovaných obrazů bylo zvoleno uložení
na výsuvné sítě v kovových rámech.
Nezarámované grafiky a kresby jsou
uloženy ve výkresových skříních, nebo
v originálních krabicích v policových
regálech. Plastiky jsou uloženy v policových regálech. Veškeré materiály
použité uvnitř jednotlivých depozitářů
musely být chemicky stálé.
Galerie dále specifikovala požadavky na mechanické a protipožární
zabezpečení. Mechanické zabezpečení kombinuje systém vstupů pomocí
čipových karet a tzv. čipových klíčů.
Skupina klíčů (vložek) k jednotlivým
místnostem depozitářů je vyčleněna
ze skupiny generálního klíče pro budovu Oblastní galerie Liberec. Současně byly do jednotlivých místností
depozitářů použity tzv. čipové zámky (vložky), které umožňují evidenci
a omezení vstupu. Případné hašení

Jan Randáček, Helena Bajzíková
Oblastní galerie Liberec
blastní galerie Liberec dostala
v roce 2009 nabídku na přestěhování do budovy bývalých městských
lázní na Masarykově ulici. Velkorysá
budova v těsném sousedství Severočeského muzea však postrádala vhodné
prostory pro deponování uměleckých
děl. Výstavba nového depozitáře byla
jednou ze základních podmínek, které
jsme požadovali splnit.
Galerie sídlila v Liebiegově paláci přes šedesát let. Reprezentativní
prostory neorenesanční vily poskytovaly ideální prostředí pro stálé expozice malířství 19. století. Nevystavená
umělecká díla byla uložena v nevyho-
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vujících půdních prostorech Liebiegova paláce. V těchto „depozitářích“ se
i přes naši snahu nedařilo dosáhnout
standardních podmínek pro deponování uměleckých děl. Příslib novostavby depozitáře byl tedy pro Oblastní
galerii jedním z hlavních důvodů pro
souhlas se stěhováním galerie.

Nový depozitář

Definování požadavků na nový depozitář vycházelo z prostorových potřeb, z požadavků na obslužné provozy (kanceláře, badatelna apod.),
vnitřní klimatické podmínky, mechanické, elektronické a protipožární

Foto: Archiv OGL

O

Pohled z ulice na depozitář vedle
budovy Lázní – Oblastní galerie Liberec
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Foto: Archiv OGL

v depozitářích by bylo prováděno pomocí plynového stabilního hasicího
zařízení za použití hasicího media
HFC227ea (fluorovaný uhlovodík).
Specifické požadavky byly samozřejmě také směřovány na organizaci
vnitřního provozu (pohybu uměleckých děl). Požadovali jsme, aby činnosti spojené s depozitářem byly přímo
napojeny na budovu depozitáře, nebo
byly umístěny přímo do novostavby
depozitáře; to se týká fotografického
ateliéru, kanceláře správkyně depozitáře, badatelny a restaurátorské dílny. Všechny chodby a dveřní otvory
jsou navrženy tak, aby jimi mohla být
transportována umělecká díla až do
výšky tři metry. Transport uměleckých
děl mezi podlažími zajišťuje nákladní výtah s vyšší nosností a vnitřními
rozměry, které umožní přepravu rozměrnějších uměleckých děl.
Projekt depozitáře, stejně jako
rekonstrukci historické budovy bývalých lázní, zpracoval liberecký ateliér
Sial pod vedením Ing. arch. Jiřího
Bučka a Ing. Karla Novotného; za
novostavbu depozitáře byl zodpovědný
Ing. František Bielik. Klub za starou
Prahu ocenil budovu depozitáře jako
nejzdařilejší novostavbu realizovanou

v historickém prostředí v České republice v roce 2014.

Rok v novém

Rok užívání nového depozitáře prokázal vhodnou dispozici jednotlivých
místností a jejich umístění v rámci
budovy. Kladně hodnotíme propojení nákladního výtahu přímo s garáží
– místem pro nakládku děl. Rovněž
jednotlivé místnosti depozitářů poskytují dostatek prostoru pro stávající
i budoucí sbírkové předměty, přestože vedení klimatizace v depozitářích
ubralo prostor, který by šlo využít pro
rozšíření skladových ploch. Velkým
přínosem se ukázalo vybudování samostatné badatelny.
Jisté problémy jsme během prvního roku užívání pocítili v případě
klimatizace, která stále není správně
„zaregulována“ a vyžaduje častější
servisní zásahy a častější seřizování.
Klimatizace je samozřejmě energeticky a tedy finančně nákladná. Další
nemalé náklady představují pravidelné revize, servisní zásahy a výměny
součástek. V ideálním případě by ekonomická rozvaha provozu klimatizace
a dalších technologických celků (např.

stabilní hasící systém) měla být známa
budoucímu uživateli a zřizovateli již
před schválením projektové dokumentace ke stavbě. V mnoha směrech to
usnadní pozdější jednání o rozpočtu
organizace.
Mimo problémů s klimatizací
jsme v průběhu ročního užívání objevili několik drobných nedostatků,
nebo spíše nápadů na zlepšení. Jde
například o doplnění bočnic ke skladovým regálům v depozitáři grafiky
a kresby, doplnění dělících příček
v tzv. transportním depozitáři, zlepšení stability sítí v depozitáři obrazů,
velikost a umístění skladu obalového
materiálu apod. Část těchto nedostatků mohla být odstraněna lepší spoluprací s projektanty budovy nebo při
návrhu vnitřního vybavení depozitářů, část ale prokázal až samotný
provoz.
Rizikem může být samotné výběrové řízení na dodavatele vybavení
depozitářů. Tlak na obecnější formulaci v zadávací dokumentaci v kombinaci s hlavním hodnotícím kritériem,
kterým bývá cena, může mít fatální
následky pro budoucí uživatele a využitelnost nového depozitáře.

Nové depozitáře ve Zlíně
Hana Kuslová, Karel Šindel
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

M

Nakládání předmětů – pohled skrz
výtah v depozitáři OGL
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uzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně (MJVM) trpělo
dlouhá léta značnou roztříštěností
depozitářů, ve kterých z velké části
panovaly nevyhovující podmínky klimatické a kapacitní. Depozitáře byly
také umístěny ve vyšších podlažích
bez potřebného technického zázemí,
takže veškerá manipulace probíhala
pouze manuálně, což u rozměrných
a těžkých předmětů typu mlátičky bylo
fyzicky nebezpečné a časově náročné.

U části depozitářů byla velkým problémem jejich komplikovaná dostupnost
v zimních měsících. Například při přípravách vánočních a velikonočních výstav musely být předměty z depozitářů
na Ploštině přestěhovány nejpozději
v říjnu – pokud napadl sníh a přišly
mrazy, stávaly se objekty okamžitě nepřístupnými pro vozidla přepravující
rozměrnější sbírkové předměty. S tím
byly pochopitelně spojeny problémy
s dlouhodobým uložením sbírkových
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Ukládání sbírkových předmětů
do paletových regálů

předmětů mimo depozitáře. Pro pracovníky muzea byla velmi ztížena pravidelná kontrola uložených sbírkových
fondů a odlehlost objektů též znesnadňovala nutnou ostrahu objektů.
Po vzniku Zlínského kraje, který
se stal zřizovatelem MJVM, se začala
situace postupně zlepšovat. Nejprve
muzeum získalo objekt v Otrokovicích, který byl postupně rekonstruován. Byly zde vybudovány depozitáře pro fondy textilu, keramiky,
archeologie a historické fondy s předměty menších rozměrů. Velikost
pozemku patřícího k budově navíc
umožňovala stavbu nového depozitáře
pro předměty velkých rozměrů a pro
fondy, které se do prvního objektu již
nevešly. Tuto vizi podpořil i Zlínský
kraj a bylo vypracováno několik projektových studií.
Vítězné řešení počítá s vybudováním komplexu budov, které vytváří
podobu písmene U. Třetinu tohoto
komplexu představuje stávající depozitář. Realizace byla rozdělena
do několika etap. V letech 2011 až
2012 byla postavena druhá budova,
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tzv. hala, a vybavena pojízdnými paletovými regály pro objemné a masivní
sbírkové předměty. Půdorysné rozměry haly jsou 47 x 17 m. Vnitřní prostor
je členěn na dvě hlavní části. Prostor
s regálovým paletovým systémem
s výškou regálů cca 6 m, kde je obsluha realizována pomocí vysokozdvižného vozíku, a třípodlažní část, ve
které jsou dnes již všeobecně užívané
posuvné regály pro ukládání menších
sbírkových předmětů.
Vnitřní klima depozitáře je zajištěno centrální vzduchotechnikou,
která udržuje teplotu a vlhkost v požadovaných mezích. Vzhledem k tomu,
že převážná část stavebních prací
probíhala v zimních měsících, byly
prvotní problémy s nastavením klimatických podmínek značné. Vnitřní
vlhkost byla neustále mimo požadované parametry (do 55 %). Trvalo téměř
rok, než se situace v depozitáři ustálila. I přesto byly podmínky v prostoru
lepší než ve stávajících depozitářích
a stěhování sbírkových fondů probíhalo od začátku roku 2012. Přednostně

byly stěhovány a ukládány předměty,
které výkyvy mikroklimatu nemohly
zásadně ohrozit.
V roce 2014 byl objekt vybaven
první částí posuvných regálů pro méně
rozměrné sbírkové fondy a probíhá
jejich postupné ukládání. V letošním
roce bude dokončeno vybavení depozitáře posuvnými regály a budou přestěhovány a uloženy zbývající sbírkové
fondy, určené pro tuto etapu.
Zbývá realizovat objekt, který
propojí obě dnešní budovy depozitářů.
V něm budou prostory pro zbývající
sbírkové fondy a zázemí pro manipulaci se sbírkami. Tím je míněna
nejen příprava předmětů pro transport, ale i místo pro základní očištění
a ošetření nově získaných přírůstků.
V přízemí objektu by mohl vzniknout
malý výstavní sál, v němž by probíhalo
například i objektové vyučování, které
by školní mládež i širokou veřejnost
seznámilo s méně známou stránkou
muzejnictví. Snad se komplex depozitářů podaří v blízké budoucnosti
dokončit.

Stavba depozitářů MMP
na zelené louce
Zuzana Strnadová, miloslava Hrdličková, Jindřiška
Drozenová, tomáš Dvořák
muzeum hlavního města prahy

V

rámci dvou depozitárních areálů,
ve kterých má Muzeum hlavního města Prahy (MMP) uloženy své
sbírky, byly kromě rekonstrukce původních objektů postaveny v uplynulých několika letech i dva depozitární
objekty tzv. na zelené louce.
Nový depozitář E v depozitárním
areálu muzea v pražských Stodůlkách
byl postaven v letech 2006 až 2009. Po
období, kdy byly historické sbírky rozptýleny v několika různých objektech

MMP (po roce 1990 na 12 místech),
přineslo jejich soustředění do nově
vystavěného depozitárního objektu
v areálu Stodůlky nevídanou dostupnost sbírkových předmětů a možnost
jejich reálného zkoumání bez nutnosti
cestovat i desítky kilometrů. Dlouhé
období plánování a zhodnocování
dosavadních zkušeností s uložením
sbírkových předmětů tak vyústilo
v dlouhodobě perspektivní stav, který nahradil dosavadní více či méně
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Budova má přibližně lichoběžníkový
půdorys se čtyřmi nadzemními podlažími. Nosnou část tvoří železobetonová konstrukce s vyzdívkou z páleného
materiálu. Vnější plášť tvoří zavěšené
Cetris desky, vnitřní povrchy jsou tvořeny pohledovými betony nebo omítkami. Nový depozitář je napojen na
stávající objekty proskleným atriem,
které zároveň tvoří komunikační propojení. První tři NP slouží jako depozitáře a jsou bez oken. Ve čtvrtém NP
jsou umístěny kanceláře pracovníků
odborných oddělení. Objekt je vytápěn z nové plynové kotelny umístěné
v podkroví navazujícího sousedního
objektu. V objektu jsou 2 hydraulické
výtahy – osobní a nákladní. Depozitáře jsou vybaveny VZT technologií
a klimatizačními jednotkami. V technických místnostech, tj. v plynové kotelně pro vytápění, ve strojovně VZT
a chlazení, v technické místnosti slaboproudých technologií a v depozitáři
tisků jsou osazena stabilní plynová hasicí zařízení. Objekt je vybaven elektrickou požární signalizací, dalším
z ochranných prvků požární ochrany
bylo použití tzv. samozhášecích rozvodů elektřiny. Jako problematická
se projevila část stavebně-technického řešení, především použití rozdílných materiálů (kovové konstrukce
a železobetonu) na podkrovní části
4. NP, kde z důvodu rozdílné tepelné roztažnosti dochází k optickým
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Pozor je třeba dát i na použití
klimatizačních jednotek, které slibují možnost vyhřívání, chlazení,
zvlhčování i odvlhčování. Takové
zařízení je finančně náročné a vždy
je třeba si vybrat, jestli je pro nás
prioritou dodržení teploty nebo relativní vlhkosti. Pokud se dodatečně
ukáže, že je třeba připojit mobilní
odvlhčovač nebo zvlhčovač, je dobré mít možnost jejich napojení na
odpad nebo vodovod, aby se předešlo problémům s lidským faktorem
(v případě nemoci či dovolené pracovníka, který má za úkol vylévat nebo
doplňovat vodu do přístroje).
Pokud jde o klimatizační jednotku, ta může být centrální, pak ale není
možné nastavit rozdílné hodnoty pro
jednotlivé depozitáře podle uloženého

Foto: Archiv MMP

Depozitář E

poruchám vnitřních povrchů. Z naší
zkušenosti je důležité věnovat v rámci
projektu náležitou pozornost navrženým technologiím VZT a chlazení ohledem na navrhované konstrukce a klimatické požadavky pro uložené
sbírkové předměty.
Dále se ukázalo, že závislost klimatu v depozitářích pouze na technice je
problémem při jejím výpadku. Dochází k významným výkyvům klimatických
hodnot jak při výpadku, tak při opětovném najetí na provoz. Maximální
stabilitu klimatu v depozitáři je třeba
zajistit především správnou konstrukcí
stavby. Plánujeme-li depozitáře vybavit
klimatizací, je třeba si dát do požadavků, aby data z měření a regulace byla
přístupná pracovníkům muzea on-line
a dala se zálohovat.

Depozitář Muzea hl. m. Prahy v Praze-Stodůlkách

Foto: Archiv MMP

dostačující provizorium. Velká většina
plánů a předpokladů se ukázala jako
dobře promyšlených, nicméně po určitém čase reálného provozu se ukázalo,
že vše odhadnout a naplánovat nelze.
Praxe například ukázala, že i velkoryse navržený depozitář pro uložení
stavebních prvků (mříží, dveří nebo
oken) se vlivem velkých možností
akvizic z hojných asanací v metropoli zaplní velmi rychle a původně dostatečné volné prostory zcela zmizí
při realizaci meziinstitucionálního
předání většího množství předmětů.

Interiér depozitáře
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téma / Depozitáře muzeí

Depozitář ve Vojtěchově

Nový depozitář pro archeologické
sbírky v depozitárním areálu muzea
ve Vojtěchově u Benešova byl postaven
v letech 2009 až 2011. Budova má
přibližně čtvercový půdorys se čtyřmi nadzemními podlažími. Nosnou
část tvoří železobetonová konstrukce
s vyzdívkou z páleného materiálu.
Střešní část tvoří dřevěný krov s betonovou krytinou. Objekt je z důvodu
nevhodných geologických podmínek
podloží založen na železobetonových
pilotách. Objekt je vytápěn podlahovým topením napojeným na kotelnu
s tepelným čerpadlem napájeným ze
tří zemních vrtů. Depozitář je v přízemí vybaven technologií VZT a chlazením, ostatní podlaží jsou vybavena
pouze přirozeným provětráváním.
V objektu je osazen 1 hydraulický
výtah. V přízemí je umístěna technická místnost kotelny, za kterou se
nachází místnost pro zásobníky hasebního plynu, sloužící pro stabilní hasicí zařízení, kterými je celá budova
vybavena.
Depozitáře ve Vojtěchově se
nacházejí v blízkosti lesa a rybníku
a ukazují se zde problémy s vysokou
vlhkostí (větráním se vlhkost ještě zvyšuje). Je zde i zvýšené riziko povodní,
což řešíme zvláštními protipovodňovými opatřeními.
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Konverze školy na depozitář
Muzea Vysočiny Třebíč
Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

V

roce 2007 získalo Muzeum Vysočiny Třebíč od svého zřizovatele,
Kraje Vysočina, budovu bývalé školy
na Kosmákově ulici v Třebíči. V té
době byl již Zastupitelstvem Kraje
Vysočina schválen záměr: přebudování objektu bývalé školy na nový, moderní depozitář muzea. V roce 2008
byl vybrán projektant a následně byl
zpracován projekt pro stavební povolení. Stavba byla realizována v roce
2009. V lednu 2010 převzalo stavebně
zhodnocenou budovu Muzeum Vysočiny Třebíč a byly zahájeny činnosti
k jejímu zprovoznění.

Rekonstrukce

Rekonstruovaný objekt nyní slouží
k uložení sbírkových předmětů, a zároveň jako pracoviště odborných pracovníků a dílny (konzervátorská, preparátorská zoologická a botanická).
Došlo k úpravám vnitřní dispozice,
zateplení celého objektu a v dvorním
traktu k přístavbě výtahu a prostoru
pro příjem sbírkových předmětů, ka-

rantény, skládku chemikálií a přístřešku. Řešena byla i přeložka kanalizace
a zesílení nosnosti stropů v prvním
nadzemním podlaží. Ve vlastních
depozitářích byla zazděna všechna
okna, doplněna byla jen malá okénka
na severní straně. Ostatní okna byla
vyměněna za nová, izolační a menší. Kromě stavebních úprav došlo ke
kompletní výměně všech vnitřních
instalací a rozvodů, včetně instalace
tzv. strukturované kabeláže. Nově bylo
instalováno chladicí zařízení (jednotky byly umístěny do depozitářů a do
pracoven situovaných na jih), EZS,
EPS, CCTV se záznamem, měření vlhkosti a teploty v depozitářích
s trvalým záznamem, SHZ (zhášení
dusíkem v elektrorozvodně, serverovně a v prostoru pro uložení negativů
a pozitivů), zvlhčování v oddělení
starých tisků, hermetické uzavření
botanického depozitáře pro účely zaplynování a následné řízené odvětrání.
Vysoušení bylo zajištěno mobilními
jednotkami.

Foto: Archiv MVT

materiálu. Nebo mohou být klimatizační jednotky umístěné v jednotlivých depozitářích. Pak lze klima
nastavit pro každý depozitář zvlášť,
ale je třeba přivést ke každé jednotce potrubí s teplou a chladící vodou
a odvádět odpadní vodu. Tato potrubí
by měla být vedena mimo depozitáře
a do depozitáře by měla být zaústěna
pouze v místě, kde stojí klimatizační
jednotka. Potrubí představuje zvýšené
riziko havárie vody. Potrubí s teplou
vodou (vlivem netěsností v izolaci), jakož i jednotlivá zařízení, svým chodem
mohou způsobovat nechtěný ohřev depozitáře, zvláště je-li depozitář menších rozměrů.

Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč v budově bývalé školy
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téma / depozitáře v muzeích

Součástí pracoven jsou příruční
skládky s depozitárním režimem pro
vlastní práci se sbírkovými předměty.
V nadzemních patrech bylo vybudováno hygienické zázemí a také tzv.
denní místnosti. V objektu se nachází 14 pracovišť pro stálé pracovníky
a 2 pracoviště pro externisty. Uložení
předmětů je řešeno převážně do kompaktních regálů, dále výsuvných roštů
na obrazy, paletových regálů na předměty větších rozměrů a zásuvkových
regálů na sbírku textilu.
Budova, jejíž provoz je částečně
otevřen i veřejnosti, získala bezbariérový přístup. Pro veřejnost byla zřízena studovna a malý konferenční sál
pro 35 osob.
Cena stavební akce dosáhla 45
milionů korun, 3 miliony korun si
vyžádalo další vybavení. V současné
době činí provozní náklady přibližně
1 milion korun ročně.

Zprovoznění depozitáře

Hlavním úkolem v prvních třech měsících roku 2010 byla úprava klimatických podmínek všech prostor, které
bezprostředně po dokončení stavby
nebyly pro ukládání sbírek vhodné.
„Na pomoc“ přišly velké mrazy. Pomocí krátkodobého provětrávání okny se
velmi dobře snížila nadměrná vzdušná vlhkost. Poté začaly být využívány
mobilní vysoušecí jednotky. Na jaře již
byly depozitární prostory v ideálním
vlhkostním a teplotním stavu.
Koncem března začalo stěhování zabalených sbírkových souborů
z původního místa uložení na zámku
v Třebíči. Pro účely systematického
a přehledného stěhování byl aplikován systém značení (předmětů a zabalených souborů) pomocí čárových
kódů. Postupně byly vybavovány dílny,
během července a srpna byla přestěhována vlastní pracoviště. V září a říjnu
proběhl převoz předmětů z bývalých
expozic. Od té doby se pracovalo na
zakládání předmětů do nových úložných míst. Postupně byla rušena řada
značení čárovými kódy, která slou-
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žila pro transport, a byly vytvářeny
nové kódy k vyhotovení tzv. místních
seznamů uložení sbírkových předmětů. Po roce provozu byl depozitář kompletně vybaven, klimatické podmínky
v jeho jednotlivých prostorách byly
plně stabilizovány.

S odstupem času

K dobrým zkušenostem patřily návštěvy uskutečněné společně s projektantem v mnoha dalších institucích,
kde proběhly obdobné realizace. Během provozu se ukázalo, že použití
jednotlivých chladících jednotek je
zcela dostačující (spouští se pouze na

Nová publikace
k problematice
depozitářů
Gut aufgehoben. Museumsdepots planen und betreiben
Wolfgang Stäbler,
Alexander Wiesmann (eds.)
Landestelle für die Nichtstaatlichen
Museen in Bayern,
Berlin – München 2014

V

závěru loňského roku vydalo Centrum pro nestátní muzea v Mnichově ve své řadě Muzejní základy už
16. svazek, publikaci Dobře postavené
depozitáře. Plánování a provoz muzejních depozitářů, která je věnována
depozitářům. Téměř na 300 stranách
se 52 autorů soustřeďuje buď na depozitární problematiku obecně, nebo
na konkrétní zkušenosti s přípravou
a plánováním stavby depozitáře či
s jeho provozem.
V úvodních kapitolách najdeme
obecné informace – co je to depozitář,
proč je depozitář srdcem muzea, jak
nastavovat depozitární režimy, jaký
projekt zvolit při plánování stavby
nových depozitárních prostor. V publikaci pochopitelně nechybí depozitární klima, jak nastavit „masterplan“,

několik hodin při více týdenních letních vedrech). Podařilo se prosadit
odmítnutí navrhované centrální klimatizace a naopak efektivně využít pasivních prvků (zrušení oken, zateplení
objektu, použití venkovních okenních
žaluzií). Bohužel se nepodařilo dosáhnout změny projektu pro nadstavění
sedlové střechy – byla obnovena původní plochá.
Po pěti letech provozu vydáváme
publikaci Depozitář Muzea Vysočiny Třebíč. Od letošního května bude
tato „kuchařka“ k dispozici i na objednávku na webových stránkách muzea
http://www.muzeumtr.cz.

bezpečnost depozitářů, jak předcházet katastrofám. Několik kapitol je
věnováno péči o sbírky z různých
materiálů, jejich ochraně před škůdci
a plísněmi apod.
Druhá část publikace je věnována příkladům dobré praxe, kde
autoři vycházejí z vlastních zkušeností. Velmi užitečné jsou praktické zkušenosti s provozováním depozitářů. Můžeme se zde seznámit
celkem s 27 příklady, z nichž bylo
10 finančně i odborně podpořeno
právě z Centra pro nestátní muzea
v Mnichově.
eva dittertová
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200 let českého muzejnictví

Strážci paměti
Oslava muzejnictví v letech 2015–2016
ve znamení odstraňování bariér
Michal Lukeš
národní muzeum

L

Foto: Kateřina Perglová, NM

éta 2014–2018 jsou obdobím řady
významných výročí českého muzejnictví. V průběhu těchto pěti let si
připomínají již 200. výročí svého založení také nejstarší a největší zemské
muzejní instituce České republiky –
Národní muzeum, Moravské zemské
muzeum a Slezské zemské muzeum.
Tato tři muzea spojila své síly ve společném projektu Strážci paměti: 200
let muzejnictví v České republice, jehož cílem je připomenutí významu
muzejnictví, jeho tradice a historie,
bohatství muzejních sbírek a důležitosti uchovávání a prezentace kulturního dědictví pro naši společnost.
Rok 2014 se nesl ve znamení oslav
Slezského zemského muzea a úspěšné
výstavy „Unikáty zemských muzeí“,
která návštěvníkům umožnila zhlédnout na jednom místě tři výjimečné
předměty – Věstonickou venuši, hlavu
Kelta ze Mšeckých Žehrovic a meteority z Opavy-Kylešovic. Výstava jen
do Nové budovy Národního muzea
přilákala téměř 25 000 návštěvníků
a letos zavítá i do Slovenského národního muzea.

Instalace hlavy Kelta z M. Žehrovic na
výstavě „Unikáty zemských muzeí“
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Komunikace s veřejností je i ve
druhém desetiletí 21. století hlavním
tématem muzejní práce a její význam
neustále narůstá. Národní muzeum,
Moravské muzeum a Slezské zemské
muzeum se prostřednictvím projektu
zaměří na modelové aktivity v oblasti
práce s návštěvníky, na jejich zhodnocení či aplikaci nových přístupů
a trendů v prezentaci, komunikaci
a edukaci. Léta 2015 a 2016 budou
věnovány práci s návštěvníkem, klíčovým subjektem muzejní práce a příjemcem prezentačních aktivit muzea.

Muzea pomáhající

V roce 2015, který nese podtitul
Muzea pomáhající, zaměří instituce
svou pozornost na komunikaci s návštěvníky se zvláštními potřebami,
zejména na návštěvníky s postižením
(zraku, sluchu, s pohybovým postižením, s mentálním znevýhodněním),
na seniory, ale také na zahraniční
návštěvníky a menšiny žijící v České
republice. Interakce se zmíněnými
skupinami a cílená práce s nimi je
jedním z nezbytných předpokladů naplnění společenské role muzeí jakožto
institucí přístupných všem skupinám
obyvatelstva bez rozdílu.
Národní muzeum se v jedné linii
projektu zaměří na přístupnost svých
objektů a akcí s ohledem na osoby
s omezenou schopností pohybu a orientace, tedy na odstraňování bariér
a vytvoření vstřícného orientačního
systému. V centru zájmu Národního
muzea bude také další rozvoj nabídky
výstav, programů a aktivit realizovaných na míru vybraným cílovým skupinám se speciálními potřebami a jejich

začlenění do stálé nabídky instituce.
Její součástí bude například realizace
modelových aktivit v rámci expozic
v Národopisném muzeu – Musaionu
a „Archa Noemova“ v Nové budově
Národního muzea – realizace haptické linky, komentované prohlídky
a pozvánek v českém znakovém jazyce, dále vybavení vybraných objektů
kompenzačními pomůckami nebo realizace aktivit pro seniory. Národní
muzeum navazuje na již realizované
projekty Centra pro prezentaci kulturního dědictví, zaměřené na návštěvníky se speciálními potřebami. Jednotlivé činnosti budou konzultovány nebo
provedeny ve spolupráci s neziskovými
organizacemi pracujícími s touto cílovou skupinou.
Projekt se zaměří i na zprostředkování informací o řešené problematice a jejich výměnu s muzejními
profesionály z celé České republiky.
Jednou ze společných plánovaných aktivit je organizace odborné konference
a workshopu v Nové budově Národního muzea ve druhé polovině roku. Publikace výstupů z konference proběhne
formou volně distribuovaného elektronického sborníku. Informačním a metodickým rozcestníkem budou stránky
http://www.emuzeum.cz.

Muzea vzdělávající

V roce 2016 obrátí projekt s mottem
Muzea vzdělávající svou pozornost
kceloživotnímu vzdělávání a volnočasovým aktivitám v muzeu, k mladým
návštěvníkům, spolupráci se školami
a novým způsobům komunikace s pedagogy. Muzejní edukace tak bude
uchopena jako nedílná součást práce
s veřejností, která významným způsobem posiluje společenskou roli muzea.
Výstupy projektu budou též zhodnoceny v odborných textech a metodikách
využitelných muzejními profesionály.
Roky 2015 a 2016 tak projekt věnuje odstraňování fyzických i komunikačních bariér muzeí a intenzivní
práci na vztahu mezi muzei a jejich
návštěvníky.
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koho to napadlo

Vně a uvnitř
Jak vystavit oděv na odiv
Konstantina Hlaváčková
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
měleckoprůmyslové museum
v Praze uspořádalo od 70. let 20.
století do minulého roku řadu výstav
mapujících historii módního oděvu.
První, dnes již legendární výstavu
s názvem „Žena doby secese“ vytvořila
Jiřina Vydrová, dlouholetá pracovnice muzea. Na její činnost navázala
v druhé polovině 80. let Eva Uchalová několika výstavami, věnovanými
módní historii od konce 18. století do
30. let 20. století. V tomto mapování oděvních stylů spjatých s určitým
časovým úsekem jsem od roku 1999
pokračovala výstavami věnovanými
poválečné historii v Československu,
až do počátku 80. let minulého století.
Všechny uvedené výstavy patřily k těm
nejvíce navštěvovaným, což je dokladem toho, jak oděvní fenomén silně
oslovuje širokou veřejnost.

Nové cesty prezentace

V posledních letech však vyvstala
otázka, jakým směrem se v prezentaci textilních sbírek ubírat dál. Ta
nevýznamnější světová muzea módy,
ke kterým se řadí instituce v Paříži,
Londýně či New Yorku, opustila na
počátku nového tisíciletí tradiční koncepci výstav, dokumentujících módní
styl určitého výseku lineární představy historického vývoje. Nová výstavní
pojetí se soustředila buď na významné
osobnosti oděvní historie i současnosti, nebo na určitý oděvní fenomén,
procházející napříč desetiletími. Zároveň se tyto koncepce neomezily na
tradiční muzejní prezentaci exponátů
v uzavřených vitrínách. Sbírkové předměty přestaly být pro kurátory pouhým svědectvím řemeslné dovednosti
a staly se svébytnými uměleckými díly,
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jedinečnými svědky svobodné lidské
kreativity a proměn dějinného individuálního i sociálního sebe-porozumění. Tento nový trend bylo však obtížné
následovat v podmínkách českých muzeí a galerií. Obtíž spočívá především
v omezených možnostech finančních
a prostorových. Jistou roli tu hraje
i nedostatek kurátorského odhodlání vydat se jinou, neověřenou cestou,
vybočit ze zaběhlých kolejí a riskovat
tak nepřízeň návštěvníků.
Uměleckoprůmyslové museum
v Praze se novou cestou nesměle vydalo. Za první vlaštovku je možné
považovat výstavu „Glamour – společenská móda 1950–2010“, otevřenou
v roce 2011. K jejímu úspěchu přispělo jak výstavní pojetí scénografického charakteru, tak neotřelý způsob
propagace grafika Štěpána Malovce,
který za tento projekt získal ocenění
Designer roku 2011 v oboru grafický design. Hned v následujícím roce
muzeum uvedlo dlouho očekávanou

Konstrukce jako koncepce

Základní myšlenkou této výstavy
bylo představit módní oděv jako výsledek dlouhé řady lidských činností,
završené tvůrčí myšlenkou módního designéra vtělenou do konkrétní
módní formy. Tak, jako se dům staví
z cihel, je oděv zhotoven z textilie,
a ta je tvořena vlákny. Právě tento základní stavební prvek se stal výchozím
bodem výstavy. Přirozeně by se nabízelo započít zkoumání konstrukčního prvku oděvnictví soustředěním
na vlákna přírodní. Ta jsou lidstvem
využívána po tisíciletí a zpracování
takového tématu by bylo bezbřehé.
Naproti tomu, textilní vlákna vytvořená v chemických laboratořích nejen
že představují dnes podstatnou část
textilní výroby, ale jsou s nimi spojeny
aktuální problémy z oblasti ekologie
i sociální politiky. Téma chemických
vláken v sobě také ukrývá celou řadu

Foto: Gabriel Urbánek, Ondřej Kocourek (UPM)

U

výstavu „Pražské módní salony první
republiky“, která se vzhledem k nutné ochraně vystavených oděvů vrátila
k tradiční vitrínové expozici. V minulém roce se Uměleckoprůmyslové
museum projevilo zatím nejodvážněji
výstavním projektem „Vně a uvnitř.
Umělá vlákna v odívání od poloviny
20. století do současnosti“ (1. října
2014 – 11. ledna 2015).

Výstava „Vně a uvnitř“ v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
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Koho to napadlo

vztahů, které, ač jsou nám denně na
očích, unikají pozornosti. Tak např.
stejná vlákna, z jakých jsou tvořeny
oděvy, jsou využívána v medicíně, tedy
uvnitř lidského těla. Právě tato polarita dala vzniknout názvu projektu
„Vně a uvnitř“.

Pohyblivá vlákna

Koncepce tedy byla jasná: vybrat z muzejní sbírky vhodné exponáty podle
typu umělých vláken. Tento úkol nebyl obtížný, ale naprosto nemožným
se zdálo nalezení vhodného způsobu,
jak docílit, aby divák při pohledu na
oděv získal také informaci o textilním
vláknu – a to tak, aby tato informace
nepozbyla komplexního charakteru,
který poskytuje umělecké dílo, a nestala se jen suchou objektivní informací násilně přidanou k recepci módního
artefaktu. Nebylo úplnou náhodou,
že jsem se rozhodla oslovit výtvarníka Pavla Mrkuse, který je mimo jiné

proslavený svými rozměrnými a působivými video instalacemi. Pavel Mrkus
se neobvyklého úkolu nezalekl a vzal
na sebe obtížný úkol vnést do nehybné
muzejní instalace pohyblivý vizuální
prvek, který by demonstroval základní myšlenku projektu a návštěvníkovi
umožnil vidět stavební jednotku textilního materiálu, tedy vlákno, v podobě
respektující jak jeho konstrukční, tak
jeho imaginativní roli.
Základem čtrnácti synchronizovaných projekcí vytvořených Pavlem
Mrkusem se staly mikroskopické fotografie vláken, které muzeu laskavě
poskytla Technická universita v Liberci, a fotografie textilních materiálů
vystavených oděvů fotografa Ondřeje
Kocourka. Pohyblivé projekce pokrývaly beze zbytku stěny výstavního sálu
a zahrnovaly i informační texty a popisky exponátů. Výsledek byl fascinující. Návštěvník se ocitl v prostoru
obklopen světem textilních vláken,

struktur a textilních vzorů, které se
v mírném rytmu pohybovaly a prolínaly na ploše stěn a tvořily tak pozadí
oděvním exponátům, instalovaným na
figurínách nebo jednoduše zavěšeným
na ramínkách.
Pro výstavu se bohužel nepodařilo
získat zamýšlenou širokou škálu implantátů z umělých materiálů používaných v různých medicínských oborech,
ale jen několik, laskavě zapůjčených
nemocnicí Na Homolce.
Výstava zaznamenala divácký
úspěch. Propojení nehybného muzejního exponátu s volným uměním,
s využitím aktuálních médií, je asi
možné přičítat nepřehlédnutelný zájem mladé generace, která zaplňovala
výstavní sál v daleko větším měřítku,
než je obvyklé. Výstava měla pochopitelně i své odpůrce, především z řad
starší generace. Co však lepšího si
může kurátor přát, než když výstava
probudí živý dialog.

nové expozice

Nová národopisná expozice
Slováckého muzea
Marta Kondrová
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

T

éměř na den přesně po 100 letech
od svého vzniku otevřelo 31. května 2014 Slovácké muzeum v rámci
jubilejních oslav novou národopisnou
expozici, která představuje návštěvníkům výrazný etnografický region Slovácko moderním způsobem. Slovácké
muzeum jako kulturní instituce přesahující označení regionální muzeum je
profilována společenskovědními obory
historie, archeologie, dějiny umění
a národopis. Právě ten sehrával od
založení muzea výraznou úlohu a veřejností je Slovácké muzeum vnímáno
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jako převážně národopisné. Na Slovácku, které je na projevy lidové kultury bezesporu bohaté a kde je vztah
k tradicím hluboce zakořeněn, se zdá
být tento vývoj zcela logickým.
Do roku 2012 mohli návštěvníci
Slováckého muzea shlédnout stálou
expozici Slovácko věnovanou tomuto
regionu, která sloužila veřejnosti dlouhých čtyřicet let. Od svého otevření
v roce 1972 byla díky propracované
obsahové náplni, citlivému výtvarnému konceptu a nadčasovému výstavnickému pojetí stále atraktivní.

Postupné fyzické dožívání výstavního
fundusu, od audiovizuální techniky,
přes elektroinstalace až po výstavní mobiliář, přinutilo vedení muzea
k rozhodnutí pustit se do budování
expozice nové. Po letech příprav došlo
1. července 2012 k definitivnímu uzavření a následnému zrušení původní
národopisné expozice.

Architektonický koncept

Po bezmála dvou letech otevřela své
brány návštěvníkům výstava s obdobnou obsahovou náplní, avšak ve zcela
novém architektonickém řešení. Trojrozměrné předměty v expozici doplňují multimediální prvky v podobě animací vybraných dioramat, krátké filmy
i možnost prověřit své znalosti o životě
lidí na Slovácku v interaktivních testech. Elektronická databáze nabízí
návštěvníkům na 1 800 archivních
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fotografií z dokumentace Slováckého muzea, videozáznamů vybraných
projevů lidové kultury a audiosnímky
dokumentující charakteristické hudební styly i seskupení všech subregionů Slovácka. Současné prostorové
řešení vstupní části nepostrádá návaznost na lidovou kulturu. Inspirací
pro vytvoření lamelové parametrické
struktury se staly Ing. arch. Michalu
Kutálkovi lomené vrapené rukávce
ženského kroje. V tomto futuristicky
pojatém prostoru se mohou návštěvníci nechat vtáhnout do atmosféry
dnešního Slovácka prostřednictvím
krátkého filmu Vítejte na Slovácku.
Interaktivní mapa Slovácka umožňuje podívat se na vymezení i krátkou
prezentaci jednotlivých subregionů.
Krátké slideshow přiblíží v několika
snímcích vybranou oblast Slovácka
včetně typického hudebního doprovodu podaného vybranými interprety
jednotlivých oblastí. Autoři a realizátoři expozice pamatovali také na
handicapované diváky. Pro nevidomé
a slabozraké návštěvníky jsou v jednotlivých zastaveních připraveny věrné
repliky sbírkových předmětů umístěných ve výstavě opatřené popiskami
v braillově písmu.

Zaměstnání, slavnostní kroje
i lidové obyčeje

Obsahově je expozice členěna do několika okruhů, které jsou vzájemně
propojené a navazují na sebe. Návštěvník se tak seznámí se způsobem života lidí na Slovácku prostřednictvím
dokladů zemědělského hospodaření,
bydlení, připomene si dochované i zaniklé rukodělné techniky. Stěžejní část
expozice tvoří prezentace lidového
oděvu krojově rozmanitého regionu
od horských oblastí moravských Kopanic až po rovinné Podluží.
Ve druhé polovině expozice se
vzájemně prolínají okruhy rodinného
a výročního obyčejového cyklu. Lidský
život plynul od narození přes významný přelomový okamžik, kterým byla
a je svatba v kruhu výročních zvyků.
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Foto: Slovácké muzeum

nové expozice

Pohled do expozice Slovácko v Uherském Hradišti

Každoročně jej provázely masopustní
obchůzky, velikonoční atributy, letniční obyčeje, slavnosti dožínek i vinobraní až po hody. Závěr obyčejového
cyklu v období adventu charakterizovaly nejen obchůzky tajemných postav
Mikuláše a jeho družiny či lucií, ale
znamenal především zamyšlení nad
směřováním lidského života, který
s ubývajícími slunečními paprsky
krátícího se dne směřoval ke konci.
Celý život pak provázela zbožnost
a lidová víra se všemi jejími projevy
včetně uctívání patronů chránících
úrodu, domácnost i řemeslníky a jejich práci. Tyto okruhy lidové kultury ve druhé části expozice prezentují
sbírkové předměty i dioramata svyužitím obřadně oblečených postav, masek
i charakteristických atributů výročního a rodinného obyčejového cyklu.
Cílem nové expozice je zaujmout
současného náročného návštěvníka,
přivést do muzea a k zájmu o lidovou kulturu děti a mládež, a starší
generaci přesvědčit, že národopisná
tematika se dá uchopit i moderním

neotřelým způsobem. Během několika let práce využíval autorský tým ve
složení PhDr. Ivo Frolec, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Marta Kondrová a Mgr. Petr Číhal, za odborné
spolupráce s PhDr. Ludmilou Tarcalovou, důvěrnou znalost sbírkového
fondu Slováckého muzea, stejně jako
přehled o dochovaných projevech
lidové kultury na celém území Slovácka. Při instalaci pomáhali mimo
odborných a externích pracovníků
muzea MgA. Petry Bitnerové a Mgr.
Gabriely Směřičkové také znalci způsobu oblékání kroje v konkrétních lokalitách, aby byla v co největší míře
zaručena autenticita prezentovaných
krojových celků.
Zda se autorům expozice podařil záměr vybudovat moderními výstavními prostředky reprezentativní
„výkladní skříň“ regionu Slovácko,
která bude vyhovovat potřebám současného návštěvníka, se můžete přijít
přesvědčit do hlavní budovy muzea
ve Smetanových sadech v Uherském
Hradišti. Budete srdečně vítáni!
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Akviziční a de-akviziční
činnost muzeí a galerií
Zdeněk Kuchyňka
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

V

závěru roku 2014 vydalo Židovské muzeum v Praze sborník
s devíti příspěvky, které byly předneseny 20. června 2014 na pracovním
semináři v jeho Oddělení pro vzdělávání a kulturu.

Opora v zákoně

Téma obohacování sbírek a jejich
zkvalitňování i opačným procesem,
tedy vyřazováním sbírkových předmětů, je tématem nepochybně závažným.
Ukazuje to už úvodní příspěvek Tvorba sbírky muzejní povahy – muzeologická východiska, opora v zákoně
č. 122/2000 Sb. RNDr. Jiřího Žalmana z OMG MK ČR. Říká se, že
opakování je matkou moudrosti, z tohoto důvodu je jistě vhodné neustále
zdůrazňovat na první pohled banální
skutečnost, že většina muzejních sbírek jsou sbírky veřejné, to znamená,
že „neslouží pouze svému vlastníkovi,
potažmo správci, ale slouží všem.“ Což
zvyšuje odpovědnost za to, že sbírky
jsou a budou hodny trvalého uchování, a to samozřejmě vyžaduje nemalé finanční prostředky na uložení
i konzervaci sbírkových předmětů.
Dr. Žalman dále konstatuje, že většině muzeí chybějí peníze na nákupy
skutečně kvalitních sbírkových předmětů, a sbírají tedy „především to, co
je zadarmo, tj. především archeologické
nálezy, přírodniny, věci darované z pozůstalostí apod.“
Toto konstatování skutečně správně odráží faktický stav, kdy většina
muzeí a galerií nedostává pravidelně
od zřizovatelů účelově vázané finanční
prostředky na nákup sbírek. Nicméně
jsem přesvědčen, že v případě oněch
sbírkových předmětů „zadarmo“
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neberou muzea a galerie do sbírek cokoli, co se jim naskytne, ale postupují
v souladu se svými plány tvorby sbírek.
V této souvislosti by bylo zajímavé
se dozvědět, kolik MK ČR či orgány
samosprávy poskytují muzeím a galeriím finančních prostředků na nákup
sbírek a zda jde o zvlášť vyčleněné finance, jejichž výši muzea a galerie
předem znají a mají je k dispozici už
od počátku každého kalendářního
roku. Samotný údaj, kolik MK ČR
poskytlo na nákup sbírek v rámci programu ISO, by byl zajímavý pro srovnání s údaji, které najdeme v jednom
z dalších příspěvků Akvizičná činnosť
múzeí a galérií vo svetle legislatívy
Slovenskej republiky PhDr. Gabriely
Podušelové ze Slovenského národného múzea v Bratislavě. Dozvídáme se
tu, že v letech 2006–2013 slovenské
ministerstvo kultury poskytlo na akviziční činnost muzeí prostřednictvím
dotačních programů ročně částky od
90 000 do 116 000 Eur.

Sběratel žehliček příkladem

Nejpodstatnější v článku dr. Žalmana
jsou ovšem části věnované zkvalitňování sbírky vyřazováním sbírkových
předmětů. Sbírkové předměty evidované v CES je možné, pokud nezkvalitňují sbírku, vyřazovat jedině
z důvodu tzv. přebytečnosti. Tento
nástroj je ale podle dr. Žalmana využíván nedostatečně. A důvod: „snad
proto, že to je pracné, snad z obav,
aby nedošlo k omylu, snad proto, že
muzeím činí potíže přebytečnost řádně
zdůvodnit.“ Toto tvrzení samozřejmě
stojí za zamyšlení zvláště v souvislosti s „pohádkovým příběhem“, který dr. Žalman uvádí na závěr. Jeho

hrdinou je soukromý (!) sběratel žehliček a všeho, co souvisí s tepelnou
úpravou prádla. A kvalitu této sbírky
obdivují i odborníci, ačkoli její vlastník je – pokud jde o rozsah sbírky –
limitován manželkou, která po přestěhování z bytu v Brandýse nad Labem
do zemědělské usedlosti na Šumavě
vyhradila manželovi na jeho sbírku
jen dvě místnosti a chodbu. „Manžel
se s tím obdivuhodně vyrovnal, sbírku
dál doplňoval novými přírůstky, ale
také vyměňoval, prodával, rozdával
a přiznal se, že s těžkým srdcem také
vyhazoval.“ Obdiv, který z tohoto textu k sbírkotvorné praxi soukromého
sběratele zaznívá, naznačuje, že by
měl být příkladem pro všechna muzea
a galerie.

De-akcese v praxi

Jako příklad má ale tento pohádkový
příběh dvě slabá místa. Onen soukromý sběratel zjevně nemá svou sbírku
zapsánu v CES, a na rozdíl od muzeí
a galerií zřizovaných kraji a obcemi
sbírku nejen spravuje, ale je také jejím
výlučným vlastníkem. Muzea a galerie, které sbírky pouze spravují, nemohou s tímto „dlouhodobým hmotným
majetkem“ ve vlastnictví kraje či obce
nakládat pouze dle vlastního uvážení,
tedy ho bez problémů prodávat, vyměňovat a vyhazovat. Jakékoli vyřazení
sbírkového předmětu je skutečně velmi pracné.
Pokud sbírkotvorná komise na
základě návrhu kurátora usoudí, že
předmět sbírku nezhodnocuje, je
nutno požádat o vyřazení předmětu
z CES z důvodu přebytečnosti. Pokud
se tak stane a nejde o předmět, který
fyzicky dožil (např. že betlémová figurka, tzv. chlebánek, byla zcela rozežrána hmyzem), neznamená to, že jej
může muzeum automaticky s kýmkoli
vyměnit, nebo ho prodat a za získané peníze koupit jiný předmět, který
by sbírku zhodnocoval. O tom, co se
stane se sbírkovým předmětem, který
neztratil svou užitnou hodnotu, totiž musí jako v případě jakékoli jiné
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směny či prodeje majetku rozhodnout
zastupitelstvo. Takže jde včetně vyřazení z CES o proces dlouhodobý
a v případě prodeje majetku obce či
kraje nemusí být ani jisté, zda zřizovatel takto získané finanční prostředky
poskytne své příspěvkové organizaci
na nákup jiných sbírkových předmětů.
A i kdyby je poskytl, bude onen sbírkový předmět, kvůli němuž muzeum
absolvovalo tento proces de-akvizice,
ještě na trhu k dispozici?

Náskok soukromých sběratelů

Příklad Židovského muzea

Z hlediska de-akvizic obsahuje nejvíce
konkrétních faktů závěrečný příspěvek Akviziční a de-akviziční činnost
Židovského muzea v Praze v uplynulém dvacetiletí Mgr. Jitky Korbelové,
Mgr. Pavlíny Schneider a PhDr. Dany
Veselské, Ph.D., z pořadatelského
muzea. Autorky v úvodu vysvětlují,
s jakými problémy se správci sbírek
Židovského muzea potýkají.

Foto: Židovské muzeum v Praze

V souvislosti s dlouhodobým podfinancováním akviziční činnosti muzeí
a galerií je mimořádně podnětný příspěvek Tres faciunt collegium: veřejné
sbírky, soukromé sbírky a umělecký trh
Mgr. Marcely Chmelařové, šéfredaktorky portálu Artplus.cz. Autorka
upozorňuje především na skutečnost,
že význam soukromého sběratelství
pro veřejný sektor vzrůstá právě proto,
že pro muzea umění a galerie jsou
výtvarná díla, která se prodávají na
aukcích, většinou finančně nedostupná, případně jsou akvizice v souvislosti
s bojem o přežití těchto institucí záležitostí podružnou.
Mgr. Chmelařová také zcela jasně
ukazuje, proč je závěrečný pohádkový
příběh, uváděný dr. Žalmanem, skutečně pohádkou. Soukromý sběratel

je totiž oproti „veřejným správcům (...)
obvykle silnější nejen co do osobního
úsilí a iniciativy“ a co do rychlosti jednání a rozhodování, ale především co
do financí. Proto se podle autorky veřejné sbírky umění snaží, pokud je to
možné, o akvizice současného umění
na primárním trhu přímo od umělců,
zatímco nákupy na sekundárním trhu
jsou většinou mimo jejich finanční
možnosti.
Přesto je potřeba, aby pracovníci
veřejných sbírkových institucí sledovali tento sekundární trh. Jak autorka
zdůrazňuje, to, co dnes získávají do
svých sbírek soukromí sběratelé nákupy u nás i v zahraničí, totiž umožňuje
hlubší poznání díla jednotlivých umělců a hraje nepochybně významnou roli
ve výstavní činnosti veřejných muzeí
umění, pokud připravují profilové výstavy těchto umělců.

Seminář Akviziční a de-akviziční činnost muzeí a galerií v Židovském muzeu v Praze
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Muzeum vzniklo v roce 1994 jako
zájmové sdružení právnických osob
navazující na činnost Státního židovského muzea v Praze a v následujících
dvou letech byl proveden audit sbírek, při němž byly do sbírky zapsány
všechny předměty bez přírůstkových
a inventárních čísel, nalézající se
v depozitářích. Přitom mnohé z nich
žádným přínosem pro sbírky nebyly.
Proto je de-akviziční činnost v praxi
Židovského muzea tak důležitá.
Konkrétně bylo v letech 2003–
2013 vyřazeno 240 evidenčních čísel
sbírkových předmětů, přičemž při
vyřazení z důvodu přebytečnosti byly
některé předměty předány jiným muzejním institucím, nebo šlo o vrácení
předmětů oprávněným vlastníkům
v rámci restitucí. Pro praktickou činnost jiných muzeí je ale důležitější
upozornění na vyřazování předmětů, které nezhodnocují sbírku (např.
fragmenty dlaždic). Jak autorky připomínají, „jednání Sbírkotvorné komise o vyřazování jsou často bouřlivá,
v důsledku však vedou k preciznějšímu formulování obsahu a charakteru
sbírkového fondu, k prohloubení argumentace nejen při zdůvodňování samotného vyřazování, ale samozřejmě
i na opačném pólu rozvoje sbírkového
fondu, tedy v argumentaci při činnosti
akviziční.“
Pracovníci muzeí se nad sborníkem mohou zamyslet a porovnat
teorii i praxi jiných muzeí s tím, jak
akviziční a de-akviziční činnost probíhá u nich. Muzejní sbírky musejí
být skutečně živým organismem, který
by neměl odrážet jen sběratelský zájem kurátorů sbírek, ale měl by mít
v základu jasnou vizi toho, kam dané
muzeum směřuje a jaké poselství svými sbírkami chce předat budoucím
generacím.
Sborník Akviziční a de-akviziční činnost
muzeí a galerií je možno zakoupit prostřednictvím e-shopu Židovského muzea
v Praze nebo objednat u Kláry Kinzlerové
(klara.kinzlerova@jewishmuseum.cz).
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příběh muzejního předmětu

Skleněná harmonika
Velký objev i zapeklitý oříšek
Hana Macháčková
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
epozitáře muzeí často skrývají
překvapení, a to nejen uzamčená v truhlách či ve skříních, které za
posledního půlstoletí nebyly restaurovány. Zejména ta menší muzea, která
neoplývají prostředky na konzervování a restaurování se mohou nadát
nečekaných objevů. Jedno překvapení
se objevilo také v Regionálním muzeu
a galerii v Jičíně v roce 2007 poté,
co bývalý kolega, konzervátor dřeva,
vybral pro konzervování intarzovaný
psací stůl s lamelovou roletou. Co
tímto výběrem započal, však zatím
netušil.

Stůl s překvapením

Domnělý stůl byl evidovaný pod číslem
E170/VII, měl po stranách ve sloupcích nad sebou po třech zásuvkách,
horní na obou stranách byly falešné.
Roleta byla zamčená a zaseknutá, klíč
se ztratil a ani krajní roletky nešly
otevřít. Nezarazilo jej ani zvláštní lakované „prkno“ procházející pod oběma zásuvkovými sloupky. Jaké však
bylo překvapení, když se mu podařilo
otevřít střední roletku! Neskrývala se
pod ní psací deska potažená zašlým
sametem, ale řada podivných skleněných misek navlečených za středy na
kovové hřídeli a pod ní mosazná vana.
Boční úzké roletky ukrývaly uchycení kovového táhla se šlapadlem, tedy
oním lakovaným prknem pod skříní,
a setrvačníkové kolo na druhé straně.
Namísto stolu jsme najednou ve
sbírkách měli skleněnou harmoniku,
dnes téměř zapomenutý hudební nástroj. Vynalezl a sestrojil jej Benjamin Franklin v roce 1776 a v Evropě
i v Čechách si získal popularitu hlavně
v 19. století. Pro nás to však byla tehdy
velká neznámá.
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Začali jsme pátrat ve starých inventárních záznamech, vedených od
roku 1895 až do roku 1952. Nasměroval nás také papírový štítek nalepený na boku nástroje, upomínající
na sběry pro Národopisnou výstavu
českoslovanskou v Praze roku 1895
(NVČ). Předměty z výstavy se staly
základem sbírek krajinského muzea
v Jičíně. Sbírky byly zapsány do první
inventární knihy, která dnes slouží
jako pomocná evidence. Současná evidence vznikala od 60. let 20. století.
V té době byl zřejmě klíč od rolety
skleněné harmoniky ztracen, a tak
bylo usouzeno, že se jedná o psací stůl.
Původní inventární číslo na předmětu
se nezachovalo, a proto nebylo s inventární knihou ztotožněno. Tehdejší
pracovníci muzea zřejmě netušili, že
na konci 19. století byla skleněná harmonika označována krásným názvem
libozvěna.
Jičínská skleněná harmonika
nakonec nebyla v Praze na NVČ vystavena. Ve sborníku k výstavě jsou

Náročné restaurování

Přistoupili jsme proto k celkem netradičnímu kroku pro naše muzeum,
k veřejné sbírce, při které se zájemci
mohli stát kmotry jedné nebo více
nově doplněných skleněných misek.
V této sbírce se podařilo shromáždit
25 000 Kč a v roce 2009 jsme přistoupili k jejich doplnění. Byl to celkem
zapeklitý oříšek, i když nám pomoc
nabídla Střední uměleckoprůmyslová
škola sklářská v Železném Brodě, pod
vedením paní ředitelky akad. soch.
Zdeňky Lastovičkové.
Po sejmutí misek z hřídele bylo
nutné provést podrobnou dokumentaci, zaměření každé misky podle
pořadí a tónu. To nebylo zas až tak
složité, protože skleněné harmoniky

Foto: Regionální muzeum a galerie v Jičíně
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kuse zmíněny pouze dva tyto hudební
nástroje. Jeden měl 29 skleněných misek a druhý 38. Naše harmonika jich
původně měla 44, nepoškozených však
zůstalo jen 20 misek.
Dřevěnou skříň nástroje bylo možné zrestaurovat v naší konzervátorské
dílně. Se skleněnými miskami to však
nebylo tak jednoduché. Zejména se
nedostávaly finanční prostředky na
doplnění chybějících nebo poškozených misek. Snem bývalého ředitele
muzea, pana Jaromíra Gottlieba, totiž
bylo uvést nástroj do hratelného stavu.

Skleněná harmonika v jičínském muzeu
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jsou laděné jako klaviatura. Původní
technologie výroby nebyla známá, proto po konzultaci s mistrem sklářem
byly pro poškozené a chybějící misky
vytvořeny šablony, podle nichž pak
byly vysoustruženy rotační formy ze
syrového bukového dřeva (6 forem pro
několik rozměrů misek). To složitější přišlo až potom: Foukání jednotlivých misek s vhodnou tloušťkou skla,
aby je posléze bylo možné naladit na
potřebný tón. Pro výrobu misek byl
použit barnatý křišťál, jako náhrada
draselno-vápenatého skla, původně
používaného v 19. století.
Než se takto podařilo vytvořit
všech 24 misek, uběhla poměrně
dlouhá doba. Ladění pak probíhalo
v brusičské dílně, za pomoci brusiče a odborníka z hudebního oboru,
a i v této fázi docházelo ke ztrátám,
po kterých bylo nutné vrátit se opět
do sklářské dílny. Finanční prostředky
byly rychle vyčerpány.
V roce 2012 se podařilo všechny
misky naladit, nedostatek financí však
neumožnil zrestaurování původní složité výzdoby, natož pak její doplnění
na nově vytvořených miskách.
Rozbor skla a výzdoby původních
misek totiž přinesl zajímavá zjištění.
Některé misky jsou zdobené jemným
dekorem tří zlatých linek, se střední linkou doplněnou drobnými lísky,
přetřených širokým modrozeleným
pásem. Na výzdobu byla použita směs
zlata a stříbra a zelenomodrý email,
který pak byl vypálen. Tento postup
však nebylo možné použít, proto jsme
se spolu s restaurátory skla pokusili
nalézt jiné možnosti.
V současnosti se snažíme o získání finančních prostředků z dotačního
programu MK ČR, aby bylo možné
doplnit výzdobu misek a zkompletovanou harmoniku vystavit v muzeu.
Ačkoliv již od počátku obnovy tohoto unikátního nástroje uběhla dlouhá doba, doufáme, že se nám tento
záměr v brzké době podaří dokončit
a návštěvníci budou mít možnost harmoniku zhlédnout v plné kráse.
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Zasedání Senátu AMG
dne 26. února 2015 v Nové budově NM v Praze
Přítomni:
38 z 57 s hlasem rozhodovacím
2 z 21 s hlasem poradním
Jednání Senátu AMG zahájil člen Exekutivy AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
který přivítal všechny přítomné. Senát
hlasováním schválil návrhovou komisi ve
složení: Mgr. Václav Houfek, Mgr. Lukáš
Krinke, Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.,
mandátovou komisi ve složení: Mgr. Jana
Bukačová, PhDr. Jan Mohr, Mgr. Dagmar
Viletová a program jednání.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda AMG PhDr. Luděk Beneš nejprve informoval o činnosti Exekutivy AMG,
která se v období mezi konáním Senátu
AMG sešla celkem dvakrát, ve dnech
20. ledna a 19. února 2015. Na svých
zasedáních řešila následující body:
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Do XIII. ročníku 2014 je v současné době
přihlášeno celkem 62 projektů, z toho
32 v kategorii výstav a expozic, 22 publikací a 8 počinů. Hodnotící závěrečné
zasedání soutěžní poroty se uskuteční ve
dnech 23. a 24. března 2015 v Jilemnici.
Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže za
rok 2014 proběhne 14. května 2015
v Obecním domě v Praze ve 14 hodin.
Vzhledem k plánovanému televiznímu
záznamu této akce byla s ředitelem OD
Vlastimilem Ježkem předběžně domluvena na společném jednání dne 20. ledna
2015 možnost jejího přesunutí do Smetanovy síně, která nabízí podstatně větší
prostorové a návštěvnické kapacity. S tím
také souvisí i posun začátku akce.
V rámci nové marketingové koncepce
soutěže připravila producentská firma
Three Brothers, s. r. o., scénář slavnostního předání cen včetně nacenění, který
byl předán na OMG MK ČR k posouzení
a jako podklad k žádosti o dotaci. Stejně
tak byl předán i návrh propagačního spotu, na který již MK ČR dotaci poskytlo.

Na jednání Exekutivy AMG dne
20. ledna 2015, kterého se zúčastnili
i zástupci ČV ICOM, byl dohodnut společný postup při přípravě slavnostního vyhlášení a také při realizaci ročníku 2015.
Na základě společného prosincového
jednání na OMG MK ČR byla připravena
mírně pozměněná verze soutěžních pravidel GM s tím, že k zásadnější změně
dojde později, v souvislosti s nezbytnou
změnou příslušného nařízení vlády. Před
podpisem je dvoustranná dohoda mezi
AMG a ČV ICOM ohledně spolupráce při
vyhlášení a realizaci soutěže. Připravuje se také podobná trojstranná smlouva
k organizačnímu zajištění soutěže i slavnostnímu ceremoniálu mezi AMG, ČV
ICOM a MK ČR. Na zasedání 19. února
2015 schválila Exekutiva AMG grafický
layout pro ročník 2014.
AMG a Národní muzeum podepsali smlouvu o spolupráci na projektu Do
muzea! a při realizaci návštěvnické soutěže Muzeum roku. Obě instituce také
společně dokončily přípravu soutěžních
pravidel, nyní se již řeší technické otázky
samotného průběhu soutěže na portálu
do-muzea.cz, který provozuje Národní
muzeum.
Jan Dolák v této souvislosti vznesl
dotaz, zda by nebylo lepší spustit nejdříve
webové stránky do-muzea.cz s možností
hodnocení muzeí návštěvníky a teprve
po testovací době cca 2 let vyhlásit návštěvnickou soutěž; dle jeho názoru chybí
zatím s takovým typem online soutěže
zkušenosti a je riskantní spojovat ji s dobrým jménem Gloria musaealis. Jana Hutníková upřesnila, že návštěvnická soutěž
Muzeum roku je samostatným projektem,
nikoli soutěžní kategorií Národní soutěže muzeí Gloria musaealis; její výsledky
pouze budou vyhlašovány u příležitosti
vyhlášení Cen Gloria musaealis.
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Festival muzejních nocí: Slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015
se uskuteční 15. května 2015 v Liberci
v prostorách Severočeského muzea
a Oblastní galerie Liberec. AMG požádala o záštitu hejtmana Libereckého kraje
Martina Půtu a primátora města Liberce
Tibora Batthyányho, kteří ji oba přijali. Přihlášky do festivalu je stále možné
podávat, online na adrese http://www.
muzejninoc.cz nebo poštou, ačkoli termín
přihlášení se do festivalu byl stanoven
do 31. ledna 2015. V současné době je
přihlášeno na 170 institucí.
Kampaň „Muzea a 20. století“ byla prodloužena až do roku 2018 s tím, že muzea se do ní mohou hlásit s akcemi, které
budou připomínat jednotlivá výročí „Velké
války“ po celé období let 2014–2018.
Potřebné informace byly uveřejněny ve
Věstníku AMG, rozeslány do muzeí elektronickým Bulletinem AMG. K dispozici
jsou průběžně aktualizované webové
stránky kampaně na adrese http://www.
muzea20stoleti.cz, kde je teď k prohlédnutí 197 akcí od 121 institucí.
Legislativa
Zákon o památkovém fondu: Exekutiva
AMG reagovala novými připomínkami
na aktualizované paragrafované znění
návrhu zákona, které bylo v listopadu
2014 uveřejněno na webových stránkách MK ČR. PhDr. Zdeněk Kuchyňka
se dne 29. ledna 2015 zúčastnil jednání
v Senátu Parlamentu ČR týkajícího se
zejména problematiky restaurátorských
a konzervátorských zásahů v zákoně.
Ing. Ivo Štěpánek senátory informoval, že hlavním sporným bodem jednání
byla snaha prosadit do zákona zřízení
komory, která by měla pravomoc udělovat licence k provádění konzervátorsko-restaurátorských zásahů, na způsob komory architektů nebo lékařů. Toto úsilí je
Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG
a Metodickým centrem konzervace při
Technickém muzeu v Brně vnímáno jako
velmi nebzepečné pro výkon praxe muzejních konzervátorů, nehledě na další
problematické body, např. v souvislosti
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s mezinárodnísoustavou povolání. Termín
projednání zákona v Poslanecké sněmovně byl posunut na 30. června 2015.
Zákon o dani z příjmů: Dne 1. ledna 2015 vešla v platnost novela zákona
č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, která umožňuje muzeím a galeriím přijímat
hmotné dary, aniž je nutné dary do sbírek
oceňovat soudním znalcem. V případě
uplatnění osvobození za daný kalendářní
rok do daňového přiznání jsou hmotné
dary od daně z příjmů osvobozeny.
Zákon o ochraně sbírek muzejní povahy: Novelu zákona č. 122/2000 Sb.,
připravuje poradní sbor OMG MK ČR, do
něhož nebyl zástupce AMG přizván. Dle
informací z přípravy novely a zejména systému akreditace muzeí se počítá s tím, že
do registru muzeí by byly zapsány pouze
ty instituce, které mají své sbírky zapsány v Centrální evidenci sbírek. Exekutiva
AMG se s tímto návrhem neztotožňuje,
neboť by z možnosti akreditace vyloučil
muzea, která splňují veškeré potřebné
standardy muzejní práce, ale nejsou povinna ani nepociťují potřebu své sbírky
do CES zapsat.
Autorský zákon: Exekutivě AMG
byl ze strany Odboru autorského práva
MK ČR předložen k připomínkování návrh
Evropské směrnice k osiřelým dílům a její
aplikace v ČR. Připomínky k tomuto návrhu zákona byly předány MK ČR a Komisi
Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. PhDr. Zdeněk Kuchyňka se dne 10. února 2015 na
Chodovci zúčastnil semináře k autorskému právu, který vedl prof. JUDr. Ivo Telec,
CSc., z Masarykovy univerzity. Jednalo se
mimo jiné o současné snaze licencovat
osiřelá díla, což by v praxi znamenalo například nemoci citovat archivní prameny,
které ještě nebyly publikovány. Pozitivní
zprávou je, že podle zákona veřejné instituce včetně muzeí mohou v internetovém
katalogu sbírek publikovat i chráněná autorská díla, pokud budou chráněna proti
kopírování např. vodoznakem nebo malým
rozlišením.
Návrh Státní kulturní politiky na
období 2015–2020: Exekutivě AMG byl
19. února 2015 předložen návrh Státní

kulturní politiky na léta 2015–2020
s tím, že veškeré připomínky je potřeba
předložit do 27. února 2015. Sekretariát
AMG návrh přeposlal také členům senátu.
Dne 23. února 2015 se předseda AMG
Luděk Beneš a výkonná ředitelka AMG
Anna Komárková zúčastnili jednání na
OMG MK ČR, na němž byl tento návrh
šířeji představen.
Při této příležitosti zdůraznili členové
Senátu AMG, že není možné akceptovat
zasílání takto zásadních koncepčních materiálů z MK ČR s tak malým časovým
předstihem, neboť aby mohlo stanovisko
AMG reflektovat připomínky a podněty
vzešlé z Orgánů AMG – exekutivy, krajských sekcí a odborných komisí, a také
od jednotlivých členů AMG, je třeba pro
jejich projednání dostatečný prostor. Senát se shodl, že je nutné znovu se důrazně
proti této praxi ohradit oficiální cestou.
Výroční zasedání NEMO: 23. výroční
zasedání evropských asociací muzeí se
uskuteční ve dnech 6.–8. listopadu
2015 v Plzni. Na základě podaných žádostí AMG byly na tuto akci přiděleny dotace Magistrátu města Plzně, Plzeňského
kraje a Plzně 2015, o. p. s., i když nižší,
než zněl původní požadavek. Přislíben
je také příspěvek NEMO ve výši 3000
Euro. Premiér Bohuslav Sobotka přijal
nad zasedáním záštitu; o záštitu budou
dále požádáni ministr kultury, hejtman
Plzeňského kraje a primátor města Plzně.
Za hlavní téma zasedání bylo zvoleno
„Vzdělávání v muzeích“, mj. také v návaznosti na mezinárodní projekt LEM – spolupráce se školami, speciální vzdělávací
programy (i pro „třetí věk“), přizpůsobení
nabídky muzeí dle právě probíhajících demografických změn atd. Dne 5. listopadu
2015 by se mělo uskutečnit společné
zasedání nově zvolené Exekutivy AMG
a vedení NEMO.
XI. Sněm AMG: Sněm AMG se uskuteční
ve dnech 4.–5. listopadu 2015 v Plzni.
Exekutiva AMG schválila návrh změn Stanov AMG na základě ustanovení nového
Občanského zákoníku a předložila jej advokátní kanceláři JUDr. Libora Vašíčka.
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Návrh změn byl spolu s důvodovými
zprávami představen senátorům. Veškeré
koncepční materiály k XI. Sněmu, včetně
návrhu změn Stanov AMG, jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách
AMG, kde je také dána možnost přihlásit se do diskusního fóra. Krajské sekce
AMG, odborné komise i jednotlivá členská muzea AMG mohou posílat své návrhy a připomínky do 30. června 2015
na Sekretariát AMG, ale pouze v podobě
návrhu paragrafovaného znění, nikoliv
ve formě komentáře. Tyto návrhy budou
znovu předloženy uvedené advokátní kanceláři s tím, jestli odpovídají duchu a liteře Občanského zákoníku. Pokud nebude
shledán žádný rozpor, budou zahrnuty do
návrhů na změny Stanov pro XI. Sněm
AMG buď přímo, nebo jako varianty ke
schválení, či neschválení sněmem.
Exekutiva AMG rovněž vyzývá Krajské sekce AMG, Komise AMG i jednotlivé členy AMG, aby podávaly návrhy na
kandidáty do Exekutivy a Revizní komise
AMG, spolu s prohlášením těchto kandidátů, že se svou kandidaturou souhlasí,
a jejich životopisem. Termín: do 30. září
2015. Kandidátem do volených funkcí
v AMG může být statutární orgán řádného člena AMG nebo jeho zaměstnanec se souhlasem statutárního orgánu
zaměstnavatele. Každý kandidát musí
před zahájením volby vyjádřit souhlas
s kandidaturou. V případě jeho nepřítomnosti musí tento souhlas písemně doložit
navrhovatel. Kandidáti, kteří neuspějí ve
volbě do určité funkce, mohou následně
kandidovat do funkce další i přesto, že
na kandidátní listině byli navrženi pro
funkci jinou. Kandidát má právo vzdát
se své kandidatury, a to do zahájení příslušné volby. Navrhovatel před volbou
svůj návrh zdůvodní. Svou kandidaturu
má právo zdůvodnit také sám kandidát.
Předkládání kandidátů a volby do Orgánů
AMG se řídí Volebním řádem, který byl
schválen X. Sněmem AMG v Opavě dne
31. října 2012.
Exekutiva AMG nyní připravuje návrh
Hlavních programových linií AMG na léta
2015–2018. Poté, co bude návrh připraven, bude rovněž vyvěšen na webových
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stránkách AMG za účelem vyvolání diskuze a vytvoření připomínek či doplňků.
Ty mohou být na Sekretariát AMG zasílány do 30. září 2015.
Anna Komárková na závěr připomněla, že na sněmu má každý řádný člen AMG
(instituce) jeden hlas. Individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez
práva volit a být volen do Orgánů AMG).
Pokud by se zástupce řádného člena nemohl na Sněm AMG dostavit osobně,
může pověřit jiného člena písemnou plnou mocí. Vzhledem k náporu na ubytovací kapacity v Plzni je třeba rezervovat
si samostatně ubytování v předjednaných
hotelech již do 30. června 2015. Nabídka ubytování bude v brzké době rozeslána
spolu s I. cirkulářem přihlášek.
25. výročí vzniku AMG: Redakční rada
Věstníku AMG připravila speciální první
číslo ročníku 2015 věnované uvedenému
výročí. Exekutiva AMG schválila k 25. výročí vzniku AMG také návrh nové grafické
podoby časopisu. Webmaster Evžen Vaněk rovněž vypracoval novou grafickou
podobu webových stránek AMG, která
bude spuštěna v průběhu druhého čtvrtletí 2015.
Český komitét Modrého štítu: Dne
23. ledna 2015 se na Sekretariátu AMG
uskutečnilo první letošní zasedání ČKMŠ,
věnované zejména přípravě podzimního
semináře, tentokrát na téma archiválií
v nearchivních institucích, včetně muzeí.
Seminář se tradičně uskuteční v Národním archivu na Chodovci. Na Sekretariátu
AMG je pro členy AMG stále možno vyzvednout si Kolečko první pomoci a záchranných prací v počtu, daném kategorií
členských příspěvků.
Různé
Čtyřstranná setkání muzejníků: Sborník
ze setkání v Ústí nad Labem 2012 je
téměř připraven, dodány nebyly pouze
příspěvky z Muzea města Ústí nad Labem
a Collegia Bohemica, o. p. s. Sborník ze
setkání ve Zwickau 2013 zatím nebyl ze
saské strany předán k distribuci. Sborník
ze setkání v Riedu im Innkreis 2014 je

ve stádiu příprav. Setkání v roce 2015
se uskuteční v bavorském Bayreuthu na
téma Muzea osobností – osobnosti v muzeích. Přesnější informace k termínu konference i konkrétním tematickým blokům
budou členům AMG včas předány.
Předseda AMG Luděk Beneš byl
Exekutivou AMG nominován na členství
v komisích pro výběrová řízení na pozice
ředitele Muzea města Brna (datum zatím
není upřesněno), Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě (11. března
2015) a Muzea města Ústí nad Labem
(12. března 2015).
Literární noviny – spolupráce:
Exekutiva AMG schválila návrh mediální spolupráce s Literárními novinami.
Podrobnosti této spolupráce jsou nyní
zapracovávány do společné smlouvy.
IX. mezinárodní festival urbanismu
a architektury Architecture Week Praha
2015: AMG poskytne záštitu pro tento
festival, jehož letošním hlavním tématem jsou „Památky mého kraje“ a cílem je
představit na Pražském hradě méně známé architektonické památky jednotlivých
krajů ČR (muzea a galerie). Termín konání: 17. srpna – 18. října 2015. Výstava
bude zaměřena místopisně, což znamená,
že do expozic krajů budou začleněny velké
mapy s vyznačením a popisem architektonicky hodnotných objektů, které v daném
kraji stojí za návštěvu.
Aplikace CZ Museums: Museum
Kampa předložilo Exekutivě AMG návrh
smlouvy na provozování aplikace. Návrh
byl odmítnut s tím, že obsahuje pouze
dvoustrannou smlouvu mezi Museem
Kampa a AMG a nezahrnuje firmu Vodafone ČR, která celý projekt financuje.
Museum Kampa bylo vyzváno k podání
nového návrhu v uvedených intencích.

Muzejní statistika
Zasedání senátu pokračovalo referátem
o muzejní statistice od Anny Komárkové.
Metodický pokyn pro vyplňování dotazníků V-Kult za rok 2014 byl publikován
na stránkách AMG. Skrze NIPOS se
AMG vyjádřila k přípravě normy ISO/
/NP 18461, kterou koordinuje Evropská
skupina pro muzejní statistiku EGMUS.
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Z jednání náměstkyně ministra kultury
PhDr. Anny Matouškové se zástupci odborů kultury jednotlivých krajů dne 11. prosince 2014, kterým byl prezentován projekt Benchmarking muzeí, vzešel podnět
vydat souhrnné výstupy projektu knižně.
Stane se tak v průběhu roku 2015.
PhDr. Dana Veselská, Ph.D., vznesla
žádost, aby se AMG zasadila o opětovné
posunutí termínu odevzdání dotazníku
V-kult na 31. března 2015, nikoli již
13. března, jak původně NIPOS žádal.
Dřívější termín není možné sladit s účetními uzávěrkami institucí, jako je například Židovské muzeum v Praze.

Členská základna AMG
Senát vzal na vědomí žádost o zrušení
řádného členství v AMG ze strany Muzea
staré zemědělské techniky při SŠŘ Třebíč
a žádost o zrušení individuálního členství Lenky Dolanské. Senát odhlasoval
vyloučení Regionálního muzea a galerie

Křivoklátska, Muzea techniky Sokolov
a Mgr. Hany Němcové z AMG, pro neplacení členských příspěvků. Dále schválil
přijetí Městského muzea a galerie Julie
W. Mezerové, Muzea čokolády a marcipánu v Táboře a Občanského spolku
Mlýnice-Slabce za řádné členy AMG.
Za individuálního člena AMG byl přijat
PhDr. Jiří Vaněk. Přihláška PhDr. Jiřího
Krause byla odložena.
Předseda Českého výboru ICOM Milan Hlaveš informoval o vyhlášení tématu
letošního Mezinárodního dne muzeí „Muzea pro udržitelnou společnost“. Vzhledem k tomu, že den 18. května 2015
připadá na pondělí, Český výbor doporučuje oslavit den v neděli 17. května
2015. Informoval také o vydání publikace Etické kodexy, která byla členským
muzeím distribuována spolu s Věstníkem
AMG. S dalšími žádostmi je možné se
obrátit na Sekretariát ČV ICOM. Pozval
též přítomné na výroční zasedání ICOM,

které se uskuteční 4. března 2015 v Brně
v Univerzitním kině Scala a kde se bude
mimo jiné volit nový výbor.
Anna Komárková znovu vyzvala přítomné k zapojení se do diskusního fóra
na webu AMG, kde je možné v souvislosti
s blížícím se Sněmem AMG připomínkovat publikované materiály.
PhDr. Jana Hutníková informovala
senát o přípravě čísla 2/2015 Věstníku
AMG, jehož tématem budou muzejní depozitáře. Při této příležitosti byl vznesen
návrh na dotazník, který by shromáždil
informace o realizovaných rekonstrukcích
i novostavbách v muzejních institucích od
roku 1990. Dotazník realizuje OMG MK
ČR ve spolupráci s AMG. Členové budou
osloveni s žádostí o jeho vyplnění.
Jednání Senátu AMG bylo v odpoledních hodinách zakončeno přijetím
usnesení.
Zapsaly:
Jana Jebavá, Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG dne 26. února 2015
Senát bere na vědomí
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG
■■
■■

■■

■■
■■
■■

v období od minulého zasedání Senátu AMG dne 11. prosince 2014;
Zprávu o vývoji oborové legislativy;
Zprávu o mediálních kampaních AMG
v roce 2015: Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis, Festivalu muzejních
nocí a pokračování kampaně Muzea
a 20. století na téma „Muzea a Velká
válka“;
Informaci předsedy Českého výboru
ICOM o letošním Mezinárodním dni
muzeí 18. května 2015 na téma
„Muzea pro udržitelnou společnost“
a o vydání publikace Etické kodexy;
Zprávu o stavu muzejní statistiky;
Zprávu o návrhu nových Stanov AMG
a o přípravách XI. Sněmu AMG a výročního zasedání NEMO 2015 v Plzni;
Informaci o změně grafiky Věstníku
AMG a webové prezentace AMG
u příležitosti 25. výročí AMG a dále
o zřízení diskusních fór na webových
stránkách AMG;
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■■ Žádost o zrušení členství v AMG
ze strany Muzea staré zemědělské
techniky při SŠŘ Třebíč a Lenky
Dolanské.

Senát schvaluje
■■ Program zasedání v předloženém
■■
■■
■■

■■

■■

znění;
Návrhovou komisi ve složení: Lukáš
Krinke, Kateřina Tomešková, Václav
Houfek;
Mandátovou komisi ve složení:
Jan Mohr, Dagmar Viletová, Jana
Bukačová;
Změnu Jednacího řádu AMG – Přílohy č. 3 Výše členských příspěvků
a zařazení řádných členů AMG do
kategorií příspěvků v roce 2015;
Vyloučení Regionálního muzea
a galerie Křivoklátska, Muzea techniky Sokolov a Mgr. Hany Němcové
z AMG pro neplacení členských
příspěvků;
Přijetí Městského muzea a galerie
Julie W. Mezerové, Muzea čokolády

a marcipánu v Táboře a Občanského
spolku Mlýnice-Slabce za řádné
členy AMG;
■■ Přijetí PhDr. Jiřího Vaňka za individuálního člena AMG.

Senát ukládá Exekutivě
■■ Projednat s NIPOS prodloužení
termínu odevzdání dotazníku V-Kult
do 31. března v daném kalendářním
roce, jako tomu bylo v předchozích
letech;
■■ V návaznosti na požadavek připomínkování návrhu Koncepce
muzejnictví na období 2015–2020
vznést námitku k dosavadní praxi
Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR
při rozesílání zásadních materiálů
k připomínkování, kdy není dostatek
času k zodpovědnému zpracování
těchto připomínek. Senát AMG požaduje poskytnutí dostatečných lhůt
k připomínkování.
Zapsal: Lukáš Krinke
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Dvacátý ročník
Veletrhu muzeí ČR
Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

Blížící se termín jubilejního 20. ročníku
Veletrhu muzeí ČR (Muzeum Vysočiny
Třebíč, 27.–29. května 2015) vybízí
k rozsáhlé rekapitulaci a ohlédnutí za
ročníky minulými. Tento příspěvek však
k takovému pojednání směřovat nebude. O vzniku a prvních pěti veletrzích byl
publikován článek ve sborníku Asociace
muzeí a galerií ČR, který byl vydán u příležitosti deseti let činnosti AMG. Další
článek vyšel ve druhém čísle Věstníku
AMG v roce 2005 a dosud poslední, poměrně obsáhlý, k patnácti uskutečněným
veletrhům, ve Věstníku AMG č. 4/2010.
Zájemci o podrobné popisy průběhu dřívějších ročníků veletrhu si mohou články
ve zmíněných tiskovinách vyhledat.
Z posledních čtyř veletrhů bylo téma
dvou věnováno péči o tradiční lidovou
kulturu. Nejdříve k pořádání výstav a další
k odborné práci etnografa v terénu. Z důvodu pokračující rozsáhlé rekonstrukce
třebíčského zámku byly uspořádány v pobočce Muzea Vysočiny Třebíč – Muzeu řemesel v Moravských Budějovicích.

Následovalo téma Muzea – technické
a industriální památky. Dějištěm byly autentické prostory bývalé továrny Tomáše
Bati v Třebíči-Borovině. Loňský 19. ročník veletrhu s tématem Muzea, galerie
a dotace Evropské unie se po ukončené
rekonstrukci, financované převážně z evropské dotace, příznačně konal opět na
svém původním místě, na zámku v Třebíči.
Během let muselo nutně dojít k transformaci náplně, obsahu a samotného průběhu veletrhů. Postupně se ustoupilo od
výhradního zaměření na cestovní ruch,
opustila se také forma prezentace ve veletržních stáncích, která byla v období první dekády veletrhů velmi úspěšná. Úspěchem lze také nazvat pravidelné vydávání
příspěvků v tištěném sborníku a jednou
v záznamu na DVD. Byl zachován původní název tohoto již tradičního muzejního
setkávání. Nyní, již několik let, ve významu veletrhu muzejních myšlenek. Byla
zvolena forma diskusní – konferenční,
podpořená výstavami či exkurzemi. V této
podobě bude Veletrh muzeí v Třebíči pořádán i v nejbližších letech. Na začátku
bude vždy snaha pořadatelů, ale veletrh
bude skutečným veletrhem až podle zájmu přednášejících, a ve finále – při zájmu
co největšího počtu účastníků.
Letošní jubilejní veletrh bude zároveň
ukončením výstavního projektu „Poklady

Vysočiny“, při jeho třebíčském zastavení.
Jedná se o společnou putovní výstavu
muzeí a galerií zřizovaných Krajem Vysočina. V programu veletrhu je společná
prezentace všech zúčastněných organizací. Další realizací, se kterou se účastníci
veletrhu seznámí, je výstava akad. arch.
Jana Poláška „Kam mne osud zavál…“,
v programu je také povídání s tímto mezinárodně uznávaným česko-švédským
výstavním architektem a scénografem.
Exkurze zamíří tentokrát do nově budovaného interaktivního muzea Alternátor,
ekotechnického centra v Třebíči-Borovině. Obligátně nebudou chybět společenská setkání a koncert.
Muzeum Vysočiny Třebíč je v současné době nositelem projektu Komplexní
propagace Zámku Třebíč. Široké spektrum propagačně marketingových aktivit
v rámci tohoto projektu je podpořeno
novým mottem: Zámek Třebíč vypráví,
přijďte a naslouchejte. Dovolím si ještě doplnit – přijeďte do Třebíče, budete
vítáni!

Týden uměleckého
vzdělávání
a amatérské tvorby
Marcela Hančilová
NIPOS

Zámek Třebíč vypráví – přijďte a naslouchejte
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Na webu http://www.amaterskatvorba.cz
byla zahájena registrace do nového ročníku Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. Třetí ročník se bude konat
ve dnech 23.–31. května 2015 po celé
České republice. Bude zahájen koncertem
v sále Martinů na HAMU (Malostranské
náměstí 13, Praha 1), dne 20. května
2015 v 16 hodin. V minulých dvou letech
se k akci přihlásily stovky pořadatelů kulturních aktivit ze všech regionů.
Cílem projektu je zviditelnit umělecké vzdělávání a amatérskou tvorbu. Pořadatelé mohou na webu zveřejnit své akce,
plánované na týden konání. Na základě
registrace se jejich akce objeví na Mapě
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aktivit, sloužící i jako informační zdroj pro
návštěvníky. Registrace probíhá on-line
a je bezplatná.
Poselství Týdne vyjádřila ředitelka
pořádající organizace NIPOS Lenka Lázňovská: „Posláním Týdne je upozornit
veřejnost na fakt, že amatérská tvorba
má v české kultuře jedinečné postavení.
Vždyť za pouhý jeden týden se v obou
dosavadních ročnících registrovalo vždy
více než dvě stovky akcí. Za celý rok to
může být kolem 15 000 akcí. To už opravdu není zanedbatelné číslo. A o vkladu
základních uměleckých škol do veřejné
edukace v oblasti umění také nelze pochybovat. Těší mě, že Týden toto poslání
naplňuje.“
Do druhého ročníku se přihlásily více
než dvě stovky pořadatelů: divadla, muzea, knihovny, kulturní domy, základní
umělecké školy, neziskové organizace
a občanské iniciativy.
Zastoupeny byly akce tradiční i neobvyklé, velké celostátní přehlídky a festivaly, stejně jako akce drobnější, často
připravované pro jednorázovou prezentaci
v rámci Týdne.
U zrodu Týdne uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby stojí Národní
a informační středisko pro kulturu (NIPOS). Inspirace pro vznik Týdne přišla
ze zahraničí, kde se v posledních letech
realizuje projekt UNESCO Týden uměleckého vzdělávání a evropský projekt Týden
amatérského umění. Ten se poprvé konal
v roce 1996 v Belgii a dále se šířil po
Evropě do Švédska, Slovinska, Nizozemí,
Velké Británie a Chorvatska. Česká podoba Týdne se liší tím, že spojuje vzdělávání
a amatérskou tvorbu v jeden celek.
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Do muzea!
Nový portál k prezentaci
našich muzeí
Marie Žáčková, Petra Belaňová
NM – Centrum pro prezentaci
kulturního dědictví

Nový webový portál Do muzea!
(http://www.do-muzea.cz), který vytvořilo Národní muzeum ve spolupráci
s Asociací muzeí a galerií ČR, je určen
všem zájemcům o svět muzeí a galerií.
Jeho cílem je zprostředkovat české veřejnosti informace o nabídce a úrovni
služeb muzejních institucí a fungovat
jako rozcestník i informační kanál o jejich bohaté nabídce ve všech koutech
České republiky. Návštěvník může najít
jakékoliv muzeum ve svém regionu i jinde
podle různých kritérií – názvu, zaměření,
či nejlepšího hodnocení.
Portál nabízí zájemcům kompletní
přehled všech muzeí, galerií a památníků
na území České republiky, ale také řadu
dalších interaktivních možností pro obousměrnou komunikaci muzeí s návštěvníky.
Všichni uživatelé mohou po jednoduché
registraci hodnotit kvalitu navštívené
instituce pomocí bodů ve čtyřech různých kategoriích (Expozice a výstavy,
Lidé v muzeu, Služby návštěvníkům,
Doprovodné programy). Čím více bodů
hodnotitel přidělí, tím byl s návštěvou

instituce spokojenější. Všechny čtyři
kategorie spoluvytváří celkový dojem
z muzea. Portál tak umožňuje na jednom
místě porovnávat jednotlivá muzea dle
hodnocení návštěvníků. Podporuje lepší
informovanost o muzejním sektoru a zvýrazňuje roli návštěvníka v celém procesu
fungování muzeí. Dále zvyšuje zaangažovanost návštěvníků do dění v muzeích
a přispívá tak k jejich pozitivnímu vnímání
veřejností.
Neocenitelným výstupem hodnocení
portálu pro muzea a galerie je získání
zpětné vazby, která je v současné době
stále většího otevírání muzeí veřejnosti
nezbytná. Portál je z pohledu muzejních
institucí novým nástrojem propagace
jejich činnosti a informační platformou
o kvalitě nabízených služeb.
Na portálu je ode dne spuštění připravena základní vizitka kompletního
seznamu muzejních institucí. Pro získání možnosti editovat vlastní profil je
potřeba se do projektu oficiálně zapojit,
a to přihlášením se do administračního
systému pomocí jména a hesla, které budou zaslány na oficiální e-mail institucí,
a vyjádřením souhlasu s podmínkami
užívání portálu. Registrací získají instituce například možnost vybrat si profilový
obrázek, vkládat fotografie do fotogalerie, reagovat na komentáře návštěvníků
a vyvěšovat informace o aktuálním dění,
výstavách a programech, které se budou
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dle aktuálnosti objevovat na domovské
stránce portálu. Přihlášená muzea se také
mohou účastnit nejrůznějších společných
kampaní nebo se zapojovat do soutěží pro
návštěvníky. Na portále budou prezentována zejména muzea splňující podmínky
sbírkotvorné instituce dle definice ICOM.
Snahou projektu Do muzea! je dosáhnout, aby se webový portál stal důležitým zdrojem informací pro všechny
zájemce, kteří svůj volný čas rádi tráví
v prostředí muzejních expozic a výstav.

Nový systém
sledování mobility
sbírek
Ministerstvo kultury ČR začalo v souvislosti se zápůjčkami sbírkových předmětů
do zahraničí využívat nizozemský systém
sledování mobility sbírek Monitor tentoonstellingsbruiklenen / Exhibition loans
monitor, který je dostupný na adrese:
http://db.roerenderfgoed.nl
Do této databáze s celosvětovým rozsahem bude MK ČR vkládat informace
o vývozu sbírkových předmětů do zahraničí od začátku roku 2015.
– ze zaslaných materiálů

Úspěšná sbírka
Oblečme obra
Drásala
Soutěž Muzeum roku
Z hodnocení návštěvníků na portálu bude
vycházet soutěž Muzeum roku, vyhlašovaná Ministerstvem kultury ČR, Asociací
muzeí a galerií ČR a Českým výborem
ICOM, jako součást mediální kampaně
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Účastnit soutěže se mohou všechna
muzea, tedy právnické nebo fyzické osoby, popř. organizační složky státu, které
jsou vlastníkem sbírky muzejní povahy,
zapsané v Centrální evidenci sbírek podle
zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.
Soutěž se bude vyhlašovat vždy
v květnu příslušného kalendářního roku
v rámci slavnostního vyhlášení výsledků
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.
Více informací k návštěvnické soutěži
Muzeum roku se již brzy dozvíte – oficiálně bude odstartována 14. května
2015 v Obecním domě v Praze, u příležitosti slavnostního vyhlášení Cen Gloria
musaealis 2014.
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Od 25. března do 31. října 2014 vyhlásilo Vlastivědné muzeum v Olomouci
ve spolupráci se senátorem za Olomoucký
kraj Ing. Martinem Tesaříkem veřejnou
sbírku, jejímž cílem byla záchrana unikátního hanáckého kroje největšího historicky známého Hanáka Josefa Drásala
(1841–1886). Drásal, rodák z Chromče
na Šumpersku, byl výjimečný jak svou
výškou kolem 240 centimetrů, tak váhou 186 kilogramů, díky nimž patřil ve
své době mezi největší lidi světa. Výtěžek
sbírky Oblečme obra Drásala je určen na
restaurování Drásalova kroje a k výrobě
kopií některých jeho součástek, které se
nachází v havarijním stavu.
Náklady byly předběžně vyčísleny na
78 600 Kč, čistý výtěžek sbírky činí 87
609 Kč. Figurínu obra Drásala v kopii kroje muzeum hodlá vystavit na podzim tohoto roku. Poprvé si ji návštěvníci budou
moci prohlédnout v rámci Dnů evropského dědictví, kdy budou mít také příležitost
se s ní „změřit“ a vyfotografovat. Přibližně
po dobu jednoho měsíce bude vystaven
i originál zrestaurovaného kroje.
– ze zaslaných materiálů

Zapojte se do
kutilské výstavy
v jičínském muzeu
Michal Babík

Chcete si v dnešní době pořídit pomocníka pro domácnost, bydlení nebo pro
zahradu? V obchodech si vyberete dokonalé spotřebiče, sekačky, křovinořezy, pily,
traktůrky, atd. Vzpomínáte ale na dobu
před rokem 1989, kdy většina obchodů
zela prázdnotou?
Pokud jste potřebovali například sekačku, museli jste si ji sami vyrobit z někde načerno sehnaného elektromotoru,
nebo třeba z vrtačky a kbelíku. Kutilství
bylo svérázným fenoménem doby.
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
připravuje pokračování výstavy „Udělej si
sám“, která se bude konat od června do
září 2015. Rádi bychom poprosili muzea:
Pokud máte ve svých sbírkách podomácku vyráběné pomocníky či zlepšováky,
které by mohly být součástí výstavy, neváhejte nás kontaktovat. Předměty i stroje,
o které má jičínské muzeum zájem, by se
měly vztahovat k péči o zahradu, chatařství a chalupaření, ovšem i k běžné
domácnosti. Může se jednat o spotřebiče, doplňky domácnosti, zlepšováky,
ale i stroje, které jakýmkoliv způsobem
usnadňovaly práci. Máme zájem i o drobné výrobky domácího umění, preferujeme
však funkčnost výrobku, nikoliv dekorativnost.
Pokud byste byli ochotni jakýkoliv kutilský výrobek zapůjčit pro připravovanou
výstavu, napište nám, prosím, na e-mail:
muzeumhry@muzeumhry.cz, případně do
muzea zavolejte na tel. +420 731 240
556. Děkujeme za součinnost!
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V první linii...
Inovativní přístupy
v průvodcovské a lektorské
činnosti
Lucie Jagošová
Ústav archeologie
a muzeologie FF MU

Foto: Lenka Mrázová

Muzejní pedagogové, kurátoři, PR pracovníci, průvodci, lektoři, pokladní i vedoucí
pracovníci a zástupci dalších muzejních
profesí se sešli ve dnech 9.–10. února
2015 v Brně na dvoudenním kolokviu
Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku AMG. Setkání uspořádalo
oddělení muzeologie a Katedra UNESCO
pro muzeologii a světové dědictví Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci
s Muzeem města Brna.
První den kolokvia a workshop Inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské
činnosti hostila Filozofická fakulta Masarykovy univerzity. Na čtyřicet muzejníků
se zaměřilo na definování tzv. muzejních
profesí v první linii, které se věnují každodenní pravidelné a systematické práci
s muzejním publikem, a na charakteristiku základních problémů, s nimiž se tyto
profese v současnosti potýkají. Prostřednictvím skupinových aktivit a společných

diskusí účastníci hledali možné cesty
k řešení aktuálních problémů profese
a také vlastní potenciál, který by mohl
být impulsem pro prvotní změny.
Druhý den kolokvia se přesunul do
Muzea města Brna, které účastníkům
prezentovalo vybrané programy, reflektující specifika průvodcovské a lektorské
činnosti. Programy zajistili pracovníci
Muzea města Brna ve spolupráci se studenty Ústavu archeologie a muzeologie
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
V genezi závěrů od účastníků zaznívala především potřeba podpory a rozvoje muzejních profesí, a to zejména
nezbytnost precizně vymezit pracovníky
v první linii a jejich vzájemné postavení
a požadované kompetence, posílit vertikální i horizontální komunikaci a začlenit
pracovníky s veřejností do týmové spolupráce jednotlivých profesí uvnitř muzea,
nastavit funkční nástroje pro evaluaci
práce s návštěvníkem a také pracovníky
v první linii silněji motivovat a podporovat
v jejich profesním růstu.
V současné době probíhá redakce
textového výstupu z tohoto odborného
setkání. Průběh a závěry kolokvia budou
publikovány na webu Katedry UNESCO
pro muzeologii a světové dědictví a také
na webu Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG.

Jeden z programů muzejně-pedagogického kolokvia V první linii...
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Schůze Komise
pro bezpečnost
v muzeích AMG
Dne 17. prosince 2014 se v Národním
muzeu sešla Komise pro bezpečnost
v muzeích AMG. Komise schválila program jednání a přijala nové členy, kterými
se stali Ing. Martin Mrázek, Ph.D., z Technického muzea v Brně a Dott. Emanuele
Gadaleta z Národního muzea.
Tajemník komise Ing. Pavel Jirásek
poté shrnul činnost komise v roce 2014:
členové komise spolupracovali na projektech zabezpečení vícero muzejních
institucí a 90 objektů ve správě NPÚ
a poskytovali metodickou pomoc muzeím. Předseda komise Ing. Rudolf Pohl
předložil plán činnosti na rok 2015, který
byl jednomyslně schválen:
■■ dále šířit poznatky o nových způsobech a technických prostředcích
ochrany kulturního dědictví ve
spolupráci s Metodickým centrem
konzervace v Technickém muzeu
v Brně, s Národním muzeem v Praze
a Metodickým centrem pro muzea
výtvarného umění při Národní galerii
v Praze;
■■ nadále spolupracovat s ostatními
odbornými a krajskými komisemi při
řešení zabezpečení sbírek členských
organizací AMG;
■■ spolupracovat s Českým výborem
ICOM v oblasti bezpečnosti muzeí
■■ účastnit se aktivit v rámci Českého
komitétu Modrého štítu;
■■ založit webové stránky komise jako
efektivní prostředek komunikace
mezi členy komise a AMG.
Druhou částí jednání byl workshop, na
kterém Ing. Jirásek přednesl příspěvek
Metodika a databáze požární ochrany památkových objektů a Ing. Mrázek seznámil členy komise s Metodikou uchovávání
předmětů kulturní povahy – optimalizací
podmínek s cílem dosažení dlouhodobé
udržitelnosti. K oběma předneseným referátům proběhla diskuse.
– ze zaslaných materiálů
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Ohlédnutí za ROP
v Libereckém kraji
Petra Hejralová
Městské muzeum v Železném
Brodě

Příspěvek navazuje na článek Michala
Babíka, který v minulém čísle Věstníku AMG přinesl přehled realizovaných
projektů v oblasti muzejnictví z ROP
2008–2013 a dalších dotačních programů v Královéhradeckém kraji.
V Libereckém kraji instituce nebo
jejich zřizovatelé, obce a další příjemci,
využívali nejvíce regionálního operačního
programu Severovýchod a operačního
programu přeshraniční spolupráce mezi
Českou republikou a Polskou republikou, resp. svobodným státem Sasko.
Toto stručné shrnutí nepřináší informace
o všech realizovaných projektech, ale jen
o těch významnějších. Podrobnější popisy
projektů je možné prostudovat na příslušných webových stránkách:
http://www.rada-severovychod.cz
http://www.cz-pl.eu
http://www.ziel3-cil3.eu.

ROP

Další projekty byly podpořeny v rámci
Prioritní osy 3 (Cestovní ruch), oblasti
3.1 – Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního
ruchu:
■■ Marketingová podpora a informační
systém Oblastní galerie v Liberci
(Oblastní galerie v Liberci);
■■ Česká Lípa v evropském pásmu
textilu (Město Česká Lípa): Vybudování návštěvnického a poradenského
centra textilu a interaktivní expozice
o historii textilní výroby a technikách
tisku na textil;
■■ Městské muzeum Frýdlant –
rekonstrukce památkově chráněného
objektu (Město Frýdlant):
Rekonstrukce budovy někdejšího
špitálu na výstavní a společenské
prostory pro Městské muzeum;
■■ Prezentace kulturního dědictví (Liberecký kraj): Vybudování repliky roubeného domu s expozicí šperkařství

■■
■■

■■

■■

a kamenářství na Turnovsku a prostorem pro výtvarné dílny v zahradě
Muzea Českého ráje v Turnově;
Rozvoj atraktivit cestovního ruchu
v Mimoni (Město Mimoň): Marketingové aktivity;
Transformace fary čp. 1 v Jablonci
nad Nisou na „Dům Jany a Josefa
Scheybalových“ (Jablonecké kulturní a informační centrum, o. p. s.):
Rekonstrukce budovy, vytvoření prostorů pro informační středisko, vybudování výstavních prostor a vytvoření
expozice manželů Scheybalových;
Vybudování archeologického muzea
pro Českolipsko – nová pobočka
VMG v České Lípě (Liberecký kraj):
Rekonstrukce bývalé šatlavy na
expozici archeologie;
Zlepšení infrastruktury CR v oblasti
Máchova jezera – Jarmilina stezka,
naučná stezka a Muzeum Čtyřlístek
(Město Doksy).

Celkem bylo v těchto projektech proinvestováno více než 448 mil. Kč, příspěvek
z EU byl více než 86 procent.

OP přeshraniční spolupráce
Využity byly dva operační programy.
V rámci OP přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Foto: Ivan Němec

V rámci Prioritní osy 2 (Rozvoj městských a venkovských oblastí), oblast 2.1

Rozvoj Regionálních center, byly realizovány projekty:
■■ Modernizace expozic Severočeského
muzea v Liberci (příjemce: Liberecký
kraj);
■■ Revitalizace městských lázní na
galerijní objekt (Statutární město
Liberec).

Pohled na Lázně – Oblastní galerii Liberec s Ještědem v pozadí
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2007–2013 byly podpořeny například:

■■ Klenotnice (Liberecký kraj): Pořízení
výstavního mobiliáře pro expozici
šperkařství v Muzeu Českého ráje
v Turnově
■■ Rozvoj cestovního ruchu v pohraničí.
Turistické využití Złotoryje a Mimoně
(Římskokatolická farnost Mimoň,
Město Mimoň): Rekonstrukce bývalého špitálu v Mimoni a vybudování
muzea s historickou a přírodovědnou
expozicí;
■■ Oživení česko–polské sklářské
tradice pro rozvoj cestovního ruchu
(Město Nový Bor): Přístavba k budově muzea s výstavními i depozitárními prostory.

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika – svobodný stát
Sasko 2007–2013 využily projekty:
■■ Cesty tradičních řemesel (Město
Nový Bor): Pořízení mobiliáře do
depozitáře;
■■ Vzpomínka na společnou budoucnost – Koordinační a výstavní centrum oblasti muzeí Trojzemí.
Dotační programy využívaly existující
instituce většinou pro svůj další rozvoj,
ale vzniklo také několik nových muzeí
i „muzeí“ a muzejních expozic. Pouze
jediné z nově vzniklých (Městské muzeum v Mimoni) má svou sbírku zapsánu
v Centrální evidenci sbírek. Další, jako

muzeum textilu v České Lípě, expozice
ve výstavním centru Trojzemí či Památník
Josefa a Jany Scheybalových, jsou spíše
dlouhodobými expozicemi, vytvořenými
ze zapůjčených sbírkových předmětů
z jiných muzeí, než institucemi s vlastní
sbírkotvornou činností.
Největším projektem, co do rozsahu
i do objemu proinvestovaných finančních
prostředků (více než 361 mil. Kč), byla
konverze libereckých městských lázní na
galerijní objekt. O úspěšnosti této proměny se budete moci přesvědčit sami.
Oblastní galerie v Liberci a Severočeské
muzeum v Liberci budou hostit letošní
slavnostní zahájení Festivalu muzejních
nocí dne 15. května 2015.

Stálá expozice připomíná i některá řemesla a živnosti ve Velvarech provozované
a přibližuje životní styl jednotlivých historických období. Součástí expozice jsou
barokní obrazy s náboženskou tematikou
a kolekce obrazů významných českých
malířů 2. pol. 19. a počátku 20. století,
odkázaná muzeu ve 40. letech minulého
století statkářem a kulturním mecenášem
Oldřichem Brtníkem.
Po dohodě s pracovníkem muzea lze
navštívit renesanční Pražskou bránu a seznámit se s historií středověkého městského opevnění, a také barokní špýchar

v areálu bývalého děkanství, kde je etnografická expozice a Galerie Jiřího Corvina.
V muzejní galerii se uskutečňují krátkodobé výstavy prací současných, především
regionálních výtvarníků. Poskytujeme také
poradenské a badatelské služby v rámci
regionální historie a pořádáme pro zájemce vlastivědné vycházky po městě.
Sbírky muzea jsou zapsané do CES,
jako instituce nemáme právní subjektivitu, jsme organizační složkou města
Velvary. Vedoucím muzea je dle zřizovací
listiny tajemník MÚ.
Srdečně Vás zveme k návštěvě!

Městské muzeum
Velvary
Jitka Kůrková
Městské muzeum Velvary

Městské muzeum ve Velvarech bylo otevřeno pro veřejnost v roce 1932, v přízemí historické radnice na náměstí. Základem jeho sbírek se staly památky, kterými
se Velvarsko představilo již v roce 1895
na Národopisné výstavě českoslovanské.
Od roku 1982 sídlí muzeum v Pražské
ulici ve starém měšťanském domě, jehož historie sahá do začátku 16. století.
Při posledních úpravách domu letech
1906–1907 vznikl dodnes dochovaný
sál se secesní výzdobou. V secesním sále
představuje muzeum obrazy Jiřího Karse
(1880–1945), rodáka z nedalekých Kralup nad Vltavou, a jednoho z představitelů
tzv. Pařížské školy. Ve stejném sále se
konají koncerty, přednášky a besedy.
Návštěvník se v expozicích seznámí
s bohatou historií města Velvar a blízkého
okolí. Dávnou minulost dokládají archeologické nálezy od doby kamenné až po
raný středověk, v další části navazuje historie města od 13. do konce 19. století.
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Foto: Městské muzeum Velvary

představujeme

Galerie Na špýcharu v areálu bývalého děkanství ve Velvarech
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metodická centra

Metodické centrum
pro knižní kulturu
a literární muzea
Zdeněk Freisleben,
Alena Petruželková
Památník národního písemnictví

Koncem loňského roku bylo zřízeno Metodické centrum pro knižní kulturu a literární muzea při Památníku národního
písemnictví (PNP). Stalo se tak jedním ze
specializovaných center, jejichž úkolem
je poskytovat aktuální informace a servis
dalším paměťovým organizacím, a tím
napomoci účinnější péči o movité kulturní
dědictví v České republice.
PNP se jako jedna z nemnoha institucí v ČR podílel a podílí na sledování
a reflexi knižní kultury. Mimo jiné tím,
že navázal na tradici pořádat přehlídky
nejkrásnějších českých knih roku, kterou
založil v roce 1928 bibliofil Arno Sáňka.
Každoroční soutěž Nejkrásnější české
knihy (NČKR) představuje současnou
technologickou i estetickou úroveň české knihy, zvláště pak jejího výtvarného
a grafického zpracování. Samotná soutěž
nabízí nejen nakladatelům, ale i dalším
odborníkům příležitost k reflexi současné knižní kultury. V letošním roce si

připomínáme 50. výročí soutěže Nejkrásnější české knihy roku; kromě výstavy se
uskuteční kolokvium, kterým zahájíme
pravidelná setkávání odborníků, kteří se
zabývají různými aspekty knižní kultury.
Kromě organizování soutěže NČKR
existoval do roku 1989 v rámci PNP jako
samostatné oddělení Kabinet knižní kultury, během jehož působení vznikla řada
odborných publikací, výstav a dokumentů.
Zřízení metodického centra pro knižní
kulturu se tak jeví jako logické pokračování aktivit, které vznikaly v rámci odborné
činnosti PNP.
V nedávné minulosti to byla např.
výstava „Anatomie knihovny“ , která svým
pojetím byla novým příspěvkem k dosud
nepříliš zmapovanému terénu – muzejní
prezentace knižních sbírek. Metafora anatomie, přirovnávající knihovnu Karáskovy
galerie k lidskému tělu, jež byla zvolena
pro stávající prezentaci, umožnila využít
knihu jako různorodě fungující médium,
nejen jako estetický objekt nebo nositele
literárního obsahu. Dalším příspěvkem
PNP k prezentaci a reflexi knižní kultury byla výstava věnovaná autorské knize
„Místo pro imaginaci“, jejíž součástí byla
konference Hledání ztraceného místa navazující na mezinárodní výstavu, kterou
ve stejných prostorách uspořádala Národní knihovna ČR a Jihočeská univerzita.

Příspěvky byly věnovány různým aspektům nejen autorských knih, ale i knižní
kultuře jako takové.
Památník národního písemnictví je
specializované muzeum pečující o sbírku dokladů k vývoji literatury a knižní
kultury v českých zemích od 18. století
do současnosti, včetně dokladů vážících
se k životu, dílu a odkazu významných
osobností české literatury a knižní kultury.
Zřízením metodického centra bude oborovým partnerem paměťových institucí.
Metodické centrum bude organizovat ve
spolupráci s předními odborníky semináře, přednášky a vydávat publikace. V současnosti má k dispozici odborné zázemí
PNP poskytující širokou škálu zkušeností
jak s koncipováním sbírkotvorné činnosti,
tak s dokumentací i prezentací dokladů
ke knižní kultuře a literatuře. Součástí
metodického centra by měl být také portál
poskytující souhrnné informace o literárních muzeích.
Pro nejbližší období metodické centrum připravuje několik akcí. Jednou
z prvních bude setkání odborníků, kde
budou představeny hlavní úkoly a směřování centra. Další akce se budou týkat
možností prezentace knižní kultury formou workshopu nebo diskuse u kulatého
stolu o estetické kvalitě učebnic a dalších
pedagogických pomůcek pro školy.

publikace

Byl to můj osud…
Zápisky Josefy Náprstkové
Milena Secká, Martin Šámal
Národní muzeum, Praha 2014
Na sklonku roku 2014 vyšla v Národním
muzeu pozoruhodná kniha vzpomínek
Josefy Náprstkové, rozené Křížkové, které
nebyla dosud věnována větší badatelská
pozornost. Jméno Vojty Náprstka je součástí širšího kulturního povědomí jako
jméno zakladatele muzea, mecenáše,
průkopníka pokroku, vlastence, filantropa.
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Poprvé otevíráme knihu, kde se z autentických deníkových záznamů, vzpomínek
a poznámek dočteme o jeho ženě.
V Náprstkově muzeu se nachází rozsáhlý fond zakladatelské rodiny: záznamy, poznámky, zápisky, torza účetních
dokladů, korespondence, finanční knihy,
ale i osobní předměty, fotografie, pohlednice. Jsou zde uloženy také deníky a diáře
z let 1858–1903. Kniha je jejich edicí,
s padesátistránkovou studií o pramenech
i samotné protagonistce Pepičce Křížkové, provdané Náprstkové, a s rozsáhlou
edicí vzpomínek Anny Fingerhutové.
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publikace

Jak vznikalo muzeum
Zápisky Josefy Náprstkové jsou jediným
autentickým pramenem, který vypovídá
o vzniku a počátcích muzea, o předmětech a jejich cestě do sbírek – jak byly
realizovány sběry a nákupy sbírkových
předmětů, jak byl tvořen akviziční program muzea, jak byla plánovaná stavba
nové budovy a instalace expozic.
Po návratu ze světové výstavy v Londýně 1862 se rozhodl Náprstek společně
se členy delegace, že v Praze založí průmyslové muzeum. Úřady ovšem povolení
k založení nevydaly a jediným řešením
bylo ustanovit soukromé muzeum, které potřebovalo vlastní prostor a finance.
Před svou smrtí v roce 1873 odkázala
Anna Fingurhutová svému synovi Dům
u Halánků a rok poté bylo muzeum otevřeno v jeho prostorách. Kámen ke stavbě
nové muzejní budovy byl položen dne 17.
dubna 1876, stavba se však protáhla až
do počátku 20. století.
Josefa měla zásadní podíl na obsahové náplni muzea, třídila předměty, zapisovala, ukládala. Sbírky se rychle rozrůstaly,
kromě předmětů z Afriky, Ameriky, Asie
a Tichomoří to byly i předměty z Evropy.
Byla to ona, kdo vytvářel sbírkový program, vyzýval své známé, aby sháněli
a darovali další artefakty. Po Náprstkově
smrti muzeum oficiálně vedlo kuratorium,
ve skutečnosti jej řídila Josefa. Ve své
závěti stanovila univerzálním dědicem
České průmyslové muzeum, s podmínkami, že budova musí být označena jménem
Náprstkovým, nesmí být zbořena a jejich
urny budou uloženy v muzeu.
Náprstkovo muzeum má tak vedle
svého oficiálního zakladatele také Josefu,
spoluzakladatelku a podporovatelku, bez
níž by muzeum nemělo sbírky, jež jsou
předmětem obdivu etnologů a které nevznikly jako kořist koloniální velmoci, ale
promyšlenou akviziční činností.
Vydáním vzpomínkové edice práce
autorů nekončí. Na rok 2015 plánují další
zpracování velkého množství pramenů,
především fotografií a pohlednic. Kromě
určení obrazového materiálu budou prameny skenovány a zpřístupněny badatelům a dalším zájemcům prostřednictvím
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elektronické aplikace VADEMECUM na
http://www.nm.cz. V roce 2016 bude vydána monografie o životě Josefy Náprstkové. Věřím, že založení muzea a muzejní
práce manželů Náprstkových se dočká
ještě hlubšího zpracování, zhodnocení,
a především začlenění do kontextu vývoje
českého muzejnictví.
eva dittertová

Museum Silesiae
Slezské zemské muzeum,
Opava 2014
Když 1. května 1814 byly v opavském
gymnáziu zpřístupněny knihy, přírodniny
a další exponáty, které veřejnosti poskytli
pánové Faustin Ens, Franz Mückusch von
Buchberg a Johan Josef Schößler, nikdo
ještě nemohl tušit, že jsou to první kroky
ke vzniku nejstaršího veřejného muzea na
území dnešní České republiky.
Slezské zemské muzeum u příležitosti 200. výročí svého založení vydalo
publikaci Museum Silesiae. Úvod knihy
je věnován historii muzea, které se od
původního záměru profesora opavského
gymnázia Faustina Ense, přiblížit výuku
studentů realitě prostřednictvím muzejních exponátů, vypracovalo ve třetí
největší zemskou muzejní instituci celé
České republiky. Tuto skutečnost dokládá další kapitola, kde jsou prezentovány

stávající budovy muzea. Vedle historické výstavní budovy z konce 19. století,
jako hlavního expozičního areálu, působí
dnes Slezské zemské muzeum v dalších
9 budovách přímo v Opavě a v 15 dalších
objektech mimo město.
V dalších dvou kapitolách muzeum
představuje své přírodovědné a společenskovědné sbírky. Prezentační činnost
muzea je dokumentována v další části
prostřednictvím některých základních
kamenů – objektů dané muzejní instituce a jejich činnosti a funkce. Tak se
nám představují Historická výstavní budova, Arboretum Nový Dvůr, Památník
II. Světové války v Hrabyni, Areál československého opevnění Hlučín Darkovičky
a Památník a srub Petra Bezruče.
Autorský kolektiv nezapomněl ani
na dalších činnosti SZM, jakými jsou
péče o sbírkový fond, vědeckovýzkumná činnost, působení a význam knihovny
a neméně důležitá činnost provozního
útvaru muzea.
Velmi sympatickým počinem autorů
jsou dvě kapitoly s názvy Naši 1 a Naši 2.
Fotografové Štěpánka Stein a Salim Issa
v nich vytvořili působivou obrazovou galerii s výstižnými portréty aktérů, členů muzejního týmu, odborníků různých profesí,
bez jejichž odborných kvalit, nasazení,
entuziasmu a invence by Slezské zemské
muzeum nebylo tím, čím je – respektovanou muzejní institucí severní Moravy.
Na závěr představení publikace si
vypůjčme myšlenky Mgr. Antonína Šimčíka, který stál ve funkci ředitele muzea
mimo jiné za náročnými rekonstrukcemi, díky nimž se muzeum může pyšnit
zdařile opravenou historickou výstavní
budovou nebo Palácem Razumovských
či Janottovou vilou. Když se Mgr. Šimčík
v závěrečné kapitole knihy zamýšlí nad
budoucností muzea, vidí ho jako paměťovou instituci, která zprostředkovává
poznatky, přináší inspiraci, přispívá k inovacím, k rozvoji člověka a jeho vzdělání
a vědomí jeho kořenů; dědictví vnímá jako
energii pro budoucnost; a vizi, zodpovědnost a pracovitost jako cestu ke zvyšování
prestiže instituce i oboru muzejnictví.
Magda Junková
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inzerce

Light First. Muzeum Vysočiny Třebíč. Osvětlení zámecké expozice je spolu s ostatními prostory provedeno kombinací směrových svítidel
a LED svítidel vyrobených na míru atypickým vitrínám. Svítivost všech svítidel je regulována dle požadavků na ochranu vystavovaných
exponátů před účinky optického záření tak, aby byla zachována krása kulturního dědictví pro budoucí generace.

Společnost Etna Vás srdečně zve na veletrh muzeí České republiky pořádaný Muzeem Vysočiny Třebíč.
Jubilejní 20. veletrh se uskuteční 27. - 29. května 2015 v Muzeu Vysočiny Třebíč. Etna zde představí novou
techniku pro osvětlení muzejních expozic a výstav italského výrobce svítidel iGuzzini a dvě přednášky
předních odborníků na osvětlení.

ETNA spol. s r.o., Mečislavova 2, Praha 4 140 00, +420 257 320 595, etna@etna.cz, www.etna.cz
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kalendárium výstav

Beroun
Muzeum Českého krasu

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav

Viktor Sýkora: Tajemství rostlin
Berounští fotorici 2015
Verona, Beraun, Beroun

27. 2. – 31. 5. 2015
11. 4. – 24. 5. 2015
22. 4. – 28. 9. 2015

Blatná
Městské muzeum Blatná
24. 4. – 31. 5. 2015

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Život na jižním Plzeňsku
za 2. světové války
Kdo si hraje, nezlobí II.
Báječná autíčka

Lego – hračka století

16. 4. – 31. 5. 2015

Čáslav za II. světové války

1. 4. – 13. 9. 2015

Vladimír Nosek: Výběr z tvorby

4. 5. – 31. 5. 2015

Muzeum zemědělské techniky
Papírové modelářství
10. 4. – 31. 5. 2015

Boskovice
Muzeum Boskovicka
Supermarket svět
Letci RAF

od 13. 4. 2015
7. 5. – 14. 6. 2015

Brno
Moravská galerie
Místodržitelský palác

4. 4. – 31. 10. 2015

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Čelákovice a dvojí výročí bojů
za Československo 1915 a 1945
Malý salon 2015

4. 4. – 31. 5. 2015
16. 5. – 21. 6. 2015

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Českolipsko & Praha – spojitosti osudů 30. 4. – 14. 6. 2015
Ivana Lomová
8. 5. – 21. 6. 2015

13. 11. 2014 – 17. 5. 2015

Uměleckoprůmyslové muzeum
Věci a slova. Umělecký průmysl,užité umění a design v české
teorii a kritice 1870–1970
15. 5. – 27. 9. 2015
Horizonty modernismu –
– Zdeněk Rossman (1905–1984)
15. 5. – 13. 9. 2015

Pražákův palác
Václav Stratil: Nedělám nic a jiné práce 29. 5. – 16. 8. 2015

Muzeum města Brna
Jiří Šindler: Písmo, grafika, ilustrace
Na starém Brně kvetly mandloně

16. 4. – 31. 5. 2015
23. 4. – 6. 9. 2015

Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
3 000 let knižního umění.
Skvosty pěti kultur

3. 4. – 7. 6. 2015

Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Práce studentů Katedry výtvarné výchovy
PdF Ostravské univerzity
30. 4. – 14. 6. 2015
Českoskalický objektiv 2015
4. 5. – 14. 6. 2015

Česká Třebová
Městské muzeum
Tváří v tvář. Portrét v českém
výtvarném umění 19. a 20. století

7. 5. – 7. 6. 2015

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
70 let na jihočeské vlně
Jak vzniká město
Mistr Jan Hus a Kostnický koncil
Poklady, depoty, obětiny

14. 4. – 7. 6. 2015
18. 4. – 24. 5. 2015
5. 5. – 17. 1. 2016
14. 5. – 30. 8. 2015

Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie

Dietrichsteinský palác
Ivan Kyncl: Rebel s fotoaparátem
18. 3. – 17. 5. 2015
Konec vlády hákového kříže.
Osvobození Moravy
24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
Nizozemí v řádech a vyznamenáních. Od Zlatého rouna
po současnost
22. 5. – 30. 8. 2015

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
19. 12. 2014 – 20. 9. 2015
1. 5. – 30. 6. 2015
6. 5. – 18. 10. 2015

Památník Leoše Janáčka
Vladimír Helfert

22. 4. – 31. 5. 2015

Pavilon Anthropos
15. 10. 2014 – 16. 8. 2015

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Konec 2. světové války na Bruntálsku
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2. 4. – 14. 6. 2015

Výstavní síň Žižkovo náměstí
1. 5. – 13. 9. 2015

2. světová válka na Bojkovsku.
Odboj za 2. světové války

Mykény a střední Evropa

26. 3. – 31. 5. 2015

Bučovice
Muzeum Bučovice
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Bojkovice
Muzeum Bojkovska

Vulkány – tepny země
Evropská kulturní stezka
Cyrila a Metoděje
Co návštěvník nevidí…

26. 3. – 31. 5. 2015
22. 5. – 13. 9. 2015

Synagoga
Český komiks

Zvířátka, jak bydlíte v přírodě?

Kupezky. Mistr a jeho okruh

Český komiks
Velká válka 1914–1918

Psychedelia

23. 4. – 28. 6. 2015

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku

14. 4. – 13. 9. 2015

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Kleť a Blanský les. Krajina v obrazech
Reflexe II. světové války a osvobození
na Českokrumlovsku

17. 4. – 17. 5. 2015
1. 5. – 22. 11. 2015

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Vojenské zajatecké tábory Teschen
během II. světové války

7. 5. – 4. 10. 2015

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
17. 4. – 31. 5. 2015

Tomáš Kotouč: Podmořský svět

23. 4. – 20. 5. 2015

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Šalom. Po stopách Židů na Hodonínsku

Výstava… jako med
Dobrovan. K výročí 150 let smíšeného
pěveckého sboru

1. 3. – 31. 5. 2015

Příběh meče
22. 4. – 31. 7. 2015

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Život v Protektorátu

10. 4. – 31. 5. 2015

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Dagmar Hejtmánková

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Lidé a život ve Frenštátě ve 20. století

17. 4. – 31. 5. 2015

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Moravskoslezský Manchester aneb Pohled
do textilní slávy města
do 21. 6. 2015
Za vůní kávy
22. 1. – 31. 5. 2015
II. světová válka
7. 5. – 31. 5. 2015

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Ostravsko-opavská operace 1945. Stopy
války ve Fulneku
19. 3. – 10. 5. 2015

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie
Proč mámy pláčou
Genocida Romů v době
II. světové války

13. 2. – 10. 5. 2015

Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Z historie Chadimova mlýna

23. 5. – 30. 9. 2015

Hostinné
Františkánský klášter Hostinné
Zbyněk Šanc: Fotografie

6. 2. – 13. 5. 2015

6. 3. – 31. 5. 2015

Sál Evropa

kalendárium výstav

Dobrovice
Dobrovická muzea

27. 3. – 22. 5. 2015

Hrabyně
Památník II. světové války
Čas války, čas míru. Slezsko a Ostravsko 2. 4. – 30. 11. 2015

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Královéhradecký poklad. Denárová měna
v českých zemích
20. 2. – 21. 6. 2015
Na vlnách pod plachtami
3. 4. – 15. 11. 2015
Ochechule, ďasové a další bájní
tvorové moří
24. 4. – 15. 11. 2015

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Synagoga
Miroslav Šnajdr st.: Obrazy, kresby

26. 3. – 10. 5. 2015

Hustopeče
Městské muzeum a galerie
3. 2. – 12. 5. 2015
21. 5. 2015 – 10. 1. 2016

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Miroslav Štěpánek, Bořivoj Pejchal:
Dva z Horácka
Oldřich Kulhánek: Tvář, tělo, svědomí
Fimfárum Jana Wericha aneb
Do třetice všeho dobrého

1. 4. – 10. 5. 2015
1. 4. – 10. 5. 2015

Poklady Chebska 	

10. 4. – 7. 6. 2015

Gabriella Héjja: Stopy času
a Manfred Koch: Z jiných světů
Ztráta paměti. Společenské, kulturní
a ideové transfery
Chomutov za poslední války

Bob Rakušan – malíř, grafik, ilustrátor

1. 5. – 7. 6. 2015

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
MUSA Brand
Jan Saudek intimní. Ze sbírky režiséra
Miloše Macourka

Muzeum Cheb
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko

23. 5. – 20. 6. 2015
30. 5. – 14. 9. 2015

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Zdeněk Hofman: O rybách vesele i vážně 1. 4. – 21. 6. 2015

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Babiččin svět na kliku. Fonografy, gramofony
a hrací stroje
31. 3. – 31. 5. 2015

Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Marie Štumpfová: Nakreslila
knížku pro děti
10. 4. – 31. 5. 2015
Jana Krejzová a Hana Rysová: Setkávání 10. 4. – 31. 5. 2015
Milivoj Husák: Na prahu ohně
10. 4. – 31. 5. 2015

3. 5. – 24. 5. 2015

Zastihla je noc. Čeští umělci
ve Francii 1938–1945
2. 4. – 14. 6. 2015
Jiří Franta, David Böhm: Půlka kapra, žena ve žlutém,
výčep a květiny
7. 5. – 21. 6. 2015

15. 5. – 28. 6. 2015

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
2. světová válka na Havlíčkobrodsku

Kateřina a Kateřinka Kabrielových

Cheb
GAVU – Galerie výtvarného umění v Chebu

5. 3. – 14. 6. 2015

11. 4. – 6. 6. 2015
16. 4. – 13. 6. 2015
30. 5. – 31. 10. 2015

Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Varhanny firmy Hammond
23. 4. – 25. 10. 2015
Jana Horkelová: Obrazy
24. 4. – 24. 5. 2015
40 let profesionálních hasičů v Chotěboři 3. 5. – 21. 6. 2015

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
ZUŠ Chrastava

1. 4. – 29. 5. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Divadlo zrozené z vody
13. 11. 2014 – 27. 9. 2015
Říše loutek. 95 let bez přestávky 13. 3. 2015 – 10. 1. 2016
Bílé prapory nad Evropou! 70 let od konce
2. světové války
13. 3. 2015 – 10. 1. 2016

Regionální muzeum v Chrudimi
Chrudim ve spárech Říšské orlice

27. 3. – 10. 5. 2015
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Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Pohyb – výraz – emoce. Figury a figurky
v českém sklářském umění a řemesle
22. 5. – 4. 10. 2015

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Pozorování Vesmíru

10. 3. – 14. 5. 2015

Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny
Dílo Blanky Prokšové

od 1. 4. 2015

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Kalíšky na vajíčka

1. 4. – 10. 5. 2015

10. 2. – 17. 5. 2015
7. 4. – 31. 5. 2015
26. 5. – 31. 8. 2015

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
13. 5. – 21. 6. 2015

Muzeum Vysočiny Jihlava
2. 4. – 15. 9. 2015
16. 4. – 14. 6. 2015
16. 4. – 14. 6. 2015

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice

20. 9. 2014 – 31. 5. 2015
7. 2. – 17. 5. 2015
21. 2. – 24. 5. 2015
21. 3. – 7. 6. 2015

Jindřichův Hradec
Dům gobelínů

do 2. 8. 2015
24. 4. – 30. 12. 2015
7. 5. – 30. 12. 2015

Muzeum Jindřichohradecka
Poštovní známky. K 90. výročí první filatelistické výstavy
v Jindřichově Hradci
4. 4. – 10. 5. 2015
Inter arme silent musae. Umělci 75. pěšího pluku
na ruské frontě
21. 5. – 2. 8. 2015

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Vladimír Klein
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Kostel sv. Vavřince

Třeme bídu s nouzí
Naši předkové v obrazech
Smrt číhala za každým rohem

17. 4. – 21. 6. 2015
13. 2. – 10. 5. 2015
13. 2. – 22. 5. 2015
13. 2. – 10. 5. 2015

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Cesta 2015
29. 3. – 10. 5. 2015
Ivan Vala: (Ne)obyčejno
29. 3. – 10. 5. 2015
Miroslava Zychová a Bohumír Komínek: Jedno místo,
dvě cesty
29. 3. – 7. 6. 2015
Nablízko a nadostřel 5
17. 5. – 28. 6. 2015

Kolín
Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Poklady starého Egypta. Sbírka arcivévody Josefa Ferdinanda
Habsburského
12. 9. 2014 – 31. 5. 2015
12. 6. – 23. 8. 2015

Červinkovský dům
Lidový nábytek ze sbírek muzea

31. 3. – 31. 5. 2015

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Václav Sivko: Grafika

9. 4. 2015 – 14. 6. 2015

Kořenec
Muzeum Kořenec
120 let od založení hasičského sboru

1. 5. – 31. 8. 2015

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Hledání ideálního chrámu

4. 4. – 7. 6. 2015
19. 4. – 12. 6. 2015

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Josef Brchaň: Řemeslo knižní vazby
Japonské hračky
Českoslovenští vojáci na bojištích
II. světové války

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

František Karel Foltýn

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Rudolf Mejsnar: Od návrhu k realizaci
Československý len pro New York

10. 4. – 26. 7. 2015
24. 4. – 14. 6. 2015

Regionální muzeum v Kolíně

Za krásou modrotisku
do 6. 9. 2015
Za historií místní dráhy: Martinice v Krkonoších –
– Rokytnice nad Jizerou
13. 3. – 7. 6. 2015
Jiemnice na starých fotografiích II.
14. 3. – 10. 5. 2015

Dekorační kameny
Krajina v obrazech
Archeologie na Jílovsku
Milan Štolba: Mongolsko

Kladensko v sevření 50. let
Stanislav Kulhánek

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Miloš Šejn: Eremita. Archivy a kabinety II 28. 4. – 31. 5. 2015
Život v Jičíně za 2. světové války
8. 5. – 14. 6. 2015

Příběh nemocné duše
Sopky
Rytiny zemětřesení a erupcí sopek

10. 2. – 31. 5. 2015

Místo sochy. Ateliér Jiřího Zeithamla

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

1. světová válka z archivních pramenů

Reklama a děti

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Hele, kniha… Kniha na Fakultě designu
a umění Ladislava Sutnara
11. 4. – 17. 5. 2015

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Merkur – nezjnámnější česká hračka
Hvězdy stříbrného plátna
Jak se rodí večerníčky

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná

10. 4. – 31. 10. 2015

Králíky
Městské muzeum Králíky
Studenti katedry keramiky
a porcelánu UMPRUM

7. 5. – 26. 6. 2015

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Události jara 1945 v Kralupech

19. 3. – 10. 5. 2015

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Ve jménu kříže i hvězdy
Trinity

2. 3. – 24. 5. 2015
24. 4. – 17. 5. 2015

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
29. 3. – 10. 5. 2015

Atlas ptáků neobyčejných

24. 3. – 31. 5. 2015

Henryk Sienkiewicz – život a dílo

Loštice
Památník Adolfa Kašpara
23. 5. – 30. 8. 2015

Kutná Hora
České muzeum stříbra – Hrádek
Otakar Schindler: Návrhy a scény kostýmů 1. 4. – 31. 5. 2015

Kamenný dům
Čaj a káva radost dává

1. 4. – 29. 11. 2015

Tylův dům
Filip Rejman: Obrázky z hor a Tomáš Vlasák:
Fotografie přírody
1. 4. – 30. 5. 2015

Galerie Středočeského kraje GASK
Štěpán Černohorský: Digitised painting 8. 2. – 17. 5. 2015
Lumír Hladík: Ach, bratře
8. 2. – 17. 5. 2015
Jiří Sozanský: Umění v mezní situaci 10. 5. – 25. 10. 2015

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Staň se uměleckým řezbářem

9. 2. – 10. 5. 2015

31. 1. – 17. 5. 2015
30. 5. – 21. 6. 2015

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – zámek
Historické cukrárny

5. 3. – 30. 8. 2015

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Kovář Lubomír Hamřík
Panenky

do 7. 5. 2015
15. 4 – 30. 5. 2015

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Sir Barnett Stross

1. 5. – 30. 6. 2015

5. 3. – 7. 6. 2015
5. 3. – 7. 6. 2015
23. 4. – 21. 6. 2015
23. 4. – 21. 6. 2015
14. 5. – 30. 8. 2015
11. 3. – 31. 5. 2015

Lidice
Památník Lidice
Pod Tribunou
Genocida a arménské děti

Petr Bambousek: Borneo – fotografie
z cest

5. 5. – 14. 6. 2015
6. 5. – 14. 6. 2015

14. 4. – 8. 5. 2015

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Jiří Čermák: Život je iluze
10. 4. – 10. 5. 2015
40 let s domečkem. Ke 40. výročí
založení DDM
22. 4. – 17. 5. 2015
Král italský vypověděl Mi válku. 100 let od otevření
jihozápadní války
5. 5. – 31. 5. 2015
Léto budiž pochváleno!
30. 5. – 23. 8. 2015

Mikulčice
Slovanské hradiště v Mikulčicích
14. 4. – 10. 5. 2015

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Miloš Kopták – Rai Escalé: Miroir noir 28. 3. – 24. 5. 2015
Velký formát
11. 4. – 28. 6. 2015
Vydáno v Mikulově
23. 5. – 29. 11. 2015
Vedem

28. 3. – 19. 6. 2015

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Guo Li
Vladimír Svoboda

22. 4. – 24. 5. 2015
27. 5. – 5. 7. 2015

Muzeum Mladoboleslavska

7. 3. – 24. 5. 2015

Mohelnice
Vlastivědné muzeum

Pražská mordparta zasahuje

Lidé a město
28. 3. – 24. 5. 2015

22. 3. – 10. 5. 2015
17. 5. – 21. 6. 2015

4. 5. – 30. 8. 2015

30. 4. – 30. 8. 2015

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Moravskokrumlovští výtvarníci

4. 4. – 31. 5. 2015

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Petr Urban: Kreslený humor
Olbram Zoubek: Sochy

Na plzeňské paletě
Pětačtyřicátej. 70 let od konce války
na severním Plzeňsku

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

Regionální muzeum v Litomyšli
Klenoty z hlubin věků

14. 4. – 31. 5. 2015

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska

1. 6. – 30. 6. 2015

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Jaroslav Alt: Obrazy, kresby, grafiky

9. 4. – 31. 5. 2015

Bombardování Mladé Boleslavi a květen 1945 do 14. 6. 2015
Zvířetice
7. 4. – 28. 6. 2015

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Zničené kostely severních Čech

Květnové dny roku 1945 na Lounsku
Markéta Varádiová a Michal Slejška:
Mikrokosmy

Synagoga

Severočeské muzeum v Liberci
Albánie – přírodou neznámé země

Louny
Oblastní muzeum v Lounech

Pavel Vavrys: Česká paměť

Liberec
Lázně – Oblastní galerie Liberec
Ve válce múzy mlčí
Anna a Eva Mastníkovy: Animace –
– ilustrace
Jolana Havelková: Na hrazdě
Tomáš Skalík: Sochy průchodné
Valerian Karoušek

26. 2. – 28. 5. 2015
28. 5. – 3. 9. 2015

Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Svět barevných kostek
70 let skautingu Lanškroun

Zítra nevařím, protože peru, žehlím,
uklízím
Háčkovaný svět pověstí

kalendárium výstav

Kunín
Zámek Kunín

7. 4. – 24. 5. 2015

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Polské umění ze sbírky GVUN
Plastika. České umění
ze sbírky GVUN III.

20. 3. – 21. 6. 2015
21. 3. – 30. 8. 2015

35

kalendárium výstav

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Háčkovaný svět
1. 5. – 31. 8. 2015
Květnové dny osvobození roku 1945 v dokumentech
a fotografiích
1. 5. – 31. 8. 2015
Vítězslav Pužej: Obrázky pro radost
1. 5. – 30. 5. 2015

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Vstoupit do obrazu. Z pohledu krajinného
ekologa
29. 1. – 24. 5. 2015
Kornélie Němečková
26. 2. – 17. 5. 2015
Bohumil Puchýř (1914–1985)
5. 3. – 17. 5. 2015
Vilém Reichman: Retrospektiva
9. 4. – 28. 6. 2015
Mirka Špačková: Commedia dell´arte
18. 4. – 30. 8. 2015

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Jednou skautem, navždy skautem!

26. 3. – 24. 5. 2015

15. 5. – 30. 8. 2015

Vládci noci. Živočichové se soumračnou
a noční aktivitou
17. 2. – 14. 6. 2015

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Květen 1945 v Písku
Michal Jánský a Jiří Bajer
Jiří Jiroušek: Fotografie

Plzeňané a II. světová válka
Dana Raunerová: Ještě žiju!

19. 3. – 31. 5. 2015

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov

31. 3. – 17. 5. 2015
7. 5. – 31. 5. 2015
21. 5. – 2. 7. 2015

24. 4. – 23. 8. 2015

24. 2. – 31. 12. 2015

Západočeská galerie v Plzni

Nový Bydžov 1939–45 ve fotografii

7. 5. – 6. 6. 2015

Portrét – zrcadlo duše. Polská výtvarná tvorba
19. století
16. 4. – 13. 9. 2015
Za svobodu (1938–1945)
5. 5. – 23. 8. 2015
Cesty do pravěku aneb Ve stopách Zdeňka
Buriana
12. 5. – 6. 9. 2015

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Victor Vasarely. Nová akvizice
Jiří Šalamoun: No tohle!?
Aenigma. 100 let anthroposofického
umění

28. 1. – 31. 5. 2015

Plzeňské historické podzemí
Světýlka v hlubinách

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

29. 1. – 17. 5. 2015
29. 1. – 17. 5. 2015
19. 3. – 26. 7. 2015

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Salvador Dalí: Výběr z díla
13. 3. – 31. 5. 2015
Martin Velíšek: Grónské mýty a pověsti 8. 4. – 31. 5. 2015
Alena Ceplová: Samsára
22. 4. – 31. 5. 2015

Opava
Slezské zemské muzeum

Riziko loajálnosti. Rakouská, německá a česká
kulturní identita v umění 19. století
18. 2. – 17. 5. 2015
Gottfried Lindauer. Plzeňský malíř
novozélandských Maorů
5. 5. – 20. 9. 2015

Západočeské muzeum v Plzni
Trnkova Zahrada 2

27. 2. – 24. 5. 2015

Národopisné muzeum Plzeňska
Plzeňané a II. světová válka

24. 4. – 23. 8. 2015

Polička
Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
Fiala, růže, mláďátka – jaro klepe
na vrátka
Poklady z muzejních sbírek. 750 let
města Poličky
Král do boje táh‘
České a moravské pověsti
v tvorbě Renáty Fučíkové

14. 2. – 10. 5. 2015
18. 4. – 27. 9. 2015
18. 4. – 27. 9. 2015
2. 5. – 26. 7. 2015

Polná
Městské muzeum Polná
11. 11. 2014 – 5. 7. 2015

Památník Petra Bezruče
Knižní svět Heleny Salichové

17. 3. – 31. 7. 2015

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
18. 9. 2014 – 24. 5. 2015

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Válečný mrak. Reflexe tématu války
v umění

Nezapomenuté osudy. Občané Polenska
ve 2. světové válce
8. 5. – 21. 6. 2015

Praha
Galerie hl. m. Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
20 let Ceny Vladimíra Boudníka

4. 3. – 24. 5. 2015

Dům fotografie
Osvětimské album

19. 5. – 20. 9. 2015

Dům U Kamenného zvonu
10. 4. – 7. 6. 2015

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Sám se skřivany. Česká lyrická krajina přelomu
19. a 20. století
4. 3. – 31. 5. 2015

Východočeské muzeum v Pardubicích
Nekonečný příběh jablonecké bižuterie 19. 3. – 17. 5. 2015
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Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Pivovarské muzeum v Plzni

10 let Bystro Design

Dřevo ve světě našich předků

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Plzeň
Národopisné muzeum Plzeňska

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

Země a její pán

Panny, rejtaři, díťata a další motivy dřevěných
perníkářských forem
3. 4. – 23. 8. 2015

Jean Delville: Poutník k absolutnu

15. 5. – 30. 8. 2015

Městská knihovna
Milan Grygar: Vizuální akustické 17. 12. 2014 – 10. 5. 2015

Trojský zámek
Václav Cigler
5. 5. – 1. 11. 2015
Z nouze ctnost a móda. Výstava umělecké litiny
ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
5. 5. – 1. 11. 2015

Voda – nositel života i smrti

22. 3. – 7. 6. 2015

Věda a technika. Dobrodružství, které vás
bude bavit!
4. 3. – 19. 7. 2015

Muzeum hlavního města Prahy

Národní zemědělské muzeum Praha

Těšnovské nádraží. 30 let od demolice,
140 let od otevření
17. 3. – 31. 5. 2015
Co čas už nevrátí. Praha 60. let na fotografiích
Borise Baromykina
6. 5. – 11. 10. 2015
Hroby barbarů v Praze Zličíně. Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016

O pivu. Z chmelnice až na náš stůl 16. 4. 2014 – 30. 6. 2015
Kouzlo historické techniky IX.
16. 4. – 14. 6. 2015

Zámecký areál Ctěnice

Oldřich Kulhánek: Známky, bankovky,
medaile

Kámen v pravěku

12. 4. – 5. 10. 2015

Muzeum Policie ČR
Akce Neptun
18. 11. 2014 – 31. 8. 2015
Nad krajinou slz a radiace
29. 4. – 7. 6. 2015
Policie a četnictvo v boji za svobodu
5. 5. – 31. 8. 2015

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Zpráva o knize

22. 4. – 30. 8. 2015

Poštovní muzeum
27. 3. – 14. 6. 2015

Správa Pražského hradu
Císařská konírna
Velká Morava a počátky křesťanství

17. 4. – 29. 6. 2015

Tereziánské křídlo

Národní knihovna České republiky

Stanislav Sýs: Země znovuzrozená

eNK ČR aneb Vítejte v elektronickém světě
Národní knihovny
1. 4. – 23. 5. 2015
Karel Vodák
28. 5. – 18. 7. 2015

Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury

Galerie Klementinum
Meziválečná přestavba Klementina
Jan Hus. Problém přijmout svobodu

18. 3. – 7. 5. 2015
21. 5. – 28. 6. 2015

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Kantor Jakub Jan Ryba a česká škola
konce 18. století

2. 5. – 25. 10. 2015

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České

Salmovský palác
Po stopách inspektora. Josef Karel Burde

7. 4. – 5. 7. 2015

Veletržní palác
Jak je důležité býti v (pohyblivém)
obraze
20. 2. – 24. 5. 2015
Ateliér Sekal
20. 2. – 31. 12. 2015
Kokoschka a Praha
20. 2. – 28. 6. 2015
Martin Hejl & Coll. 2x100 mil. M2
20. 2. – 17. 5. 2015
Jan Kaplický: Výkresy
11. 4. – 16. 6. 2015
Ze dvou světů jeden mrtev, druhý bez moci se narodit. Válečné
motivy Václava Chada (1923–1945) 14. 4. – 19. 7. 2015
Grand Prix architektů. Národní cena
za architekturu 2015
20. 5. – 14. 6. 2015

Národní muzeum
Muzeum Bedřicha Smetany
Mistrovská díla Vladimíra Košvance

7. 5. – 7. 6. 2015

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Rituály smrti / Smrt
Bhútán – země blízko nebe

31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
13. 3. – 14. 6. 2015

Nová budova – bývalého Federálního shromáždění
Smrt
Smrtelné slasti / Smrt

20. 3. – 8. 11. 2015
20. 3. – 21. 6. 2015

Národopisné muzeum – Musaion
Onen svět / Smrt

Osobnosti a památky Prahy 10

24. 7. 2014 – 12. 7. 2015

Národní technické muzeum
Přemysl Koblic (1892–1955). Legendární postava
české amatérské fotografie
4. 12. 2014 – 17. 5. 2015

3. 4. – 28. 6. 2015
15. 1. – 31. 5. 2015

Uměleckoprůmyslové museum
Galerie Josefa Sudka
Jindřich Brok: Fotografie

12. 3. – 21. 6. 2015

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Zmařené naděje. Poválečné Československo jako křižovatka
židovských osudů
25. 2. – 23. 8. 2015

Prachatice
Prachatické muzeum
Konec 2. světové války na Prachaticku

Tajemné dálky. Symbolismus v českých
zemích 1880–1914
22. 4. – 27. 9. 2015

kalendárium výstav

Muzeum historických nočníků a toalet

7. 5. – 30. 8. 2015

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Křížovnický špýchar
Prostřední Lhota
Pozor, křehké!

2. 5. – 1. 11. 2015

Protivín
Památník města Protivína
Železnice objektivem Heleny Mašindové

1. 5. – 5. 8. 2015

Přeštice
Dům historie Přešticka
Saša Jopková: Když duše maluje
V květnu před 70 lety

21. 4. – 17. 5. 2015
22. 4. – 17. 5. 2015

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Enkaustika Jany Povalové

27. 4. – 12. 7. 2015

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
František Janula, malíř
3. 4. – 24. 5. 2015
Retrogaming. Počátky osobních počítačů
u nás
11. 4. – 17. 5. 2015

Hornické muzeum Příbram
Březové hory – důl Vojtěch
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku

1. 4. – 1. 11. 2015

Příkazy
Soubor staveb lidové architektury
Jan Kadubec: Na okraji

27. 5. – 28. 6. 2015

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Poklady radnického muzea
30. 11. 2014 – 31. 5. 2015
Zlomky času. Fotografie z Křivoklátska 26. 3. – 31. 5. 2015
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Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí

Host do domu. Sen o svobodě 27. 11. 2014 – 14. 6. 2015
Loutky nikdy nespí
23. 4. – 4. 10. 2015
Na každou nemoc roste bylina
7. 5. – 30. 8. 2015
Nakladatelství brněnských vysokých škol 21. 5. – 4. 10. 2015

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Džbánská pahorkatina
Pálení čarodějnic, staročeské máje

19. 3. – 10. 5. 2015
16. 4. – 24. 5. 2015

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Ivana Hejduková: Detail místa, kde pravěký člověk hrál
na hudební nástroj
26. 3. – 17. 5. 2015
Vzdálení pozorovatelé
26. 3. – 24. 5. 2015

Podřipské muzeum
Prapor hrdinů
Irena Štyrandová a Eva Vágnerová:
Stély a vlysy
150 let Hasičské župy Podřipské
Kroky ke svobodě

od 5. 5. 2015
5. 5. – 31. 7. 2015
5. 5. – 4. 8. 2015
8. 5. – 30. 8. 2015

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Predátoři. Obratlovci proti obratlovcům 23. 1. – 30. 6. 2015
Svět hraček. Historie dětské
hračky 1880–1980
12. 2. – 30. 6. 2015
Dobřichovické vily. Sídla pražské
honorace
26. 2. – 20. 9. 2015

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Jakub Jan Ryba očima dětí

4. 5. 2015 – 31. 5. 2015

Muzeum v zákulisí. K 90. výročí založení

od 21. 5. 2015

Nová stálá expozice: v Opavské ulici 23, Hedva Brokát:
Dějiny textilnictví na Rýmařovsku
od 12. 2. 2015

Galerie Octopus
5. 5. – 28. 5. 2015

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Fenomén Častoboř. Slavný tábor očima
Jaroslava Muchy
17. 4. – 14. 6. 2015

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie

Jan Lukas: Ferdinand Peroutka
a americký exil

25. 4. – 15. 6. 2015

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Rododendrony
Krajinou Slezska
Kouzlo živých motýlů

1. 4. – 31. 5. 2015
2. 4. – 1. 3. 2016
1. 6. – 30. 6. 2015

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Kapitoly z války 1939–1945
Křížová chodba VIII.
Tomáš Němejc: Kresby

1. 4. – 24. 5. 2015
18. 4. – 17. 5. 2015
30. 4. – 30. 5. 2015

Strážnice
Městské muzeum
Medové království

29. 3. – 12. 6. 2015

Národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na Moravě

Hudba ve spirále
Pavel Juřík a Honza Vostřel: Dva světy

1. 5. – 31. 10. 2015

1. 2. – 30. 5. 2015
22. 3. – 9. 5. 2015

Skrbenští z Hříště na Šenově
30. 8. 2014 – 30. 11. 2015
Šenov v době I. a II. světové války
24. 4. – 30. 6. 2015

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Od Ferdy po Jonatána

14. 4. – 17. 5. 2015
19. 4. – 31. 5. 2015

Svět kostiček
26. 3. – 17. 5. 2015
Mnoho tváří krajky
26. 3. – 7. 6. 2015
Jablko ne/kouše. Počítače Apple od 80. let
do současnosti
26. 3. – 14. 6. 2015

3. 4. – 28. 6. 2015

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Šperkovnice v šumperském muzeu
Cestou křížů
V čem jste se, dámy, vdávaly…

5. 3. – 7. 6. 2015
2. 4. – 24. 5. 2015
14. 5. – 31. 8. 2015

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
13. 4. – 8. 5. 2015

Stará radnice
Adam a Eva – Synočáry

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz

38

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Karel Valter: Ostnaté vzpomínky
16. 1. – 31. 12. 2015

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
95 let skautingu ve Skutči
Jaroslav Koreček: Krajiny

Stopa. Interaktivní kriminalistická výstava 1. 4. – 19. 7. 2015
Aleš Novák, Věra Pečená: Město Oloví
v historii
29. 4. – 21. 6. 2015

Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov

Umění pojizeří 55‘

1. 5. – 6. 6. 2015

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm

Jiří Meitner

Nebe, peklo, ráj

Sokolov
Muzeum Sokolov

20. 3. – 14. 5. 2015

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
40 let CHKO Slavkovský les

14. 4. – 10. 5. 2015

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Teplicko mezi válkou a mírem
16. 4. – 21. 6. 2015
Namalovaná růže není růže
30. 4. – 31. 5. 2015
70 let žlutomodré radosti a 115 let fotbalu
v Teplicích
1. 5. – 31. 5. 2015

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Společenský život hmyzu

Nová stálá expozice:
České umění proti fašismu a válce
od 17. 5. 2015
Osvobození míst utrpení a statečnosti
7. 5. – 31. 7. 2015
Jiří Sozanský a Ivan Bukovský: Závěrem 14. 5. – 30. 10. 2015

Muzeum ghetta
Eli Fischer: Umělci – poslové míru

14. 4. – 31. 5. 2015

Trutnov
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Sloužil jsem na bitevní lodi… První světová válka, jak ji prožil
námořník František Šmídt
12. 2. – 7. 6. 2015
Druhá světová válka na Trutnovsku
7. 5. – 13. 9. 2015

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Poklady Vysočiny

20. 3. – 29. 5. 2015

Radek Pilař dětem. Večerníček slaví 50 14. 4. – 15. 7. 2015
Jak se žilo ve městě v období secese
11. 5. – 20. 8. 2015

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
2. 4. – 17. 5. 2015

4. 5. – 12. 7. 2015

3. 2. – 30. 5. 2015

Vlašim
Muzeum Podblanicka
II. světová válka a Podblanicko

7. 5. – 30. 8. 2015

Prvně před očima
Norbert Schmidt – Überraum

23. 4. – 7. 6. 2015
23. 4. – 7. 6. 2015

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter

9. 4. – 28. 6. 2015
1. 11. 2014 – 31. 7. 2015

Lázeňství a léčitelství v proudu času

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Hudební nástroje 18.–20. století
do 14. 6. 2015
Nonsens aneb Smysl hledám v nesmyslu 6. 2. – 24. 5. 2015
100 let skautingu v Uherském Brodě
24. 4. – 17. 5. 2015
Irena Stanislavová: Doteky tónů
24. 4. – 17. 5. 2015

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
28. 5. – 30. 8. 2015

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Jiří Winter Neprakta
Emil Schwantner: Výběr z díla

2. 5. – 27. 9. 2015

10. 2. – 31. 5. 2015
12. 5. – 8. 11. 2015

Dům čp. 222
Přemysl Pitter – Příběh bezvýhradné
lidskosti
A já pořád, kdo to tluče…

10. 3. – 17. 5. 2015
26. 5. – 6. 9. 2015

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Květen 1945
Trampská abeceda

29. 3. – 31. 5. 2015
12. 4. – 14. 6. 2015

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta 2. 5. – 1. 11. 2015

17. 1. – 7. 6. 2015
8. 4. – 24. 5. 2015
17. 4. – 30. 9. 2015
17. 4. – 12. 7. 2015
22. 4. – 2. 8. 2015
29. 4. – 19. 7. 2015

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Život za protektorátu
Eqypt – dar Nilu

Začalo to kamenem aneb Z historie
dopravního značení

7. 4. – 11. 6. 2015

Léčivé rostliny a jejich dvojníci
5. 3. – 3. 6. 2015
Dobývání Uherského Hradiště. Válečné a vojenské
dějiny města
9. 4. – 13. 9. 2015

Fenomén Merkur
Místa architektonického vz(d)oru
Bombardování 1945
Schichtův let – 101 let
Stíny paměti. Putování po stopách
vojenských letadel
Eduard Ingriš – život a dílo

Kapitoly z dějin hrdelního soudnictví
na jižní Moravě

Vraclav
Barokní areál

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Zkameněliny

10. 4. – 29. 5. 2015

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou

Galerie Na shledanou
23. 4. – 7. 6. 2015

Uherské Hradiště
Galerie Slováckého muzea
Juraj Oravec: Obrazy
Barbora Lungová: Nánosy maškarády

Martin Sekal: Mocniny a odmocniny
fotografie

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni

Kamenářský dům
Libuše Pražáková: Za les

Život v krajině Lednicko-valtického areálu 4. 4. – 31. 10. 2015

Velvary
Městské muzeum

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince

2+2 Roztočil
Poklad! Poklady a depoty od pravěku
po současnost

26. 2. – 24. 5. 2015

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
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Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Nebojte se fyziky
21. 4. – 21. 6. 2015
Vyškov v době II. světové války
29. 4. – 23. 8. 2015
Neztratit víru v člověka. Protektorát očima
židovských dětí
30. 4. – 31. 5. 2015

Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Fenomén Igráček

9. 4. – 7. 6. 2015
14. 5. – 19. 7. 2015

12. 3. – 31. 5. 2015

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Grafiky a kresby Tomáše Hřivnáče

5. 5. – 31. 5. 2015
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Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Projekt divadla pracujících v Gottwaldově 3. 3. – 31. 5. 2015

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Příběh chleba

12. 3. – 30. 8. 2015

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
250 let od úmrtí Prokopa Diviše

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Květen 1945 v Žamberku na dobových
fotografiích
Krásy přírody

5. 5. – 24. 5. 2015
31. 5. – 6. 7. 2015

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
20. 3. – 24. 5. 2015

Opráski sčeskí historje 20. století

7. 5. – 30. 8. 2015

Dům umění

Křížova vila

Oldřich Míša: Obrazy
10. 3. – 23. 5. 2015
Giovanni Maria Monsorno: Znojmo a okolí
před 200 lety
3. 4. – 27. 6. 2015
Pohlednice Znojma a okolí
4. 5. – 23. 5. 2015

Ladislav Hojný: Co mě cvrnklo do nosu
nejen na Žatecku
do17. 5. 2015
Pojďte si zapařit aneb Počátky osobních
počítačů u nás
22. 5. – 23. 8. 2015

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Kouzlo polárního světa. Grónsko – země
mizejícího ledu
15. 1. – 10. 5. 2015
Pozorujeme, měříme, vyhodnocujeme. Přírodní prostředí
očima žáků ZŠ Žacléř
29. 5. – 30. 8. 2015

Ždánice
Vrbasovo muzeum
A ta kráva, mléko dává

1. 5. – 30. 6. 2015

Železnice
Místní vlastivědné muzeum
Zbyněk Suk: Steinbach

30. 4. – 14. 6. 2015
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E – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 Kč
F – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 Kč
G – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 Kč
H – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 Kč
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XI. ROČNÍK
FESTIVALU
MUZEJNÍch
NOCí 2015
Národní zahájení XI. ročníku
Festivalu muzejních nocí 2015
Pátek 15. května 2015, 15 hodin
Severočeské muzeum v Liberci
Akce se koná pod záštitou hejtmana Libereckého kraje Martina Půty
a primátora statutárního města Liberec Tibora Batthyányho.
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí 2015 pořádají Asociace muzeí a galerií České
republiky, Asociace krajů České republiky, Liberecký kraj, Statutární město Liberec za
Finanční podpory Ministerstva kultury České republiky.

www.muzejninoc.cz

15/5 — 13/6 2015

Light First. Velehrad. Osvětlení muzea Velehradu je realizováno směrovými svítidly s vlastní regulací světelného toku a svítidly
se stmívatelnými zdroji LED. Expozice vznikla v rámci projektu „Velehrad – centrum kulturního dialogu východu a západu“ a poukazuje
na historii Velehradu v kontextu evropských dějin.

ETNA spol. s r.o., Mečislavova 2, Praha 4 140 00, +420 257 320 595, etna@etna.cz, www.etna.cz

