VĚSTNÍK
AMG

4 /2015

Muzejní statistika

Rijksmuseum Evropským muzeem roku 2015 / 17
Nový vzhled a funkce webu AMG / 18
Rozhovor s Jiřinou Daškovou / 15

Asociace muzeí
a galerií ČR

Web AMG v novém kabátě
více informací v článku na straně 18

úvodem

„Jestliže má čísla rád jednotlivec, pokládá
se to za neurózu. Před statistickými čísly
se však sklání celá společnost.“

H

ned na úvod si vypomohu citátem známého rakouského glosátora A. P. Schmidta. A znovu a znovu se
usmívám nad jeho výstižností. Nás, několik málo členů
pracovní skupiny pro muzejní statistiku AMG, i pracovníky Sekretariátu AMG neuróza na přelomu zimy a jara
jímá každoročně, i když máme čísla rádi, a to nad naivitou
a neznalostí, čišící z dotazů a žádostí o rady našich kolegů,
postižených břemenem vyplnění aktuálního V-kultu. Přitom rozdíl mezi počtem sbírkových předmětů a počtem
kusů by měl znát každý, kdo pracuje ve skutečném muzeu
(a ne v čemkoliv, co si na muzeum jen hraje), a zjistit,
koho podle dotazníku považovat za návštěvníka muzea,
by také nemělo být námětem středověké disputace. Věřte,
že se snažíme ze všech našich chabých pětičlenných pracovně-skupinových sil, abychom vám poskytli přehledný,
podrobný a doufáme, že výstižný návod, jak dotazník co
nejpřesněji vyplnit. Mnohastránkové Metodické vysvětlivky k ročnímu statistickému výkazu o muzeu a galerii V-Kult
jsou publikovány vždy k aktuálnímu výkazu na webových
stránkách AMG a najdete v nich množství podnětných
příkladů praxe. Proto (parafrází známého hesla) vás kolegy vyzývám: Muzejníci, nevolejte – čtěte!
Přežít každoroční dotazníkovou smršť členům pracovní skupiny umožňuje vědomí, že druhá část citátu má
skutečnou, ba, což cítíme především v posledních letech,
všeobecnou platnost. Ano, počty statisticky sledovaných
ukazatelů se rozšiřují, stejně tak se však rozšiřuje rozsah
a pestrost činností muzeí. Už dávno jen „neoprašujeme
exponáty“. Pochopili jsme, že na požadavky moderní společnosti digitálního věku mohou muzea reagovat úspěšně.
Účinně rozvíjíme edukační aktivity, digitalizaci a prezentaci sbírek, aktivizační programy či výzkumnou činnost.
Zároveň si však, především po nástupu ekonomické krize,
uvědomujeme, že písek kulturně-výchovných a vzdělávacích aktivit se neodvratně a rychle zahušťuje (nejen divadly,
knihovnami a památkami, ale také různými společenskými, vzdělávacími, kulturně-výchovnými či vědeckými
centry nezatíženými finančně nákladnou péčí o sbírkové
fondy) a že naši „konkurenti“ usilující o peníze z téhož
společenského balíčku umí své přednosti využít a prezentovat rychleji, lépe a přehledněji než my.
Věnujte proto, prosím, vyplňování výkazu V-kult ve
vašem muzeu patřičnou pozornost (pokud možno pokaždé
téhož pracovníka). Umožníte tak našim následníkům, aby
díky souborům sebraných dat mohli společenský význam
našeho každodenního chleba přesvědčivě prokázat.
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Muzejní statistika
Statistika nuda je?
anna komárková
výkonná ředitelka AMG

Ú

středním tématem čtvrtého čísla
Věstníku AMG je muzejní statistika. Téma pro někoho možná vzdálené, na první pohled ne příliš lákavé,
nebo naopak velmi zajímavé a skrývající v sobě řadu poznatků o našem
oboru, jeho směřování a proměnách
v plynoucím čase.
AMG se problematice muzejní
statistiky věnuje v intenzivnější míře
od roku 2007, kdy se díky úzké spolupráci s NIPOS i ČSÚ postupně dařilo
prosazovat změny statistického výkazu, tak aby lépe vyhovoval potřebám
oboru muzejnictví, a navíc se shromažďovaná data stala základem projektu Benchmarking muzeí.
Tento nástroj managementu muzeí a galerií (v současné době těch
zřizovaných ÚSC) pro sledování výkonnosti organizací, vzbudil velký
zájem i na poli mezinárodním, neboť
s možností jeho praktického využití
právě v oblasti muzejnictví jsme začali
pracovat jako první. Českým unikátem na poli muzejní statistiky je pak
také existence dlouhé časové řady
získaných statistických dat, v rámci
nichž můžeme porovnávat vývoj oboru
již od roku 1965!
Více se nejen o benchmarkingu
muzeí dozvíte na následujících stránkách. Autoři na nich předkládají řadu
zajímavým informací o světě muzejní statistiky, jejích počátcích a vývoji
nejen v České republice, o jejích možnostech a samozřejmě i omezeních.
V souvislosti se statistickými daty
a jejich analýzami bychom si měli vždy
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uvědomovat, že čísla jsou a budou důležitá, nejsou však samospásná. Abychom zabránili jejich jednostrannému
výkladu či pohledu nejen na náš obor,
bude vždy zároveň nutné měřitelné
ukazatele doplňovat těmi neměřitelnými.
Začněme muzejní statistiku vnímat jako něco nám prospěšného a pro

obor muzejnictví i naši práci potřebného, co navíc v tuto chvíli můžeme
výraznou měrou skrze AMG ovlivňovat! Ve světě, který nás obklopuje, budeme stále více konfrontováni
s nutností obhájit společenskou roli
muzeí a galerií, jejich poslání i nezastupitelnost. Výchozí situaci máme
u nás v ČR více než příznivou.

Od počátků statistiky
k dnešnímu ročnímu výkazu
František Šebek
Pracovní skupina pro statistiku při AMG

S

hromažďování statistických dat
o činnosti muzeí a snaha je nějak
vyhodnotit má v českých zemích poměrně dlouhou tradici. Počátky naší
muzejní statistiky sahají do přelomu
80. a 90. let 19. století a jsou spojeny
především se jménem Karla Václava
Adámka (1868–1944), právníka, politika, historika a významného představitele české muzeologie.1 V roce 1892
otiskl K. V. Adámek v Rozpravách
Společnosti přátel starožitností českých
článek s názvem „O muzeích krajinských a o statistice muzejní“. Byla to
doba, kdy pod vlivem ekonomických,

společensko-sociálních a politických
proměn společnosti v českých zemích
sílilo volání po účinné ochraně historických památek (starožitností), důležitých pro vědu, vzdělání, výchovu
a národní uvědomění (to bylo tehdy
velkým politikem).
Civilizační pokrok totiž provázelo s rostoucí intenzitou nevědomé
i účelově vědomé ničení historických
památek a jejich vývoz mimo zemi,
často ziskuchtivě motivovaný. Dřívější
úřední opatření (např. z roku 1868)
proti tomu byla málo účinná. A tak
koncem roku 1889 vyhlásila krátce

1 Působení K. V. Adámka je spjato především s rodným Hlinskem v Čechách. Adámkovo snažení na poli muzejnictví zatím nejpodrobněji popsala v diplomové práci Kateřina HROMÁDKOVÁ: Karel Václav Adámek a jeho
činnost muzejní a muzeologická, Fakulta filozofická Univerzity Pardubice 2008.
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Foto: ze sbírek Regionálního muzea v Chrudimi
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Rodina Adámků roku 1913. Karel Adámek třetí zprava, K. V. Adámek druhý zprava

předtím (1888) založená Společnost
přátel starožitností českých (dále jen
SPSČ) memorandum žádající účinnou ochranu památek. Na vzniku memoranda se podílel též mladý K. V.
Adámek (byl prvním tajemníkem společnosti) a také (zřejmě hlavně) jeho
otec Karel Adámek (1840–1918), výrazná osobnost české politiky té doby.

Nestranné měřítko vývoje
činnosti lidské

Ve výše zmíněném článku K. V. Adámek podrobněji osvětlil podstatu
návrhů předložených svým otcem,
vycházejících z memoranda SPSČ,
a především tu rozvedl myšlenky důležité role „krajinských“ (regionálních)
muzeí v uvažovaném systému. Vyzdvihl potřebu jejich vzájemné koordinace

a požadavek jejich účinné veřejné
podpory. Adámek si uvědomoval, že
nic z toho se nedá uskutečnit, pokud
nelze fakticky analyzovat stav a vývoj
dosahovaných výsledků celé soustavy
těchto muzeí, a to jej logicky vedlo
k tomu, aby proklamoval potřebnost
muzejní statistiky. Podle jeho slov jedině statistika „nejlépe nás poučuje
o skutečnosti a o pravém stavu věcí.
Jedině statistika podává nestranné
měřítko ku seznání vývoje činnosti lidské, ku posouzení zdaru různých snah
a stavu různých zřízení.“ 2
Adámkova představa muzejní
statistiky spočívala v návrhu na vypracování jakéhosi pasportu místních
a regionálních muzeí, který měl být
v několikaletých intervalech aktualizován. Nešlo tedy jen o nějaké číselné

2 	Karel Václav ADÁMEK: O muzeích krajinských a o statistice muzejní. Rozpravy společnosti přátel starožitností
českých, 1892, č. 3, s. 81.
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tabulkové údaje, ale o vyplnění anketního dotazníku obsahujícího podle
jeho návrhu 11 bodů (později 12).
Adámkovu iniciativu podpořil svým
usnesením i první sjezd muzejních
spolků konaný o rok později (1893)
v Hlinsku. Záštitu nad akcí převzala
SPSČ, ale narazila na nepochopení
významu akce a neochotu mnoha muzejních spolků. (Zjev, se kterým se bohužel i dnes potýká každý, kdo se pustí
do podobného projektu.) Dotazníky
se scházely postupně a s obtížemi.
Teprve v roce 1903 SPSČ zveřejnila
záměr shromážděný materiál prezentovat knižně.
Publikaci začal připravovat K. V.
Adámek a dosavadní databázi při tom
podstatně rozšířil. Monografie měla
vyjít v roce 1908, vydání však bylo odloženo, materiál po čase ztratil svou
aktuálnost a publikace nakonec nikdy nevyšla. Adámek jenom porůznu
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zveřejnil v několika příležitostných
článcích některé přehledové sestavy
ze shromážděných materiálů.
Dílčí statistická data o muzeích
v českých zemích se kromě toho začala tu a tam objevovat od 80. let 19.
století i v produkci vídeňské Statistische Zentralkomission a posléze i ze
Statistického zemského úřadu v Praze. K podrobnějšímu statistickému
šetření muzeí v českých zemích došlo
jenom v letech 1897, 1905 a 1910.3
Jsou to velice zajímavé údaje, ale jejich použitelnost je omezená. Statistickému šetření v roce 1897 byl totiž
podroben jen výběr 68 muzeí (ve skutečnosti jich existovalo víc) a v roce
1905 se stala předmětem statistiky
jenom muzea v Čechách. Zajímavé
údaje jsou z roku 1910, ale nelze je
porovnávat v delší časové řadě. Během
první republiky se potom statistická
data o muzeích opět objevovala jen občas a velice stroze v celkových ročenkách statistického úřadu. Podrobněji
některá taková fakta shromažďoval tu
a tam Svaz československých muzeí
(založen 1919). Zobecňující výsledky
z nich však zveřejněny nikdy nebyly.

Systematický sběr

Po druhé světové válce a po nástupu
totalitního komunistického režimu
probíhalo postátnění muzejních sbírek spolu s vytvořením míst stálých
zaměstnanců muzeí a roku 1959 byl
vyhlášen zákon o muzeích a galeriích
(zákon č. 54/1959 Sb.). V intencích
zákona se začala utvářet síť muzeí na
úrovni ministerstev, krajů a okresů.
A tehdy, na samém začátku 60. let 20.
století se uskutečnila rozsáhlá akce
pasportizace muzeí. Číselné a slovně
popisné údaje anketních dotazníků
ovšem neposloužily k nějaké analýze
stavu muzejnictví, nýbrž k tomu, aby
muzeím byla přiznána ta či ona hierarchická funkce v dané síti muzeí,

některá muzea byla potom zrušena
a sbírky převedeny jinam.
Z pohledu vývoje české muzejní
statistiky je důležitý rok 1965. Toho
roku byl do muzeí rozeslán první roční
statistický výkaz. Byl to jednostránkový cyklostylovaný formulář, který
obsahoval základní statisticky sledovatelné ukazatele o činnosti muzea.
Z rozhodnutí tehdejšího ministerstva
školství a kultury měl být zaslán Kabinetu muzejní a vlastivědné práce při
Národním muzeu v Praze. Od roku
1967 výkaz dostal víceméně konečnou podobu a stal se oficiálním dokumentem úřední statistiky (V-Kult-10).
Tento výkaz v zásadě existuje dodnes,
byť se jeho podoba dílčím způsobem
měnila, a vznikla tak unikátní dlouhá
časová řada kvantifikovatelných dat
o činnosti muzeí, umožňujících u řady
parametrů srovnání vývoje za více jak
50 let (od počátku jsou tyto výkazy
archivovány). Myslím, že představuje
v evropském kontextu unikátní specifickou databázi o muzeích; važme
si toho.
V období totality byl problém
s tím, že sumáře ročních statistických
výkazů, zpracovávaných na úrovni
okresu, kraje a celého státu, se předávaly statistickému úřadu: centru
a jeho pobočkám v regionech. Souborně publikována mohla být data vytěžená z výkazů jen s jejich souhlasem.
Výběr toho, co a kdy se zveřejní v oficiálních publikacích, podléhal přitom
ideově politickým a propagandistickým hlediskům.
Výtěžnost této statistiky z pohledu
muzejní praxe byla potom minimální.
Tu a tam se objevila některá zajímavá
čísla v projevech a článcích lidí, kteří
se k sumářům výkazů dostali. Vzpomínám v této souvislosti na dr. Josefa
Beneše, který, když v 80. letech působil na Ministerstvu kultury a měl
tam k celostátním výstupům z V-Kultů

3 Viz J. AUERHAN: Musea v Království českém r. 1897 a 1905, Zprávy zemského statistického úřadu království
Českého, 1906, roč. 14/1; statistické šetření z roku 1910 viz In: Statistika veřejně přístupných museí, archivů,
přednášek apod., stále zřízených divadel a jevišť za rok 1910, Zprávy zemského statistického úřadu království
Českého, 1913, roč. 22/2.
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přístup, zpracovával z nich zajímavé dílčí analýzy a posílal je krajským
národním výborům a také krajským
muzeím.
Jinou kapitolou, kterou tu nebudu rozvádět, je statistika návštěvnosti
muzeí a galerií a vyhodnocení průzkumu návštěvníků. Tato specifická
oblast byla poměrně intenzivně pěstována od druhé poloviny 60. let na
půdě Kabinetu muzejní a vlastivědné
práce (přejmenovaný na Ústřední
muzeologicky kabinet a potom dále),
respektive jím zaštítěných oborových
komisí.

Porevoluční kontinuita

Agendu V-Kultů měl Kabinet v gesci
až do svého zániku v roce 1991. Z pověření MK ČR potom převzalo péči
o statistiku v rezortu kultury a tím
i v oblasti muzejnictví dnešní Národní
informační a poradenské středisko
v Praze (dále jen NIPOS), původně
IPOS. Vykonává ji jeho útvar, Centrum informaci a statistiky kultury
(CIK), a to v souladu se zákonem
o státní statistické službě č. 89/1995
Sb., v platném znění, dodnes (dále
viz článek Jany Radové). Tady dlužno
podotknout, že původně se vyplňovaly
výkazy dva: výkaz o muzeích a výkaz
o galeriích. V roce 1998 se tyto dva
výkazy sloučily v jeden. Budu-li v dalším textu uvádět pro krátkost jenom
výkaz o muzeích, mám samozřejmě
na mysli výkaz o muzeích a galeriích.
Pokud jde o podobu výkazů je třeba konstatovat důležitou věc. V zásadě byla i po roce 1991 zachována
kontinuita s výkazy z předchozí doby.
Změny ve statisticky sledovaných položkách samozřejmě postupně nastaly.
Vyvolaly je celkové společenské změny
(ekonomické, technologické, právní
aj.), požadavky odboru muzeí MK ČR
a konečně požadavky Českého statistického úřadu, který podle zákona
podobu výkazu s konečnou platností
schvaluje.
V roce 2007 sílil v diskuzích
muzejníků na půdě AMG na téma
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muzejní statistiky názor, že některé
zadávané údaje ročního statistického
výkazu jsou nejednoznačné, některé
mají minimální vypovídací hodnotu
a jiné naopak chybí. Na základě toho
vznikla pracovní skupina pro muzejní
statistiku, která připravila návrh na
úpravu výkazu na rok 2009. Změny výkazů se totiž předkládají ke schválení
ČSÚ s dvouletým předstihem a k návrhům se přitom vyjadřují i další zainteresovaná místa. Zrodila se tak tehdy
spolupráce AMG s NIPOS, kterou si
troufnu hodnotit jako konstruktivní
a plodnou. Po roce 2007 následovaly
každoročně další návrhy na úpravu
výkazu až do roku 2012, odkdy je
v zásadě výkaz v dnešní podobě.

pracovní skupina pro muzejní statistiku v roce 2013 na webu AMG Metodické vysvětlivky k vyplnění ročního
statistického výkazu. Tento dokument,
na němž se pracovalo se souhlasem
NIPOS od roku 2011, je důležitým
prostředkem pro sjednocení výkladu
výkazem požadovaných položek. Šli
jsme tu ve stopách kolegů knihovníků, kteří obdobným způsobem usilují,
aby zadávaná data měla odpovídající

V-kult dnes

Sběr a zpracování v NIPOS

Někomu se může zdát, že to trvalo
dlouho. Musíme si ale uvědomit, že
se všechny návrhy na úpravu projednávaly v širším kolegiu: vždy na půdě
Senátu AMG a někdy i v dalších grémiích. Teprve po dosažení konsensu
se předkládaly ke schvalovacímu řízení. Druhé hledisko vycházelo z toho,
že není schůdné uplatnit najednou
velký počet změn, a proto byly návrhy
rozloženy do několika časových úseků.
Koneckonců, některé úpravy vyplynuly průběžně až z reakcí z muzejní
praxe. Dosáhli jsme však toho, že dnes
představuje roční výkaz bázi, ze které
lze například převzít všechna potřebná data pro významný projekt NIPOS
a ČSÚ, tzv. „satelitní účet kultury“,
a také pro výpočet výkonnostních indikátorů muzeí zřizovaných kraji nebo
obcemi, která se rozhodnou zapojit do
benchmarkingu muzeí.
Na tomto projektu (viz článek
Petra Macháčka) začala AMG spolupracovat s NIPOS roku 2009. Muzea
tak mají dnes k dispozici nástroj pro
sebereflexi dosahované výkonnosti,
nástroj managamentu muzeí, který si
získal mezinárodní uznání (viz článek
Jaroslava Nováka).
Poté, co jsme dospěli k dnešní
podobě ročního výkazu, zveřejnila
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vypovídací hodnotu. Bohužel ne všechna muzea tento dokument ke škodě
věci reflektují.
Shromažďované a sumarizované
statistické výkazy v sobě dnes skrývají
daleko větší potenciál pro reflexi výkonu oboru muzejnictví jako celku, než
zatím vnímáme. Cesta k efektivnímu
využití tohoto potenciálu bude ještě
složitá a bude třeba vykonat mnohé.
Stojí to ale za to.

Statistická data
v oboru muzejnictví
Jana Radová
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko
pro kulturu

N

árodní informační a poradenské
středisko pro kulturu (NIPOS),
Útvar Centrum informací a statistik
kultury (CIK) na základě smlouvy
mezi MK ČR a NIPOS zabezpečuje státní statistickou službu za oblast
kultury, do které spadá i muzejní
statistika. Celá agenda je prováděna
v souladu se zákonem o státní statistické službě č. 89/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, a představuje následující pracovní operace koncepční,
organizační, technické a operativní
povahy.

NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO
PRO KULTURU

KULTURA
ČESKÉ REPUBLIKY
V ČÍSLECH
VYBRANÉ ÚDAJE ZE STATISTICKÝCH ŠETŘENÍ

Koncepce statistiky kultury

Na základě analýzy mezinárodních
doporučení a požadavků (UNESCO,
EUROSTAT, EGMUS aj.) je vytvářena celostátní koncepce metodiky
statistiky kultury, ve spolupráci s ČSÚ
(metodické řízení), MK ČR (spolupráce s věcně příslušnými útvary při
koncipování statistických výkazů)
a AMG (aktualizace registru zpravodajských jednotek a benchmarking).

PRAHA 2015

WWW.NIPOS-MK.CZ
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Na podkladě zjištěných údajů se
pak zpracovávají analýzy a interpretace v jednotlivých oblastech kultury
(např. vývoj návštěvnosti, úroveň stavu
využívání internetu apod.).
V roce 2009 NIPOS přistoupil
ke pracování projektu benchmarking
v oblasti muzeí, a to ve spolupráci
s AMG při stanovování indikátorů.
Metoda benchmarkingu umožňuje
srovnávat výkonové a kvalitativní parametry jednotlivých muzeí a lze ji využít i jako jeden z nástrojů pro stanovení výkonnostních standardů v oboru
muzejnictví. Data pro benchmarking
jsou čerpána ze statistického zjišťování.
Ve spolupráci s ČSÚ pracuje NIPOS na realizaci úkolu Satelitní účet
kultury vyplývajícího ze Státní kulturní
politiky na léta 2009–2014 a 2015–
2020. Jde o zmapování vybraných
finančních toků vázaných na výkony
v kultuře v souvislosti s poskytováním
veřejných kulturních služeb. Potřebná
data jsou získávána i ze statistických
zjišťování.
Statistická zjišťování za oblast
kultury jsou roční, vždy do 31. května jsou předkládány prostřednictvím
MK ČR Českému statistickému úřadu (ČSÚ) ke schválení návrhy statistických výkazů na další kalendářní
rok, včetně znění do Sbírky zákonů –
Programu statistických zjišťování (účel
statistického zjišťování a jeho obsah,
charakteristika zjišťovaných ukazatelů, okruh zpravodajských jednotek1,
které mají zpravodajskou povinnost2,
způsob statistického zjišťování, periodicita a lhůty k poskytnutí individuálních údajů).

Sběr a zpracování dat

Pro sběr a zpracování statistických
dat celé rezortní statistiky NIPOS vypracoval nový technologický postup,
byl navržen a vytvořen software pro

záKLaDNÍ STaTISTICKé ÚDaje
o KULTUŘe V ČeSKé RepUbLICe

2013

I. díl
KULTURNÍ DĚDICTVÍ
mUzea, gaLeRIe a pamáTKoVé objeKTy

NáRoDNÍ INfoRmaČNÍ a poRaDeNSKé STŘeDISKo pRo KULTURU
Centrum informací a statistik kultury
www.NIpoS-mK.Cz

elektronický sběr. Elektronické sběry
představují moderní způsob získávání
dat z terénu, navíc méně administrativně zatěžují zpravodajské jednotky
a částečně pomáhají snižovat hladinu chybně vložených dat. Software se
musí každoročně aktualizovat v souvislosti se změnami ve statistických
výkazech. Při zpracování dat jsou používány závazné číselníky a klasifikace,
jejichž autorem je ČSÚ.
Sběr dat začíná v lednu, kdy jsou
zpravodajským jednotkám (ZJ) zaslány papírové statistické výkazy (některé ZJ nemají doposud přístup na
internet) a zároveň je zpřístupněn
elektronický sběr. Do konce března
(termín uveden ve Sbírce zákonů) pak
ZJ vyplňují většinou online data za
své zařízení, v případě potřeby je jim
poskytována metodická pomoc. Ty ZJ,
které nesplní včas svou povinnost, jsou
pak urgovány. Zpracované výsledky ze
statistických zjišťování jsou odevzdány
na ČSÚ.

Každoroční výstupy
ze statistických zjišťování:
■■ Publikace Základní statistické údaje
■■
■■
■■
■■
■■

o kultuře v České republice za rok ...
Publikace Statistics on Culture in
the Czech Republic ....
Texty + tabulky do Statistické ročenky ČSÚ
Publikace Návštěvnost památek,
muzeí a galerií za rok …
Kultura v číslech
Rešerše na požádání

1 	Zpravodajskou jednotkou je právnická osoba, organizační složka státu nebo fyzická osoba, od nichž se požaduje poskytnutí individuálních údajů ve statistickém zjišťování.
2	Zpravodajskou povinností je povinnost zpravodajských jednotek poskytnout požadované individuální statistické
údaje včas, úplně, správně a pravdivě pro statistická zjišťování, uvedená v programu statistických zjišťování..
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Možnosti a meze analýzy
statistických dat
František Šebek
Pracovní skupina pro statistiku při AMG

N

a možnosti využití statistických
dat shromažďovaných o činnosti muzeí a galerií (pro zjednodušení
textu dále uvádím jen muzea, ač mám
na mysli i galerie – muzea výtvarného
umění), na jejich užitečnost, lze nahlížet z několika úhlů pohledu. Nejprve
si ale charakterizujme základnu, ze
které statistické analýzy vycházejí.
Údaje, které statistické analýzy
o muzejnictví v ČR využívají, obsahuje Roční výkaz o muzeu a galerii
(muzea výtvarných umění) Kult(MK)
14-01. Tato poměrně obsáhlá údajová základna existuje v dlouhé číselné
řadě, a to umožňuje srovnávat hodnoty jednotlivých položek a dospět
k poznání o vývoji příslušných parametrů charakterizujících činnost
muzeí. K tomu je třeba podotknout,
že výkaz prodělal v letech 2009–2012
určité změny (v zásadě se obohatil).
Můžeme jistě diskutovat, zda je
škála zjišťovaných údajů optimální
či nikoliv, ale především je žádoucí
zaměřit se na to, aby položkám, které do statistického výkazu zadáváme,
všichni vkladatelé (zpravodajské jednotky) rozuměli, rozuměli jim stejně
a zadávali údaje objektivně. Jinak budeme operovat s nesourodými čísly
a jakékoliv závěry z nich vyvozované
budou zkreslené, respektive jejich vypovídací hodnota bude nízká. Zde je
tedy třeba zdůraznit důležitou úlohu
přesných a srozumitelných vysvětlujících (metodických) pokynů k vyplnění
výkazu. Odborná veřejnost při jejich
sestavení musí dosáhnout konsensu
a poté k nim přistupovat s náležitým
respektem.
Jako příklad stačí zmínit velmi
často uváděný údaj ze statistik, kterým
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je návštěvnost expozic a výstav. Jeho
vypovídací hodnota je právem mezi
muzejníky diskutována. Není tu místo
na podrobnější rozebrání této zajímavé problematiky, vydala by na seminář,
ale odkážu zde na obsáhlý výklad k vyplnění tohoto údaje v Metodických
vysvětlivkách, přístupných všem na
webu AMG, a zakončím otázkou: Kolik muzejních zpravodajských jednotek tento pokyn vůbec zná a respektuje? Zde je podle mého názoru největší
prostor pro „vylepšení“ výkazu.
K čemu tedy může být statistická analýza ročních výkazů užitečná?
Jsou to zhruba čtyři okruhy, v nichž se
všechna nebo některá shromažďovaná
data uplatní:
1. Posouzení stavu a výkonu jednotlivého muzea nebo určité skupiny muzeí
2. Posouzení stavu a výkonu oboru
muzejnictví na úrovni ČR
3. Srovnání stavu a výkonů muzejnictví v porovnání s jinými
zeměmi
4. Využití statistických dat pro
makroekonomické analýzy
v rámci rezortu kultury nebo
celkově ekonomického vývoje
Informativnost tohoto popularizačního článku umožní jednotlivé výše
vyjmenované okruhy doplnit jenom
stručnými poznámkami.

1. Posouzení stavu a výkonu
muzea nebo skupiny muzeí

Bez statistických údajů o dosahovaných výkonech nebo ekonomických
parametrech činnosti organizace se
při jejím hodnocení neobejdeme.

Výkonnostní indikátory můžeme sledovat z hlediska vývoje v nějaké časové
řadě (3, 5 let po sobě aj.), případně porovnávat s dosahovanými výkonnostními indikátory jiných muzeí. Tady
ovšem velmi záleží na reprezentativnosti porovnávací skupiny a na volbě
indikátorů. Obojím hlediskům se snaží vyjít vstříc projekt benchmarkingu
muzeí. Projekt vychází plně z údajové
základny ročního statistického výkazu.
Zatím je připraven pro muzea a galerie zřizované územní samosprávou
a bude se jistě dále vyvíjet, upřesňovat.
Diskutovat je možné o volbě indikátorů, o konstrukci porovnávacích skupin
aj. Projekt se může stát odrazovým
můstkem pro stanovení měřitelných
výkonnostních standardů této skupiny
muzeí.
V této souvislosti si ale musíme
uvědomit a stále hlasitě zdůrazňovat,
že výkonnost muzea nelze posuzovat
jenom jednostranně prostřednictvím
číselných údajů, měřitelných indikátorů, omezovat se na statistiku. V oblasti, kterou zde komentujeme, je nutné
měřitelné indikátory vypočítané ze
statistických dat korigovat, doplnit
a rozšířit neměřitelnými údaji. Proto
by ona statistická data měla být doplněna slovními komentáři. Jedním
z takových prostředků (příležitostí)
jsou například výroční zprávy. Protože
ale i při zvažování neměřitelných dat
dochází k porovnávání, bylo by žádoucí, aby také výroční zprávy byly zpracovávány podle pokud možno jednotné
metodiky. To se však zatím neděje.

2. Posouzení stavu a výkonu
oboru muzejnictví jako celku

Pro sestavení přehledů stavu a vývoje
muzejnictví ČR jako celku má výkaz
klíčový význam. Sestavení takových
přehledů a analýz je nesmírně nutné
jako prostředek sebereflexe oboru,
při formulování cílů dalšího vývoje
atp. Je nesmírně důležitým nástrojem
pro informování veřejnosti (zvláště
sdělovacích prostředků) o muzeích
a o jejich působení, je to prostředek
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od těch „ostatních“. Myslet si přitom,
že skutečným muzeem je jenom to,
které má sbírky registrované v CES, je
podle mého názoru hrubě zkreslující
a zavádějící. Přes palubu bychom tím
hodili asi 100–150 muzeí, které mají
nemalý společenský význam.
Problematika údajové základny
naší statistiky je ještě složitější. U nás
se striktně odděluje sféra muzeí a galerií od zpřístupněných kulturních
památek. A tak jsme svědky, že např.
muzeum v přírodě v Hlinsku – Veselém Kopci je svými výkony započítáno
na rozdíl od většiny ostatních muzeí
v přírodě mezi zpřístupněnými památkami, protože jeho zřizovatelem
je NPÚ; na druhé straně návštěvnost
několika hradů a zámku apod. je započítána v návštěvnosti muzeí, protože
jsou jejich pobočkami, respektive detašovanými „expozicemi“. Takových
příkladům je kupodivu dost.
S tímto vědomím tedy musíme
přistupovat k vnímání mechanických
výpočtů a korigovat takové údaje komentáři a různými dalšími dílčími
analýzami. Přesto je tato sféra muzejní statistiky zásadní a je žádoucí se
jí věnovat a hledat cesty, jak efektivně
využívat další data ve výkazech ukrytá.

Foto: Martin Kocich

prezentace muzejnictví vůči zahraničí.
O tom všem snad nelze pochybovat.
Přesto nutno zdůraznit, že řadu
výpočtů je třeba vnímat ve vztahu ke
skutečnosti jenom jako přibližné. Je
to dáno kupříkladu strukturou zpravodajských jednotek, s jejichž daty
pracujeme. Předností našeho výkazu
(a zároveň úskalím) je, že jeho zpracování a odevzdání je právně vymahatelné pouze od všech muzeí zřizovaných státem a územní samosprávou.
Ostatní muzejní subjekty výkaz sice
vyplňují, ale jejich odevzdání není
vynutitelné a není postižitelné, když
některé položky nevyplní. Těchto
„ostatních“ muzeí je zhruba třetina.
Mezi touto skupinou se objevují
také instituce, které vyplňují výkaz
o muzeu, ale skutečným muzeem
podle mezinárodního standardu (myslím tím definici muzea podle etického
kodexu ICOM) nejsou, jenom se tak
jmenují. Takových je podle mého odhadu kolem padesáti. A také s těmito
institucemi, přesněji s jejich údaji,
se operuje v celkových statistických
sumářích výkonů muzeí. V ČR bohužel stále ještě neexistuje efektivní
registrační systém, který by taxativně
oddělil muzea v pravém slova smyslu

Návštěvnost patří k často citovaným údajům, jejichž vyplnění je třeba věnovat
zvláštní pozornost. Fronta před Muzeem Karla Zemana při Pražské muzejní noci 2013
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3. Srovnání s jinými zeměmi

V rámci mezinárodní spolupráce poskytuje ČR data o řadě ukazatelů, které jsou obsaženy v našich výkazech,
do srovnávacích přehledů evropského
muzejnictví organizovaných pracovní
skupinou EGMUS. Tuto problematiku objasňuje blíže článek Jaroslava
Nováka v tomto čísle Věstníku a já
jen dodám, že každého z nás by asi
mělo zajímat, jak si stojí naše muzejnictví ve srovnání s ostatními zeměmi,
zvláště zeměmi EU. Aktivita skupiny
EGMUS je významná v tom, že vede
ke sjednocení údajové základny aspoň
v regionu EU.

4. Makroekonomická analýza
v rámci rezortu kultury

Data, která obsahuje roční statistický
výkaz, jsou důležitá například i pro
realizaci dalšího z projektů NIPOS
a ČSÚ, který byl zadán Ministerstvem
kultury a který dnes již má mezinárodní respekt, a sice pro projekt tzv.
satelitního účtu kultury. „Cílem vytvoření ,účtu kultury‘ je zmapování
všech finančních toků přicházejících
do kultury z nejrůznějších zdrojů
a stejně tak finančních toků z kultury
vycházejících. Účet by měl také ukázat úroveň a efektivnost hospodaření v jednotlivých oblastech, rozsah
použitých pracovních a investičních
zdrojů, výši mezd a v neposlední řadě
vyjádřit pomocí finančních ukazatelů
váhu kultury v ekonomice.“ (Citováno
z webové stránky NIPOS/CIK, kde
jsou zpřístupněna též konkrétní data
ročních analýz). Podobně se pracuje
s některými daty ze sumáře výkazů
i v případných jiných celkových analýzách ČSÚ.
Pokud tento příspěvek aspoň trochu přiblížil funkci a účelnost muzejní
statistiky, přibude těch, kteří se budou
snažit konstruktivně zlepšit na tomto
poli to, co je v našich silách a možnostech. Je toho k vylepšení dost a dost.
Snad je zřejmé, že by se AMG měla
této problematice věnovat s nemenším
úsilím i nadále.
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Benchmarking jako metoda
sledování výkonnosti
Petr Macháček
NIPOS – Národní informační a poradenské středisko
pro kulturu

B

enchmarking je nástroj strategického managementu, se kterým
poprvé přišla firma Xerox Corporation na počátku 80. let 20. století.
Jedná se o průběžný a systematický
proces porovnávání a měření produktů, procesů a metod vlastní organizace
s podobnými organizacemi, za účelem definovat cíle zlepšování vlastních
aktivit. Smyslem benchmarkingu je
zjištění, jak si vlastní subjekt stojí
ve srovnání s ostatními podobnými
subjekty, učit se od ostatních a získat
informace, které pomohou organizaci přijmout opatření pro zlepšení její
výkonnosti, tzn. mimo jiné efektivní
využití vlastních předností a potlačení
vlastních nedostatků.
Pro praktické využití benchmarkingu je vždy třeba nejdříve stanovit
oblasti a ukazatele, ve kterých budeme provádět srovnávání. Tyto budou
samozřejmě jiné např. pro komerční
subjekt podnikající v průmyslu a jiné
pro muzeum zřizované krajem. Dalším nutným předpokladem jsou data,
nad kterými probíhá srovnávání a ze
kterých se vypočítávají ukazatele. Pokud již někde potřebná data existují,
pak je lze s výhodou využít. U muzeí
jde o data sebraná v rámci každoročního statistického zjišťování prostřednictvím elektronického sběru a formuláře Kult (MK) 14-01. Pro jakýkoliv
benchmarking, projekt v rámci kterého probíhá srovnávání, pak obecně
a obvykle platí princip sdílení dat. To
znamená, že pro viditelnost dat ostatních zúčastněných subjektů je třeba
poskytnout v odpovídajícím rozsahu
také data vlastní.
Zaměříme-li se výhradně na kulturu, lze konstatovat, že v některých
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oborech, jako např. knihovnictví, jsou
vedle oblastí a ukazatelů definovány
také tzv. standardy služeb. Ty představují standardní i minimální doporučené hodnoty ukazatelů. Srovnávání
je pak možné nejen vůči podobným
subjektům, ale i standardům, které
je žádoucí plnit. Standardy nevzniknou nikdy ze dne na den „od stolu“, je
třeba se k nim nějakým více či méně
objektivním způsobem dobrat a zejména je reálně stanovit. Vedle závazných norem a doporučení může k definici standardů významně napomoci
právě i vytěžení dat benchmarkingu
s dostatečným počtem zastoupených
subjektů. Lze si představit, že takové vytěžení spolu s odbornou diskuzí
může vyústit i ke stanovení základních
standardů při poskytování služeb muzeí, kde doposud žádné neexistují.

(BIX), určený k měření kvality služeb knihoven. Informace o něm lze
čerpat z webové adresy http://www.
bix-bibliotheksindex.de. Zahájen byl
v roce 1999 díky iniciativě Německého knihovnického svazu a finančnímu
přispění Bertelsmann Foundation.
Aktuálně se jej účastní něco málo
přes 200 knihoven. BIX byl inspirací
i pro vznik českého benchmarkingu
knihoven, projektu běžícího od roku
2007, na kterém se podílí Národní
knihovna ČR a NIPOS. V projektu
s přesahem i na Slovensko je nyní
zapojeno 219 českých a zhruba 50
slovenských knihoven využívajících
možnosti vzájemného porovnání.

Pilotní projekt

Podíváme-li se do zahraničí, kde všude
se benchmarking využívá v kultuře,
zjistíme, že až na výjimky příliš zastoupen a využíván není. Pokud je nám
známo, tak např. v oblasti muzeí vůbec. Není to tím, že by byl benchmarking pro oblast kultury a kulturních
služeb nevhodným nástrojem, spíše
dosud neexistoval tlak a poptávka na
využití takového nástroje v oblasti veřejných kulturních služeb. To se ale
s vývojem společnosti, financováním
z veřejných rozpočtů a tlakem na úroveň poskytovaných služeb mění.
Oblastí kultury, kde se již delší
dobu benchmarking používá, je oblast knihovnictví. Zde lze v zahraničí
najít minimálně dva známější projekty benchmarkingu. Tím prvním
je německý Der Bibliotheksindex

Podobně dlouhou historii jako
BIX má za sebou americký LibQUAL, pravděpodobně nejrozšířenější
světový nástroj k měření kvality služeb
v knihovnách. Vznikl díky iniciativě
amerického sdružení Association of
Research Libraries. Systém je lokalizován do 21 světových jazyků.
V oblasti muzeí spolupracuje od
roku 2009 AMG s NIPOS na projektu Benchmarking muzeí. Pilotní
projekt byl spuštěn na podzim roku
2009 a probíhal nad vzorkem muzeí
zřizovaných kraji a obcemi. V oblasti
muzejnictví je český benchmarking
muzeí v Evropě unikátním projektem
(a pravděpodobně i ve světě).
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Muzejní statistika ve světle
mezinárodní spolupráce
Jaroslav Novák
Český statistický úřad
e statistickým osvojením skutečnosti těsně souvisejí dvě poznávací
potřeby – první se týká věrohodného
zjištění stavu věcí a druhá jeho porovnání v prostoru (s jinými objekty, zeměmi apod.) a v čase (s jinými
obdobími či etapami vývoje). Právě
z těchto základních požadavků vycházely prvotní iniciativy, které lze
v polovině devadesátých let v rámci
evropské statistiky kultury a jmenovitě muzejní statistiky spatřovat.

Počátky muzejní statistiky

Od roku 1995 začalo německé Státní muzeum v Berlíně jednou ročně
pořádat konference o muzejní statistice. Na nich se – mimo jiné – řešily
otázky vymezení základních pojmů
(např. definice muzea, charakteristika
virtuálních a skutečných návštěv atd.)
a také obsah statistického dotazníku,
který by splňoval požadavek získání
potřebných a věrohodných informací
o činnosti muzeí. V návaznosti na tuto
iniciativu a také projekt Eurostatu
(statistického úřadu EU), sledující
harmonizaci kulturních statistik, založily v roce 1999 ministerstva kultury
Lucemburska a Nizozemí pracovní
skupinu věnující se muzejní statistice.
Konečně, po sloučení výše uvedených
iniciativ, vznikla v roce 2002 – v rámci
evropského statistického systému –
pracovní skupina EGMUS (European Group on Museum Statistics).
Tato specializovaná pracovní skupina s mezinárodním zastoupením,
která se zpočátku scházela pololetně, se
postupně zabývala inventarizací stávajícího rozsahu a úrovně informací muzejní statistiky v jednotlivých zemích,
metodickým vymezením základních
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pojmů a statistických přístupů v oblasti muzeí, návrhem společného statistického dotazníku a v neposlední
řadě otázkami harmonizace evropské
muzejní statistiky s cílem mezinárodní srovnatelnosti statistických dat.
Zastoupení evropských zemí
v mezinárodní pracovní skupině se
časem rozšiřovalo. K původní třem
(Nizozemí, Lucembursko a Německo)
se postupně přidávaly další evropské
země a lze říci, že v současné době se
jich do akcí skupiny zapojují asi tři
desítky. Česká Republika (zastoupená
ČSÚ a NIPOS) se jejích aktivit začala
zúčastňovat od roku 2005.

Evropský dotazník

Mezi nevýznamnější projekty EGMUS patří tzv. společný dotazník
statistiky muzeí a galerií. Návrh dotazníku vytvořili zástupci SRN, s tím,
že měl tvořit společný základ informací sbíraných v těchto institucích,
ke kterému se měly jednotlivé země
– cestou změn obsahu statistických
zjišťování – postupně přibližovat.

Informační zdroje

Významným informačním nástrojem
pracovní skupiny jsou webové stránky
EGMUS. Obsahují základní údaje evropské muzejní statistiky a také informace o historii a uspořádání pracovní
skupiny jako takové. Stránky spravuje lucemburské ministerstvo kultury

Zdroj: www.egmus.eu

S

Zahrnoval zejména otázky vztahující
se k základním charakteristikám muzea, k výsledkům jeho hlavní činnosti,
ke službám pro veřejnost, k jeho příjmům a výdajům, k zaměstnanosti,
k využití informačních technologií, ke
vzdělávací a publikační činnosti atd.
Jak ukázaly diskuze na jednání pracovní skupiny, zdánlivě jasné otázky,
resp. pojmy, jsou v důsledku rozdílné organizace v uspořádání muzeí,
tradice apod. chápány v jednotlivých
zemích dosti odlišně. Cesta k unifikaci
přístupů statistik zemí EU a k mezinárodní srovnatelnosti dat je proto
velmi složitá.
Co se naší statistiky týče, bezprostředně po zahájení spolupráce
s EGMUS jsme porovnali statistické
výkaznictví s požadavky společného
dotazníku a došli ke zjištění, že nám
zhruba třetina „společných“ otázek
chybí (např. o vybavení muzeí PC,
připojení na internet, či o vzdělávacích programech a výši vstupného). Ve
spolupráci ČSÚ a NIPOS se podařilo
tyto nedostatky postupně odstranit.

Plenární zasedání EGMUS se roku 2014 konalo v Berlíně

Věstník AMG 4 /2015

téma / muzejní statistika

a výsledky svých muzejních statistik do nich ročně přispívají všechny
zúčastněné země (v našem případě
NIPOS). Podobné informační cíle
plní portály ATHENA (o kulturním
dědictví v Evropě) a MICHAEL (o digitálních sbírkách muzeí, knihoven
a archivů).
Významným aspektem činností
muzeí – digitalizací sbírek – se zabývají projekty ENUMERATE a NUMERIC. Cestou celoevropských
statistických zjišťování měří úroveň
digitalizace dat v oblasti kulturního
dědictví, včetně souvisejících vynaložených nákladů. V naší republice se
do těchto aktivit zapojují Ministerstvo
kultury, Národní knihovna a Národní
archiv ČR. Důležitým informačním
zdrojem je též publikace s názvem
A Guide to European Museum Statistics.

Významné projekty

Snad nevýznamnějším počinem EU
v oblasti statistiky kultury byl projekt
Eurostatu zvaný ESSnet Culture, kte-

rý probíhal pod vedením lucemburského ministerstva kultury v letech
2009–2011. Na jeho uskutečnění se
významně podíleli také někteří členové skupiny EGMUS. Cílem projektu
bylo vymezení rozsahu kultury v evropských podmínkách (obory činnosti,
profese), řešení otázky financování
kultury z veřejných zdrojů a v rámci
výdajů domácností, stanovení okruhu
kulturních profesí a měření participace obyvatel na kultuře. Zástupci ČSÚ,
kteří byli pověřeni vedením druhé ze
čtyř pracovních skupin (financování
kultury), svůj úkol – ve spolupráci
s NIPOS – beze zbytku splnili. Problémem na úrovni EU však je, že doporučení formulovaná v rámci projektu
jsou s ohledem na nedostatek finančních prostředků i pracovních kapacit
uváděna do praxe se zpožděním.
Z posledních projektů, na kterých
se podílel EGMUS společně s ICOM
(International Council of Museums)
a IMLS (Institute of Museum and
Library Services, US) je třeba uvést
přípravu ISO pro muzejní statistiku.

Tento mezinárodní standard poskytuje metodická východiska a doporučení
pro sběr a zpracování dat o muzeích
a vytváří tak objektivní základ pro
mezinárodní srovnání dat.

Česká účast

Co se týče pravidelné účasti zástupců
ČSÚ a NIPOS na jednáních skupiny
EGMUS, od roku 2005 se podíleli na
všech jejích významných aktivitách.
V rámci ročních tzv. národních zpráv
přispívali k inventarizaci stavu muzejní
statistiky v ČR a postupně doplňovali
národní dotazník pro muzea a galerie
otázkami z dotazníku společného. Průběžně poskytují roční data pro webové stránky EGMUS a připomínkují
důležité materiály (např. ISO). Nad
rámec těchto – možno říci rutinních
činností – prezentují na jednáních
skupiny výsledky našich vlastních aktivit, zejména projektu Benchmarking
muzeí a satelitního účtu kultury. Oba
projekty se setkaly ze strany ostatních
členů mezinárodní pracovní skupiny
s velkým zájmem a oceněním.

recenze

Výstava Národního
muzea: Smrt
Jiří Neminář
Student, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
atímco se v českých luzích a hájích probouzelo jaro, vyvrcholil
v Národním muzeu velkoryse pojatý výstavní cyklus věnovaný smrti. K
doposud probíhajícím třem výstavám
přibyly další dvě zaměřené na požitky
a slasti se smrtí spojované a na fenomén smrti jako takový, jenž má být
jakousi centrální výstavou představovaného cyklu. Zvolený námět slibuje
co do neotřelosti a společenské aktuálnosti návštěvnickou popularitu. Není
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tedy divu, že výstava „Smrt“ má být
otevřena déle než sedm měsíců, až do
8. listopadu 2015. Kromě návštěvnosti
ovšem výstava prověří i limity Nové
budovy Národního muzea, která je
vzhledem k svému původnímu určení
pro muzejní účely krajně nevhodná.

Foto: Jiří Vaněk, NM

Z

Za oponou

Centrální výstava nese prostý název
„Smrt“ a klade si za cíl představit
tento jev jako nedílnou součást života

Z výstavy „Smrt“
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na Zemi. Snaží se jej proto ukázat ze
všech myslitelných úhlů. Zdařilá vizualizace a umístění výstižných anotací
před vstupy do jednotlivých prostor
popravdě vzbuzují značná očekávání.
Užití temně laděného sukna s náznaky
průchodů „za oponu“ takové naděje
jen podporuje. Navozený dojem, že se
jedná o výstavu s vyzrálou formou i obsahem, však dlouho nevydrží. Představa o koncepci, jak si ji návštěvník
vytvoří ještě před vstupem do „výstavních sálů“, se totiž při konfrontaci
s obsahovou náplní rychle zhroutí.
Je zcela pochopitelné, že se
vzhledem ke komplexnosti zvoleného tématu autoři rozhodli jej rozdělit
a prezentovat ve třech samostatných
blocích. Již v této souvislosti ale dochází k prvnímu nepochopení, neboť
bloky mají být dle oficiálních textů
čtyři. Nadpočetná čtvrtá část je však
do takové míry integrována v prvním
bloku, že si zamýšlené svébytnosti nepovšimne ani vycvičený návštěvník.
Zůstává tedy otázkou, hrají-li podobné konceptuální záměry vůbec roli,
když průměrný divák jim stejně nevěnuje, a často ani nedokáže věnovat,
patřičnou pozornost. Zvolené téma
nicméně disponuje značným potenciálem, který ale zůstal z části nevyužit,
nebo byl případně uchopen nešťastnými formami.

Univerzálnost smrti
a specifika pohřbívání

Vstupní oddíl se nese v globálním
duchu. Mapuje tématiku smrti všech
myslitelných pozemských organismů
a nahlíží ji mnohdy z velice zajímavých
perspektiv. Jedná se o výborně ztvárněný nápad jak ukázat, že umírání
není jen a pouze záležitostí člověka.
Ve své podstatě se jedná o jedinou část
výstavy, jež není antropocentricky pojatá, nebo se jí alespoň daří takový
pohled potlačovat. Proto působí poněkud násilně, když návštěvník bez
výraznějšího vysvětlení přejde do oddílu věnovanému formám a proměnám
pohřbívání.
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Foto: Jiří Vaněk, NM

recenze

Z výstavy „Smrt“ v Nové budově Národního muzea

Zklamání je v tomto případě o to
větší, že pohřebnická část trpí nedotaženým koncepčním ukotvením a zároveň nadměrným výskytem formálních
nedostatků. V sále s rekonstrukcemi
hrobových nálezů by neuškodilo umístění chronologické linky spojující jednotlivé „hroby“, což by návštěvníkovi
usnadnilo orientaci ve vývoji lidského
pohřbívání.
Stejně tak se umístění popisek po
stranách krabicových vitrín ve výši kolen nejeví zcela ideálním. O nevyváženosti textů, a v některých případech
o vyloženém opomenutí podstatných
údajů, je vyloženě trapné se na tomto
místě zmiňovat. V konečném důsledku
působí až komickým dojmem, když
k tematice pohřbívání v mladší době
kamenné zaujímá text popisky celou
tabulku, zatímco nejmladší nález disponuje jedinou informací o tom, že se
jedná o hrob z prusko-rakouské války.
Rozporuplný pocit bohužel neustane ani v další místnosti, která je
celá věnována pohřebním textiliím
z Pražského hradu. Vzhledem k tomu,
že návštěvník stále může mít pocit, že
se nachází v biologické části, mohou
na něj pohřby svatojiřských abatyší
působit poněkud nepatřičně. Ostatně
celému pododdílu královských pohřbů
chybí jakákoliv nosná myšlenka či

předeslaný cíl. Závěr kapitoly, který
tematizuje jednotlivé formy pohřbívání, je plný zajímavých informací,
nicméně trpí nepřízní výstavního prostoru; zaujímá totiž úzkou chodbu,
která vede k východu z celého bloku.

Podoby smrti

Druhý blok má ambici být návštěvnicky nejpopulárnějším. Po jednotlivých
tématech jsou zde prezentovány různé
příčiny a podoby smrti. Oddělení chorob a úrazů návštěvníka díky syrovým
exponátům zdeformovaných částí lidských těl vůbec nešetří. Rozpačitěji již
působí tematika usmrcení, kde nelze
zapřít rukopis pracovníků policejního
muzea.
Šikovně jsou uchopeny popravy
i sebevraždy, naprostým debaklem
celého bloku je ovšem téma smrti ve
válce. Pododdíl postrádá jakýkoliv
smysl sdělení a jakoukoliv jasnější
strukturu. Zcela katastrofálně lze
hodnotit výběr exponátů, jichž je
v místnosti nadbytečné množství, ve
značné míře ostatně se smrtí vůbec
nesouvisejících. V nešťastné tematické části tak nejenže zůstalo nevyužito
nabízejících se možností, ale vyloženě
zde vznikla exemplární ukázka dokládající, jak by výstava neměla vypadat. Je velikou škodou, že závěr bloku,
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který v sobě třímá ohromný aktualizační potenciál s morálním přesahem, končí happyendem. Přitom se
do poslední místnosti vyloženě nabízí
zhmotnit prázdnotu smrti v současné
době. Zakončit ji eliasovsky pojatou
osamělostí umírajících... Namísto toho
se zde návštěvník dozví neznámá fakta
o rozvíjející se hospicové péči v ČR.
Údaje to nejsou nezajímavé, nicméně
je jich příliš a celé zakončení působí
dojmem nutnosti prezentovat na tomto místě pozitivní východisko i za cenu
určitého přizpůsobení reality. Celkově
však blok působí atraktivně a to nejen
díky zdařilé vizuální stránce (např.
barevnému odlišení), ale zejména díky
nápaditosti zvolených exponátů (např.
autentická šibenice).

především na výběru exponátů a způsobu prezentací zvolených témat, kde
silně kontrastují rozdílné schopnosti
a představy jednotlivých autorů a kurátorů. Konec konců, možná návštěvník není sám, kdo neví, co vlastně zamýšleli někteří tvůrci sdělit.
A jak se autoži vypořádali s prostorem nešťastného Federálního shromáždění? Nelze než konstatovat, že
celková vizuální a prostorová koncepce je velmi povedená. Z nevhodného
rozložení sálů se opět podařilo vytěžit maximum, ba se díky vytvoření
spousty místnůstek, někdy až budících
dojem labyrintu, povedlo navodit pocit útulnosti a v konečném důsledku
také znásobit vystavovací plochu. Celkový dojem kazí jen použití tradič-

ních skříňových vitrín, které je sice
z ekonomického hlediska nejspíše
nevyhnutelné, nicméně esteticky
odpudivé a pro prezentaci exponátů
beznadějně zastaralé.
I když lze výstavě ještě ledacos
vytknout, na české poměry působí
víceméně zdařile. Je nutno ocenit
snahu i originalitu při volbě tématu.
Jednotlivé části výstavy sice notně
kolísaly v pojetí a představách svých
autorů, otázkou ale zůstává, do jaké
míry má a může hlavní tvůrce subalterní přístupy korigovat. A když se
vrátíme k architektonickému pojetí,
pak nelze, než vyslovit poklonu. Samotná instalace „Smrti“ v prostorách
bývalého Federálního shromáždění
nezklamala.

Smrt v životě člověka

Závěrečný blok pomyslně uzavírá dva,
potažmo tři předchozí oddíly a věnuje
se posledním věcem člověka a způsobům vyrovnávání se s nevyhnutelnou
skutečností smrti. Opět je zde nastíněna diachronní linie postupující od
možného chápání smrti v pravěku,
přes antiku až po současnost. Jakousi nevysvětlitelnou záhadou ovšem
z tohoto konceptu vypadl středověk.
Návštěvník tudíž vstoupí z antiky přímo do novověku, kde je konfrontován
s bohatě dochovanými předměty upomínajícími na smrt.
Na druhou stranu je třeba kladně
hodnotit, že se zde poprvé vyskytuje
audiopanel nabízející různá zpracování zádušních mší a pohřebních písní.
Neškodilo by zde ovšem natočit jednu
z vitrín tak, aby si poslouchající návštěvník mohl zároveň prohlížet exponáty. Zakončení bloku pak přináší
pohledy jiných kultur, judaismu a islámu, a zároveň prezentuje pohřebnictví
v současnosti.
Jestliže se výstava snaží po formální stránce držet určitou úroveň, pak
svou obsahovou náplní výrazně kolísá.
Provedení jednotlivých pododdílů se
často nepodařilo udržet v mezích zamýšlené koncepce, což lze pozorovat
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Svatojánské muzeum
v Nepomuku
Expozice v zahraničí nejslavnějšího Čecha
Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum

A

rtefakty s religiózní tématikou
tvoří jádro uměleckohistorických
kolekcí v České republice. Tento žánrový okruh patří k základním kamenům většiny sbírek a vycházely z něj i
dodnes vycházejí muzejní prezentace,
včetně po roce 1989 nově zřízených
nebo obnovených diecézních muzeí.
Méně obvyklé je, když je téma reflektováno i mimo klasické instituce.
V roce 2009 na ně vsadilo např. jihočeské město Borovany, když v areálu
bývalého augustiniánského kláštera
otevřelo expozici Městského muzea
cíleně zaměřenou na historii poutí a
poutních míst v regionu. Jako doklad
lidové víry se zde mimo jiné objevil i
ojedinělý soubor železných zvířecích
obětin.

Muzea poutních míst

Příležitost pro poznání vnitřního světa člověka a jeho vztahu k náboženství
poskytují církevní muzea. Speciální
kategorii v tomto ranku pak tvoří
muzea zřízená in situ ve významných
poutních místech, mapující historii a
projevy tamního kultu. Jejich specifičnost je ještě násobena různou kvalitativní úrovní sbírkových předmětů,
neboť v družné symbióze zde nacházíme artefakty z okruhu tzv. vysokého
umění a uměleckého řemesla, doklady
lidové religiozity spolu s pouťovým
zbožím. Příkladů tohoto sbírkotvorného a následně prezentačního přístupu
je více na rakouské a bavorské straně
hranice – např. rakouské příhraniční místo Maria Taferl nebo častý cíl

13

recenze

poutníků z našich zemí ve štýrském
Maria Zell, bavorské Neukirchen b.
Heiligenblut, o nejnovějším příkladu
v Altötting nemluvě.
Ve srovnání se sousedy jsou naše
země na obdobné instalace chudší.
Světlou výjimku tvoří Muzeum Pražského Jezulátka, vybudované v rámci
přidružených chrámových prostor,
nebo Svatohorské poutní muzeum
v Příbrami. Obě místa patří do okruhu nejznámějších poutních míst v Čechách, jedno s větším (Praha) či druhé
s příhraničním ohlasem v zahraničí
(Příbram). Nicméně světci, který je
znám snad na všech kontinentech, tj.
sv. Janovi Nepomuckému, speciální
pozornost obdobná té, jíž se těší Jezulátko v Praze, dlouho věnována nebyla.

Svatojánská expozice

hudebních nástrojů ze Svatojánského
kůru, umožňující pohled na nepříliš
známou fazetu svatojánské úcty.
Kladem instalace je přehledné
členění do čtyř oddílů a přitažlivé
architektonické řešení odpovídající současným výstavním trendům.
Drobné zápory (nasvícení některých
předmětů, umístění textilií vysoko na
zdi, chybějící upřesnění popisek např.
o výrobce) přičítáme na vrub „rozjezdu“ muzea.
Z pohledu odborné a zainteresované veřejnosti je přínosem otevření
specializované knihovny, běžný návštěvník uvítá i malý muzejní shop.
Fakt, že si světoznámý světec svou expozici zaslouží, je neoddiskutovatelný,
a proto patří poděkování všem, kteří
se o expozici zasloužili.
V den svatojánského svátku přicestoval na několik hodin do Nepomuku ze Svatovítského pokladu v Praze
relikviář se světcovým ostatkem, který
ve slavnostním průvodu od kostela sv.
Jana Nepomuckého k bráně muzea
putoval spolu s kardinálem Dominikem Dukou a dalšími významnými
hosty.
Na této trase bylo rušno, jinak
byl v Nepomuku klid. Je škoda, že na
rozdíl od sousedních států ještě pořád
obdobné akce neumíme „prodat“.

Zdroj: www.rr-jihozapad.cz

Zdroj: www.rr-jihozapad.cz

Ve venkovních prostorách kostela sv.
Jana v Nepomuku, stojícího na místě
světcova narození, sice bylo instalováno 14 panelů o zdejším kultu, ale
tento – byť chvályhodný – počin je
vzhledem k věhlasu světce nutno brát
pouze jako prvotní informaci. Je proto
více než potěšující, že na jaře tohoto
roku (21. března 2015) jsme mohli
v Nepomuku přivítat novou, již „kamennou“ expozici v podobě Svatojánského muzea v budově arciděkanství.

Nebudovalo se zde na „zeleném drnu“,
neboť zástupci českobudějovické
diecéze, která muzeum zaštiťuje, navázali jak prostorově, tak sbírkově na
stejnojmenné muzeum, působící zde
v letech 1930–1950. Popudem k založení byly sběry nepomucensian pro
úspěšnou výstavu k 200letému výročí
svatořečení a následná klasická otázka
„kam s nimi“ po jejím ukončení.
Této první fázi, jejímž protagonistou byl organizátor akce a následně
zakladatel tehdejšího muzea arciděkan Jan Strnad, je věnován úvodní
sál. Další tři sály již představují život světce (Život a doba, Ikonografie
a mýty, Svatojánský kůr a kult). Expozice se nesoustředí jen na jeho osobní
příběh, ale zasazuje jej do dobového
rámce, přičemž se podařilo zohlednit byť okrajově i život středověkého
Nepomuku.
Kult sv. Jana Nepomuckého zasáhl všechny vrstvy společnosti, čemuž nasvědčuje i pohled na vystavené předměty. Široká škála relikviářů,
monstrancí, korouhví, pouťových
upomínek, voskových instalací pod
skleněným poklopem, drobné devoční grafiky a dalšího ikonografického
matriálu je dokladem vnímání kultu
napříč společenským spektrem. Zajímavou pasáž tvoří soubor barokních

Svatojánské muzeum sídlí v budově arciděkanství v Nepomuku
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Rozhovor s Jiřinou Daškovou
ředitelkou Přírodovědeckého muzea
Národního muzea

Na výstavě „Smrt“ v Nové budově Národního muzea

RNDr. Jiřina Dašková, Ph.D., vystudovala Přírodovědeckou
fakultu UK, obor geologie, kde se specializovala na palynologii
(studium pylových zrn a spor). Již během postgraduálu krátce
pracovala v České geologické službě, odkud přešla do Geologického ústavu AV ČR, v. v. i. Podílela se na řešení několika
projektů a získala prestižní Marie Curie Fellowship. Koncem
dvouletého pobytu na University of Birmingham v Anglii se
přihlásila do konkurzu na vědeckého tajemníka NM, po roce
a půl byla jmenována ředitelkou Přírodovědeckého muzea NM.
Sedím s milou a usměvavou paní ředitelkou v její kanceláři
v areálu Přírodovědeckého muzea Národního muzea v Horních
Počernicích. Zde, v bývalém zimovišti cirkusů a varieté, se
nacházejí pracovny, laboratoře, depozitáře Přírodovědeckého
muzea, malou část depozitářů zde má také Náprstkovo muzeum.
V moderní budově pracuje téměř stovka pracovníků.
Jak se zde cítíte, Vy a Vaši kolegové?
Myslím, že dobře. Výhodou relativně nového areálu je
fakt, že máme sbírky i potřebné zázemí pohromadě. Samozřejmě, vždy je co vylepšovat, budovy se projektovaly
v devadesátých letech minulého století, v době trochu
jiných nároků na práci, z některých požadavků se muselo
ustoupit, zvětšuje se objem sbírek. Rozrostlo se potřebné
přístrojové vybavení. Vedle toho díky externím zdrojům
financování dočasně zaměstnáváme více odborných pracovníků, kteří potřebují zázemí, chodí k nám pracovat
i dobrovolníci...
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Představte nám svoji práci, práci ředitelky muzea, které má mezinárodní
vědeckou prestiž, je největší sbírkotvornou institucí v ČR na poli přírodních věd a plní i funkci vzdělávací.
V té otázce jste shrnula vlastně vše,
proč jsem si přála najít místo v muzeu.
Ta práce je nesmírně pestrá. Během
roku je to především koordinování výstav, připravujeme koncept budoucích
expozic, zároveň vyhledáváme nové
akvizice a projekty, které napomohou
jak rozšíření sbírek, tak i vědecko-výzkumné činnosti. Práce ve vedení
muzea je také o navazování nových
kontaktů. V současné době bychom
například rádi zahájili oficiální spolupráci s Filipínami.
Jak Vy vnímáte propojení těchto činností? Máte své
preference, nebo se snažíte udržet práci se sbírkou
v rovnováze s vědou a výzkumem i prezentací a edukační činností? K čemu máte blíž?
Určitě musí panovat rovnováha. To ovšem neznamená, že
každý člověk musí nutně dělat každou z muzejních činností
ve stejném poměru. Některým lidem jdou lépe výstavy
a umějí popularizovat, někteří patří ke světové špičce ve
vědě, ale neumějí svoji práci dobře „prodat“ veřejnosti.
Pro mne je důležité vědět, který člověk má kde své silnější
stránky, a tomu pak přizpůsobit další práci. Se sbírkami ale
musí pracovat všichni a troufám si říct, že i ti, kteří preferují vědeckou činnost před přípravou výstav, by o práci
se sbírkami nechtěli přijít. A proto pracují v muzeu a ne
třeba v Akademii věd České republiky. Někteří kurátoři
říkají, že správný muzejník musí věnovat třetinu práce
sbírkám, třetinu výstavám a tedy popularizaci muzejní
práce, a třetinu vědě. S tím úplně nesouhlasím, tento
poměr by ale měl být zachován, když „sečtete“ práci všech
lidí dohromady.
Když jsem si prohlížela webové stránky NM, bylo vidět, že v letošním roce jste měli napilno s výstavními
projekty...
Když jsem přešla do Přírodovědeckého muzea, byla příprava „Archy Noemovy“ už v hodně pokročilém stavu,
a mám radost, že se díky nasazení mnoha lidí podařila tato
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expozice letos otevřít. Z části totiž nahrazuje zavřené zoologické expozice v Historické budově Národního muzea,
které veřejnosti chybí. Expozice se začala připravovat již
za mého předchůdce Jiřího Litochleba. Začínali jsme ale
nově pracovat na hlavní výstavě z cyklu „Smrt“ a to pro
mne bylo první setkání s výstavou, kterou jsem si prožila
od začátku do konce. Díky takto zvolenému tématu, do
kterého se zdaleka nemohlo vejít vše, co by autoři ukázat
mohli, a i díky spolupráci s Historickým muzeem a Českým muzeem hudby, ji považuji za jednu z nejpestřejších
výstav, které naše muzeum připravilo v posledních letech.
Hned poté následovalo otevření menší výstavy „Jak se bude
jmenovat?“, ve které se lidé dozvídají, jak vědec „třídí“
přírodu a jaké předměty jsou v muzeu pro přírodovědce
nejvzácnější. Nejen děti určitě nadchnou filmy, ukazující
podmořský život v době prvohor.
Jaké jsou vaše vize do budoucna?
Byla bych ráda, aby lidé získali povědomí o tom, co se u nás
dělá a proč. Jde o jakési „otevření“ Přírodovědeckého muzea veřejnosti. Částečně v tom už pomáhají nové výstavy.
Letos jsme zahájili cyklus přírodovědných vycházek, které
vedou přímo naši kurátoři, chystáme den otevřených dveří
v areálu v Horních Počernicích, který je jinak veřejnosti
nepřístupný. Do budoucna bych ráda vylepšila zázemí pro
práci se sbírkami a materiálem, který z terénu přivážíme,
to je samozřejmě otázka finančních možností i hledání
vhodných projektů. A věřím, že se nám podaří udržet
i vysoký standard vědecké práce.
Jak připravujete nové expozice pro rekonstruovanou
budovu NM?
Určitě jste zaznamenali, že Národní muzeum vyhlásilo
soutěž na hlavního architekta nových expozic. Předcházely tomu dlouhé přípravy včetně tvorby libreta. Hotová

libreta jsme nechali oponovat řadě zkušených muzejníků
i vědců z institucí u nás a na Slovensku. Kritika byla
hodně konstruktivní a mnohé připomínky zohledníme.
Je možné, že i hledaný architekt v dialogu s námi přijde
s novým pohledem na uspořádání expozic a část libret ještě
přepíšeme. Nyní tedy čekáme na osobnost, která s námi
v přípravách bude pokračovat v další fázi.
Čemu se sama odborně věnujete a jak trávíte volný
čas? Navštěvujete i jiná muzea?
Podařilo se nám, ve spolupráci s lidmi z ČVUT, získat
grant zaměřený na nedestruktivní metody v paleontologii.
Kvůli dost velkému vytížení mám sice v projektu jen docela
malý podíl, ale těším se, že si občas na chvilku sednu k mikroskopu nebo na konferenci potkám kolegy, se kterými
jsem spolupracovala v minulých letech. Občas se nemůžete
na strukturu zkameněliny podívat jinak, než že ji zničíte,
rozřežete na malé kousky, rozpustíte... a my se snažíme
otestovat některé metody, které by pomohly podívat se
na materiál tak, abychom do něj co nejméně zasahovali.
Do jiných muzeí chodím ráda, jak u nás, tak v zahraničí. Během pracovních cest i o dovolené. Ráda chodím
na výstavy, ale od té doby, co v muzeu také pracuji, se na
ně dívám jinak. Nezajímá mne jen obsah, ale i provedení,
způsob vystavení předmětů a forma vyprávění. To ale asi
potká každého, kdo se muzea dotkl víc.
A ve volném čase? Zálib bych měla víc, než toho volného času. Mám ráda kino, čtení, zahradu ve vesnici, kde
bydlím. V době zrání jablek zkoušíme vyrábět domácí cider.
Ráda se potkávám s rodinou, s přáteli, ale někdy mám chuť
strávit den dva úplně o samotě. A každý rok alespoň na
pár dní odjíždím do Británie, kterou jsem si zamilovala.
Děkujeme za rozhovor a přejeme Vám i nové expozici
samé úspěchy,
redakce

inzerce

Ohodnoťte muzea na www.do-muzea.cz
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Evropské muzejní
soutěže 2015
V jarních měsících tohoto roku jsme se
opětovně dověděli, která muzea v daných
kategoriích považují vrcholné evropské
instituce za nejlepší v uplynulé sezóně.

Cena Rady Evropy
Rada Evropy vybrala z návrhů Evropského
muzejního fora a ve Strassburgu udělila
Muzejní cenu 2015 Muzeu evropských
a středozemských civilizací v Marseille
(Museum of European and Mediterranean Civilizations, MuCEM). Koncept muzea prezentuje Středozemí jako ohnisko,
z něhož se Evropa zrodila, a ukazuje její
historii z různých hledisek od počátků do
současnosti. Vedle obvyklých vědeckých,
historických a kulturních funkcí se soustředí na obyvatele Evropy a její sociální
dimenze. Muzeum podle Rady Evropy
tvoří most mezi evropskými a středozemskými kulturami.

EMYA
Evropské muzejní fórum (EMF) se k vyhlášení Ceny evropského muzea roku
(EMYA) setkalo 16. května 2015 v Riverside Museum v Glasgow (vítězi EMYA
roku 2013). Před více než 200 účastníky
byl představen vítěz hlavní kategorie –
amsterdamské Rijksmuseum, znovuotevřené v dubnu 2013 po mnohaleté generální rekonstrukci. Muzeum po obnově
nabízí rozšířené výstavní prostory, lepší
služby návštěvníkům, reinstalaci proslulé
galerie maleb, nové historické expozice,
nový pavilon asijského umění a středověkých kolekcí, webové stránky pro virtuální
diváky a rozmanité edukační programy.
Jejich cílem je přivést do muzea každé
nizozemské dítě do věku 12 let. Dospělí
návštěvníci – domácí i zahraniční – si
jistě proměnu jednoho z nejvěhlasnějších
světových muzeí také nenechají ujít.

Cena Silletto
Továrník Godin vytvořil v 19. století
v Guisse na severu Francie zařízení zvané
Familistère. Byl to „sociální palác“ s byty
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pro dělníky, školami, obchody, divadlem
a zahradou s bazénem. Současné muzeum připomíná dějiny místa i továrny,
nechává ponořit návštěvníky do života
dělníků 19. století. Pracuje velmi efektivně s dobrovolníky, spojuje minulost
s přítomností, oživuje památeční místo
a podle názoru jury tak vynikajícím způsobem naplňuje smysl Ceny Silletto.

Cena Kennetha Hudsona
Cena K. Hudsona je určena pro neobvyklé, odvážné činy, které ve společnosti posouvají pojetí role muzea. EMF ji
v roce 2015 udělilo Muzeu Červeného
kříže a Červeného půlměsíce ze Ženevy.
Muzeum překročilo limity typického korporátního muzea a ze svých rozsáhlých
sbírek vytvořilo velmi naléhavý a dojemný
příběh. Ukazuje, jak důležitá je včasná
pomoc potřebným, vytrvalost v hledání
ztracených příbuzných, obnovení pošlapané důstojnosti. Nově upravená expozice apeluje na citové vnímání a silné
morální hodnoty. Porotu zvlášť oslovilo,
že muzeum pozvalo tři slavné designéry
s různým kulturním pozadím, aby ztvárnili
tři hlavní témata stálé expozice. Výsledná
rozmanitost v pojetí sama o sobě reprezentuje povahu muzea.

Zvláštní ocenění EMF
Evropské muzejní fórum udělilo zvláštní
ocenění těmto institucím:
■■ Finské přírodovědné centrum
Haltia (Haltia, Finsko): Od užitých
stavebních materiálů až po úsporné
energetické technologie centrum
představuje vztah přírody a člověka
s jeho schopností vyrovnat se s nároky planety.
■■ Red Star Line Museum (Antverpy,
Belgie): „Linka červené hvězdy“
byla zaoceánskou dopravní společností, která v letech 1873–1935
přepravila na tři miliony cestujících
z Antverp do Ameriky. Chátrající
budovu společnosti zachránila přestavba na muzeum, jež prezentuje
dějiny přistěhovalectví skrze vstupní
bránu antverpského přístavu v letech
1840 až 1930. Ukazuje migraci

jako trvalou součást historie lidstva
a zahrnuje také programy pro nové
imigranty ve svém zázemí.
■■ Museo delle Scienze – MUSE
(Trento, Itálie): Muzeum věd se
inovativním a kreativním způsobem
věnuje vztahu mezi přírodou, vědou
a společností, s velkým důrazem na
trvale udržitelný rozvoj.
■■ Mary Rose Museum (Portsmouth,
Velká Británie) bylo oceněno za svou
krásnou budovu a cenné edukační
programy. Jeho vědecký výzkum
v oboru konzervace z něj činí vůdčí
instituci v podmořské archeologii
a v záchraně organických materiálů
z podmořských nalezišť.
■■ Vorarlberg Museum (Vorarlberg,
Rakousko) získalo zvláštní ocenění
za otevřený přístup ve výzkumu místních a regionálních poměrů. Vyniklo
s důrazem na základní cíle muzea.

Michelettiho cena
Evropská muzejní akademie (EMA) udělila na svém květnovém zasedání v Brescii
Michelettiho cenu 2015 Nizozemskému
národnímu archivu. Národní archiv Nizozemí se sídlem v Haagu směřuje od roku
2012 k širšímu otevření se veřejnosti.
V říjnu 2013 bylo zprovozněno nové návštěvnické centrum s velkou výstavou
nazvanou „Palác paměti“, která prezentuje archivní soubory překvapujícím
způsobem: prostřednictvím 11 příběhů
provází diváka Nizozemím od středověku
až do roku 1970. Tyto příběhy vytvořilo 11 umělců, tvůrců her a producentů
z kreativních sektorů; každý z nich může
být vnímán jako samostatné dílo. Výstava
je provázena vzdělávacími aktivitami a její
návštěva byla zařazena do Haagského
kulturního menu, programu, v němž archiv navštěvuje osmý ročník základních
škol.
Zvláštní ocenění 2015 bylo uděleno
Dánskému námořnímu muzeu v Helsingoru. Muzeum se po 98 letech přestěhovalo ze zámku Kronborg do nedalekého
suchého doku starého Helsingorského
loďařství a znovu se otevřelo v říjnu 2013.
Muselo zvládnout těžké konstrukční
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Foto: Luca Santiago Mora

Web AMG
v novém kabátě
a jeho Adresář muzeí
a galerií ČR
Monika Benčová
Sekretariát AMG

Dánské námořní muzeum v Helsingoru je dílem architektonického studia BIG

nároky vzlínající spodní vody. Protože
objekt leží v chráněném území a je třeba
zachovat volný pohled na zámek, žádná část budovy navíc nesměla vyčnívat
nad povrch. Osm tematických expozic,
umístěných ve dvou svažitých poschodích, se soustředí na námořní historii
Dánska, přičemž využívá divadelních
prvků a multimediálních komponentů.
Prostor evokuje otevřené moře i těsné
útroby lodi a podle toho se také mění
styl prohlídky. Návštěvníci se jí mohou
zúčastnit v roli obchodníka, zaměstnance
na lodi či nosiče.
Finalisté pro Michelettiho cenu
2015: Dánské námořní muzeum (Helsingor, Dánsko); Oceaneum (Stralsund,
Německo); MAGMA – Muzeum hutnictví
železa v Maremmě (Follonica, Itálie); Národní archiv Nizozemí (Haag, Nizozemí);
Slovinské etnografické muzeum (Ljubljana, Slovinsko); Samsunské městské
muzeum (Samsun, Turecko).
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Cena DASA
Cena DASA se uděluje projektům věnujícím se světu práce v minulosti, přítomnosti či budoucnosti. Vítězem letošního
roku se stalo MAGMA, Muzeum hutnictví železa v Maremmě z Follonicy v Itálii.
Follonica byla centrem hutnického
průmyslu, který skončil v šedesátých
letech 20. století. Viditelná svědectví
této éry se pomalu rozpadala, dokud se
neotevřelo muzeum MAGMA, které líčí
technologické, umělecké i lidské příběhy
z doby rozkvětu místní železářské výroby, nerozlučně spjaté s produkcí oceli
v Evropě.
Muzeum je umístěno v Huti svatého
Ferdinanda, významné městské historické
budově, jejíž staré zdi dobře ladí s moderní multimediální technologií.
Z podkladů EMF a EMA
zpracovala
Jana Součková

Asociace muzeí a galerií ČR v roce 2015
slaví krásné kulaté výročí 25 let! Takovýto
úctyhodný věk si zaslouží pořádné oslavy.
V lidském životě je člověk v tomto období
na vrcholu sil a my se domníváme, že
stejně tak i my. Udržet se i nadále v kondici znamená o sebe pečovat a držet krok
s měnícími se požadavky společnosti.
Nejen u lidí je důležitá souhra vnější podoby s hodnotným obsahem. Toho jsme si
vědomi, a proto jsme si jako dárek nadělili
novou podobu našich webových stránek,
které se v první řadě staly přehlednější,
ale také svěže mladistvé a tedy poutavější
i pro mladou generaci.
Kromě na první pohled patrné změny v barevnosti a uspořádání záložek je
prezentace webových stránek vytvořená
tak, aby se uměla přizpůsobit velikosti
obrazovky mobilního telefonu, tabletu,
středním a také velkým monitorům počítače. Změna samozřejmě nenastala jen
ve vnějším vzhledu stránky, ale přinesla
také jednodušší orientaci, omezení počtu
základních záložek a rozdělení dlouhých
textů pro rychlejší a snazší nalezení hledaných informací. Na titulní stránce jednotlivých sekcí je připraven výběr toho
nejdůležitějšího a nejnavštěvovanějšího
pro rychlou orientaci a v zápatí stránky
lze nalézt pomoc, jak nás kontaktovat, jak
se stát členem AMG nebo jak se připojit
k našemu Adresáři muzeí a galerií ČR.
Nápověda se mění podle sekce, v níž se
nalézáte. Stejně jako u staré verze poskytujeme informace z oboru muzejnictví
pro odbornou veřejnost, avšak nadšenci
z řad návštěvníků muzeí a galerií si také
přijdou na své, například v Adresáři muzeí a galerií ČR. Jeho význam se ukázal
mimo jiné v souvislosti se vznikem nového
webového portálu Do muzea!, jehož databáze vychází právě z našeho Adresáře.
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Co všechno skrývá Adresář
Adresář čítá více než 2000 záznamů
o našich velkých i menších či soukromých
muzeích a galeriích, které mají nekomerční charakter. Jednotlivé instituce jsou dělené geograficky podle krajů a okresů.
Dále jsou muzea pro větší přehlednost
členěna na jednotlivé pobočky, k nimž
se lze dostat jednoduše přes instituci,
pod kterou spadají, nebo samostatně
výběrem města. Adresář umožňuje také
jednoduché vyhledávání prostřednictvím
klíčových slov na principu Google vyhledávače. Asociace každoročně vyzývá muzea k dodání aktualizovaných informací
a nabízí tak čerstvý přehled.
Kromě poskytování základních informací, například „Jak se do muzea dostat?“, „Jaké má stálé expozice?“ apod.,
může Adresář posloužit i k vědeckým
účelům. V rámci veřejně přístupných dat
obsahuje záznamy o odborných knihovnách i jejich zaměření, s co nejúplnějšími
informacemi, jak knihovnu kontaktovat,
kdy má otevřeno, jaký je rozsah knihovního fondu.
Díky detailnímu popisu umístění
a budovy, v níž se instituce nachází, se
pak uživatel dozví i o historii a významu

Věstník AMG 4 /2015

stavby, zda je zapsaná do seznamu kulturních památek či o jejím předchozím
využití.
Adresář muzeí a galerií ČR se tak stal
od svého spuštění v roce 1995 (v nové
podobě od roku 2007) nepostradatelným pomocníkem pro velké spektrum
laické i odborné veřejnosti. Kromě získání
přehledu o českých muzeích současně
nabízí formu prezentace a propagace
jednotlivých institucí. Z Adresáře se uživatel jednoduše dostane přímo na stránky
muzeí, což podporuje jejich návštěvnost
a uživatelům umožňuje získat přehled
o dalších výstavách a akcích.
Informace na webu slouží jako podklad i pro papírovou podobu Adresáře.
V letošním roce chystáme nové knižní
vydání pro období 2015–2016. Výhoda
tištěného vydání spočívá i v tom, že zpětně poskytuje přehled o vývoji organizace,
který na webu není evidován.
Kromě Adresáře neváhejte navštívit
také další sekce našich webových stránek. Tímto bychom rádi poděkovali našemu webmasterovi, Ing. Evženu Vaňkovi
a jeho spolupracovníkům, kteří se s námi
odvážně pustili do změny a nový kabát
webu AMG ušili.

Bezbariérovost
Povinnost nebo volba?
Ivana Kocichová
Národní muzeum

Přístupnost muzeí pro návštěvníky se
speciálními potřebami je velkým tématem posledních let. Ačkoli se může zdát,
že již vše bylo řečeno, zkušenosti muzeí
a jejich návštěvníků na tomto poli ukazují, že je stále co zlepšovat. Minimální
požadavky již řada muzeí splňuje. Je však
dostatečné splnit minimum, když můžeme zvolit komplexní přístup? Volba je na
každé instituci. Při rozhodování možná
pomůže vědomí, že ona cílová skupina
není tak malá, jak by se dalo předpokládat. Z konceptu bezbariérového muzea
totiž nakonec profitují nejen návštěvníci
se zdravotním postižením.
Odstraňování architektonických
a dalších fyzických bariér je jedním ze
základních předpokladů přístupnosti muzea. Ukládá je muzeím i zákon
č. 122/2000 Sb., s douškou „pokud to
stavební podstata příslušné nemovitosti
dovolí nebo to není z jiných závažných
důvodů vyloučeno“. Řada muzeí deklaruje
svoji bezbariérovost. Někdy jsou však tyto
instituce bezbariérové pouze na papíře.
Skutečná bezbariérovost totiž neznamená jen bezbariérový vstup, výtah do
patra a přizpůsobené WC. Takto upravené budovy možná naplňují zákonnou
povinnost stanovenou právními předpisy
či minimální očekávání. Posláním muzejní
instituce ve vztahu k návštěvníkům se
speciálními potřebami však je navíc vedle
umožnění pohybu po budově zejména
zpřístupnit muzejní prezentaci a vytvořit
přístupné komunikační prostředí. Bezbariérová muzejní prezentace, informovaný
a proškolený personál, funkční speciální
vybavení, komunikace s cílovou skupinou,
to vše je součástí komplexního přístupu
v instituci, kterou teprve můžeme bez
obav nazvat „bezbariérovým“ muzeem.
Narážíme zde tedy na rozpor mezi
minimálními úpravami, které jsou pro nás
povinností, a širokým spektrem aktivit,
které jsou naší volbou. Povinností je, jak
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Foto: Archiv NM

Pozvánka na konferenci
Toto stále aktuální téma připomíná v letošním roce projekt Strážci paměti: 200
let muzejnictví v ČR. Věřme, že konference Muzea bez bariér. Bezbariérová
přístupnost, výstavnictví a komunikace,
která se uskuteční v Nové budově Národního muzea ve dnech 14.–15. října
2015, přispěje k oborové diskusi množstvím zkušeností a příkladů dobré praxe
z celého spektra muzejních institucí. Registrace účastníků na konferenci probíhá
na http://www.nm.cz/registrace/.

již bylo zmíněno, odstraňovat fyzické
bariéry, volbou pak je vytvořit skutečně
vstřícné prostředí pro všechny návštěvníky, včetně návštěvníků se zdravotním
postižením, dočasným pohybovým omezením či seniorů. Ergonomie muzejních
instalací má svá známá, přesto často
opomíjená pravidla, která nezřídka ustupují rádoby atraktivním architektonicko-výtvarným řešením výstav. Zatímco
většinový návštěvník se s těmito nešvary
snadno vypořádá, v případě návštěvníků
se zdravotním postižením mohou znamenat značný problém a ztížení prohlížení
expozic a výstav. Jsou jistě případy, kdy
není možné či snadné zpřístupnit vše,
měli bychom se však vždy snažit o maximum možného. Ocení to nejen návštěvníci se zdravotním postižením. A ocení také
dodržování pravidel slušné mezilidské
komunikace, vysokou míru informovanosti personálu a funkční kompenzační
pomůcky.
Nenechme se zmást. Z bezbariérového prostředí profitují všichni. Nezapomínejme na to, že s dočasným pohybovým
omezením se ve svém životě setká naprostá většina z nás. Ať je to např. v případě mladých rodičů, kteří řeší každodenně
bariéry při pohybu s kočárkem po městě,
či ve stáří.

20

Muzejní oslavy
vynálezcových výročí
Monika Mažárová
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

Prokopa Diviše snad netřeba představovat. Přesto se postupem času detaily jeho
života i díla z našeho povědomí vytrácejí.
A kde jinde bychom měli oživit vzpomínku na tohoto velkého vynálezce než ve
Znojmě – ve městě, kde strávil většinu
svého života, kde sestrojil svůj neznámější vynález a kde také zemřel. Proto se
právě Jihomoravské muzeum ve Znojmě,

260 let bleskovodu
Cílené znovuoživení Divišova odkazu
záměrně Jihomoravské muzeum situovalo na období červen 2014 až červen
2015, neboť v obou letech si připomínáme Divišovo kulaté výročí. V loňském
roce uplynulo 260 let od vztyčení prvního
bleskosvodu na přímětické faře, proto
jen pár dní před tímto výročím uspořádalo muzeum v rámci tradičního dne otevřených dveří památníku „Bleskohraní
s Divišem“, které nabídlo v dopoledních
hodinách žákům mateřských a základních škol, odpoledne pak široké veřejnosti prohlídku památníku, tvůrčí dílny,
malování na obličej, kvíz, pokusy nebo
také inscenovanou hádku Prokopa Diviše
s Benjaminem Franklinem. Na podzim
byl pro znojemské školy (třetí až pátý
ročník základní školy) připraven edukační
program „Kufr velkého vynálezce“, umožňující zkombinovat návštěvu prostorově
omezeného památníku s programem netradičně přímove školní třídě.

Divišovský seminář
Na žáky středních škol a druhého stupně
škol základních byl také zaměřen seminář, který se uskutečnil v polovině března

Foto: Alena Vysočanová, JMM

„Ve stínu Olympu“ – výstava s haptickou
stezkou v Nové budově NM (2012)

Prokop Diviš
mezi námi

které má ve své správě Památník Prokopa
Diviše ve Znojmě-Příměticích, rozhodlo
vrátit tohoto premonstráta, přímětického
faráře a vědce zpátky do života.

Seminář k zahájení připomínkových akcí výročí Prokopa Diviše
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letošního roku, kdy tak zahájil připomínkové akce k výročí Divišova úmrtí.
K realizaci semináře spojily své síly hned
tři instituce – Jihomoravské muzeum ve
Znojmě, Znovín Znojmo a střední odborná škola a učiliště na Přímětické ulici
(SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo, s. r. o.),
jejíž studentky zajistily organizaci semináře v rámci svého maturitního projektu.
Ve středu 11. března tak v louckém klášteře, místě Divišova působení, zaznělo
celkem šest příspěvků. Publikum tvořené
žáky a pedagogy znojemských základních
i středních škol si nejprve připomnělo
studijní a tvůrčí období Divišova života ve
Znojmě příspěvkem historika Jihomoravského muzea ve Znojmě Jiřího Kacetla.
Poté se díky ředitelce Městského muzea
v Žamberku Lucii Ralikové vrátilo zpět
do raného dětství Diviše v Žamberku.
Prokopa Diviše uvedl do kontextu počátků nauky o elektřině Antonín Švejda
z Národního technického muzea v Praze
a snahu ochránit se před důsledky bouřek
v lidovém prostředí připomněl Jiří Mačuda
ze znojemského muzea. Mezi odborníky
pak odvážně se svým referátem vystoupil
žák devátého ročníku ze Základní školy
Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích
a osobitým video příspěvkem odlehčily
atmosféru v sále jeho spolužačky. Celý
seminář zakončil pomyslný křest nově
vydané reedice Divišova traktátu Magia
naturalis, který přesně po 250 letech od
jeho prvního publikování vydalo Jihomoravské muzeum ve Znojmě.

která výstavu zakončila, se stala vyvrcholením vzpomínkových akcí.
Připomínání díla i života Prokopa Diviše však doznívalo ještě v prvním červnovém týdnu, kdy se opět uskutečnilo
u Divišova památníku „Bleskohraní s Divišem“. V rámci odpoledního programu
dne otevřených dveří památníku pak byla
připravena ve spolupráci s Technickým
muzeem v Brně projížďka starým autobusem po znojemských stopách Prokopa
Diviše, která završila vzpomínání na tuto
významnou osobnost dějin i vědy, dalece
přesahující hranice regionu.

Muzeum Photo
2015
2. ročník fotografické
soutěže
Moravské zemské muzeum vyhlašuje po
loňské úspěšné premiéře 2. ročník fotografické soutěže Muzeum Photo 2015.
Vypsána je opět ve dvou kategoriích
„Život v muzeu“ a „Kreativita v muzeu“.
Fotografie s muzejní a galerijní tématikou s datací roku 2014 a 2015 mohou
zájemci posílat až do 31. října 2015 do
Moravského zemského muzea. V každé
z obou soutěžních kategorií uděluje odborná porota první, druhou a třetí cenu.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě
však i nadále bude Prokopa Diviše připomínat, ať už stálou expozicí v Památníku
Prokopa Diviše ve Znojmě-Příměticích,
novou, věrnější replikou jeho bleskosvodu
či různými doprovodnými akcemi včetně
edukačních programů pro školní skupiny.
Cílem uskutečněných připomínkových
akcí totižbylo nejen vrátit Prokopa Diviše
zpátky do života, ale rovněž vzbudit mezi
širokou veřejností (včetně nejmladší znojemské generace) zájem o historii svého
rodného města a posílit tak kladný vztah
k jeho hodnotám.

Držitelé cen obdrží finanční odměnu.
Oceněné a další vybrané práce budou
vystaveny v prostorách Moravského zemského muzea, k výstavě bude vydán elektronický katalog a stejně jako v loňském
roce budou úspěšné fotografie zařazeny
do nástěnného kalendáře.
V prvním ročníku soutěže vybrala porota jako nejlepší v kategorii Život v muzeu soubor fotografií Františka Hulce,
NTM, v kategorii Kreativita v muzeu zvítězil Roman Machek z Hrádku nad Nisou
se sérií fotografií „Zapomenutá zákoutí“.
Více informací k soutěži na http://
www.mzm.cz/doprovodne-akce.
eva pánková

Jen o pár dní později pak navázala na
připomínku Prokopa Diviše vernisáž výstavy „250 let od úmrtí Prokopa Diviše“
v bývalém minoritském klášteře. Výstava
přinesla kompletní přehled z Divišova
života i díla zasazeného do kontextu dané
doby a shrnula rovněž historii slavnostních vzpomínkových akcí na Prokopa Diviše ve Znojmě. Díky zápůjčce Národního
technického muzea v Praze si návštěvníci
mohli prohlédnout mimo jiné také nejrůznější přístroje, s nimiž Prokop Diviš mohl
ve své době pracovat. Výstava společně
s muzejní nocí na téma vědy a techniky,
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Foto: Roman Machek

Jubilejní výstava

Ze série „Zapomenutá zákoutí“ od loňského vítěze kategorie Kreativita v muzeu
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Výsledky 18. ročníku
přehlídky muzejních filmů
Ve dnech 9.–11. června 2015 se uskutečnil 18. ročník Musaionfilmu, tradičně
pořádaného Muzeem J. A. Komenského v Uherském Brodě. Přehlídky filmů
s muzejní tematikou se zúčastnilo celkem 39 snímků, z nichž bylo oceněno
6 filmů. Hlavní cenu poroty, Černého
Janka 2015, získala Marie Kadlčíková
(Římovská) z hostitelského Muzea J. A.
Komenského v Uherském Brodě za „filmařsky efektivní a odborné zpracování
rekonstrukce svatebního kroje“ nazvané
„Brezovská nevěsta“. Cenu poroty za velmi krátký film získal propagační videospot
Regionálního muzea a galerie v Jičíně,
čestné uznání pak získaly snímky „Nic
než národopis“ Zdeňka Zvonka, „Animační workshop“ Muzea jihovýchodní
Moravy ve Zlíně a animovaný „Jan Hus“
Husitského muzea v Táboře. V divácké

anketě zvítězila opět Marie Kadlčíková
se snímkem „Na folklórní niti“.Kromě projekcí měli návštěvníci možnost zúčastnit
se také dvou seminářů, lektorovaných
členy poroty prof. Mgr. Rudolfem Adlerem
z Katedry dokumentárního filmu FAMU
a prof. MgA. Markem Jíchou z Katedry
kamery FAMU. Program doplnily večerní
vystoupení folklorního souboru Olšava
a cimbálové kapely Musica folklorica.
– ze zaslaných materiálů

Foto: Archiv MJAKUB

Musaionfilm 2015

Černého Janka získala Marie Kadlčíková

Odcizené předměty
Žádost MK ČR o spolupráci
při dohledání kulturních
statků z Peru a Iráku
OMG MK ČR byl v rámci závazků vyplývajících z Úmluvy UNESCO o opatřeních k zákazu a zabránění nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví
kulturních statků požádán o součinnost
Velvyslanectvím Irácké republiky v Praze
při pátrání po památkách, převážně drobných měděných figurkách, odcizených
z Iráckého národního muzea.
O spolupráci při dohledání obrazu
sv. Jana Evangelisty ze 17. století a obrazu Panny Marie s názvem Virgen de la
Candelaria požádalo Peruánské velvyslanectví v Praze.
Více informací o odcizených předmětech včetně fotodokumentace naleznete
na webu AMG http://www.cz-museums.
cz v aktualitách Dění v oboru.
– ze zaslaných materiálů

Z činnosti AMG

Slovo předsedy
před XI. Sněmem
AMG v Plzni
Úvod ke Zprávě o činnosti
Exekutivy AMG v období
2012–15
Tři roky od X. Sněmu Asociace muzeí
a galerií ČR v Opavě uplynuly až překvapivě rychle a před námi je XI. Sněm AMG,
který se odehraje ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 v Plzni. Povinností dosavadní
Exekutivy AMG je připravit pro nastávající
sněm zásadní materiál o aktivitách a činnostech, které probíhaly v rámci AMG
v období mezi sněmy, a zejména vyhodnotit plnění hlavních cílů stanovených
v usnesení předchozího sněmu.
Dovolte mi na tomto místě zhodnotit
uplynulé tříleté období v obecné rovině
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a vyzdvihnout zásadní momenty a úspěchy, jichž bylo dosaženo.

Popularizace muzejnictví
Jsem přesvědčen – a ohlasy z muzejní
i nemuzejní veřejnosti to potvrzují – že se
nám podařilo výrazně postoupit kupředu
zejména ve dvou směrech. Popularizace
muzejnictví jako oboru i činnosti či aktivit
jednotlivých, zejména členských muzeí,
nabyla nové dimenze. Přispěly k tomu
především dlouho připravované a pracně
prosazované změny zásadních aktivit,
jichž je AMG hlavním organizátorem, tj.
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
Festivalu muzejních nocí a projektu Muzea a 20. století.
Gloria musaealis se nebývale otevřela
veřejnosti jak v průběhu soutěže, tak i při
závěrečném slavnostním vyhlášení jejích výsledků, které zejména v roce 2015
změnilo svou podobu i místo konání.

Vše je zároveň připraveno na širokou spolupráci s veřejnoprávními médii.
O slavnostní zahájení Festivalu
muzejních nocí se nyní kraje ucházejí
z vlastní vůle, není už potřeba vyhledávat potenciální pořadatele tak, jako tomu
bylo v prvních letech existence festivalu.
Rostoucí počet účastníků i návštěvníků jednotlivých muzejních nocí svědčí
o skutečnosti, že festival již plně našel
své místo v kulturním kalendáři, a to jak
v celostátním, tak i v regionálním měřítku.
Projektu Muzea a 20. století pak výrazně napomohla výročí spojená s 1. světovou válkou, připomenutá desítkami konkrétních aktivit v muzeích a galeriích, ale
zejména spolupráce s Československou
obcí legionářskou, stvrzená společným
memorandem, a také zkvalitňující se
koordinace se Svazem knihovníků a informačních pracovníků, v jejímž rámci
proběhl např. loňský Týden knihoven.
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Komunikace uvnitř AMG
Za neméně důležité považuji, že se vylepšila vnitřní komunikace a informovanost
uvnitř AMG, třebaže se vůbec nejedná
o jednoduchý proces. Z dřívějších poznatků jasně vyplynulo, že zprostředkování informací pomocí Bulletinu AMG či
setkání čtyřikrát ročně na zasedání Senátu AMG nestačí. Proto bylo realizováno
několik přímých jednání Exekutivy AMG
s předsedy Krajských sekcí AMG i oborových Komisí AMG, proto se členové
exekutivy také zúčastňují dle možností
jejich jednání a seznamují členy sekcí
a komisí bezprostředně s aktuálními problémy. A z téhož důvodu jsou již před
zasedáním Senátu AMG připravovány
zprávy o činnosti Exekutivy AMG v období od předchozího zasedání tak, aby
„senátoři“ měli možnost seznámit se včas
s problematikou, o níž se bude jednat,
a připravit si dotazy či připomínky.

Legislativa a vnější vztahy
V oblasti legislativy je bezpochyby největším úspěchem vyřešení problému daně za
dary do sbírek, který vznikl v souvislosti
s účinností nového Občanského zákoníku od 1. ledna 2014. Ve spolupráci
s Asociací krajů ČR se podařilo legislativní cestou problém odstranit dříve, než
mohl zásadním způsobem zasáhnout do
činnosti muzeí. A téměř na stejnou úroveň
bych postavil i skutečnost, že se konečně

podařilo prosadit Asociaci muzeí a galerií
ČR na post sice neoficiálního, tedy nikoliv
zákonem stanoveného, ale zato uznávaného a pravidelně obesílaného subjektu,
jenž je oprávněn vznášet připomínky ke
všem navrhovaným legislativním normám,
týkajícím se oblasti muzejnictví.
Ostatně pravidelné kontakty s Asociací krajů ČR, konkrétně s její Komisí
Rady AK ČR pro kulturu, památkovou péčí
a cestovní ruch, se staly jedním z nosných
fenoménů uplynulého období, samozřejmě díky zájmu a pochopení z obou stran.
Obdobně se rozvinuly vzájemné styky se
Svazem měst a obcí ČR.
Prohloubila se již dříve značně široká
spolupráce s Českým výborem ICOM, jež
vyústila mj. ve spolupořádání konference
Muzeum a změna v roce 2013 a muzeologického kolokvia v roce 2014 či v dohodu
o společné přípravě žádosti o přidělení
pořádání generálního kongresu ICOM
České republice v roce 2022. Na mezinárodním poli pak dlouhodobé zapojení
do činnosti NEMO, za něž patří dík řadě
významných osobností českého muzejnictví, přineslo skvělý výsledek v podobě
uskutečnění letošní výroční konference
v České republice, která bezprostředně
naváže na jednání Sněmu AMG (6.–8.
listopadu 2015).
Je samozřejmě věcí a především
právem každého členského muzea AMG
a všech účastníků sněmu, aby činnost

Exekutiva AMG, Český výbor ICOM a hosté na výjezdním zasedání v Litomyšli
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AMG a jejích orgánů v uvedeném období patřičně posoudili a dle toho také
postupovali jak při volbě nového vedení
AMG, tak i při diskuzi o hlavních cílech
a budoucím směřování naší Asociace.
Všechny, kteří budou buď kandidovat
nebo volit a hlasovat, bych rád vyzval, aby
přitom postupovali s rozmyslem, s ohledem na širší zájmy a potřeby muzejní
veřejnosti a s vědomím, že působení ve
vedoucích Orgánech AMG znamená především práci a službu všem muzeím bez
ohledu na zřizovatele a velikost, nikoliv
splnění osobních ambicí či dokonce jakýsi
politický boj. V těchto intencích se dařilo
pracovat v minulém období a věřím, že
tomu tak bude i nadále.
Luděk Beneš

AMG a vícezdrojové
financování
Jana Hutníková
Exekutiva AMG

Každoročně na Senátu AMG schvalujeme jak rozpočet na daný rok, tak výroční
zprávu za rok předchozí. Její integrální
součástí je přehled hospodaření. Nejen
z těchto materiálů víme, co AMG udělala
či plánuje a jaké k tomu byly nebo jsou
potřeba finanční prostředky.
Většinou nejspíš sledujeme jen několik ukazatelů – každého člena zajímá
v první řadě výše jeho příspěvku a zda
se nebude v následujícím roce zvyšovat.
Mimochodem, k poslednímu zvýšení příspěvků došlo v roce 2007. Mnohé pak
zajímá výše dotace, již poskytuje na projekty Asociace MK ČR. Tedy především,
zda bude přiznána dotace v požadované
výši a v hodnotě předchozího roku.
Ty členy, kteří jsou aktivně zapojeni
do činnosti odborných komisí, pak jistě
zajímá výše příspěvku na projekty předkládané těmito komisemi či jednotlivými
členy AMG. Troufnu si tvrdit, že většina členů se rozpočtem Asociace nijak
hlouběji nezabývá. Jistě i proto se občas
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hovoří o závislosti AMG na jediném zdroji,
jímž jsou dotace MK ČR, a občas i volání
po vícezdrojovém financování.

ICOM, tak není závislé na získaných či
nezískaných grantových prostředcích, ale
je plně kryto z vlastních zdrojů.

Různé zdroje příjmů

Nadstandardní aktivity

Dotace MK ČR je jistě podstatným zdrojem příjmů AMG a kryje řadu významných
projektů, jež AMG realizuje. Asociace si
této významné podpory projektů ze strany
ministerstva velmi váží. Již při zběžném
pohledu na položku příjmů AMG však
zjistíme, že dotace MK ČR kryje tyto příjmy přibližně z poloviny. Druhou polovinu
tvoří členské příspěvky, dotace a granty
od jiných subjektů, účastnické poplatky, příjmy z reklamy a prodeje publikací.
Všechny příjmové položky, v posledních
letech s výjimkou členských příspěvků,
jsou samozřejmě pohyblivé. Rok od roku
se mění v závislosti na vývoji ekonomiky,
státního rozpočtu, pořádaných akcích
apod.
Při detailnějším pohledu zjistíme
ještě další zajímavou věc. Vnitřní chod
AMG, provozní i osobní náklady Sekretariátu AMG, je plně hrazen z vlastních
příjmů Asociace. Plnění poslání AMG,
jímž je působit jako reprezentant muzeí
a galerií v ČR s cílem usilovat o rozvoj
muzejnictví a hájit zájmy a práva muzeí
a galerií sdružených v AMG, v duchu
principů stanovených Etickým kodexem

Grantové prostředky, jejich největším
poskytovatelem je MK ČR, umožňují
realizovat řadu aktivit, které obdobná
profesní sdružení u nás i za hranicemi
naší republiky nepořádají a na které je
české muzejnictví právem hrdé. AMG
každoročně některé opakovaně, některé
ad hoc zpracovává do podoby grantových
žádostí, v dotačních programech ministerstva i jiných subjektů. Z těch opakovaně úspěšných, podpořených MK ČR,
je jistě třeba jmenovat například Národní
soutěž muzeí Gloria musaealis nebo Školu muzejní propedeutiky. Z těch ostatních
například Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, jež probíhá každoročně v jiném kraji a z daného krajského rozpočtu
je také podporováno.
Pěkným příkladem vícezdrojového
financování významného projektu je letošní zasedání NEMO v Plzni. Díky velmi kvalitní spolupráci Sekretariátu AMG
a Exekutivy AMG, především její členky
Markéty Formanové, bude toto vrcholné
jednání evropských muzejních asociací
podpořeno 350 tisíci z MK ČR, 100 tisíci z Plzeňského kraje, 50 tisíci z města

Český komitét Modrého štítu
ve spolupráci s Národním archivem
pořádají konferenci na téma

Ztráty a nálezy
aneb

Příklady dobré a špatné praxe
tvorby Národního archivního dědictví
nejen pohledem archivářů
13. října 2015, Národní archiv na Chodovci
Registrace probíhá do 30. 9. 2015 na stránkách http://www.skipcr.cz.
Více informací na http://cz-museums.cz v sekci Dění v oboru.
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Plzně, 45 tisíci z o. p. s. Plzeň 2015 a 80
tisíci z NEMO. Je tedy vidět, že AMG
vícezdrojové financování umí. Každoročně navíc hospodaření končí s finančním
plusem. To vše je zárukou ekonomické
stability sdružení.
Zhodnotit nejen tuto stránku činnosti AMG a nastavit úkoly sdružení na další
tříleté období – to je cíl letošního podzimního Sněmu AMG v Plzni (výše zmíněné
jednání NEMO na něj bude navazovat).
Ve dnech 4. a 5. listopadu 2015 se každý člen může ujmout svého základního
práva a splnit také svou základní povinnost – rozhodnout o dalším směrování
AMG a pověřit vybrané zástupce plněním
schválených úkolů. Za stávající vedení
AMG se těším, že se nás v Plzni na tomto
rozhodování sejde co nejvíce.

Zasedání Krajské
sekce hl. m. Prahy
AMG
Dne 26. června 2015 se v hlavní budově
Muzea hl. m. Prahy sešli členové pražské
krajské sekce. Na programu jednání byla
koordinace termínů vernisáží a důležitých
akcí v rámci hlavního města Prahy a dále
pak XI. Sněm AMG v Plzni.
Přítomní členové odsouhlasili navrhované změny Stanov AMG. Shodli se
také na požadavku, aby Exekutiva AMG
zajistila uveřejnění CV a programových
vizí jednotlivých kandidátů na předsedu
a I. a II. místopředsedu AMG nejméně 3
týdny před konáním Sněmu AMG. S tím
souvisí i požadavek, že by nemělo být
možné navrhovat nové kandidáty ještě na
sněmu. Toto omezení by mělo být začleněno do volebního řádu, schvalovaného
před začátkem voleb.
– ze zaslaných materiálů
Exekutiva AMG se snaží poskytnout
členům AMG všechny materiály s maximálním předstihem. Zveřejnění kandidátních listin závisí však také na součinnosti
Krajských sekcí a dalších Orgánů AMG.
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metodická centra

Metodický materiál MCMP
při MZM
Změna pohledu většinové společnosti
na lidi se zdravotním znevýhodněním
a průběžné odstraňování bariér jejich
každodenního života umožňují zdravotně
znevýhodněním podstatně intenzivnější
přístup ke kultuře, než tomu bylo před
rokem 1989. Je již zcela přirozené potkávat v muzeích a galeriích návštěvníky
na vozíku. Taktilní exponáty, přibližující
zrakově znevýhodněným svět skrze muzejní sbírky a na dotek, oceňují i ti, co vidí.
Mezi návštěvníky paměťových institucí se zdravotním znevýhodněním
zůstávala prozatím upozaděnou poměrně veliká a značně různorodá skupina
sluchově znevýhodněných. Komplexní
soubor metodických informací, určený
muzeím a galeriím rozhodnutým pracovat
s cílovou skupinou neslyšících a nedoslýchavých, nyní přináší publikace Metodického centra Muzejní pedagogiky při
Moravském zemském muzeu.
V pěti navazujících kapitolách
předkládá Mgr. MgA. Mariana Koutská,

autorka publikace, soubor znalostí a zkušeností, které muzeím a galeriím usnadní
zpřístupnění jejich budov i expozic cílové skupině sluchově znevýhodněných
a umožní jim úspěšnou a smysluplnou
komunikaci s ní.
První kapitola seznamuje uživatele
metodiky se sluchově znevýhodněnými
a jejich světem. Druhá kapitola se již obšírně věnuje možným opatřením, která
mohou muzea a galerie zavést, a to jak
na úrovni technického vybavení, tak personálu a jeho kompetencí. Třetí kapitola
zpracovává problematiku komunikace
muzeí a galerií směrem k neslyšící veřejnosti, školám a k dalším organizacím
sdružujících sluchově znevýhodněné –
ať již v roli potenciálních návštěvníků,
nebo na úrovni partnerů a spolupracovníků. Čtvrtá kapitola přináší podněty pro

Foto: Archiv NM

Neslyšící
návštěvník
v muzeu a galerii

Výklad pro neslyšící před Novou
budovou Národního muzea

programovou nabídku muzeí a galerií
s důrazem, že potřebám a požadavkům
cílové skupiny sluchově znevýhodněných
nejvíce vyhovují prohlídky i navazující
programy vedené muzejním pedagogem
ovládajícím český znakový jazyk, případně doprovázené tlumočníky do českého
znakového jazyka.
Závěrečná pátá kapitola nabízí uživatelům metodiky tzv. „checklist“ umožňující prakticky zhodnotit přístupnost
muzea a galerie krok za krokem. Po jeho
pravdivém vyplnění získává instituce
obraz svého reálného stavu otevřenosti
návštěvníkům s poruchami sluchu i návod, co změnit, upravit, doplnit, aby byla
schopna oslovovat i cílovou skupinu sluchově znevýhodněných.
Metodika Neslyšící návštěvník v muzeu a galerii, naplněna praktickými informacemi a radami, bude nepochybně
důležitým pomocníkem všech pracovníků
muzeí, snažících se o odstraňování bariér
mezi muzei, galeriemi a návštěvníky se
zdravotním znevýhodněním.
V tištěné podobě ji lze získat v Metodickém centru muzejní pedagogiky
v Brně (Hudcova 76b, 621 00 Brno).
V on-line podobě ke stažení je umístěna
na portálu metodického centra: http://
mcmp.cz.
Milan Jančo

nové expozice

Nová expozice
v Hornickém
muzeu Příbram
Jana Fischerová
Hornické muzeum Příbram

V neděli 5. července 2015 se uskutečnil
v Příbrami již 26. ročník obnovené historické hornické Prokopské pouti spojené
s krojovaným průvodem horníků a hutníků, polní mší a bohatým doprovodným
programem o dějinách hornictví na Příbramsku. Na organizování této akce se
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od prvopočátku podílí také Hornické muzeum Příbram, příspěvková organizace.
Hlavním motivem letošní pouti bylo připomenutí 140. výročí dosažení světového
rekordu 1 000 m hloubky dolu Vojtěch,
nyní národní kulturní památky a součásti
prohlídkové trasy zdejšího muzea. Při této
příležitosti byla v objektu hlavní šachetní
budovy dolu Vojtěch slavnostně zpřístupněna nová stálá expozice pojednávající
o této události světového významu.
Autorem scénáře expozice je ředitel
muzea a historik Josef Velfl, výtvarné řešení zpracoval Jaromír Kabíček. Expozice
obsahuje vedle trojrozměrných předmětů

více než 90 dobových dokumentů, z velké
části doposud neprezentovaných, a je
provázena českými a anglickými texty.
Na její realizaci spolupracovali další
odborní pracovníci Hornického muzea
Příbram, kurátor Milan Karda a geolog
Pavel Škácha.
Nová expozice nás přenese do doby
největší slávy a ekonomického rozmachu
příbramského hornictví v 19. století, kdy
se ve zdejším revíru vytěžilo více než 90 %
zásob stříbra a olova v rámci Rakouska-Uherska. Rozhodující roli při dosažení
těchto výsledků sehrálo vedle štědrosti
zásob rudy využití vědeckovýzkumného
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nové expozice

Slavnostního zpřístupnění muzejní
expozice a křtu publikace o drátěných
těžních lanech se zúčastnil mimo jiné
i poslanec Parlamentu ČR Václav Zemek, jenž se dlouhodobě zajímá o historii
hornictví ve středních Čechách, a dále
zástupci zřizovatele muzea – Středočeského kraje, vedení města, reprezentanti

hornických spolků z celé České republiky
a také ředitel odštěpného závodu Správa uranových ložisek státního podniku
DIAMO Václav Plojhar, který symbolicky
zastupoval nástupnickou společnost pokračující v tradici těžařů, kteří před 140
lety dosáhli tohoto významného světového prvenství.

Foto: Archiv Hornického muzea Příbram

a technického potenciálu, zejména parních strojů a drátěných těžních lan.
Součástí vernisáže expozice byl
i křest nové publikace s názvem Z historie
drátěných těžních lan / Zur Geschichte
des Drahtseils vydané Märkischer Kreis
Altena (SRN) v češtině a němčině, která
je z autorské dílny Josefa Velfla a kolektivu spolupracovníků (Ulrich Haag, Stephan Sensen). Märkischer Kreis je vyšší
územně správní celek zřizující Německé
muzeum drátu Altena, které bylo jedním
z hlavních spolupracovníků příbramského
muzea při přípravě libreta a scénáře expozice. Dále se na této činnosti podílelo
Hornické muzeum Clausthal-Zellerfeld,
Dolnosaský báňský archiv a Technická
univerzita Clausthal-Zellerfeld. Expozice
přibližuje významnou kapitolu v historii
hornictví, vynález a aplikaci drátěných
těžních lan v polovině 19. století, bez
které by nebylo možné dosáhnout světového prvenství 1 000 m svislé hloubky
dolu Vojtěch ve vzpomínaném roce 1875.
Publikace obsahuje 105 vyobrazení z historie i současnosti používání drátěných
lan v tuzemsku i ve světě.

Důl Vojtěch (Hornické muzeum Příbram) dosáhl roku 1875 rekordní hloubky 1000 m

přeshraniční spolupráce
Foto: Archiv Muzea Novijičínska

Partnerství
Muzea Novojičínska
s Národním
muzeem v Kielcích
Sylva Dvořáčková
Muzeum Novojičínska

Výstava „Henryk Sienkiewicz – Člověk a dílo“ na zámku Kunín
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Muzeum Novojičínska uzavřelo před třemi lety partnerskou smlouvu s Národním
muzeem v Kielcích, které má své sídlo
v Paláci krakovských biskupů ve středním
Polsku. V předchozích letech se spolupráce orientovala na zápůjčky sbírkových
předmětů a vzájemnou aktivní účast na
konferencích a seminářích, pro rok 2015
byly naplánovány výměny výstav. Dne
12. března 2015 byla slavnostně otevřena kolekce výtvarné tvorby známého
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přeshraniční spolupráce

malíře vídeňského okruhu, novojičínského
rodáka Eduarda Veitha (1858–1925)
ze sbírek Muzea Novojičínska a Muzea
v Bruntále. V rámci vernisáže byl otevřen nově rekonstruovaný vstupní areál
paláce. V Žerotínském zámku v Novém
Jičíně – sídle Muzea Novojičínska – se
ve čtvrtek 16. dubna 2015 konala slavnostní vernisáž výstavy „Portrét – zrcadlo duše“, která až do konce roku 2015
představuje svým návštěvníkům polskou
malbu a uměleckou grafiku 19. století.
Nezůstalo však pouze u vzájemné
výměny sbírkových souborů výtvarného
umění. V sobotu 23. května 2015 byla
v obnovených interiérech Zámku Kunín –
pobočky Muzea Novojičínska – otevřena

výstava „Henryk Sienkiewicz – Člověk
a dílo“. Národní muzeum v Kielcích je
vlastníkem největšího počtu předmětů
z pozůstalosti nejvýznamnějšího polského spisovatele. Výstava na kunínském
zámku představuje originální exponáty
spojené s touto významnou osobností
polských a světových dějin, nositelem
Nobelovy ceny za literaturu.
Sienkiewiczovy osobní předměty jsou
vystavovány vůbec poprvé mimo hranice
Polska. Mezi jeho osobními předměty jako
kalamář s perem, cvikr, rukopisy a korespondence se objevuje i dopis prezidenta
Theodora Roosevelta, blahopřání od českých komunit ve Varšavě, dopisy z Ivančic nebo diplom České Akademie císaře

Františka Josefa pro vědy, slovesnost
a umění. Slavnostní převoz rakve Henryka
Sienkiewicze v roce 1924 dokumentuje
několik originálních exponátů se vztahem
k průjezdu Československou republikou.
Jeho rakev tehdy byla vystavena také
v Pantheonu Národního muzea v Praze.
Výstava o Henryku Sienkiewiczovi
probíhá na zámku v Kuníně do 30. srpna
2015 a následně bude pokračovat až
do listopadu v další z poboček muzea –
v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm.
Nad výstavami Muzea Novojičínska
a Národního muzea v Kielcích v České
republice převzala záštitu velvyslankyně
Polské republiky v České republice Její
Excelence paní Grażyna Bernatowicz.

otázky pro nové ředitele

Mgr. Miroslav Vaškových, Ph.D.
Foto: Ladislav Chvalkovský

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě

1. Jaká profesní dráha předcházela
Vašemu nástupu do současné
funkce?
Vystudoval jsem Filozofickou fakultu
Masarykovy univerzity v Brně, obory
archeologie a historie. Prakticky ještě
v průběhu studia, respektive k jeho konci jsem nastoupil do Slováckého muzea
v Uherském Hradišti. Od roku 1998 jsem
až do letošního května pracoval ve Slováckém muzeu jako archeolog, vedoucí
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oddělení archeologie a historie, v posledních letech jako zástupce ředitele. Takže
mohu říct, že práci v muzeu znám tzv. od
píky a prošel jsem si všemi typy činností,
ať už z hlediska správy a tvorby sbírek či
propagace, realizací výstav, rekonstrukcí
expozic apod.
2. Bylo něco, co Vás po nástupu
do funkce mile či nepříjemně
překvapilo?

Nepříjemně určitě ne, přece jenom jsem
některé pracovníky znal a spolupracoval
s nimi ještě za svého působení ve Slováckém muzeu. Některé věci nebo procesy
jsou trochu odlišné, ale to je dáno i tím, že
jsem přišel z muzea zřizovaného krajským
úřadem do státní instituce. To s sebou
přirozeně nese některé rozdíly. Mile jsem
byl naopak překvapen množstvím a úrovní
akcí, které muzeum připravuje v průběhu
celého roku, akorát se o nich téměř neví.
Určitě je na co navazovat, rozvíjet a také
postupně začít měnit. Přece jenom si
myslím, že větší prostor měla dostávat
prezentace života a díla Komenského
v různých podobách. To je pro naše muzeum určující a to také hodlám změnit.
3. Co považujete za nejzajímavější
předmět ve Vašem muzeu?
Abych pravdu řekl, nestihl jsem se zatím
důkladněji seznámit se všemi podsbírkami brodského muzea, přece jenom jsem
zde tři měsíce a priority po nástupu byly
jiné. Ale už se nám podařilo zpracovat
novou akviziční strategii, která stanovila
další cíle ve správě a vývoji sbírek. Ani
si nemyslím, že je důležité nějak zvláště vyzdvihovat jeden konkrétní sbírkový
předmět, lidově řečeno „špek“. Jinak

27

otázky pro nové ředitele

se na určité sbírky bude dívat etnograf,
kunsthistorik, archeolog nebo archivář
a komeniolog.
4. Čeho si přejete svým působením
ve vedení muzea dosáhnout?
Chci muzeum v souvislosti s Komenským
více zviditelnit a otevřít veřejnosti, nejenom té brodské. Pokud se muzeum má
stát živoucím prvkem, je především potřeba dosáhnout toho, aby jej lidé navštěvovali. Muzeum má velkou zodpovědnost
za to, jak je na veřejnosti prezentováno
místní kulturní a historické dědictví. Ve
funkci ředitele chci muzeum rozvíjet
jako návštěvnicky atraktivní muzeum,
otevřené současně specifickým cílovým
skupinám (děti, mládež, odborná i široká
veřejnost), a také jako jedno z center komeniologických a tím i raně novověkých
studií. Je ovšem potřeba zdůraznit, že je
to především práce týmová a na více let,
některé procesy nejdou změnit okamžitě.

Bude také potřeba navázat užší spolupráci či koordinaci s městem samotným
a ostatními kulturními a odbornými subjekty. Návštěvníky bude třeba dostat do
muzea i mimo vernisáže. Proto plánujeme
již v příštím roce i změnu takzvané Nové
školy, kde už probíhají programy pro děti.
Právě zde by mohla vzniknout jakási interaktivní učebna v kombinaci s IQ parkem.
Přitom si nemyslím, že nám návštěvnost
zvýší větší podíl tabletů a dotykových
obrazovek. Elektroniky je všude kolem
až příliš a může svým způsobem i nudit,
také rychle zastarává. Je velmi důležité
najít rovnováhu mezi skutečnými vystavenými předměty a virtuálním světem.
Musíme ji nalézt, stejně jako odpovídající
a atraktivní programy – aby se skutečně
naplnilo Komenského „škola hrou“. Nejde
samozřejmě jen o programy pro děti, ale
pro všechny věkové kategorie.
Další velkým úkolem je reorganizace
a další strategie provozu a organizace

památníku a muzea Komenského v nizozemském Naardenu. Naše muzeum je
od roku 2004 pověřeno českou vládou na
základě trojstranné dohody provozovat
naardenský památník i muzeum.
Posledním, nikoliv však méně důležitým úkolem, je nová stálá expozice
k osobě a dílu J. A. Komenského. I když ta
stávající není vůbec špatná, je potřeba si
přiznat, že od jejího slavnostního otevření, které provedli prezident Václav Havel
a ministr kultury Milan Uhde, už uplynulo
třiadvacet let. Z hlediska současné muzejní prezentace je již za zenitem.
Velkým úkolem proto bude k 430. výročí od narození Jana Amose Komenského, které připadá na rok 2022, připravit
novou expozici. Chystaná změna se zdá
být daleko, ale zdání klame. Než vznikne
scénář, architektonická studie, projekt
s rozpočtem a než se akce finančně zajistí, tak zjistíte, že vše je v podstatě za
chvíli.

přírodu, věnoval se výuce na Střední
uměleckoprůmyslové škole a Vyšší odborné škole v Turnově. Povedlo se mu
znovu proslavit kozákovské drahé kameny
v Evropě i v některých zemích Asie. Znalost o nich i o kraji pod horou Kozákov
šířil u nás i ve světě nejen výstavami, ale
i přednáškami. Měl vzácný dar zpřístupnit vědu a vědecká pozorování i laické

veřejnosti. Seriál výstav připravil i pro
řadu českých, slovenských a polských
muzeí. S výstavami ze středoškolského
programu Comenius (určeného uměleckým školám) prošel všechny země západní Evropy. Byl neúnavný. A dokázal
se chopit příležitosti. Z jeho iniciativy
vznikl v naší republice a právě v tomto
kraji první geopark UNESCO Český ráj,

personálie

RNDr. Tomáš
Řídkošil
Dne 2. července 2015 o časném odpoledni zemřel náhle RNDr. Tomáš Řídkošil,
mineralog Muzea Českého ráje v Turnově a ředitel Geoparku UNESCO Český
ráj. Tomáš Řídkošil byl nejen vynikajícím
odborníkem, muzejníkem a nadšeným mineralogem, byl mnohem více. Člověkem
neuvěřitelně pracovitým, přemýšlivým,
zapáleným pro věc, sršícím nápady. Od
dětství miloval nerosty. Svůj sen si splnil
studiem geologie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde od
roku 1978 působil na katedře mineralogie jako odborný asistent.
V roce 1990 se doslova upsal Muzeu
Českého ráje v Turnově, kraji Českého ráje
a Podkrkonoší. Stal se muzejníkem. To
však bylo pro jeho nepokojný duch málo.
Zaujatě a systematicky poznával zdejší
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Foto: Archiv Muzea Českého ráje v Turnově

15. 6. 1953 – 2. 7. 2015
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který se brzo stal geoparkem evropského
i světového významu. Fenomén geoparku
vyrůstal ze skromných podmínek. Nebylo
jednoduché vybojovat a prosadit něco, co
tu dosud nebylo, nemalou překážkou byla
i lidská nedůvěřivost. Začal opět učit na
vysoké škole, tentokrát na Vysoké škole
chemicko-technologické, pracoval pro
Českou geologickou službu, Geologický
ústav AV ČR i pro Ministerstvo životního
prostředí. Mnohdy jeho nápady a závazky
přesahovaly lidské možnosti. Nastavoval
dny nocemi a snažil se vše zvládnout.
A skutečně dokázal mnohé. V muzeu,
v geoparku, ve školách, kde učil, a také
v rodině, pro kterou mnoho znamenal.
Lidské srdce je však křehké. Nevydrží
úplně všechno. Nevydrželo ani to jeho.
Ti, co Tomáše Řídkošila znali, se
při té zprávě zachvěli. Uvědomili si, co
všechno bylo rázem ztraceno. Jeho práce
však ztracena nebyla. Ta bude žít dále
rozvíjena jeho pokračovateli. Ale ti znalí v tu chvíli věděli, že ztratili dobrého
spolupracovníka, organizátora a hybatele
věcí, milého člověka, kamaráda, přítele,
který vás nenechal na holičkách, přítele a kamaráda, který vás dokázal oslovit i nadchnout. Pláč a smutek odchod

takového člověka nenahradí. On by si pláč
a smutek určitě nepřál. Ale dokud ti znalí
budou žít a dále rozvíjet jeho dílo, bude
i Tomáš žít v jejich srdcích i myslích a jeho
dílo půjde s nimi. A jeho památka zůstane
živá. Buď jí čest!
Václav Ziegler

Jubileum Jarmily
Kučerové
* 24. 3. 1955
PhDr. Jarmila Kučerová, která letos oslavila 60 let, se jako knihovnice zaměřuje
na akvizici odborné literatury. Vystudovala obor knihovnictví a vědecké informace
na FF UK, rigorózní zkoušky složila v roce
1986.
Od 1. září 1990 pracuje v Knihovně
Národního muzea jako vedoucí oddělení
mezinárodní výměny publikací. Iniciovala
vytvoření základní technické infrastruktury pro zahájení počítačové katalogizace
a získala potřebné granty.
Zkušenosti ze zahraničních stáží
(Velká Británie, Německo, Nizozemsko)

zúročila ve výstavách připravených pro
Kabinet knižní kultury Národního muzea v letech 1997, 2001 a 2002. Svou
publikační činnost směrovala v letech
2011–2013 především do Sborníku Národního muzea v Praze – řada C. Další
příspěvky publikovala například ve sborníku z konference Knihovny současnosti
v roce 2008 a v odborném knihovnickém
periodiku Čtenář v letech 2008 a 2014.
Často přednáší na akvizičních seminářích
SDRUK ČR.
Zastupovala tři ředitele Knihovny
Národního muzea, v letech 2003–2008
byla tajemnicí humanitní sekce Vědecké
rady NM, je členkou Ediční rady NM a Redakční rady Sborníku NM – C.
Je dlouholetou členkou výkonného
výboru Knihovnické komise AMG. Mezi
členy je považována pro svůj stálý pozitivní přístup k problémům a klidnou
a vlídnou povahu.
Do nadcházejících let jí přejeme neutuchající zájem o práci, osobní spokojenost a mnoho oblíbených kulturních
zážitků i sportovních úspěchů.
Výkonný výbor
Knihovnické komise AMG

publikace

Oldřich Kulhánek
Tvář, tělo, svědomí
Richard Drury (ed.)

AV ČR – Galerie výtvarného
umění v Havlíčkově Brodě 2015

Známky, bankovky,
medaile
Martin Říha (ed.)
Poštovní muzeum 2015

Rok 2015 proběhl ve znamení výročí
nedožitých pětasedmdesátin našeho
významného umělce, tvůrce českých bankovek, medailí a jednoho z nejuznávanějších autorů českoslovesnkých poštovních
známek, Oldřicha Kulhánka (26. února
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1940 Praha – 28. ledna 2013 Praha).
V rámci republiky proběhla celá řada výstav. Poštovní muzeum, které spravuje
mimo jiné veškeré Kulhánkovy návrhy na
poštovní známky, nemohlo být stranou
a připravilo důstojnou výstavu hodnou
významu tohoto autora: „Známky, bankovky, medaile“ (27. března – 14. června
2015). Velkoryse pojatý výstavní počin
vznikl ve spolupráci s Akademií věd ČR,
Českou národní bankou, Státní tiskárnou
cenin, Českou mincovnou, Národním muzeem a Poštovní tiskárnou cenin.
Vedle volné tvorby, prezentované pod
názvem „Tvář, tělo, svědomí“ ve dnech
26. února – 26. března 2015 ve výstavních prostorách Akademie věd ČR, tak výstava užitého umění v Poštovním muzeu

dotvářela prezentaci celé šíře Kulhánkova
výtvarného díla. Není překvapením, že
tyto dvě oblasti autorovy tvorby jsou často
propojené nejen námětově, ale i dokonalou kresebnou a řemeslnou zručností.
Ve spolupráci Poštovního muzea
s Akademií věd ČR byl vydán devadesátišesti stránkový katalog, obsahující kromě
reprodukcí stěžejních děl volné Kulhánkovy tvorby také reprodukce návrhů známek,
bankovek i medailí (60 str. volná tvorba,
36 str. známková a užitá tvorba).
Oldřich Kulhánek byl v posledních
desetiletích jednou z nejvýznamnějších
osobností vytvářejících poštovní ceniny
České republiky a jeho originální návrhy
na příležitostné známky, aršíky, razítka
a obálky prvního dne vydání tvořily páteř
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publikace

výstavy. Svou tvorbou navázal na jedinečnou a světově uznávanou tradici autorů,
kteří se zasloužili o vysokou uměleckou
úroveň naší známkové, ceninové tvorby,
jako například Alfonse Muchu, Jakuba
Obrovského, Jaroslava Bendu, Maxe
Švabinského, Cyrila Boudu, Karla Svolinského, Albína Brunovského a mnoho
dalších. Oldřich Kulhánek v průběhu 23
let vytvořil postupně 42 poštovních známek. Zpracovával vždy ta nejzásadnější
témata naší historie, portréty českých
panovníků, osobností či událostí.

medailí. Z Národního muzea byly zapůjčeny kopie bust z triforia Chrámu sv. Víta
představující Karla IV., Jana Lucemburského a Elišku Přemyslovnu. Táž instituce
zároveň zapůjčila dvě bankovky carského
Ruska z roku 1910 a 1912, které Oldřich
Kulhánek označil za jedny z nejkrásnější
na světě.
Poštovní muzeum vydalo k výstavě
kromě katalogu, dopisnice a pracovního
listu také Pamětní list s motivem Karla
IV. Jedná se o původní otisk rytiny Miloše Ondráčka ze skvostné emise Lucemburská dynastie z roku 1996. Rytecká
deska byla v roce 2002 těžce zasažena
povodní, ovšem díky výjimečné práci
tiskařů Martina Sochůrka a Miroslava
Vondřicha z Poštovní tiskárny cenin
se podařilo téměř nemožné a my si tak
můžeme znovu připomenout symbiózu
tvorby a spolupráce Oldřicha Kulhánka
s Milošem Ondráčkem.
Katalog bylo možné zakoupit na
výstavě „Oldřich Kulhánek: Ecce Homo
– Ejhle člověk“ (12. června – 28. srpna
2015, Strahovská obrazárna) a dále bude
nabízen v M&K galerii v Praze.
Martin Říha

Pro výstavu v Poštovním muzeu zapůjčila Česká národní banka ze svých bohatých depozitářů zřídka vystavovaný originální návrh na stokorunovou bankovku
s motivem Karla IV. z roku 1992 a vedle
toho zcela mimořádně i vítězný návrh na
desetikorunovou bankovku z roku 1971.
Ten však nebyl nikdy realizován, protože
v témže roce byl Kulhánek zatčen StB za
údajné hanobení představitelů komunistických zemí ve svých grafikách. Z archivu
Státní tiskárny cenin byly zapůjčeny mimo
jiné tiskové desky, tiskové archy nebo
liniové rozkresby rytců Miloše Ondráčka
a Václava Fajta. Právě spolupráce s nimi
určovala podobu po umělecké i řemeslné stránce v mezinárodním kontextu
velmi oceňovaných bankovek. Až mnohem později, od roku 2010, se Oldřich
Kulhánek uplatnil i v tvorbě pamětních
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Metodika průzkumu,
dokumentace
a péče o orientální
koberce
Národní památkový ústav 2014
Orientální koberce, a s nimi i evropské
podlahové textilie, představují stále opomíjenou a podceňovanou součást mobiliárních fondů státních hradů a zámků,
chápanou jako víceméně užitkový doplněk instalací, který lze v případě zničení
– opotřebováním, či v důsledku nezájmu
– jednoduše nahradit. Tento přístup se
snaží změnit Metodika průzkumu, dokumentace a péče o orientální koberce,
vydaná jako 45. svazek v edici Odborné
a metodické publikace.

Certifikovaná metodika Národního
památkového ústavu je určena především
pracovníkům státní památkové péče, kteří
se pravidelně setkávají s orientálními koberci, a to jak prostřednictvím provádění
základní evidence mobiliárních fondů
památek NPÚ, tak i v rámci správy jejich
depozitářů. Je však zcela jisté, že metodika osloví i odborné pracovníky muzeí
a galerií, kurátory sbírek historického mobiliáře, textilu a umění a řemesel Orientu,
a konečně i soukromé vlastníky zpřístupněných památkových objektů a soukromé
sběratele.
Kolektiv pěti autorů rozdělil metodiku do sedmi samostatných kapitol.
V první kapitole Josef Štulc seznamuje
budoucí uživatele metodiky s orientálními koberci a jejich funkcemi ve vývoji
evropského interiéru. Druhá kapitola Jitky
Dřevíkové a Zdenky Klimtové přibližuje
výrobu orientálních koberců a vysvětluje používané techniky i materiály. Ve
třetí kapitole Z. Klimtová, na příkladech
typických orientálních koberců, věnuje
svoji pozornost jejich hlavním produkčním oblastem. Čtvrtá kapitola zpracovaná
J. Štulcem a Zdeňkem Chudárkem představuje vlastní metodiku průzkumu, evidence a klasifikace orientálních koberců.
V páté kapitole Ladislav Bezděk podává
podrobný srozumitelný návod správné
a úspěšné fotografické dokumentace koberců a také tapiserií. V šesté kapitole
J. Dřevíková zpracovává problematiku
preventivní péče o orientální i evropské
koberce a režimu jejich uložení, jak v historických interiérech, tak i v depozitářích. Současně se věnuje i možnostem
a postupům konzervace a restaurování
již poškozených koberců. Sedmá kapitola,
zpracovaná opět J. Štulcem a Z. Chudárkem, předkládá základní doporučení k prezentaci koberců v historických
interiérech. Závěr metodiky tvoří výběr
z literatury a slovníček pojmů.
Publikaci lze zakoupit v Knihkupectví
a informačním centru NPÚ v Praze, (ulice
Na Perštýně 12), nebo prostřednictvím
e-shopu NPÚ na http://www.npu.cz/
eshop/katalog/.
Milan Jančo
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Muzeum romské kultury
Kesaj čhave. Příběh dětí víly Kesaj

Houby v našem kraji
Výročí divadelního spolku

2. 8. – 30. 9. 2015
31. 8. – 30. 9. 2015

Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Petr Fidrich

6. 6. – 29. 9. 2015

Bělá pod Bezdězem
Podbezdězské muzeum
24. 4. – 30. 9. 2015
24. 4. – 3. 9. 2015

Co návštěvník nevidí…
Budoucnost tradice
Ratíškovice – prezentace obce

1. 5. – 30. 9. 2015
15. 7. – 30. 9. 2015
6. 8. – 30. 9. 2015

Památník Leoše Janáčka

Benešov
Muzeum Podblanicka
18. 6. – 12. 9. 2015

22. 4. – 28. 9. 2015
6. 7. – 1. 9. 2015

1. 5. – 13. 9. 2015
10. 9. – 17. 11. 2015
24. 9. – 22. 11. 2015

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Tělovýchovná jednota Orel

7. 8. – 31. 12. 2015

Brno
Biskupství brněnské – Diecézní muzeum
Na rozhraní epoch. Sakrální prostor v pojetí sochaře
Ondřeje Schweigla (1735–1812)
11. 6. – 27. 9. 2015

Mendelovo muzeum
I C Taiwan

1. 7. – 6. 9. 2015

Diplomové práce studentů průmyslového
designu VUT v Brně
30. 6. – 13. 9. 2015

Privátní Josef Hoffmann

2. 6. 2015 – 1. 11. 2015

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Eva Brodská, Jana Krejzová: Tapiserie
a keramika Raku
3. 9. – 4. 10. 2015
Rodina Rossi
15. 10. – 6. 12. 2015

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Velká válka 1914–1918
Adolf Born – 85. narozeniny
20 let MMG Břeclav
Tomáš Hájek: Peru

Místodržitelský palác

22. 5. – 13. 9. 2015
12. 6. – 6. 10. 2015
6. 10. – 22. 11. 2015
13. 10. – 22. 11. 2015

Bučovice
Muzeum Bučovice
27. 6. – 1. 11. 2015

Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
Cestami domova

Modfolk – modernita v lidovém. Ateliér designu oděvu
a obuvi Liběny Rochové
25. 6. – 1. 11. 2015

12. 9. – 4. 10. 2015

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Čáslav za II. světové války

1. 4. – 13. 9. 2015

NZM Čáslav – Muzeum zemědělské techniky
11. 9. – 10. 1. 2016

Uměleckoprůmyslové muzeum
Zdeněk Rossman (1905–1984): Horizonty
modernismu
15. 5. – 13. 9. 2015
Věci a slova. Umělecký průmysl, užité umění a design
v české teorii a kritice 1870–1970
15. 5. – 27. 9. 2015
Miroslav Tichý: Ženy a ženy
5. 6. – 13. 9. 2015
Design.Live! Daniel Piršč
25. 6. – 1. 11. 2015
Lidová keramika ze sbírky MG v Brně
14. 7. – 20. 9. 2015
Jan Svoboda: Nejsem fotograf
9. 10. – 17. 1. 2016

Pražákův palác
Cena Jindřicha Chalupeckého

Libor Jaroš: Variace na rukopis
Glagolské mše

Velký svět malé železnice
10. 7. – 25. 9. 2015

Moravská galerie
Jurkovičova vila

Zastihla je noc. Čeští umělci
ve Francii 1938–1945

6. 5. – 18. 10. 2015
24. 6. – 31. 12. 2015
3. 7. – 30. 9. 2015

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Kdo si hraje, nezlobí II.
Od novinek k novinám
Dalibor Říhánek: Obrazy, kresby

24. 4. 2015 – 3. 1. 2016
10. 6. 2015 – 3. 1. 2016

Technické muzeum v Brně

Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Verona, Beraun, Beroun
Devatero pohádek Karla Čapka

Konec vlády hákového kříže.
Osvobození Moravy
Země vydává válečná svědectví

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM

1. světová válka na Bělsku
Uber plyn!
Sláva tomu domu. Lidová architektura
na Bělsku
Pověstné báchorky z Podbezdězí
Zaniklé obce kolem Ralska

Móda v proměnách času

17. 4. – 13. 9. 2015

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum

25. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Muzeum města Brna
Na starém Brně kvetly mandloně
23. 4. – 6. 9. 2015
Žít pivo. Brněnské pivovary a hostince
od pravěku po současnost
17. 6. – 31. 12. 2015
Miluše a René Roubíčkovi: Sklo
9. 7. – 6. 9. 2015

Papírové modelářství

4. 4. – 31. 10. 2015

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Modely vojenské techniky
27. 6. – 13. 9. 2015
25 let demokratického Československa a Česka
na poštovních známkách 1989–2014 8. 8. – 27. 9. 2015
Pavel Rybka: Volná tvorba, restaurování 19. 9. – 15. 11. 2015

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Legionáři Českolipska

25. 6. – 13. 9. 2015

Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Vyšívané kuchařky
Dana Holá: Textilie, kresby, grafika

17. 8. – 30. 9. 2015
23. 8. – 30. 9. 2015

Česká Třebová
Městské muzeum
2. světová válka

17. 9. – 8. 11. 2015
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kalendárium výstav

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Šangri-la
19. 4. – 31. 12. 2015
Mistr Jan Hus a Kostnický koncil 15. 5. 2015 – 13. 1. 2016

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

14. 4. – 13. 9. 2015

Český Krumlov
Museum Fotoateliér Seidel

Reflexe II. světové války a osvobození
na Českokrumlovsku
1. 5. – 22. 11. 2015
Zlaté dno řemesel a živností na Českokrumlovsku
na přel. 19. a 20. století
9. 6. 2015 – 10. 1. 2016

Český Těšín
Muzeum Těšínska

27. 6. – 6. 9. 2015
26. 9. – 8. 11. 2015
19. 9. – 8. 11. 2015

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Jan Saudek intimní. Ze sbírky Miloše
Macourka
Ilja Jefimovič Repin a další ruští malíři
19. a první pol. 20. století

30. 5. – 14. 9. 2015
27. 6. – 28. 9. 2015

Hlučín
Muzeum Hlučínska

Vojenské zajatecké tábory Teschen
během II. světové války

7. 5. – 4. 10. 2015

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Zdeněk Šplíchal: Obrazy
Albánií cestou necestou

Léčivé rostliny a jejich dvojníci
Jak se žije s handicapem

9. 6. – 6. 9. 2015
15. 9. – 22. 11. 2015

Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně

5. 9. – 11. 10. 2015
15. 10. – 22. 11. 2015

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera

Jiří Horák: Fotografie / Fotokošt
ARS 51

16. 9. – 15. 11. 2015
16. 9. – 15. 11. 2015

Masarykovo muzeum v Hodoníně
Redlichův Hodonín

Svatý Vintíř – stavitel mostů

7. 6. – 31. 10. 2015

Dobrovice
Dobrovická muzea
20. 8. – 30. 11. 2015

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Tiba – vrchol a pád

18. 6. – 27. 9. 2015

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Naděžda Potůčková: Krajiny snů
Zdeněk Slába

17. 7. – 16. 9. 2015
18. 9. – 31. 12. 2015

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Svět z kostek
Antonín Gavlas: Geometrie světla
8. Mezinárodní trienále smaltu
Zdeněk Thoma: Doteky
himalájského větru

25. 6. – 28. 9. 2015
9. 10. – 8. 11. 2015

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Nová stálá expozice: Prácheňské marionety
od 1. 8. 2015
Lydie Šloufová: Malba a tapiserie
2. 6. – 30. 9. 2015
Tyjátr slaví aneb 170 let amatérského divadla
v Horažďovicích
2. 6. – 30. 9. 2015

Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Z historie Chadimova mlýna

23. 5. – 30. 9. 2015

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
14. 6. – 25. 9. 2015
2. 7. – 6. 9. 2015
17. 9. – 1. 11. 2015
24. 9. – 15. 11. 2015

Havířov
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Musaion
Tajemství hlíny

18. 9. – 29. 11. 2015

Sál Evropa
Masky v proměnách času a kultur
Čarovné barvy země

Archeologické poklady
Mladoboleslavska

14. 4. – 13. 9. 2015

Havířov-Životice
Památník Životické tragédie

Christian Thanhäuser: Po zarostlém
chodníčku
2. 5. – 15. 12. 2015
Když ještě len velkou cenu měl… Len na Šumavě
a Hornoplaňsku
13. 6. – 31. 12. 2015

Hostinné
Františkánský klášter Hostinné
180 let výroby papíru v Hostinném

23. 5. – 30. 9. 2015

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

21. 5. 2015 – 10. 1. 2016

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Pavel Sukdolák. K 90. narozeninám
Současná česká ilustrační tvorba.
Autoři z Baobabu

28. 8. – 4. 10. 2015
9. 10. – 29. 11. 2015

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
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Julius Mařák (1832–1899)
Miroslava Zychová
Střípky z historie

6. 8. – 30. 9. 2015

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Vendula Císařovská, Jan Svoboda

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém

Slovinský fotograf Josip Pelikan

Genocida Romů za II. sv. války

Poklady Vysočiny. Skvosty z depozitářů 15. 9. – 29. 11. 2015
Cesta k sobě. 11. ročník
25. 9. – 6. 12. 2015
600 let Stížného listu proti
upálení Jana Husa
29. 9. – 6. 12. 2015

17. 7. – 20. 9. 2015

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Staré mapy a mořská monstra
Na vlnách pod plachtami
Ochechule, ďasové a další bájní
tvorové moří
Svoboda přišla v máji
Pod hladinou moře

2. 4. – 15. 11. 2015
3. 4. – 15. 11. 2015
24. 4. – 15. 11. 2015
7. 5. – 6. 9. 2015
3. 7. – 15. 11. 2015

Nová stálá expozice: Dějiny města
Tomiš Zedník: Sochy
Theodora Maxian-Marzani: Kresby
a akvarely

od 16. 4. 2015
6. 9. – 27. 9. 2015
1. 10. – 25. 10. 2015

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Karel Souček (1915–1982)
STARTED 2015. Residents
of StartPoint Prize

27. 8. – 4. 10. 2015

Muzeum Cheb
25. 6. – 27. 9. 2015

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Čechy / Böhmen – domov i Heimat
30. 5. – 31. 10. 2015
Chomutov za poslední války
6. 6. – 12. 9. 2015
Jindřich Vytiska: K 80. výročí narození 7. 9. – 17. 10. 2015

Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast u
4. 6. – 27. 9. 2015
4. 6. – 27. 9. 2015

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Jizerské hory na obrazech
Drobné sakrální památky
na Chrastavsku

2. 9. – 29. 9. 2015

Fotoklub Jesenice

26. 8. – 4. 10. 2015

Mnoho životů jednoho stromu
Jan Pospíšil: Sochy
Nerostná bohatství Jesenicka
Nebojte se fyziky

9. 6. – 6. 9. 2015
8. 9. – 9. 10. 2015
15. 9. – 9. 10. 2015
13. 10. – 27. 11. 2015

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Udělej si sám II. Kutilství v Československu
před rokem 1989
18. 6. – 27. 9. 2015
Rodinná loutková divadla aneb
Vzpomínka na dětství bez internetu
24. 6. – 13. 9. 2015

Moderní architektura v Jihlavě

9. 9. – 31. 10. 2015

Muzeum Vysočiny Jihlava
Zaniklé vesnice Brtnicka
Středověké hornictví
Božena Němcová: Babička
Fenomén Igráček

3. 9. – 20. 9. 2015
10. 9. – 1. 11. 2015
17. 9. – 22. 11. 2015
18. 9. 2015 – 13. 1. 2016

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Marie Blabolilová: Rastry

10. 9. – 18. 10. 2015

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Za krásou modrotisku

2. 10. – 20. 11. 2015

Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Kouzelný svět loutkových divadel

15. 9. – 30. 12. 2015

Jihlava
Dům Gustava Mahlera

Varhanny firmy Hammond
23. 4. – 25. 10. 2015
130 let Městského muzea v Chotěboři 1. 9. – 25. 10. 2015

Šťastná hospodyňka, spokojená
domácnost
Slavnostně si řekli ano

Materiály z archivu MU Brno

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

11. 7. – 27. 9. 2015

Hračky ze sbírky Aleny Pleslové

Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny

22. 5. – 28. 9. 2015

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
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
Vítejte v říši divů. Historie ochotnického divadla
obce Sudslava
26. 6. – 25. 10. 2015

do 6. 9. 2015

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Tahy štětcem
Pytláctví
Bylinky
140 let SDH Jílové u Prahy
Tramping: od Setona po současnost

13. 5. – 4. 10. 2015
23. 5. – 27. 9. 2015
30. 5. – 6. 9. 2015
20. 6. – 13. 9. 2015
27. 6. – 18. 10. 2015

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Umění mistrů kamnářů. Středověké kachle
z jihočeského regionu
13. 8. – 27. 9. 2015

Regionální muzeum v Chrudimi

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů

Chrudim – brána Železných hor
22. 5. – 6. 9. 2015
Cesta do minulosti. Archeologický výzkum
při stavbě obchvatu Chrudimi
11. 9. – 22. 11. 2015
Cesta světla. Světelné technologie
17. 9. – 22. 11. 2015
Gustav Porš – Krajinář Vysočiny 30. 9. 2015 – 3. 1. 2016

Japonské hračky
24. 4. – 30. 12. 2015
Českoslovenští vojáci na bojištích
II. světové války
7. 5. – 30. 12. 2015
Dagmar Dost-Nolden: Volání ráje
20. 6. – 6. 9. 2015
Vzešlo z hlíny. 130 let školy v Bechyni 10. 9. – 8. 11. 2015

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
Hot & Cold. Současné nápojové sklo a porcelán
ze zemí střední Evropy
19. 6. – 4. 10. 2015

Jablunkov
Muzeum Těšínska – Muzeum v Jablunkově
Řemesla našich předků
Těšínsko mezi dvěma válkami

kalendárium výstav

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích

28. 5. – 6. 9. 2015
6. 10. 2015 – 6. 3. 2016

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Nová stálá expozice:
Moc médií II. Krajina ve fotografii,
prostorová fotografie, němý a zvukový film
od 1. 7. 2015
Antonín Kratochvíl: Dogma
23. 5. – 28. 9. 2015
Vinnetou za kulisou
27. 6. – 28. 9. 2015
Daniel Reynek: Fotografie
11. 7. – 30. 12. 2015

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
110. výročí sklárny Jílek

23. 5. – 13. 9. 2015
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Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary

Arkáda
Ve jménu kříže i hvězdy

Jaroslav Horálek: Zápas s drakem

6. 8. – 13. 9. 2015

Karviná-Fryštát
Muzeum Těšínska – Výstavní síň Interklub Karviná
Remesla našich předků

17. 9. 2015 – 17. 1. 2016

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Co skrývají depozitáře?
Alois Garamszegi
Karel Souček – 100 let

26. 6. – 6. 9. 2015
30. 7. – 6. 9. 2015
18. 9. – 22. 11. 2015

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Aleš Růžička. Dar splínu
4. 7. – 6. 9. 2015
Zbyněk Havlín, Paulina Skavova, Ivana Štenclová:
Typologie triády
13. 9. – 22. 11. 2015

Kostel sv. Vavřince
Tomáš Polcar: Intervallum

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Umění je stav duše V.
Kroměřížský příběh války

9. 9. – 25. 10. 2015
17. 9. – 18. 10. 2015

Kunín
Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
Jiří Fiala: Prosíme nesedat! Šlechtický
portrét 21. století

do 31. 10. 2015

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
20 let výzkumu památky UNESCO
Zachráněné poklady

3. 7. – 29. 11. 2015
2. 10. – 29. 11. 2015

Kamenný dům
Čaj a káva radost dává

1. 4. – 29. 11. 2015

Tylův dům
26. 7. – 31. 10. 2015

Proměny Kutné Hory ve fotografiích

8. 7. – 24. 10. 2015

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Galerie Středočeského kraje GASK

Výročí klatovského zázraku
Příběhy včelích medvídků
Od ohniště ke konvektomatu

Jitka Havlíčková: Bez dětí
Tomáš Kotrba: Vzpomínky
zpola porušené
Antonín Brinda: Akt ideologie
Markéta Zlesáková: Za okny…
Odpovědi přírody. Pocta Janu Sekerovi
Bodo Korsig: Zóna bolesti

do 6. 11. 2015
12. 9. – 6. 11. 2015
12. 9. – 6. 11. 2015

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Jaroslav Macek: Noctis Labyrinthus
6. 9. – 31. 10. 2015
Z lesa do lesa. Dřevořez, dřevoryt a linoryt
inspirovaný Šumavou
4. 9. – 31. 10. 2015

Sýpka
Superhrdinové z východního bloku

30. 8. – 31. 10. 2015

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Mladší doba halštatská
a bylanská kultura
4. 9. – 29. 11. 2015
Objevy pod pyramidami. Výzkumy Českého egyptologického
ústavu FF UK v Egyptě a Súdánu 15. 9. 2015 – 15. 5. 2016

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Velký formát Jiřího Kozubíka

14. 7. – 20. 9. 2015

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Hledání ideálního chrámu

10. 4. – 31. 10. 2015

Králíky
Městské muzeum Králíky
Polsko-český plenér. 25 let NPR
Králický Sněžník

10. 9. – 8. 11. 2015

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Flemmichova vila
Salón neprofesionálních umělců
Jiří Záviš: Karneval čumilů

Kyjovské střípky

10. 8. – 25. 10. 2015

Toulky za světlem
Háčkovaný svět

28. 7. – 30. 9. 2015
5. 9. – 31. 10. 2015

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
22. 9. – 14. 11. 2015

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
1. 9. – 31. 10. 2015

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Štefan Papčo: Mohutnosti
Jan Kysela a Martin Szöllos
David Böhm a Jiří Franta
Transdesign
Na Sibiř!

2. 7. – 20. 9. 2015
10. 9. – 25. 10. 2015
10. 9. – 29. 11. 2015
24. 9. – 15. 11. 2015
18. 10. – 17. 1. 2016

Severočeské muzeum v Liberci
4. 9. – 28. 10. 2015

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Myslivecké kresby a myslivost

31. 5. – 27. 9. 2015
31. 5. – 27. 9. 2015
31. 5. – 27. 9. 2015
28. 6. – 13. 9. 2015
28. 6. – 13. 9. 2015

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Zámek a park v Lešné

Tragédie v běloruské Chatyni

Tatra na startu a v cíli. Vozy Tatra na automobilových
závodech 1900–1937
28. 5. – 1. 11. 2015

31. 5. – 27. 9. 2015

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

Václav Hejnák: Obrazy

Technické muzeum Tatra
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3. 10. – 1. 11. 2015
13. 10. – 15. 11. 2015

Naivní divadlo Liberec. Loutky nejen
z archivu
Návraty volyňských Čechů
Život a smrt v pravěku
Transdesign

10. 6. – 10. 9. 2015
18. 6. – 6. 9. 2015
24. 6. – 18. 10. 2015
1. 10. – 29. 11. 2015

Lidice
Památník Lidice
29. 8. – 27. 9. 2015
5. 9. – 4. 10. 2015

Populační politika a nacionální socialismus
v Protektorátu Čechy a Morava
1. 7. – 30. 9. 2015

43. Mezinárodní dětská výtvarná
výstava Lidice

1. 6. – 31. 10. 2015

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Od nohaviček k bikinám

10. 9. – 22. 11. 2015

Obrazové příběhy Milady Marešové
Výtvarná Litomyšl ’15

6. 6. – 6. 9. 2015
12. 9. – 1. 11. 2015

Regionální muzeum v Litomyšli
Stavebnice Merkur
1. 5. – 13. 9. 2015
Václav Cigler, Michal Motyčka:
Projekty 2003–2014
14. 6. – 6. 9. 2015
Krátké chladné zbraně 19. a 20. století 19. 9. – 15. 11. 2015

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Eva Jandejsková, Jan Brabenec: Obrazy 19. 7. – 27. 9. 2015
Hodiny a hodinky
6. 9. – 11. 10. 2015
Obrazy a grafika ze sbírky Petra Kábrta 4. 10. – 29. 11. 2015
190 let divadelního spolku J. K. Tyla 18. 10. – 22. 11. 2015

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Hola, hola, škola volá

3. 9. – 15. 11. 2015

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
1. 9. – 15. 11. 2015
17. 9. – 15. 10. 2015

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Salon 2015
Sport a tělovýchova
na severním Plzeňsku

26. 8. – 28. 10. 2015
7. 10. – 30. 10. 2015

Mělník
Regionální muzeum Mělník
28. 6. – 4. 9. 2015
3. 7. – 6. 9. 2015
8. 9. – 4. 10. 2015
17. 9. – 1. 11. 2015
4. 10. – 1. 11. 2015
6. 10. – 1. 11. 2015

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Vydáno v Mikulově
23. 5. – 29. 11. 2015
Pan Franc ze zámku. Loutky kočovných
loutkářů Flachsů
5. 6. – 13. 9. 2015
Zuzana Novotná Ištvánová: V prachu
26. 6. – 13. 9. 2015

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
29. 8. – 20. 9. 2015
10. 9. – 11. 10. 2015

Muzeum Mladoboleslavska
Židovské tradice a zvyky
na Mladoboleslavsku
Leitenbergerova vila v Josefodole
Maria Varvodič: Obrazy

23. 6. – 1. 11. 2015
30. 6. – 13. 9. 2015
19. 9. – 1. 11. 2015

4. 5. – 10. 9. 2015

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Když jsem já sloužil…

9. 9. – 15. 11. 2015

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Miloslav Moucha: L‘oeil du temps

5. 5. – 16. 9. 2015

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Jaromír Uždil: Výběr z díla
11. 9. – 8. 11. 2015
Eduard Tomek: Hudba, kterou jsem viděl 12. 9. – 8. 11. 2015
Ve znamení Merkura. Jaroslav Horejc
17. 9. – 8. 11. 2015

Nejdek
Muzeum Nejdek
1. světová válka

25. 6. – 27. 9. 2015

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Pavel Tasovský st. a ml.: Kontinuita
Josef Fantura: Inspirace

29. 4. – 30. 9. 2015
1. 7. – 20. 9. 2015

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Petr Volf: Keramika

19. 6. – 4. 9. 2015

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Sklo nad Labem

26. 6. – 20. 9. 2015

Nový Bydžov
Městské muzeum Nový Bydžov
10. 9. – 12. 12. 2015

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Portrét – zrcadlo duše. Polská výtvarná
tvorba 19. století
16. 4. – 13. 9. 2015
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
12. 5. – 6. 9. 2015
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
4. 8. – 31. 10. 2015

Nový Knín
Hornické muzeum Příbram
Muzeum zlata Nový Knín
Císařův kamnář aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku
1. 6. – 1. 11. 2015

Odry
Muzeum Oderska
Horké jaro. Odry 1945

Sbor českých bratří
Miloslava Chýlková: Obrazy

Rada Vacátko zasahuje aneb Hříšní lidé
města pražského

Druhá světová válka

Čajem se zapomíná na hluk světa
Začalo to angličáky
Osobnosti z českých vinět
Hoří…! Záchranný hasičský sbor Mělník
Skaut. 95 let činnosti na Mělníku
Kočárky na dobových fotografiích

Ivan Komárek: Siločáry

4. 6. – 30. 9. 2015

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl

Mistr Jan Hus a husitství v regionu
Husitské fortifikační umění

Škoda 130 RS: 40 let
legendy motosportu

kalendárium výstav

Škoda Auto Muzeum

Lidická galerie

27. 5. – 17. 12. 2015

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Victor Vasarely: Nová akvizice II
11. 6. – 20. 9. 2015
Alfred Lenica: Barva, gesto, podvědomí 11. 6. – 13. 9. 2015
Spolu V. 10 let kurzů tvůrčí fotografie
Svatopluka Klesnila
16. 6. – 22. 9. 2015

Vlastivědné muzeum v Olomouci
Mechorosty. Latimérie mezi rostlinami
Bohumil Teplý: Kov a kámen

15. 5. – 20. 9. 2015
17. 6. – 13. 9. 2015
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Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
Jako vejce vejci

4. 6. – 27. 9. 2015

Ostrava-Vítkovice
Galerie města Ostravy – PLATO
PLATOvideo04
Václav Magid: Autonomie

24. 8. – 1. 11. 2015
9. 7. – 4. 10. 2015

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Drátěné plastiky Ladislava Lokajíčka

19. 8. – 31. 10. 2015

do 27. 9. 2015
30. 7. – 27. 9. 2015
28. 8. – 27. 9. 2015

Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Pardubický fotograf Josef Pírka
do 31. 1. 2016
Letí šíp savanou. Tramping na Pardubicku
a Chrudimsku
29. 5. – 1. 11. 2015

Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Vládci noci

17. 2. – 1. 11. 2015

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Jan Hus roku 1415 a 600 let poté
Pašeráckou stezkou
Vlastimil Teska: Interiérové objekty
Já je někdo jiný

1. 9. – 29. 9. 2015
2. 9. – 28. 9. 2015
4. 9. – 1. 10. 2015
5. 9. – 2. 10. 2015

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Ladislav Sutnar: Užitá tvorba

Milota Havránková: Milota
Eden – Koblasova země
Ján Mančuška: První retrospektiva
Z nouze ctnost i móda. Umělecká litina
ze sbírek Muzea hl. m. Prahy
Václav Cigler: Tady a teď

5. 5. – 1. 11. 2015
5. 5. – 1. 11. 2015

Muzeum hlavního města Prahy
Co čas už nevrátí. Praha 60. let na fotografiích
Borise Baromykina
13. 5. – 11. 10. 2015
Hroby barbarů. Svět živých a mrtvých
doby stěhování národů
27. 5. 2015 – 14. 2. 2016
Praha Husova a husitská
24. 9. 2015 – 24. 1. 2016

Zámecký areál Ctěnice
Kámen v pravěku
12. 4. – 4. 10. 2015
Kámen svému městu. Hornictví a lámání kamene
na území Prahy
1. 5. – 4. 10. 2015
Nočníky pro Mathildu

16. 5. – 8. 11. 2015

Večerníček slaví 50 let

Národopisné muzeum Plzeňska

13. 6. – 30. 10. 2015

Muzeum Policie ČR

6. 7. – 31. 12. 2015

do 30. 9. 2015

30. 5. – 13. 9. 2015

Klášter sv. Anežky České
2. 7. – 4. 10. 2015

Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy

Tajemné dálky. Symbolismus
v českých zemích 1880–1914

22. 4. – 27. 9. 2015

Palác Kinských
5. 5. – 20. 9. 2015
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Rembrandtova tramvaj. Kubismus, tradice
a „jiné“ umění
9. 6. – 13. 9. 2015

Poděbrady
Polabské muzeum

Skrytá řeč rostlin. Florální symbolika v asijském umění
a její odraz v současném designu 12. 6. 2015 – 3. 1. 2016
ŠO – mistři současné
japonské kaligrafie III
26. 6. – 13. 9. 2015

Salmovský palác
Jan Hus 1415–2015

26. 6. – 13. 9. 2015

Schwarzenberský palác
5. 5. – 30. 9. 2015
1. 7. – 27. 9. 2015

Polička
Městské muzeum a galerie Polička –
Centrum Bohuslava Martinů
18. 4. – 27. 9. 2015
18. 4. – 27. 9. 2015

Polná
Městské muzeum Polná
Medvídkování v Polné

17. 6. – 11. 10. 2015

Trojský zámek

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna

Poklady z muzejních sbírek. 750 let
města Poličky
Král do boje táh‘

24. 6. – 4. 10. 2015

Městská knihovna

Ve víru kriminalistické vědy a výzkumu

Váleční letci z Polabí
e Schola

2. 10. – 17. 1. 2016

Dům U Zlatého prstenu

21. 8. – 1. 11. 2015

Gottfried Lindauer. Plzeňský malíř
novozélandských Maorů

19. 5. – 20. 9. 2015
13. 10. – 14. 1. 2016

Dům U Kamenného zvonu

Obrazy z dějin plzeňského zvonařství

Šárka Radová: Běžci, stojci a ležci

15. 7. – 1. 11. 2015

Dům fotografie

Muzeum historických nočníků a toalet

Muzeum loutek Plzeň
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Pandora‘s Vox

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Kinetický dvorek 2015

11. 9. – 30. 9. 2015
6. 10. – 31. 10. 2015

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác

Osvětimské album
Iren Stehli: Libuna a jiné eseje

Ostrov nad Ohří
Galerie umění Karlovy Vary – Letohrádek Ostrov
Rozmanitá strohost
Hele, kniha…
Irena Hejduková: Instalace

Fotoklub Polná
Olga Pazerini: S úsměvem

27. 6. – 6. 9. 2015

Nicolas Poussin obdivovaný. Dílo
v grafice tří staletí

28. 7. – 18. 10. 2015

Veletržní palác
Ateliér Sekal
20. 2. – 31. 12. 2015
Architekt Lubor Marek
25. 6. – 20. 9. 2015
Prostor pro pohyblivý obraz, II. kapitola:
Zatmění nevinného oka
25. 6. – 20. 9. 2015
Introducing Romana Drdová. Pohled
26. 6. – 20. 9. 2015
Podivuhodní tvůrci snů I.
21. 7. – 25. 10. 2015
Umělci a proroci. Schiele, Hundertwasser,
Kupka, Beuys a další
22. 7. – 18. 10. 2015

Prachatické muzeum

Jiří Rathouský / Knihy se těžko vystavují 9. 9. – 10. 10. 2015

Retrogaming. Počátky osobních
počítačů u nás

Galerie Klementinum
Paul Stašek: Fyziognomie ducha

17. 9. – 25. 10. 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 muzeum
České muzeum hudby

Maarten Welbergen a Zuzana Albrechtová:
Blízko k realitě
10. 9. – 22. 11. 2015
Jezdci na ořích železných
10. 9. – 22. 11. 2015

Špalíček

Smrt kmotřička
do 11. 10. 2015
Kdož jsú boží bojovníci aneb Mistr Jan Hus,
husitství a hudba
17. 6. – 1. 9. 2015

Muzeum Bedřicha Smetany
František Kysela
a Smetanovy opery

Prostějovské letecké učiliště
a II. světová válka

Slavné pohřby / Smrt

22. 5. 2015 – 31. 3. 2016

Příroda jak vymalovaná

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Rituály smrti / Smrt
Bhútán – země blízko nebe
České výzkumy v Súdánu

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

Národopisné muzeum – Musaion
Česká chalupa dnes

24. 7. – 15. 10. 2015

Nová budova Národního muzea
Nová stálá expozice: Archa Noemova
od 6. 5. 2015
Smrt
20. 3. – 8. 11. 2015
Jak se bude jmenovat?
27. 5. – 18. 10. 2015

Národní technické muzeum
Parní stroje v českých zemích
7. 5. 2015 – 28. 2. 2016
170 let železnice v Praze
4. 6. – 17. 11. 2015
Umění paroplavby po řece Vltavě
17. 6. – 1. 11. 2015
Přehrady jako odkaz kulturního dědictví
v ochraně před povodněmi
5. 8. – 5. 11. 2015

Národní zemědělské muzeum Praha
Národopisná výstava českoslovanská
Les – příběhy stromů a lidí

Poštovní muzeum
Holubí pošta

23. 6. – 22. 11. 2015

Správa Pražského hradu
Jízdárna Pražského hradu
Má vlast. Pocta české krajinomalbě

4. 9. – 1. 11. 2015

Klášter sv. Jiří
Památky mého kraje / Architecture
Week Praha 2015

17. 8. – 18. 10. 2015

České dědictví UNESCO
Rukama, hlavou a srdcem

Při svitu lampy s vůní petroleje
Jana Vopalecká: Hlubiny

8. 5. – 31. 12. 2015

Prachatice
Národní muzeum – Muzeum české loutky a cirkusu
20. 5. – 18. 10. 2015

24. 4. – 27. 9. 2015
23. 5. – 6. 9. 2015
11. 9. – 15. 11. 2015
25. 9. – 28. 2. 2016
1. 4. – 31. 10. 2015

11. 9. – 4. 10. 2015
11. 9. – 4. 10. 2015

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
do 6. 9. 2015

Příbram
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 v Příkazích
9. 9. – 30. 9. 2015

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Vojenský historický ústav Praha

Klauni

Táhni! …ale vrať se

21. 7. – 15. 10. 2015
1. 6. – 16. 9. 2015
10. 9. – 10. 10. 2015

28. 6. – 1. 11. 2015

Přeštice
Dům historie Přešticka

Loutky nikdy nespí
Tři generace tvůrců, rod Šuleřů

Trmalova vila – Kotěrovo centrum architektury

11. 8. – 31. 10. 2015

ORNIS – Ornitologická stanice

7. 8. – 7. 11. 2015

Tereziánské křídlo
Dědictví Karla Velikého

Stoletý Přerovský kašpárek
Jarní zvyky očima dětí
Jiří Ryšavý
Jiří Hloušek: Přerov na pohlednicích

Kousky světa za branou

Obrazárna Pražského hradu
Alice Masaryková (1879–1966)

Petra a Lubomír Hluštíkovi: Keramika

Tramping na Příborsku

14. 5. – 31. 10. 2015
13. 6. – 31. 12. 2015

2. 5. – 1. 11. 2015

Protivín
Památník města Protivína

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
31. 10. 2014 – 20. 9. 2015
13. 3. – 30. 9. 2015
13. 6. – 30. 9. 2015

3. 9. – 11. 10. 2015

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

24. 6. 2015 – 29. 2. 2016

Národní památník na Vítkově

V ulicích Protektorátu

8. 9. – 1. 11. 2015

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově

kalendárium výstav

Národní knihovna České republiky

Večerníček Chaloupka na vršku.
Tvorba Šárky Váchové

23. 4. – 4. 10. 2015
10. 9. – 6. 12. 2015

25. 6. – 6. 9. 2015

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Schránka pro ducha. K 50. výročí
otevření Galerie moderního umění
Eva Brodská: Potichu
Jiří John: Ve vrstvách

13. 6. – 28. 9. 2015
8. 10. – 22. 11. 2015
8. 10. – 22. 11. 2015
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Podřipské muzeum
Památce mistra Jana Husi
16. 6. – 30. 11. 2015
Sopky zblízka
4. 8. – 30. 10. 2015
23 let družební spolupráce Roudnice nad Labem
a Ruelle sur Touvre
4. 8. – 2. 10. 2015

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Dobřichovické vily. Sídla
pražské honorace
22. letní keramická plastika
Český plakát

26. 2. – 20. 9. 2015
20. 6. – 31. 10. 2015
10. 7. – 27. 9. 2015

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Fenomén Igráček

12. 6. – 1. 11. 2015

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
Muzeum v zákulisí

28. 5. 2015 – 31. 3. 2016

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Krajka v lidovém prostředí		
Blanka Šperková: Kdo se chytí
do mých sítí
Malíř Herbert Masaryk a náš kraj

9. 6. – 6. 9. 2015

3. 9. – 27. 9. 2015
1. 10. – 1. 11. 2015

Markéta Kinterová a Jan Fabián

3. 9. – 27. 9. 2015

18. 6. – 20. 9. 2015
24. 9. – 22. 11. 2015

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Umění pojizeří 55‘
16. 1. – 31. 12. 2015
Libuše Pražáková a Libor Novotný: Nevíme,
nemáme
14. 8. – 20. 9. 2015

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
15. 9. – 15. 11. 2015
6. 10. – 29. 11. 2015

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Velká letní výstava k 130 letům
od založení města

29. 7. – 3. 10. 2015

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Panenky v háčkovaných šatech
Slavkovské restaurování
Řemesla a technika

18. 6. – 6. 9. 2015
3. 9. – 30. 9. 2015
17. 9. – 1. 11. 2015

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
František Peterka (1920–2007)

14. 8. – 28. 9. 2015

Sokolov
Muzeum Sokolov
Sběratelství. Modely železnic i autíčka
Ján Hertlík: Egypt, dar Nilu
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Takto vidím tvorbu Čapkovcov ja

20. 6. – 15. 9. 2015

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Jiří Urbánek: Hračky
Pohádková země Vítězslavy Klimtové
Daniel Schroll: Proměny vody
Ladislav Maria Wágner: Obrazy

27. 6. – 6. 9. 2015
20. 8. – 18. 10. 2015
9. 9. – 8. 11. 2015
10. 9. – 1. 11. 2015

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Poselství modrotiskové tvorby Antonie Dostálkové a její vazba
na strážnickou dílnu Jochových
6. 9. – 30. 10. 2015

Synagoga
4. 8. – 27. 9. 2015

Národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
1. 5. – 31. 10. 2015

Zámek Strážnice
Lidový oděv na Moravě

25. 6. – 31. 10. 2015

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

Pivovary a hospody
Jiří Peřina: Malíř Vysočiny

6. 6. – 30. 9. 2015

Hliněné stavitelství na Moravě
20. 6. – 13. 9. 2015
20. 6. – 13. 9. 2015

Galeire Octopus

Historické hračky a stolní hry
120 let Českoslovanské výstavy

Silvan Omerzu: Loutky a automaty

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Anna Franková – Odkaz pro současnost

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Železnice
Kniha

Sovinec
Hrad Sovinec

1. 7. – 1. 11. 2015
5. 8. – 18. 10. 2015

Hospůdko, hospůdko malá aneb
Stříbrské hospody

20. 10. – 27. 11. 2015

Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum
Nová stálá expozice:
Svatý Jan Křtitel deštěm křtí úrodu
od 24. 6. 2015
Skrbenští z Hříště na Šenově
30. 8. 2014 – 30. 11. 2015

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Petr Bílek: Šlapanice, Brno, lidé,
příroda 1965–2015
Tady bydlí panenky!

10. 7. – 11. 10. 2015
10. 7. – 11. 10. 2015

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Hasiči – statečnost, pracovitost, obětavost 5. 6. – 30. 9. 2015
Pojďte, děti, budeme si hrát!
16. 6. – 30. 9. 2015
Sanatorka
18. 6. – 6. 9. 2015
Háčkovaný svět panenek
2. 7. – 13. 9. 2015
Mé světy. Fotografie Ondreje Zupka
11. 9. – 18. 10. 2015
Lovecké trofeje
17. 9. – 1. 11. 2015
Dřevořezby a hlína
24. 9. – 1. 11. 2015
Muzejní nej
8. 10. – 14. 2. 2016

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará radnice
Jan Hus 1415/2015

6. 6. – 31. 10. 2015

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
České zpěvníky sboru literátů a město Teplice
v 16. století
do 4. 10. 2015
Sklo ze Mstišova, známé – neznámé
18. 6. – 13. 9. 2015
Práce rodiny Reimannových
7. 8. – 20. 9. 2015
Antonín Dudek
25. 9. – 25. 10. 2015

Nová stálá expozice:
České umění proti fašismu a válce
Jiří Sozanský, Ivan Bukovský: Terezín
závěrem

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Kouzelné byliny
30. 4. – 31. 10. 2015
Výstava balkonových květin a letniček
1. 6. – 30. 9. 2015
od 17. 5. 2015
14. 5. – 30. 10. 2015

Muzeum ghetta
Svatopluk Klimeš: O paměti

9. 7. – 31. 10. 2015

Trutnov
Galerie města Trutnova
Sochy v Trutnově VI. – Stefan Milkov
18. 6. – 30. 9. 2015
Zdeněk Lhotský: Sklo
10. 9. – 17. 10. 2015

Městský úřad
Slávek Dolanský: Rozhledny

3. 9. – 20. 11. 2015

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Druhá světová válka na Trutnovsku
Skautská lilie

7. 5. – 13. 9. 2015
19. 6. – 27. 9. 2015

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Bitva pod Hrubou Skálou, Turnov a Český Ráj
na Národopisné výstavě 1895
7. 5. – 18. 10. 2015
300 let zpracování drahých kamenů
4. 6. – 20. 9. 2015
Geologie dětem
1. 10. – 15. 11. 2015

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Dobývání Uherského Hradiště. Válečné
a vojenské dějiny města
9. 4. – 13. 9. 2015
Slavnosti na Slovácku očima
JUDr. Alexandra Tobka
10. 9. – 4. 10. 2015

Galerie Slováckého muzea
Tomáš Absolon, Tadeáš Kotrba: My Taste In Women /
/ Damn I Love You
2. 7. – 13. 9. 2015
Malý pán
2. 7. – 13. 9. 2015
Martin Zálešák: Malba a kresba
2. 7. – 13. 9. 2015
Helena Zmatlíková: Ilustrace
15. 10. 2015 – 3. 1. 2016
Klára Klose: Obrazy, kresby, sochy 15. 10. 2015 – 3. 1. 2016

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum v Úsově
1. 5. – 31. 10. 2015

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Bombardování 1945
Staré pověsti české
Nezranitelná armáda značky Baťa
Made in Lego

Svaté obrázky
Říp štětcem, tužkou, objektivem

1. 6. – 31. 12. 2015
4. 9. – 31. 10. 2015

Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Známá neznámá. Jihočeská architektura
20. století
1. 8. – 30. 9. 2015

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Germáni na Horňácku

14. 9. – 25. 10. 2015

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Válka na silnicích a mostech
Jiří Štrajt: Návrat k motorům

26. 6. – 31. 12. 2015
21. 7. – 15. 9. 2015

Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Čestmír Suška: Znovuoživování
zapomenutých věcí

23. 5. – 30. 9. 2015

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Nová stálá expozice: Auerspergové
II. světová válka a Podblanicko
Podblanický Josef Suk

od 1. 5. 2015
7. 5. – 27. 9. 2015
12. 9. – 28. 10. 2015

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Galerie
Antonín Waldhauser (1835–1913): Obrazy
ze soukromých sbírek
do 13. 9. 2015
Autostopaři.cz
do 30. 9. 2015
Roman Sejkot: Brainsen aneb
Multidimenzionalita fotografie
20. 9. – 22. 11. 2015

Synagoga
Štěpán Mareš & Michal Kočan

Tržiště světa. Repliky historických
kostýmů 14.–19. století
22. 5. – 6. 9. 2015
Etnograf Antonín Václavík
18. 9. – 31. 1. 2016
Lubor Niederle, Národopisná výstava českoslovanská
a Uherskobrodsko
18. 9. – 31. 1. 2016

Zkameněliny severní Moravy

Velvary
Městské muzeum Velvary

kalendárium výstav

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost

23. 8. – 30. 9. 2015

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna u Příbrami
Diktatura versus naděje
Vladimír Svozil, Luděk Koloušek

1. 7. – 22. 11. 2015
29. 8. – 18. 9. 2015

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Léta války 1939–1945
do 27. 9. 2015
Tři faráři, tři políři a jeden malenický domek do 31. 10. 2015
Josef Krejsa: Ze dřeva Husova kraje
13. 6. – 13. 9. 2015
Malíř a jeho pes. Alois Boháč a Riga 11. 7. – 24. 10. 2015

Galerie Na shledanou
17. 4. – 30. 9. 2015
29. 5. – 31. 1. 2016
1. 7. – 4. 10. 2015
5. 8. – 29. 11. 2015

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Skotsko ve fotografii
8. 5. – 30. 9. 2015
O půl třetí na náměstí. Interaktivní výstava
současného komiksu
5. 6. – 27. 9. 2015

Překročení prahu. O smrti
a znovuzrození

8. 8. 2015 – 30. 5. 2016

Vraclav
Barokní areál Vraclav
Lázeňství a léčitelství v proudu času

2. 5. – 27. 9. 2015

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
1. světová válka
Emil Schwantner: Výběr z díla

4. 8. – 8. 11. 2015
12. 5. – 8. 11. 2015
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Dům čp. 222
A já pořád, kdo to tluče
Šlechta – dráteník z Harrachova

26. 5. – 6. 9. 2015
10. 9. – 15. 11. 2015

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Podpisy známých osobností
Fotovýstava ISŠT Vysoké Mýto
Život a doba Karla Čapka

13. 9. – 1. 11. 2015
27. 9. – 11. 10. 2015
18. 10. 2015 – 10. 1. 2016

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Orlí nožička a jiná svítidla

12. 7. – 31. 3. 2016

Městský úřad
Vysocká plovárna

13. 7. – 23. 9. 2015

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen Vysoký Chlumec
Sedlčansko ve fotografiích Čeňka Habarta 2. 5. – 1. 11. 2015
Mou kadeř na památku chovej
21. 5. – 28. 9. 2015

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Hračka století. Lego modely ze sbírky Karla Duse
a Lukáše Pelinky
30. 6. – 27. 9. 2015
Technické hračky
21. 7. – 20. 9. 2015
Koloniál pana Bajzy
11. 8. – 18. 10. 2015

Kaple sv. Anny
Antonín Maloň: Loutky, hračky

19. 8. – 1. 11. 2015

Vyšší Brod
Poštovní muzeum Vyšší Brod
Adof Born a ilustrace pro malé i velké

Slavné stavby, vily a rodinné
domy Bohuslava Fuchse
Jaromír Míčka: Voda a světlo
Stoletá vzpomínka na druhý rok
Velké války

6. 8. – 12. 9. 2015
8. 8. – 26. 9. 2015
18. 9. – 17. 11. 2015

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Úpičtí výtvarníci slaví 35 let

12. 9. – 31. 10. 2015

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Prokop Diviš. 250 let od úmrtí českého
vynálezce bleskovodu
do 20. 10. 2015
Pozdrav ze Žamberka
do 20. 10. 2015
Filmové střípky. 100 let od prvního
promítání v Žamberku
5. 9. – 20. 10. 2015

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Za Husem k sousedům
Král a jeho město. 750 let od
udělení privilegií

24. 6. – 30. 12. 2015
12. 9. – 18. 11. 2015

20. 5. – 20. 9. 2015
17. 6. – 13. 9. 2015
7. 7. – 4. 10. 2015

6. 9. – 31. 10. 2015

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Svět kostiček

1. 7. – 30. 9. 2015
2. 7. – 6. 9. 2015
11. 9. – 4. 10. 2015

3. 9. – 11. 10. 2015

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Dětské historické hračky

6. 6. – 13. 9. 2015
24. 9. – 15. 11. 2015

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
7. Zlínský salon mladých
Grafika a kresba 60. let
Příběh paneláků ve Zlínském kraji

5. 6. – 13. 9. 2015
10. 6. – 6. 9. 2015

Dům umění

Václav Hájek z Libočan. Život a dílo
20. 6. – 30. 9. 2015

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Potoky a potůčky Zbirožska
Adolf Born: Grafiky a ilustrace
Ludvika Záhořová: Fotografie

Tradiční strava na Znojemsku
Svatba aneb Jak šel čas

Křížova vila

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Radek Pilař dětem pro radost
Tajemství grafiky

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

1. 5. – 30. 9. 2015

Železnice
Místní vlastivědné muzeum v Železnici
Helena Červová a Olga Pechová: Doma bylo
vždycky milo
6. 8. – 13. 9. 2015
Jana Jarkovská: Krása v nás
17. 9. – 30. 10. 2015

Železný Brod
Městské muzeum v Železném Brodě – Běliště
Lidová architektura v Železném Brodě
a okolí

2. 7. – 30. 9. 2015
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1990–2015

Asociace muzeí a galerií České republiky
ve spolupráci se Západočeským muzeem v Plzni, p. o.
pod záštitou předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky,
hejtmana Plzeňského kraje Václava Šlajse a primátora města Plzně Martina Zrzaveckého
pořádá

XI. Sněm

Asociace muzeí a galerií
České republiky
4.–5. listopadu 2015
Konferenční a společenské centrum Secese
Plzeňský Prazdroj, a. s., U Prazdroje 7, Plzeň
Předběžný časový plán XI. Sněmu AMG
středa 4. listopadu 2015
9.30–11.00

Prezence účastníků (foyer Pilsner Urquell sálu)

11.00–13.00 Slavnostní zahájení XI. Sněmu AMG
		
Volba mandátové, návrhové a volební komise
		Zpráva o stavu Asociace muzeí a galerií České republiky
		
25 let AMG: 1990–2015 / PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG
		Diskuze – I. část
13.00–14.00 Přestávka na oběd
14.00–17.30 Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období 2016–2018
		/ Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., II. místopředseda AMG
		Změna Stanov AMG / PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG
		Odvolání členů proti rozhodnutím Orgánů AMG a další důležité otázky činnosti AMG
		/ PhDr. Jana Hutníková, členka Exekutivy AMG
17.30		Závěr I. dne jednání, ubytování účastníků
18.30–19.30 Prohlídka expozic a výstav Západočeského muzea v Plzni, p. o.
od 20.00	Společenské setkání členů AMG a účastníků XI. Sněmu AMG
čtvrtek 5. listopadu 2015
9.00–13.00 Diskuze – II. část
		Volby do Orgánů AMG (předseda volební komise)
		Přijetí usnesení XI. Sněmu AMG (předseda návrhové komise)
13.00		Závěr jednání
Více informací na http://www.cz-museums.cz pod záložkou Orgány AMG / Sněm.

umění žít s uměním
měsíčník o umění, architektuře, designu a starožitnostech

20na%předplatné
sleva
pro členy AMG
Slevu získáte po zadání
kódu AA15AMG
při objednávce na
artcasopis.cz

Předplaťte si Art+Antiques a získáte
12 čísel časopisu (z toho 2 dvojčísla)
Zdarma Ročenku ART+
ARTcard s programem Sphere card
Přístup do elektronického archivu časopisu

Díky ARTcard ušetříte až 50 % na
vstupném v našich partnerských
galeriích, muzeích, divadlech
a u dalších partnerů. Navíc
s programem Sphere card, který
nabízí další výhody a slevy na více
než 10 000 místech v ČR a SR.

