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Pomoc jen pro velké
V závěru letošních prázdnin byl 2. srpna 2016 ukončen
příjem žádostí o podporu pro muzea a galerie z výzvy č. 21
Integrovaného regionálního operačního programu, Investiční priorita 06.3.33 – Zachování, ochrana, propagace
a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Krátce na to byla
26. srpna 2016 Ministerstvem pro místní rozvoj zveřejněna
výzva č. 48 stejné Investiční priority s termínem podávání
žádostí do 31. října 2022. Jde o výzvy, na něž čekala mnohá
muzea jako na spásu. V rámci pravidel, o nichž se ještě
zmíním, totiž mohou muzea a galerie čerpat z tohoto programu finanční podporu na zvýšení ochrany sbírkových
fondů, konzervování a restaurování sbírkových předmětů,
zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér, digitalizaci a digitální evidenci sbírek,
zabezpečení a osvětlení objektů nebo na rekonstrukce
stávajících a budování nových expozic a depozitářů. Podpořena přitom mohou být muzea, která splňují zároveň
všechny tyto podmínky: muzeum je zřizováno státem nebo
krajem, spravuje sbírku podle zákona o ochraně sbírek
muzejní povahy a průměrná návštěvnost muzea, vypočítaná jako průměr za poslední tři roky, překročila 30 000
návštěvníků.
Vyhlášení těchto výzev a především stanovení kritérií
pro hodnocení projektů žádajících o podporu předcházela
řada jednání, na nichž se Exekutiva AMG mohla podílet
díky spolupráci s Odborem ochrany movitého kulturního
dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR a s Komisí Rady Asociace krajů ČR pro kulturu, památkovou péči
a cestovní ruch. Díky tomu se podařilo z hodnotících kritérií
vyřadit některé nonsensy (zpřístupnění 20 % sbírkového
fondu či depozitář po rekonstrukci s nulovým energetickým standardem, vzdálený max. 15 minut od pracoviště).
I když se nakonec podařilo tato „kritéria“ zvrátit, z možnosti žádat o podporu byla kvůli výši průměrné roční návštěvnosti vyřazena menší muzea, byť zřizovaná kraji, která
by pro svůj další rozvoj, ochranu sbírek jako kulturního
dědictví i zvýšení návštěvnické atraktivity právě finance z jiných zdrojů než od zřizovatele nutně potřebovala. Bez možnosti žádat o finanční prostředky z IROP zůstala všechna
muzea a galerie, zřizovaná městy a obcemi (což jsou i velká
muzea, např. Muzeum města Brna, Ostravské muzeum či
Muzeum města Ústí nad Labem, všechny s návštěvností
vysoce přesahující požadovaných 30 000 návštěvníků ročně). Vzhledem k tomu, co bylo v původním návrhu kritérií,
však buďme rádi, že na finanční podporu z IROP dosáhnou
alespoň některé instituce, jež nejsou zřizovány státem. Alternativním dotačním titulům, určeným širokému spektru
organizací, se věnuje téma tohoto čísla.
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TÉMA / DOTAČNÍ TITULY PRO MUZEA A GALERIE V ČR

Dotační tituly
pro muzea a galerie v ČR
Možnosti dotačních programů v regionech

N

a základě rešerše provedené ve
spolupráci s příslušnými odbory
krajských úřadů, kterým tímto chceme poděkovat za poskytnuté podklady, přinášíme na tomto místě přehled
dotačních možností (jistě ne vyčerpávající), které jednotlivé kraje nabízí
muzeím, galeriím a dalším organizacím v oblasti kultury.

Jihočeský kraj
V dané oblasti kraj pravidelně vypisuje
dva dotační programy. Zveřejňovány
jsou zpravidla v listopadu, vyhlašovány
v lednu–únoru daného roku a schvalovány v první polovině dubna.

Podpora muzeí a galerií

První výzva pro rok 2016 byl vyhlášena 15. února 2016 ve dvou opatřeních:
■■ Úpravy v expozicích – dotační program je určen na dovybavení muzeí a galerií, drobné úpravy (např.
panely, vitríny, závěsná zařízení,
výměna osvětlení apod.); dotace
není určena ke stavebním úpravám, finanční podpora může činit
maximálně 70 % celkových nákladů
projektu.
■■ Propagace muzeí a galerií – dotační
program je určen na podporu vydání propagačních materiálů tištěných nebo elektronických, výrobu
drobných propagačních předmětů,
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informační tabule, webové stránky
a jejich úpravy. Finanční podpora
může činit maximálně 70 % celkových nákladů projektu.
Celková alokace 1 000 000 Kč. Do
uzávěrky dne 26. února 2016 bylo doručeno v řádném termínu elektronicky
69 žádostí v celkové výši požadovaných
prostředků 2 511 201 Kč. Program se
nevztahuje na organizace zřizované
státem či Jihočeským krajem.

Podpora kultury

■■ Podpora kultury – podpora všech
kulturních žánrů (hudba, tanec,
divadlo, folklór, film, fotografie,
umělecká a tradiční lidová řemesla, publikace, výtvarné umění, výstavy). Preferovány byly projekty
přispívající k rozšíření a zkvalitnění kulturní nabídky, udržení tradic
a propagace Jihočeského regionu
a dále kulturní projekty osob se
zdravotním postižením.
■■ Podpora soutěží a přehlídek – neinvestiční prostředky poskytované
na projekty v oblasti postupových
přehlídek soutěží.
Celková alokace v roce 2016 činila
8 mil. Kč. Oprávnění žadatelé tvořili
široké spektrum subjektů, od fyzických osob přes spolky, obce po organizace zřizované krajem či státem.

Jihomoravský kraj
Podpora projektů v oblasti
kultury

Primárním dotačním programem určeným pro subjekty působící v oblasti kultury a realizující kulturní akce
různého typu a zaměření, včetně expozic a výstav a dalších akcí vážících
se k činnosti muzejních a galerijních
institucí, je dotační program Podpora
rozvoje v oblasti kultury a památkové péče. V rámci tohoto dotačního
programu jsou finanční prostředky
poskytovány ve čtyřech dotačních
titulech, z nich pro oblast kultury
je určen dotační titul 1 – Podpora
projektů v oblasti kultury. Minimální výše dotace je 20 tis. Kč (pro rok
2016), maximálně může žadatel obdržet 150 000 Kč (dotační titul 1),
100 000 Kč (dotační titul 2), 500 000
Kč (dotační titul 3), 200 000 Kč (dotační titul 4). Finanční prostředky
jsou poskytovány výhradně na akce
neinvestičního charakteru.
Cílem dotačního programu je
podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce, profesionální
nebo neprofesionální uměleckou činnost v různých oblastech kulturních
žánrů (hudby, tance, divadla, výtvarného umění, folklóru a uměleckých
řemesel) s cílem uchování kulturního dědictví a prezentace kraje doma
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Příjemcem dotace může být fyzická
nebo právnická osoba, která pořádá
či realizuje projekt na území Jihomoravského kraje, nebo pořádá či realizuje projekt, jehož realizace je či bude
pro Jihomoravský kraj přínosem, nebo
vlastní na území Jihomoravského kraje movitou či nemovitou kulturní památku. Celková alokovaná částka pro
rok 2016 byla 23 700 000 Kč, termín
podání žádostí je začátek kalendářního roku (leden–březen).
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Muzejní noci a Noci kostelů
v Jihomoravském kraji

Druhým dotačním programem prioritně směřovaným k činnosti muzeí
a galerií je dotační program Muzejní
noci a Noci kostelů v Jihomoravském
kraji. Minimální výše dotace je rovněž
20 tis. Kč, maximálně je na realizaci
konkrétní akce poskytována dotace
ve výši 100 tis. Kč. I zde musí být
výdaje akce výhradně neinvestičního
charakteru. V případě obou dotačních programů musí být podíl spolufinancování ze strany žadatele 50
% a žadatelem může být fyzická nebo
právnická osoba, která pořádá projekt na území Jihomoravského kraje
nebo v případě, že realizace tohoto
projektu je přínosná pro Jihomoravský kraj. Většina dotačních programů
vypisovaných krajem je vyhlašována
Radou Jihomoravského kraje jednou
ročně, vždy na počátku kalendářního
roku.
Cílem dotačního programu je
podpora subjektů realizujících kulturní aktivity a akce zařazené do Festivalu muzejních nocí 2016, a dále
kulturní aktivity a akce uskutečněné
v rámci Noci kostelů 2016.

Předmětem dotace jsou např. výstavní činnost, hudební a divadelní
vystoupení, propagace, ukázky, prezentace a další činnosti realizované
v rámci festivalů) konající se na území Jihomoravského kraje. Minimální
výše dotace je 20 000 Kč, maximální
výše dotace 100 000 Kč. Příjemcem
dotace může být fyzická či právnická
osoba realizující projekt v rámci Festivalu muzejních nocí nebo v rámci
Noci kostelů. Celková alokovaná částka je 1 000 000 Kč, termín podání
žádostí je začátek kalendářního roku
(leden–březen).

Dotační program v oblasti
environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty

Cílem dotačního programu je finanční podpora neinvestičních činností
nevládních neziskových organizací
a obcí v oblasti environmentálního
vzdělávání, výchovy a osvěty. Předmětem dotace jsou vzdělávací a osvětové
činnosti v oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty: podpora
aktivního zapojení dětí, mládeže i dospělých do péče o životní prostředí,
podpora tradičních i netradičních

Foto: Nadace LHS Vyškov

i v zahraničí, dále pak podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků zapsaných na seznamu
UNESCO a podpora zachování a obnovy movitých i nemovitých kulturních památek.
Předmětem dotace jsou:
■■ kulturní aktivity, akce profesionálního i neprofesionálního umění se
zaměřením na hudbu (koncerty,
festivaly, přehlídky), divadelní a výtvarnou tvorbu (představení, festivaly, výstavy, sympózia, přehlídky,
apod.), taneční umění a podporu
tradiční lidové kultury (dotační titul 1);
■■ akce související s nemateriálními statky zapsanými na seznamu
UNESCO – jízdou králů a slováckým verbuňkem (dotační titul 2);
■■ podpora odstranění havarijních
stavů nemovitých kulturních památek, kterými jsou: stavební obnova
kulturních památek v kraji spočívající v obnově střech včetně krovů
a klempířských prvků, ve statickém
zajištění budov či v obnově fasád
vč. výplní otvorů na nemovitostech
v obcích s počtem obyvatel do 6 000
a zároveň takových, které mají stavebně zajištěnou statiku a střechu
včetně krovů a klempířských prvků
(dotační titul 3);
■■ podpora záchrany bezprostředně
ohrožených nemovitých a movitých
památek s preferencí restaurování
soch a maleb včetně jejich součástí
a dále hudebních nástrojů (dotační
titul 4).

XII. Vyškovská muzejní noc v Nadaci LHS — Muzeu letecké a pozemní techniky
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Dotační program na činnost
národnostních menšin
v Jihomoravském kraji

Cílem dotačního programu pro rok
2016 je finanční podpora neinvestičních projektů zaměřených:
■■ na podporu vzdělávacích programů
v oblasti národnostních menšin;
■■ na podporu volnočasových aktivit
dětí a mládeže (činnost výtvarná,
taneční, dramatická, sportovní)
v oblasti národnostních menšin;
■■ na kulturní aktivity a akce národnostních menšin (včetně vydavatelské činnosti);
■■ na podporu mimořádných kulturních akcí místního, regionálního
i nadregionálního významu v oblasti národnostních menšin.
Dotace má následující priority: projekty na podporu začlenění příslušníků národnostních menšin v oblasti
vzdělávání a integrace dětí a mládeže
se speciálními vzdělávacími potřebami, projekty konkrétně zaměřené na
podporu činnosti neziskových organizací zabývajících se mimoškolní a neformální výchovou a volnočasovými
aktivitami, projekty konkrétně zaměřené na udržení kulturních tradic
národnostních menšin.
Maximální výše dotace na jeden
projekt může činit 300 000 Kč, 25%
spoluúčast. Žádost o dotaci mohou
podat právnické osoby, které pracují
ve prospěch národnostních menšin
se sídlem na území Jihomoravského
kraje s výjimkou právnických osob
zřizovaných Jihomoravským krajem,
obcí, státem; žadatelem současně
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nemohou být obce (města). Alokovaná
částka je 1 400 000 Kč, termín podání
žádostí: začátek kalendářního roku
(leden–březen).

Karlovarský kraj
Organizace zřizované krajem

Krajský úřad Karlovarského kraje
neposkytuje svým příspěvkovým organizacím dotace z žádného dotačního titulu, poskytuje jim finanční
prostředky na jejich provozní a investiční činnost. Je však možné při
výjimečných příležitostech (oslavy výročí, vydání sborníku nebo obsáhlejší
publikace atd.) požádat zřizovatele
o mimořádnou dotaci a po jejím schválení je pak přímo zaslána příspěvkové
organizaci. Pokud se s akcí počítá již
při tvorbě rozpočtu, je dotace přímo
zařazena do provozního příspěvku organizace.
Výjimkou byly letošní oslavy výročí narození Karla IV., kdy byl vyhlášen
zvláštní Dotační program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu na
podporu kulturních aktivit v oblasti
oslav výročí 700 let narození Karla IV.
v roce 2016 kde bylo rozděleno mezi
žádající subjekty včetně příspěvkových
organizací celkem 1 500 000 Kč na
podporu akcí ve smyslu dotačního
programu.

Příspěvkové organizace z oblasti
kultury Karlovarského kraje se snaží získat finanční podporu z jiných
zdrojů, jako jsou např. dotační tituly
Ministerstva kultury ČR, Státního
fondu kultury, nestátních programů
a fondů a programů Evropské unie,
např. IROP – Zefektivnění ochrany
a využívání sbírkových a knihovních
fondů a jejich zpřístupnění – SC 3.1,
nebo Kreativní Evropa 2014–2020,
dílčí program Kultura.

Dotační program na podporu
kulturních aktivit

Dne 30. září 2016 byl zastupitelstvem vyhlášen Dotační program pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje – odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního
ruchu na podporu kulturních aktivit
určený právnickým i fyzickým osobám
a územně samosprávným celkům, které nejsou zřizovány či založeny Karlovarským krajem.
Maximální možná výše dotace
v jednom případě činí 100 000 Kč,
spoluúčast žadatele tvoří min. 20 %
finančních prostředků. Lhůta pro podání žádosti je od 1. prosince 2016
do 9. ledna 2017. O žádostech bude
rozhodnuto nejpozději do 30. června
2017. Předpokládaný celkový objem
finančních prostředků vyčleněných
z rozpočtu Karlovarského kraje pro
rok 2017 činí 3 mil. Kč.

Foto: Město Karlovy Vary

environmentálních osvětových akcí/
/činností (mimo Den Země).
Minimální výše dotace na jeden
projekt je 20 000 Kč, maximální
výše na jeden projekt je 80 000 Kč.
Příjemci dotace mohou být nevládní
neziskové organizace, obce. Alokovaná částka je 1 000 000 Kč, termín podání žádostí je začátek kalendářního
roku (leden–březen).

Slavnostní zahájení lázeňské sezóny v Karlových Varech v květnu 2016
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Podmínkou poskytnutí dotace je
schválení rozpočtu Karlovarského
kraje – odboru kultury, památkové
péče, lázeňství a cestovního ruchu pro
rok 2017. Od 8. září 2016 jsou v platnosti nová pravidla a formuláře pro
poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na projekty z oblasti
kultury a podporu kulturních aktivit,
platné pro podávání žádostí o dotace
pro rok 2017 a výše.

Kraj Vysočina
Kraj Vysočina nemá v současné době
vyhlášený žádný dotační program,
který by představoval regionální alternativu IROP, tedy se zaměřoval na
uložení, správu a prezentaci sbírkových předmětů (depozitáře či expozice
muzeí a galerií).
Pravidelně jsou však vyhlašovány
dotační tituly, které mohou být z pohledu muzeí a galerií či jejich zřizovatelů zajímavé, protože se vztahují i na
oblasti související s muzejní činností
– jako je např. vydávání publikací (GP
Edice Vysočiny), podpora využívání
informačních a komunikačních technologií – webové stránky, archivace
dat (GP Informační a komunikační
technologie), budování nevšedních interaktivních turistických expozic (GP
Doprovodná infrastruktura cestovního
ruchu).

Edice Vysočiny 2016

Cílem programu je zajistit spolufinancování edičních počinů odborné a populárně-naučné povahy o významných
osobnostech, historických událostech
a kulturním dědictví Kraje Vysočina
zaměřených na popularizaci a širší
poznání kulturních tradic. Finanční
podpora je určena pro vydání tištěných publikací s širším společenským
přínosem v regionu a na vydání významných publikací s prokazatelným
významem pro Kraj Vysočina. Uzávěrka byla 30. června 2016, jedná se
o dvouletý grant, další předpokládané
vyhlášení je červen 2018.
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Informační a komunikační
technologie 2016

Cílem programu je podpora zvýšení
úrovně využití informačních a komunikačních technologií (dále jen
„ICT“) v Kraji Vysočina s důrazem
na bezpečnost prostředků ICT, vzdělávání v oblasti ICT, zálohování dat
a nasazení virtualizačních technologií
pro efektivnější využití ICT. Uzávěrka
byla 15. dubna 2016, jedná se o jednoletý grant, další předpokládané vyhlášení je březen 2017.

Doprovodná infrastruktura
cestovního ruchu 2015

Cílem programu je podpora rozvoje
doprovodné infrastruktury cestovního
ruchu zaměřené na rozvoj zážitkové
turistiky na území Kraje Vysočina. Zážitková turistika umožňuje návštěvníkům kraje poznat kulturní a přírodní
bohatství prostřednictvím atraktivní
nabídky. Jedná se o atraktivní formu
poznávání, která motivuje k návštěvě
kraje (nejen v době hlavní sezóny, ale
i mimo ni), a dále vhodným způsobem
rozšiřuje nabídku poznávání a tím zvyšuje její konkurenceschopnost. Uzávěrka byla 7. května 2015, jedná se
o dvouletý grant, další předpokládané
vyhlášení je duben 2017.
V minulém období byl také vyhlašován GP Klenotnice Vysočiny, který
podporoval restaurování a konzervování sbírkových předmětů a modernizaci expozic muzeí a galerií v Kraji
Vysočina. Chtěli bychom tento grantový program navrhnout na vyhlášení v příštím roce, v této chvíli však
nemůžeme zaručit, že bude schválen.
O jeho zařazení se bude rozhodovat
v závěru roku 2016.

Královéhradecký
kraj
Kraj vyhlašuje každoročně několik dotačních programů, které mohou využít
také muzea a galerie, včetně příspěvkových organizací kraje. Dne 12. září
2016 byly schváleny tyto:

Podpora a rozvoj profesionálních
i neprofesionálních kulturních
aktivit

Program je zaměřen na podporu kulturních projektů, které mají v kraji
svou tradici, ale i projektů nových či
méně známých, které svým zaměřením obohatí kulturní dění v regionu,
zejména z oblasti divadla, hudby, výtvarných, fotografických či filmových
projektů, tanečního umění, tradiční lidové kultury a folklóru, výstavní a další programy muzeí a galerií.
Podporovány budou projekty, které prezentují Královéhradecký kraj
v zahraničí. Z programu mohou být
financovány pouze neinvestiční výdaje bezprostředně spojené s realizací
projektu.
Lhůta pro podávání žádostí je
17. října 2016 – 16. ledna 2017. Předpokládaný celkový objem peněžních
prostředků vyčleněných v rozpočtu
kraje na podporu stanoveného účelu
je 1 970 000 Kč.
Vlastníci kulturních a národních
památek (tedy nikoli organizace zřizované státem či krajem) mohou využít
dotačních programů Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého kraje a Restaurování kulturních
památek Královéhradeckého kraje.

Liberecký kraj
Dotační fond Libereckého kraje podporuje mj. oblast kultury, památkové
péče a cestovního ruchu. V této oblasti
je aktuálně vypsáno 5 programů:
■■ Kulturní aktivity v Libereckém kraji
za účelem rozvoje regionální kultury a zachování tradic;
■■ Záchrana a obnova památek v Libereckém kraji za účelem zachování
a obnovy movitých a nemovitých
kulturních památek na území Libereckého kraje, restaurování kulturních památek nebo jejich částí, které jsou díly výtvarných umění nebo
uměleckořemeslnými pracemi;
■■ Stavebně historický průzkum za
účelem průzkumu a dokumentace
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Moravskoslezský
kraj
Rada kraje na své schůzi dne 6. září
2016 schválila podmínky dotačních
programů: Program podpory aktivit
v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2017 a Program obnovy
kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí v Moravskoslezském kraji na rok 2017.

Program podpory aktivit
v oblasti kultury

Program má čtyři dotační okruhy:
■■ Zážitková kultura – koncerty či
představení, divadelní představení,
folklorní festivaly, festivaly a přehlídky, akce k významným výročím
slavných rodáků, akce k jiným významným výročím.
■■ Výstavní činnost – výstavy.
■■ Literární a audiovizuální činnost
– publikace a záznamové nosiče se
zaměřením na kulturu, místopis
Moravskoslezského kraje, jeho významné rodáky a významná výročí.
Dále se jedná o překlady odborné
literatury v oblasti kultury a umělecké literatury. Předmětem podpory není periodický tisk.
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■■ Přednášková činnost – přednášky,
odborné semináře a konference zaměřené na kulturní témata.
Termín pro podání žádosti o dotaci je
25. října – 5. prosince 2016. Příjemci
dotace mohou být právnické a fyzické
osoby vykonávající činnost v oblasti
kultury, kromě příspěvkových organizací kraje či státu. Minimální výše
dotace na jeden projekt je 30 000 Kč,
maximální výše dotace je 150 000 Kč,
spoluúčast tvoří 50 % nákladů.

Program obnovy kulturních
památek a památkově
chráněných nemovitostí

Program je vyhlášen ve dvou okruzích:
■■ Obnova kulturních památek a památkově chráněných nemovitostí
– podpora údržby, opravy, rekonstrukce či jiné úpravy kulturní památky nebo památkově chráněné
nemovitosti.
■■ Restaurování kulturních památek
– podpora restaurování kulturních památek, které jsou především významnými díly výtvarného
umění nebo uměleckořemeslnými
pracemi umístěnými v exteriéru
nebo v budovách zpřístupněných
veřejnosti zejména pro kulturní,
výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely.

Termín pro podání žádosti o dotaci je
25. října 2016 – 10. ledna 2017. Dotace v rámci programu nelze poskytnout
na obnovu kulturních památek nebo
památkově chráněných nemovitostí ve
vlastnictví Moravskoslezského kraje
nebo České republiky. Minimální výše
dotace poskytnuté na jeden projekt
činí 50 000 Kč, maximální výše činí
350 000 Kč.

Olomoucký kraj
Olomoucký kraj dlouhodobě poskytuje organizacím, institucím, zájmovým
spolků, klubům, sdružením i jednotlivcům působícím v oblasti kultury
finanční podporu. Každoročně jsou
krajským zastupitelstvem vyhlašovány
dotační programy, do nichž se mohou přihlásit subjekty splňující požadovaná kritéria a mezi nimi i provozovatelé muzeí a galerií všech typů
a velikostí.
Pro rok 2016 byl vyhlášen dotační program Program podpory kultury
v Olomouckém kraji obsahující dva dotační tituly. Program je zpravidla vyhlašován k závěru kalendářního roku.

Podpora kulturních aktivit

Tradičním dotačním titulem, vymezeným aktuálním rokem, je Podpora
kulturních aktivit; v roce 2016 činila

Foto: Lubomír Kvapil

nemovitých kulturních památek na
území Libereckého kraje;
■■ Archeologie za účelem záchrany
a poznání archeologického dědictví v Libereckém kraji;
■■ Poznáváme kulturu za účelem podpory účasti žáků jednotlivých tříd
základních škol v Libereckém kraji
a jejich doprovodu na připravených
aktivitách příspěvkových organizací Libereckého kraje pro oblast kultury. Způsobilými žadateli jsou základní školy na území kraje. Lhůta
pro podávání žádostí je od 3. října
2016 průběžně do vyčerpání částky určené pro tento program, nejpozději však do 30. dubna 2017.
Pro tento program je alokováno
250 000 Kč, maximální výše dotace pro jednu žádost je 8 000 Kč.

Z dotačních programů bylo podpořeno i Muzeum baroka v Uničově, otevřené 2010
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předpokládaná výše poskytnuté částky
22 mil. Kč. V tomto dotačním titulu jsou podporovány kulturní aktivity různých typů pořádané fyzickými
i právnickými osobami všech skupin
obyvatel kraje: pořádání kulturních
akcí (např. koncerty či divadelní představení, folklórní festivaly, výchovné
pořady, festivaly a přehlídky, akce
k výročím), podpora aktivit neprofesionálních kulturních a uměleckých
sdružení, tvůrčí aktivity související
s územím kraje, výstavní a galerijní
činnost, literární a audiovizuální tvorba, vydávání a překlady umělecké literatury, kulturní periodika, umělecká
činnost a dokumentární díla zaměřená na historii i současnost kraje a jeho
obyvatel, kulturně-vzdělávací činnost
mj. přednášky, workshopy, semináře
a konference, reprezentace a propagace kraje, např. na akcích nadregionálního významu, celorepublikových
nebo v zahraničí.

Víceletá podpora významných
kulturních akcí

Úplnou novinkou mezi kulturními
dotačními tituly Olomouckého kraje
je Víceletá podpora významných kulturních akcí. Titul je vyhlášený na roky
2016–2018; v každém roce tohoto tříletí byla pro žadatele alokována suma
11 milionů Kč.
Z těchto prostředků jsou podporovány mimořádné a dlouhodobě realizované významné kulturní akce a aktivity zvlášť důležité pro rozvoj kultury
v Olomouckém kraji, např. hudební
a scénické umění, výtvarné umění
a architektura, samostatná umělecká
tvorba, zprostředkování uměleckých
výtvorů, které jsou součástí kulturního
dědictví, včetně ediční činnosti, výstavní a galerijní činnost, krásná literatura i publicistika, filmová a audiovizuální tvorba a festivaly a přehlídky
ve všech oblastech umělecké činnosti.
Výhodou příjemců dotací v tomto titulu je, že díky odsouhlasené tříleté
podpoře mohou připravit a realizovat
víceleté projekty.
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Vedle kulturních dotačních programů ovšem Olomoucký kraj poskytuje i další „muzejní“ finanční dotace,
např. od roku 2007 smluvně podporuje provoz Muzea umění Olomouc více
než 20 miliony korun ročně.
O finanční dotaci z obou dotačních titulů Programu podpory kultury
v Olomouckém kraji se tedy mohou
ucházet provozovatelé muzeí a galerií
všech typů a velikostí, nově i příspěvkové organizace Olomouckého kraje.
Závisí jen na obsahu a rozsahu projektu, který chtějí s finanční podporou
Olomouckého kraje realizovat. V silné
konkurenci je nejdůležitější kvalita
projektu.

Pardubický kraj
Podpora preventivní péče
o sbírky muzeí a galerií

V rámci Programu podpory Kultury
a památkové péče v Pardubickém kraji na rok 2017, v oblasti preventivní
péče o sbírky muzeí a galerií, je podán
návrh na následující podprogramy:
■■ Zlepšení vybavení depozitářů a expozic muzeí a galerií – vybavení
depozitářů a expozic odpovídajícím mobiliářem, včetně pořízení
přístrojové techniky (zvlhčovače,
vysoušeče, zabezpečení…).
■■ Zlepšení péče o sbírkový fond – restaurování, konzervování a dokumentace sbírkového fondu, včetně
pořízení příslušného vybavení, dodavatelské zpracování sbírky nebo
její části, digitalizace sbírek.
Žadateli mohou být fyzické a právnické osoby zaměřené na činnost v oblasti ochrany, prezentace a popularizace
movitého kulturního dědictví (sbírkotvornou činnost) na území kraje,
spravující sbírky zapsané v CES. Za
příspěvkové organizace zřizované
městy a obcemi žádá vždy jejich zřizovatel.
O příspěvek nemohou žádat příspěvkové organizace zřizované poskytovatelem či státem.

Na podporu činnosti subjektů
prezentujících historické a kulturní dědictví, jejichž činnost nesplňuje podmínky stanovené zákonem
č. 122/2000 Sb., je určen třetí podprogram. Žadateli mohou být fyzické
a právnické osoby prezentující historické a kulturní dědictví na území
Pardubického kraje, které nespravují
sbírky zapsané v CES.
Minimální výše dotace je ve všech
podprogramech 10 000 Kč, maximální výše dotace je 80 000 Kč.
Dalšími oblastmi Programu podpory kultury a památkové péče v Pardubickém kraji je Podpora kulturních
aktivit, Podpora stavební obnovy
a restaurování kulturních památek
a drobných objektů památkového charakteru v Pardubickém kraji, Podpora subjektů činných v oblasti kultury
a Příspěvky na provoz a návratná finanční výpomoc příspěvkovým organizacím v oblasti kultury zřizovaným
Pardubickým krajem. Dotační program na rok 2017 není dosud schválen vyhlašovatelem – návrh je pouze
předběžný.

Plzeňský kraj
Plzeňský kraj podporuje kulturu především dvěma dotačními programy.
Programy jsou zveřejňovány ke konci
kalendářního roku.

Podpora kultury 2016

Program podpory kultury v Plzeňském
kraji pro rok 2016 si kladl za cíl poskytovat přímou i nepřímou podporu
uchování existujících kulturních hodnot a nakládání s nimi, stejně jako
tvorbě hodnot nových; vytvářet kvalitní prostředí „veřejného prostoru“ pro
obyvatele i návštěvníky kraje, podporovat identitu a prestiž regionálních
lokalit.
Žadateli mohly být fyzické osoby
podnikající a právnické osoby, jejichž
projekt naplňuje cíle tohoto Programu,
kromě příspěvkových organizací kraje.
Celkový objem vyčleněných finančních
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prostředků dosahoval 2 500 000 Kč,
maximální požadovaná částka nemohla přesáhnout 100 000 Kč.

Mikrogranty na podporu
a oživení kulturních
a uměleckých aktivit 2016

Účelem podpory bylo oživení kulturního dění v Plzeňském kraji, prezentace
aktivit neprofesionálních uměleckých
sdružení a osob, zviditelnění všech aktivit neprofesionálního umění a všech
forem uměleckého vzdělávání.
Žadateli mohly být fyzické osoby,
fyzické osoby podnikající a právnické
osoby, jejichž projekt naplnil cíl tohoto Programu. Celkový objem vyčleněných finančních prostředků
dosahoval 800 000 Kč, maximální
požadovaná částka v jednom projektu byla 20 000 Kč.

Středočeský kraj
Středočeský Fond kultury
a obnovy památek

Pro subjekty působící na území Středočeského kraje v oblasti kultury
a památkové péče je zřízen dotační program pro poskytování dotací
z rozpočtu Středočeského kraje pod
názvem Středočeský Fond kultury
a obnovy památek. Prostřednictvím
tohoto Fondu poskytuje Středočeský
kraj dotace v rámci čtyř tematických
zadání, kterými jsou:
■■ obecní knihovny;
■■ obnova kulturních památek;
■■ obnova drobných památek;
■■ podpora projektů v oblasti kultury.

Podpora projektů v oblasti
kultury

Pro subjekty působící v oblasti kultury a realizující kulturní akce nejrůznějšího typu a zaměření je primárně
určena podpora v rámci tematického
zadání Podpora kultury.
V rámci této podpory jsou finanční prostředky poskytovány na projekty, které splňují alespoň některé z následujících kritérií: kvalita projektu,
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jedinečnost projektu, tradice, nadlokálnost projektu, novátorství. Jedná se
o projekty zejména v oblastech amatérské kultury jako je divadlo, folklór,
tradiční lidová kultura, hudba, tanec,
film, foto, výtvarné umění a literatura,
soutěže a publikační činnost. Z této
oblasti podpory je dále možno podpořit celoroční dobrovolnou kulturní
činnost, kulturní slavnosti k významným kulatým výročím, historické slavnosti, bitvy a oživení památek, projekty muzejního typu. Vždy by mělo
dojít k posílení věhlasu Středočeského
kraje. U festivalů, přehlídek a soutěží
je požadována alespoň krajská úroveň.
Akce/projekt musí být ukončen do
konce kalendářního roku, ve kterém
je dotace poskytnuta.
Žadatelem o dotaci může být fyzická osoba i právnická osoba. Dotaci
z programu je možné poskytnout na
projekty spolufinancované ze státního rozpočtu a prostředků Evropské
unie. Maximální výše poskytnuté dotace je 120 000 Kč, minimální částka, o kterou může žadatel požádat, je
10 000 Kč. Finanční spoluúčast žadatele je 5 %. Z dotace nelze hradit
pohoštění, s výjimkou cen do soutěží (např. dětské soutěže). Alokovaná
částka pro celý Fond v roce 2016 je
18 000 000 Kč.

Ústecký kraj

Dotační tituly MK ČR

Zlínský kraj

Z dotačních titulů na rok 2016 byly
k podpoře oblasti kultury v rámci
Středočeského kraje využity rovněž
programy Ministerstva kultury České
republiky:
■■ Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví – preventivní ochrana před nepříznivými
vlivy prostředí.
■■ Podpora výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví, tematický
okruh 1: Edukační aktivity v rámci
muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy.
■■ Podpora tradiční lidové kultury –
regionální pracoviště.

Ústecký kraj se soustřeďuje především
na zajištění veřejného zájmu uchování
celkem 10 sbírek muzejní povahy (které jsou ve vlastnictví kraje a o které
se stará prostřednictvím jím zřizovaných organizací) a poskytování veřejných (standardizovaných) služeb v této
oblasti.
Nabízí ještě možnost financovat
muzejní činnost (především tu směřovanou k veřejnosti – tedy pořádání
výstav apod.) z těchto dvou dotačních
titulů:
■■ Dotační program na podporu regionální kulturní činnosti; určen
pro organizace působící na území
Ústeckého kraje, vypisován každoročně počátkem roku v lednu;
■■ Fond Ústeckého kraje; určen taktéž
pro organizace působící na území
Ústeckého kraje, ale otevřen pro
podávání žádostí po celý rok.
Dále existuje jistá možnost i na úrovni obcí, resp. větších měst (Teplice,
Chomutov, Most, Litoměřice, Děčín),
která disponují vlastními fondy či dotačními tituly pro oblast kultury, které
naše muzea a galerie využívají (vedle
dotačních titulů vypisovaných např.
Ministerstvem kultury ČR).

Organizace zřizované krajem

Zlínský kraj je zřizovatelem 8 příspěvkových organizacích (PO) činných
v oblasti kultury, mezi nimiž jsou čtyři
muzea a jedna galerie. Činnost těchto
významných paměťových institucí je
financována z rozpočtu zřizovatele
– organizacím je poskytován neinvestiční příspěvek na provoz, který
činí kolem 70 % veškerých příjmů
organizace.
Mezi další příjmy, ze kterých lze
financovat jejich aktivity, patří dotace
poskytované ministerstvy ČR, dotace
a dary (od soukromých osob, firem,
obcí, nadací a dalších). V případě
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financování investičních akcí sloužících k rozvoji instituce poskytuje zřizovatel investiční dotaci, případně organizace zapojují vlastní fond investic.
V případě, že se PO rozhodnou zapojit
do projektů financovaných EU s vysokým finančním objemem, kde je zapotřebí jejich předfinancovaní, Zlínský
kraj poskytuje PO návratnou finanční
výpomoc, aby nebyla ohrožena jejich
činnost, a to až do doby celkového proplacení projektu z dotačních prostředků EU. Z rozpočtu Zlínského kraje
nelze poskytovat dotace pro muzea,
která jsou příspěvkovou organizací
Ministerstva kultury ČR.

Fond Zlínského kraje – sekce
kultura

Zlínského kraje nebo spolky. Dotace je poskytována na jednorázovou
akci v roce za podmínek stanovených
v Programu na podporu kulturních
aktivit. Touto formou nelze financovat
muzejní činnost krajských kulturních
organizací.

Nadace Synot

Další možností jsou grantová řízení
Nadace Synot, jehož Kulturní grant je
určen spolkům a organizacím či jiným
právnickým subjektům zajišťujícím
kulturní a jiné společenské akce, nestátním neziskovým a příspěvkovým
organizacím či fyzickým osobám zastupujícím sdružení bez právní subjektivity. Konkrétní programy pro rok
2017 ještě nejsou zveřejněny.

Dotační program Zlínského kraje
Fond Zlínského kraje – sekce kultura
umožňuje financovat kulturní akce
muzeí, jejichž zřizovatelem jsou obce

Ze zaslaných materiálů zpracovaly
TEREZA ZÁCHOVÁ
JANA JEBAVÁ

Šance pro regiony na hranici
s Bavorskem
JANA HUTNÍKOVÁ
MUZEUM ČESKÉHO LESA V TACHOVĚ

S

tejně jako v předchozím zúčtovacím období, i v tomto je možno
využívat pro rozvojové projekty programy spolupráce, které jsou financovány z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Konkrétně v oblasti krajů
Karlovarského, Plzeňského a Jihočeského je to Program příhraniční spolupráce Česká republika – Svobodný
stát Bavorsko, Cíl EÚS 2014–2020.
Podmínkou je, že na projektu se podílí
nejméně jeden český a jeden bavorský partner. Bavorský musí mít sídlo
v oblasti statutárních měst Amberg,
Bayreuth, Hof, Passau, Regensburg,
Straubing, Weiden in der Oberpfalz.
Na realizaci příhraničních projektů
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mezi Svobodným státem Bavorsko
a Českou republikou bude v programovém období 2014–2020 k dispozici
103,4 mil. Eur.
Při přípravě projektové žádosti
se partneři dohodnou, který z nich
má pozici vedoucího partnera. Ten
pak předkládá společnou dvojjazyčnou
žádost o dotaci a nese celkovou zodpovědnost za realizaci projektu. Jsou
definována čtyři kritéria spolupráce,
z nichž kritérium společné přípravy
a společné realizace projektu je nutno
splnit vždy. Z dalších dvou – společný
personál a společné financování – je
nutné splnit alespoň jedno. Společné financování je definováno tak, že

partner se na něm podílí minimálně
10 % z celkových způsobilých nákladů
nebo minimálně 100 000 Eur. Schválený projekt pak může získat dotační
podporu v maximální výši 85 % celkových způsobilých nákladů. Je však
nutné mít zajištěné předfinancování
a kofinancování projektu.
Program se dělí na čtyři prioritní osy a ty se skládají ze sedmi specifických cílů. Dobrou zprávou je, že
u všech specifických cílů jsou oprávněnými žadateli také organizace zřizované státem, kraji či obcemi, a neziskové
organizace, tedy i muzea.
1. Prioritní osa je zaměřená na výzkum, technologický rozvoj a inovace a v oblasti muzejní vytváří
určitý prostor především pro uplatnění projektů muzeí, které jsou výzkumnými organizacemi. Zajímavé
je, že v jednom ze specifických cílů
je umožněno i pořízení infrastruktury ve formě přístrojů a nástrojů
stejně jako výměna zkušeností.
2. Zdaleka nejzajímavější je pro muzejníky prioritní osa 2, jejíž specifický cíl Zvýšení atraktivity dotačního území prostřednictvím zachování
a zhodnocení společného kulturního
a přírodního dědictví v udržitelné
formě obsahuje tento potenciál již
ve svém názvu. Vypsané možné aktivity pak již představu o budoucích
projektech muzeí konkretizují. Je
možná obnova kulturního a přírodního dědictví (např. budovy a památníky), podpora nehmotného
kulturního dědictví, zvyšování povědomí o kulturním a přírodním
dědictví, jeho propagace a zpřístupnění atd. V této prioritní ose je zároveň alokováno nejvíce finančních
prostředků – 39,7 mil. Eur.
3. Některé dílčí muzejní projekty by
snad mohly najít uplatnění i v prioritní ose Investice do dovedností
a vzdělávání.
4. Udržitelné sítě a institucionální spolupráce nabízí uplatnění především
v rámci malých projektů na lokální
a regionální úrovni zaměřených na
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konkrétní výměnu zkušeností mezi
institucemi, kooperaci v poskytování veřejných služeb a realizaci setkávání people-to-people. Přestože
nejde o velké investiční projekty,
mohou pomoci realizovat řadu zajímavých aktivit a zároveň jsou prostorem pro ocenění zaměstnanců
do projektu zapojených (ostatně
personální náklady lze zahrnout
do všech tipů projektů). V případě
těchto projektů s menším objemem
výdajů je možné podat zjednodušenou žádost v rámci Dispozičních
fondů, které spravují euroregiony
v příhraničí.
Příjem žádostí do tohoto dotačního titulu byl odstartován na začátku tohoto
roku a monitorovací výbor, složený jak
z českých tak bavorských zástupců, na
svém zasedání v červnu poprvé schvaloval projekty v programovém období
2014–2020. Předloženo bylo celkem
75 projektových žádostí. Naplánováno (tedy přijato k realizaci) bylo
35 projektů, z toho 15 projektů bylo
naplánováno s výhradou. V prioritní
ose 2 (tedy pro muzea nejvhodnější)
bylo naplánováno využití pouze 16 %
z alokovaných prostředků. Alokované
prostředky tedy ještě zdaleka nejsou
vyčerpány.
Monitorovací výbor zároveň upravil postup u projektů, které v rámci
Hodnocení projektu obdržely méně
než 70 bodů a které byly výboru předloženy pouze pro informaci. V tomto
případě dává postup vedoucímu partnerovi tři možnosti: Projekt přepracovat a znovu předložit ke kontrole
a hodnocení, projekt ponechat do termínu pro předložení nových projektových žádostí beze změny, nebo projekt
stáhnout. Je tedy jistě dobrou zprávou, že práce na projektu, který nebyl
přijat, nemusí být ztracena, neboť je
možné jeho opětovné předložení. Lhůta pro podání projektové žádosti pro
projednání na zasedání Monitorovacího výboru v prosinci tohoto roku byla
stanovena na konec srpna. Nová lhůta
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bude stanovena na zasedání výboru,
které se koná 13. a 14. prosince 2016.
Naše muzeum se v této chvíli
účastní čtyř projektů. Ve dvou případech jako partner, v jednom jako asociovaný partner (partner bez finančních prostředků, který se bude podílet
na některých aktivitách) a v jednom
jako vedoucí partner. Tři projekty budou hodnoceny v prosinci. Jeden, kde
je vedoucím partnerem ZČU v Plzni
a bavorským partnerem muzeum ve
Weiden, již prošel hodnotícím procesem a byl schválen. Ten umožní

v našem muzeu za pomoci audiovizuální techniky prezentovat historii
regionu okresu Tachov ve 2. polovině
20. století.
Z vlastní zkušenosti musím jen
doporučit intenzivní konzultace již
ve fázi projektového záměru s konzultačními pracovišti, která jsou na české
straně na krajských úřadech. S tím
na úřadu Plzeňského kraje máme jen
ty nejlepší zkušenosti a při přípravě
žádosti nám byli jeho pracovníci dobrým a vstřícným pomocníkem. Více
o programu na http://www.by-cz.eu.

Spolupráce s Nadací ČEZ
Vlastivědné muzeum v Šumperku má
dětské muzeum
MARIE GRONYCHOVÁ
VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU

V

ětšina muzeí jakožto nevýdělečných organizací závislých na
příspěvcích z veřejných rozpočtů je
nucena hledat i jiné zdroje financování. Kromě dotačních programů státních, krajských a obecních je možné
využívat při fundraisingu také různé
nadace, které vznikly při významných
firmách a společnostech. Jednou z takových institucí je také Nadace ČEZ,
jejímž největším dárcem je společnost
ČEZ, a. s., a některé další společnosti Skupiny ČEZ. Tato Nadace, která
byla založena v roce 2002, podporuje
řadu projektů v několika oblastech.

Podpora regionů

Pro muzea je nejlépe využitelné grantové řízení Podpora regionů, které je
zaměřeno na veřejně prospěšné projekty týkající se podpory dětí a mládeže, osob s handicapem nebo podpory
vědy a kultury. Žádosti se podávají
výhradně na formuláři dostupném na

webových stránkách http://www.nadacecez.cz. Oproti dotacím z veřejných
rozpočtů má tento program mnohé
výhody. Především se žádosti mohou
podávat po celý rok, což umožňuje
aktuálně reagovat na neplánovanou
situaci. Realizace akce není vázána
kalendářním rokem, termín dokončení je stanoven na 365 dní ode dne podání žádosti. Velkou předností tohoto
programu je také skutečnost, že není
určena maximální výše příspěvku ani
závazný podíl žadatele, kterým mohou
být všechny právnické osoby se sídlem
v ČR. Vyplnění formuláře je velmi
jednoduché, popis projektu stručný.
Přikládaný položkový rozpočet je rozdělen do 4 kategorií – osobní náklady,
materiálové náklady, služby a ostatní
náklady, podrobnější členění není požadováno. Při závěrečném vyúčtování
je povolena odchylka od schváleného
rozpočtu do výše 20 %. Žádosti posuzuje správní rada a každý žadatel
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Muzejíčko bylo v šumperském muzeu otevřeno v únoru 2016

je informován o výsledku nejpozději
do 60 dnů. Úspěšní žadatelé jsou do
dvou týdnů od zasedání rady e-mailem
vyzváni, aby doložili potřebné přílohy.
Jedná se o standardní záležitosti, jako
například žádost podepsaná statutárním zástupcem, doklady o zřízení
účtu, zřizovací listina apod. V celém
procesu podávání žádosti bylo díky
velmi rychlému rozhodnutí paradoxně
nejobtížnější získat včas souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku.

které se předkládalo do tří měsíců po
ukončení projektu na předepsaných
formulářích.
Výsledkem spolupráce šumperského muzea a Nadace ČEZ je vznik
Muzejíčka, což je specifické zařízení
pro rodiny s dětmi, děti a mládež, ale
také pro dospělé, kteří si zachovali
mladou duši a rádi si pohrají, zasoutěží nebo si vyzkouší nějaké dnes již
zapomenuté činnosti. Celé přízemí vý-

chodního křídla šumperského muzea
je dnes využíváno výlučně na výstavy
určené dětem, na programy pro děti,
dílny a další programy.
Kromě netradiční zábavy je návštěvníky oceňováno i bezbariérové
řešení umožňující snadný přístup
pro kočárky i invalidní vozíky a také
přímé propojení výstavních prostor
s aktivitami a posezením na nádvoří
muzea.
Od vzniku Muzejíčka v únoru
2016 do konce září byly realizovány již 3 dětské výstavy, které navštívilo 11 000 osob. Tento výsledek je
v podmínkách šumperského muzea
opravdu vynikající a ukazuje, že myšlenka založit speciální muzeum pro
děti byla správná. A díky strategii různých slev a propojení dětských výstav
s výstavami ryze muzejními se podařilo přilákat do muzea rodiny s dětmi,
a to nejen k návštěvě dětských výstav.
V Šumperku dnes můžete běžně slyšet, že děti škemrají: „Mamí, pojď se
mnou do muzea“. A to je, podle mého
názoru, nejlepší vysvědčení nejen pro
naši práci, ale také pro dotační politiku Nadace ČEZ.

Projekt Muzejíčka

Vlastivědné muzeum v Šumperku získalo v roce 2016 z programu Podpora
regionů Nadace ČEZ 90 000 Kč na
podporu projektu dětského muzea.
Díky takto získaným financím bylo
možné vybavit místnost pro kojení
a přebalování dětí, zakoupit dotykové
monitory a počítače, pořídit speciální
fundus a zajistit potřebnou propagaci.
Jednání se zástupci Nadace ČEZ bylo
velmi příjemné a smysluplné a pokračovalo i po přidělení dotace. Jednalo se zejména o pomoc s propagací
a zajištěním tiskových zpráv. Nadace
poskytla i ceny pro děti na další akce
pořádané muzeem. Propagační materiály nově vzniklého Muzejíčka byly
umístěny na Dlouhé Stráně, což je velmi atraktivní turistický cíl. Komplikované nebylo ani závěrečné vyúčtování,
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Muzejní grantové programy
Ministerstva kultury ČR
JANA HUTNÍKOVÁ
EXEKUTIVA AMG

P

ro úplnost bychom chtěli připomenout také grantové programy,
které vypisuje stát prostřednictvím
Ministerstva kultury ČR. V oblasti
muzeí jsou to především programy vypisované Odborem ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií.

ISO

V první řadě je třeba zmínit Integrovaný systém ochrany movitého kul-

turního dědictví (ISO), který mohou
využít muzea spravující sbírky zapsané v CES, a to na aktivity rozdělené
do oblastí A–E. Z tohoto dotačního
programu mohou být podpořeny investiční i neinvestiční projekty, zaměřené na:
A. zabezpečení objektů;
B. evidenci a dokumentaci (digitalizaci); zde je možno předkládat i víceleté projekty s dobou realizace až
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5 let, ovšem s tím, že každý rok
musí být předložena žádost na
daný roční podíl nákladů. Součástí
žádosti musí být i koncepce digitalizace a vnitřní směrnice pro digitalizaci v dané organizaci. Pro žadatele je závazný metodický pokyn
MK ČR k digitalizaci, zveřejněný
na webových stránkách MK ČR.
C. výkup předmětů kulturní hodnoty;
D. preventivní ochrana sbírek před
nepříznivými vlivy prostředí; je
možno žádat o dotaci na vybavení restaurátorských a konzervátorských pracovišť, depozitářů
a expozic potřebnou technikou
a také na náročný restaurátorsko-konzervátorský zákrok.
E. předkupní právo na převedení movitého archeologického nálezu do
vlastnictví státu.
Program ISO pro rok 2017 byl vyhlášen na základě příkazu náměstka
ministra kultury. V částech A, B a D
musí být žádosti podány nejpozději do
18. listopadu 2016. V části C je možno
podávat žádosti průběžně, nejpozději
však s datem odeslání 31. srpna 2017.
Dobrou zprávou jistě je, že v roce
2017 dochází k navýšení možného
podílu dotace pro muzea zřizovaná
územně samosprávnými celky (obcemi
a kraji) na 70 %.

Podpora standardizovaných
veřejných služeb muzeí a galerií

Výše jmenovaný odbor vypisuje pro
rok 2017 další dotační titul, zaměřený
na prezentaci sbírek muzeí a galerií
v informačním systému s dálkovým
přístupem (internet) a na prezentaci sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. Poskytovatelé
standardizovaných veřejných služeb,
muzea a galerie, mohou žádat o finanční dotace na realizaci projektů,
zaměřených na:
■■ Zhotovení digitální obrazové prezentace souboru nejméně 100
sbírkových předmětů včetně textových informací formou virtuální
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prezentace sbírkových předmětů určené pro veřejnost a její zveřejnění
prostřednictvím portálu eSbírky.cz
a europeana.eu nebo prostřednictvím své vlastní internetové prezentace, která bude propojena s portálem eSbírky.cz (europeana.eu).
■■ Vydání odborného katalogu sbírek
k expozici či výstavě klasickou knižní formou (možno zařadit i výroční
publikace institucí).
Do výběrového dotačního řízení bude
přijat projekt, který nejméně z 30 %
financuje garant nebo jiný subjekt.
Termín k předložení žádosti do výběrového dotačního řízení je stanoven
do 30. listopadu 2016.

Podpora výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví

Dotace budou v roce 2017 udělovány
v těchto tematických okruzích:
■■ Edukační aktivity v rámci stálých
muzejních expozic ze sbírek evidovaných v Centrální evidenci sbírek
muzejní povahy (CES). Určení žadatelé pro první okruh jsou vlastníci nebo správci muzejních sbírek
zapsaných v CES.
■■ Edukační aktivity v oblasti muzejnictví podporující rozvoj školních
vzdělávacích programů a celoživotní vzdělávání na vysokých školách.
Určení žadatelé pro druhý okruh
jsou školy, které jsou uvedeny
v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT a vysoké školy.
Do výběrového řízení bude přijat projekt, který nejméně z 30 % financuje
buď předkladatel, nebo jiný subjekt.
Žádost o dotaci musí být doručena
nejpozději do 30. listopadu 2016.

a informačních služeb (knihovní zákon), který mohou využít také muzejní
knihovny. Jde o dva dotační programy:

Knihovna 21. století

Dotace je poskytována na neinvestiční výdaje v následujících tematických
okruzích:
■■ Podpora práce s národnostními
menšinami a integrace cizinců – realizace výstav, besed, soutěží, nákup
knihovního fondu pro národnostní
menšiny;
■■ Podpora všeobecné dostupnosti
knihovnických služeb pro občany
se zdravotním postižením – nákup
knihovních fondů pro nevidomé
a slabozraké, nákup technických
zařízení umožňujících zpřístupnění
knihovních fondů a elektronických
informačních zdrojů v knihovnách
nevidomým a slabozrakým a služeb
sluchově postiženým;
■■ Kulturní, výchovná a vzdělávací
činnost – projekty zaměřené na
rozvoj čtenářství, celoživotního
učení, přednášky, semináře, besedy, soutěže a výstavy, vydávání publikací, podporu komunitní činnosti knihoven a služeb pro skupiny ohrožené sociálním vyloučením,
akce k významným literárním výročím.
Dotace je poskytována maximálně
do výše 50 % rozpočtovaných nákladů na celý projekt. Uzávěrka žádostí
je 10. prosince 2016.
Dále je možné využít program
VISK vyhlašovaný v podprogramech
VISK 1, 2, 3, 5, 6, 7. Některé podprogramy jsou využitelné pro muzejní
knihovny, ať už v oblasti zlepšování
služeb pro klienty, digitalizaci ad. Uzávěrka všech je 10. prosince 2016.

Odbor umění, literatury a knihoven MK ČR vyhlašuje výběrové dotační řízení pro rok 2017 na poskytnutí
dotací provozovatelům knihoven, evidovaných dle zákona č. 257/2001 Sb.,
o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických
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Kreativní Evropa
Výzva k předkládání projektů v oblasti
evropské spolupráce

V

Program je otevřen právním subjektům, které jsou činné v kulturních
a kreativních odvětvích, jimiž se rozumí: veřejné organizace – příspěvkové organizace, galerie, muzea, školy,
knihovny, archivy, městské a krajské
úřady apod., mající právní subjektivitu
alespoň 2 roky; soukromé organizace
– občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, nadace, společnosti
s ručením omezením, akciové společnosti apod., mající právní subjektivitu
alespoň 2 roky.

■■

Priority programu

■■ podpora nadnárodní mobility umělců a pracovníků, aby mohli spolupracovat na mezinárodní úrovni
a internacionalizovat svou profesní činnost v Unii i mimo ni, pokud
možno na základě dlouhodobých
strategií, a podpora nadnárodního

Foto: Nadace Arton

ýkonná agentura EACEA vyhlásila výzvu v rámci programu Kreativní Evropa – Kultura na podporu
projektů evropské spolupráce, s uzávěrkou 23. listopadu 2016.
Neinvestiční program Kreativní
Evropa podporuje mezinárodní spolupráci subjektů z jednotlivých evropských zemí. Zároveň napomáhá
sbližování různých kulturních sektorů. Hlavními cíli dílčího programu
Kultura je podpora kulturního a kreativního sektoru, aby mohl rozvíjet
činnost nadnárodně a mezinárodně,
především v oběhu kulturních děl
a aktérů; podpora práce s publikem,
přístupu ke kultuře a kulturnímu dědictví, zvláště dětí, mládeže, handicapovaných a znevýhodněných osob;
podpora inovace v umění a kultuře,
digitalizace a ověřování nových business modelů.

■■
■■
■■

Jedním z podpořených projektů je i „Forgotten Heritage. European avant-garde art
online“, koordinovaný polskou Nadací Arton
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pohybu kulturních a kreativních
děl, jejímž cílem je podpora kulturní výměny, mezikulturního dialogu,
pochopení kulturní rozmanitosti
a sociálního začlenění;
podpora práce s publikem jakožto
prostředku k podněcování zájmu
o evropská kulturní a kreativní díla
a hmotné i nehmotné kulturní dědictví a zlepšování přístupu k nim.
Účelem práce s publikem je pomoci
evropským umělcům / kulturním
pracovníkům a jejich dílům oslovit
co nejvíce lidí v Evropě a rozšiřovat
přístup nedostatečně zastoupených
skupin ke kulturním dílům. Dále
usiluje o to pomáhat kulturním organizacím přizpůsobit se nutnosti
komunikovat s publikem novými
a inovativními způsoby jednak pro
udržení stávajícího publika a jednak pro získání nového a rozmanitého publika a také dosažení osob,
které ještě netvoří publikum, a zajistit lepší zážitky stávajícího i budoucího publika a prohloubit vztah
s nimi;
podpora budování kapacit: digitalizace;
podpora budování kapacit: nové
obchodní modely;
podpora budování kapacit: vzdělávání a odborná příprava – prostřednictvím tvořivosti, inovačních
přístupů k tvorbě a nových způsobů
zajištění vedlejšího dopadu na další
odvětví. Vývoj a testování nových
a inovativních modelů příjmu, řízení a marketingu pro kulturní odvětví, zejména pokud jde o přechod
k digitalizaci. Zvláštní důraz bude
kladen na podporu činností, jejichž
prostřednictvím mohou kulturní
pracovníci získat nové dovednosti,
činností, které mají vzdělávací rozměr, a těch, které usilují o posílení
mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění mezi lidmi z různých kultur nebo různého původu
i o vycházení z kultury s cílem pomoci překonat všechny formy diskriminace.
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Kategorie

Výzva je vyhlášena ve dvou kategoriích
projektů, jejichž maximální délka činí
48 měsíců:
■■ Projekty spolupráce menšího rozsahu – zahrnují vedoucího projektu a nejméně dva další partnery se
sídlem nejméně ve třech různých
zemích účastnících se programu
Kreativní Evropa – dílčího programu Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden z partnerů projektu musí mít
sídlo v zemi zapojené do programu.
Maximální výše žádosti je 200 000
Eur, což představuje nejvýše 60 %
způsobilého rozpočtu.
■■ Projekty spolupráce většího rozsahu – zahrnují vedoucího projektu
a nejméně pět dalších partnerů se
sídlem v nejméně šesti různých zemích účastnících se programu Kreativní Evropa – dílčího programu
Kultura. Buď vedoucí, nebo jeden
z partnerů projektu musí mít sídlo
v zemi zapojené do programu. Maximální výše žádosti je 2 miliony Eur,
což představuje nejvýše 50 % způsobilého rozpočtu.

Úspěšné projekty

keramiky s cílem lépe poznat naši
současnou situaci, počínaje každodenní keramickou výrobou a konče
světem umění a designu. Představí
přibližně 200 keramických prací
pocházejících z 9 evropských muzeí, nabídne konkrétní vizi evropského životního stylu od 17. století
až do současnosti.
■■ Advanced Limes Applications, spolupracuje Velká Británie (Historic
Environment Scotland), Německo (Edufilm und Meiden GmbH
a Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege), Skotsko (The Centre
for Digital Documentation and Visualisation Llp), 2016–2019. Cílem
je vytvořit mobilní aplikaci pro památky ležící na hranicích Římské
říše (Limes Romanus), která umožní 3D a 4D rekonstrukce památek
a propojení archeologických nálezů
v muzeích (off-site) s konkrétním
místem nálezu. Dlouhodobým záměrem je zapojit do naplňování aplikace místní komunity, správce,
samosprávy, specialisty na technologie a památkovou péči tak, aby
byla využitelná i pro další památky
na hranicích Římské říše.
S využitím podkladů
od Pavly Hlušičkové zpracovala
JANA JEBAVÁ

Obr: Scottish Ten

Mezi podpořené projekty patří například:
■■ Forgotten Heritage. European
avant-garde art online, spolupracuje

Polsko (Nadace Arton), Chorvatsko (Ured za fotografiu) a Estonsko (Eesti Kunstimuuseum), 2016–
2018. Výstupem projektu bude
online platforma – digitalizované
archivy polské, chorvatské, estonské a belgické avantgardy ze 2. poloviny 20. století, s informacemi o autorech; uměleckými díly z oblasti
grafiky, kresby, malby, fotografie;
dokumentace k instalacím; deníkové záznamy, poezie a próza. Proběhne workshop ve Varšavě pro historiky umění, kurátory a studenty
dějin umění s tématem avantgardního hnutí v těchto zemích, dále
výstava v galeriích ve Varšavě, Talinnu, Záhřebu a v Bruselu; odborná konference ve Varšavě na téma
digitalizace.
■■ Ceramics and its Dimensions / Keramika a její rozměry, spolupracuje
14 institucí, mezi nimi Uměleckoprůmyslové museum v Praze, které
poskytne důležité zápůjčky. Projekt
zkoumá kulturní, historický, tvůrčí,
technický, ekonomický a sociální
rozměr keramiky. Základní částí
projektu je výstava s názvem „Evropský kulturní životní styl v keramice. Od baroka až po současnost“
organizovaná Mezinárodním muzeem keramiky ve Faenze, která se
chystá prozkoumat minulost využití

V rámci projektu „Advanced Limes Applications“ vznikne mimo jiné i 3D model Antoninova valu ve Skotsku
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Jak na novou koncepci užití
sbírek designu v praxi
Metodické poznámky
TOMÁŠ FASSATI
MUZEUM UMĚNÍ A DESIGNU BENEŠOV / RADA GALERIÍ ČR

V

současnosti se stále častěji diskutuje o tom, že tradiční přístupy
k akvizici i prezentaci designu jsou
málo funkční a v době, kdy je kladen
velký důraz na vzdělávací efekt muzejních sbírek, představují zastaralé
pojetí. Této diskuzi byl věnován i příspěvek „Muzea designu v digitální
době“ na kolokviu Rady galerií ČR
v Roudnici nad Labem v minulém
roce, který byl následně pod stejným
názvem publikován na Artalku. Práce
s designem patří k velmi zajímavým
oblastem vzdělávací činnosti nejen
muzeí umění, ale také vlastivědných
a specializovaných technických sbírkotvorných ústavů. Má svá, pro zanícené muzejníky inspirativní svébytná specifika, k nimž patří i možnost
bezplatných přírůstků nejen formou
darů, ale i nálezů v terénu ve sběrných dvorech nebo na skládkách, kde
se chudí muzejní specialisté na vývoj
designu předbíhají s předvídavými
snadno bohatnoucími starožitníky.
Současné trendy říkají, že je třeba
kromě špičkových kousků jako dokument doby sbírat i běžnou produkci
oplývající pro edukaci názornou nevyvážeností jednotlivých kvalit.

Životnost techniky a předpisy

Podstata dnes žádané muzejní inovace
spočívá v potřebě předvádět při edukaci designové předměty v plné funkčnosti a umožnit v mnoha případech
jejich užití také návštěvníky. I volné
umění dospívá k potřebě vnímání
více smysly, dělají se proto hmatové
výstavy plastik a na své čekají rovněž
práce na papíře včetně fotografie, aby
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je návštěvník za určitých přesně stanovaných podmínek mohl přirozeným
způsobem držet vodorovně ve svých
rukách.
Užité umění je až na výjimky
odolnější, takže by mnohdy takovou
opatrnost nepotřebovalo, zato se na
ně mohou vztahovat bezpečnostní
předpisy, které nelze obejít (např. na
elektro). A tak i přesto, že někteří
muzejníci říkají, že sbírkový zákon
zcela nevylučuje manipulaci sbírkovým předmětem rukama návštěvníka,
je vhodné volit jinou cestu. Při jejím
stanovení hraje důležitou úlohu technická životnost produktů obsahujících
digitální či jiné technologie. Tady se
dostává konzervátorství do složitějšího
problému než při udržování egyptské
mumie. Plnohodnotná životnost mnoha produktů je totiž závislá nejen na
náhradních dílech, ale dnes už také
na komunikačním (softwarovém) propojení s dalšími přístroji. Většinou ji
nelze řešit přímo v muzeu, a proto je
závislá na personálním a přístrojovém
vybavení servisních firem i jejich ochotě. Finanční náklady udržování staré
techniky při životě od vypršení její záruční doby ale stoupají geometrickou
křivkou, což je pro muzea samozřejmě
neúnosné.
Připomeňme si ještě obsah bezpečnostního předpisu pro elektrické
přístroje. Z něj vyplývá, že všechny
technologie spravované institucí a užívané zaměstnanci nebo dokonce veřejností musí podstupovat pravidelné
technické kontroly. Koupíte-li kuchyňský strojek do sbírky designu a rovnou
jej zaevidujete v databázi DEMUS,

tak se jej revize přirozeně netýkají, ani nemohou, ale současně tento
strojek nemůžete používat v provozu. Tudy dnes cesta rozhodně nevede.
Alternativou by bylo kupovat dvojice
stejných produktů, jeden evidovat dle
sbírkového zákona a druhý jako běžný
inventář podléhající revizím a umožňující užívání. To je ovšem finančně
náročná cesta, přesto, že zkušený ekonom by měl dospět k závěru, že není
nehospodárná. Ale pokud muzeum
na duplicitní předměty nemá, tak si
je prostě nekoupí.

Nová forma prezentace designu

Místo toho se nabízí velmi dobré řešení jiného typu. V prvé etapě zaregistrovat předmět jako běžný inventář
s povinností revizí a možností provozu. Tato etapa umožňuje nejen plnění edukačních povinností, ale i další
důležitou odbornou práci (viz dále).
Edukaci je přirozeně vhodné realizovat v režimu, který zabrání zásadnímu poškození. To může být vzhledové
a funkční. Na rozdíl od sbírkových
předmětů volné tvorby však jistá patina z běžného užívání může být spíše
přínosem než nedostatkem. Pokud se
nešťastnou shodou okolností designový produkt vzhledově zásadně neopravitelně poškodí, zakoupení nového je
většinou ještě možné a oprávněná
kritika nedostatečné ochrany sbírkových předmětů nemůže být uplatněna. Pokud se neopravitelně poškodí
funkčnost produktu, je možné jej
ihned vyřadit podle běžných pravidel
z evidence a zařadit do sbírky.
Když se předmět daří dlouhodobě
bez poškození držet v původním vzhledu i funkci, je jen otázkou organizace
edukačních aktivit, příp. finančních
nákladů na údržbu, kdy je rozhodnuto
o jeho vyřazení z inventáře a zařazení
do sbírkového fondu.

Nezbytný výzkum

Je důležité ale připomenout, jakou
nezbytnou odbornou práci je třeba
s designovým předmětem vykonat po
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Tato práce může působit na někoho
nezvykle, ale pro zkušeného muzejníka je jen obdobou běžného hodnocení
a dokumentace klasických sbírkových
předmětů. Je jistě jednodušší se všemi
souvislostmi včetně sociálních dokumentovat funkci soudobého stroje než
nějakého historického, ale nemáme
na to zase takový prostor jako kunsthistorici u malby nebo plastiky, kterým pomáhá čas a generační posuny.
Do budoucna nám k tomu přibude
dobrý pomocník ve formě snadno
ovladatelného záznamu směřujícího
k virtuální realitě.

Každý designový produkt
je autorské dílo

Na závěr ještě důležitou poznámku
dotýkající se finančních předpisů pořizování inventárních předmětů. Muzea
jsou povinna při nákupu např. různých přístrojů, které nejsou určeny
přímo pro sbírkové účely, i při nižších
cenách několika set korun dokládat,
zda koupila zboží nepředražené. Při

Foto: Archiv Muzea umění a designu Benešov

dobu jeho funkčnosti. Při tradičním
pojetí se design ze sbírky předváděl
především ve stylových souvislostech
a k jeho funkci se nezávazně občas dodávaly více či méně podrobné a přesné
slovní komentáře, v lepším případě
názorné ilustrace. Dnešní doba vyžaduje hodnotit design komplexně,
vyváženě, a k tomu je nezbytné jeho
fungování nejen jednoduše vyzkoušet,
ale většinou i přesně testovat z hlediska výkonu, ergonomie a ekologie.
Slouží tomu muzejní laboratoře určené jak interním testům, tak předvádění návštěvníkům. Samozřejmě nemusí zvládnout technicky vše, mnohé
testy se mohou dělat mimo muzeum
u specializovaných firem, nebo přebírat hotové výsledky z médií, pokud
jsou k dispozici a jsou důvěryhodné
a integrovatelné s dalšími. Po dobu
funkčnosti je tedy třeba produkt zhodnotit, ale také jeho dočasnou funkčnost co nejlépe zdokumentovat, aby
mohla být později prezentována alespoň zprostředkovaně videozáznamem.

Muzejní laboratoř ergonomie umožňuje měření všech kvalit světla různých svítidel.
Pro výuku jsou k dispozici všechny dnes dostupné světelné zdroje.
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nákupu produktu z hlediska jeho designových, tedy uměleckých kvalit,
toto není možné aplikovat. Mnohé
designové produkty cenově přesahují
podobné výrobky stejné funkce a nebylo by je možné pořídit. Tady je třeba
uplatnit pravidlo, které užívá každá
běžná instituce, když si např. kupuje
výtvarné dílo na výzdobu svého interiéru. Umění je vždy tzv. autorským dílem, a to i když je sériově produkováno
další fyzickou či právnickou osobou
na to specializovanou. Po léta to bylo
běžné u grafik, fotografií, v moderní
době po vstupu technologií do umění
se oblast ještě více rozšířila. Design
je přirozeně také autorským dílem se
vším všudy, a to i tehdy, když se shodou
okolností nedaří zjistit jméno designéra. Proto se designové předměty nakupované pro účely edukace (podobně
jako obrazy nakupované podnikem
za účelem výzdoby) nemusí dokládat
srovnatelnými cenovými nabídkami,
ale je nutné tento režim pro „autorská
díla designu“ (nebo obecně předměty kulturní povahy) čitelně definovat
ve vnitřních směrnicích muzea, aby
nemohl být zneužíván pro jiné účely.
Právnická diskuze by ještě mohla
směřovat k otázce, zda by si muzea
neměla vytvořit speciální evidenci autorských děl nezařazených do sbírkové
evidence. Ale to by šlo jen o dílčí vylepšení stávajícího přijatelného řešení.
Jak se ukazuje, hlavním problémem pro zkvalitnění muzejní vzdělávací činnosti v oblasti designu není
administrativa, ale skutečnost, že na
design většina edukačních pracovníků
zatím není příliš připravena. Je to škoda, neboť jde o důležitou i atraktivní
oblast každodenního života. Design
navíc netrpí problémem těžko překonatelných bariér, jaké jsou vytvořeny
mezi soudobou volnou tvorbou a širokou veřejností zejména v postkomunistických zemích. Pro edukační pracovníky bude určitě užitečné připravit
školení specializovaná na komplexní
typ prezentace užité tvorby, k níž patří
také architektura.
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Muzeum jako fenomén
evropské civilizace
JAN KUMPERA
KATEDRA HISTORIE PEDAGOGICKÉ FAKULTY ZČU V PLZNI

M

uzea jako instituce a zároveň
místa uložení historických,
uměleckých i přírodovědeckých sbírek doprovázejí evropskou civilizaci
již od dob raného novověku, a proto
se nám jeví jako samozřejmá a trvalá
součást společné kulturní tradice Evropy. Vznik novodobých muzeí je spojen se sběratelskými zájmy vzdělaných
a kultivovaných elit renesance, především panovníků a aristokratických
velmožů, papežů a katolické církevní
hierarchie vůbec, a to zprvu zejména
v Itálii. Vytváření velkých sbírek se
však záhy stalo nejen módou, nýbrž
též otázkou politické a dokonce i státní prestiže.
Ve všech těchto zmíněných aspektech ovšem renesance – stejně jako
v jiných případech – navazovala na
antickou inspiraci, byť v pozměněné
podobě. To ostatně dokládá samotný latinský název „museum“, v řecké podobě původně „museion“. Již
v klasickém Řecku vznikaly svatyně
Múz, devíti průvodkyň boha Apollóna a ochránkyň umění. Takové „museiony“ existovaly např. i v Athénách
v obou proslulých školských institucích, v Platónově Akademii i v Aristotelově Lykeiu. Zásadní proměnu od
svatyně k instituci a centru vzdělanosti však přineslo následující helénistické období, v němž dosavadní městský
demokratický stát, polis, ustoupil do
pozadí ve prospěch dominantních monarchií, založených nástupci Alexandra Makedonského. Slovo „museion“
získalo nový obsah a nehynoucí slávu
díky zakladatelskému činu někdejšího
Alexandrova generála Ptolemaia I.
Sotéra (Spasitele), uzurpátora Egypta a zakladatele tamní ptolemaiovské
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dynastie. Nový vládce Egypta založil
totiž v blízkosti svého královského
paláce v Alexandrii novou instituci
a zároveň komplex budov s názvem
Museion. K založení došlo někdy kolem roku 300 př. Kr. V Museionu žilo
a působilo mnoho umělců a učenců.
Veškeré zajištění jim přitom opatřoval
stát, tedy královská pokladna. Nedílnou součástí Museionu se stala i nově
založená alexandrijská knihovna, největší bibliotéka starověku. Podobná
„musea“ s knihovnami vyrostla postupně i na dvorech dalších helénistických vládců.

Zrození novodobých muzeí
na počátku novověku

Po více než tisíciletém úpadku vzdělanosti ve středověké Evropě přichází
nová éra – epocha renesance, která otvírá brány novověku i nového chápaní
vzdělanosti jako kontinuální kultivace
člověka. Muzejní sbírky vznikají nejdříve v renesanční Itálii 16. století.
Právě v této době vzniká díky kultivovaným papežům ve Vatikánu zárodek
jednoho největších světových muzeí.
Příkladu následovali uměnímilovní
aristokraté i kardinálové a společně se
šířením italské renesance za Alpami
také evropští panovníci, mezi nimi
i císař a český král Rudolf II. v Praze.
Tyto raně novověké sbírky měly však
ráz neveřejných sbírek uměleckých
děl, ale také různých kuriozit. Nebyla to ještě muzea v moderním slova
smyslu.

Muzea jako výraz národní identity i velmocenské politiky

Skutečná muzea se zrodila poměrně
pozdě, a to v souvislosti s osvícenskými

ideály masové osvěty a vzdělávání národa či lidu. Vznik muzeí jako institucí
nejen sběratelských, ale též vědeckých
a vzdělávacích, a hlavně veřejnosti otevřených, je tak zároveň doprovodným
jevem vytváření moderní občanské
společnosti v Evropě. Tyto trendy se
promítly i do vzniku dvou – po Vatikánu – největších a nejváženějších
evropských muzeí: British Museum
v Londýně a muzea Louvre v Paříži.
Devatenácté století je svým způsobem
zlatým věkem muzeí. Je to však i věk
evropské koloniální expanze, nacionalismu a velmocenského soupeření.
A tak se muzea stávala záležitostí národní a státní prestiže. A u menších,
teprve se emancipujících národů byla
pak muzea přímo výrazem „národní
identity“ či „zhmotnělým chrámem
vlasti“. Nově zřizovaná a budovaná
„národní muzea“ byla ovlivněna dobovým paradigmatem evropského
romantismu, akcentujícího „národní
duch“ a národní svéráz. Tomu odpovídala i vnější stránka – muzejní budovy v Evropě i Severní Americe patří
dodnes k nejvýraznějším příkladům
monumentální a reprezentativní architektury 19. století. I dosud strnulé
evropské monarchie začínají v rámci
toho trendu otevírat své dosud uzavřené panovnické sbírky (to platí o Vídni, Mnichovu, Drážďanech, Berlíně
i ruském Petrohradu).

Vznik a vývoj českého
muzejnictví

Historie českého muzejnictví je pochopitelně součástí evropského vývoje,
i když se tu projevují též specifické
rysy, související s podřízeným postavením českého národa ve střední Evropě
a z toho vyplývající snahou Čechů po
kulturní a posléze i politické emancipaci. To je například patrné v rostoucím důrazu na sbírání a dokumentaci
české lidové kultury a s tím spojená
etnografická orientace.
Tento emancipační zápas vysvětluje okolnosti vzniku a vývoje hlavního
a největšího českého muzea, Národního

19

200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

20

zřídka, stagnaci muzejnictví ještě zvýraznilo období protektorátu.
Do poválečné éry vstupovalo české muzejnictví (jako celá společnost)
s novými nadějemi a očekáváními.
Bohužel záhy se však i zde projevily
neblahé následky dominantní komunistické ideologie, podřizující muzea
potřebám tzv. komunistické výchovy.
Navzdory tomu se zejména od relativně uvolněných šedesátých let 20. století dařilo, byť v omezené míře, rozvíjet
a diversifikovat muzejní život, neboť
začala vznikat i specializovaná muzea
s důrazem na etnografii, technické památky, průmyslové a výrobní tradice
či právě na české loutkářství (samozřejmě z hlediska režimu vše témata
méně kontroverzní).

Změny po roce 1989 přinesly
nové výzvy. Skončila ideologická cenzura, muzejnictví to přineslo nové
možnosti, ale i problémy. Překotný
růst nejrůznějších muzeí, vznik muzeí
nových (často soukromých i komerčně orientovaných) a někdy velmi specializovaných, je jistě v zásadě trend
chvályhodný, ale někdy sebou přináší problémy, a to nejen s adekvátní
muzejní prezentací. Muzea mohou
být vyhraněná a případně i oborově
zaměřená, ale měla by vždy usilovat
o důkladnou odbornost, moderní prezentaci sbírek a jejich využití pro vzdělání a kultivaci návštěvníků od školní
mládeže po seniory. V tom jsou muzea
nezastupitelným článkem české kultury a vzdělávacího systému.

Zdroj: umo3.plzen.eu

muzea v Praze. Vlastenecké a záhy
stále silnější národně jazykové snažení
se tu prolíná s dobově obecnými vědeckými a sběratelskými snahami jako
málokde v Evropě. České Národní
muzeum totiž nevzniklo z panovnických sbírek, ale z odkazů a darů české
šlechty a dalších vlasteneckých mecenášů. Vznik Muzea Království Českého, jak zněl původní název, se tak
v době svého založení 1818 odehrával
v atmosféře doznívajícího osvícenství
a zemského patriotismu, s důrazem
na přírodovědná zkoumání a sbírání
přírodnin. Záhy se však začínají v činnostech muzea projevovat tendence
po zvýraznění historických, národně
-jazykových prvků, a to v souladu se
snahou po zdůraznění slavné národní
minulosti, která by tak měla inspirovat i českou současnost a budoucnost.
O změnu tradičního a konzervativního pojetí se zasloužil zvláště mladý historik František Palacký, představitel
národních i liberálních občanských
idejí a zároveň i průkopník moderních muzejních trendů, směřujících
k aktivní péči o muzejní sbírky a jejich
využití pro národní osvětu. A i proto
se stalo Národní muzeum vlajkovou
lodí českého vědeckého a kulturního
života ve vrcholící fázi českého národního obrození.
Národní muzeum a jeho sbírková a osvětová činnost se také stala na
přelomu 19. a 20. století přímou inspirací pro další významná regionální
muzea, zejména v Plzni, Klatovech,
Českých Budějovicích, Lounech, Kolíně, Hradci Králové či Pardubicích,
tedy v jazykově českých oblastech
království. Pražský vzor se víceméně
uplatnil i v zavedené strukturalizaci
a uspořádání sbírek, např. archeologické expozice, prezentace středověku, řemesel, etnografie apod. Z toho
hlediska byla éra první republiky dovršením tradičního českého muzejnictví
s jeho národně-osvětovým zabarvením
a poněkud již překonaným konzervativním pojetím. Snaha o moderní
muzejní prezentace se objevuje jen

Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno roku 1878, ve „zlatém věku muzeí“
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Zasedání Senátu AMG
dne 22. září 2016 v Národním technickém muzeu
Přítomni:
30 z 54 s hlasem rozhodovacím
7 z 23 s hlasem poradním a 1 host
Jednání Senátu AMG zahájil předseda
AMG Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., který
přivítal všechny přítomné. V úvodu zasedání byla schválená návrhová komise ve
složení: Mgr. Lukáš Krinke, Ing. Richard
M. Sicha, RNDr. Miroslava Šandová,
a mandátová komise ve složení: Mgr. et
MgA. Tereza Záchová, PhDr. Zita Suchánková, PhDr. Pavel Ciprian. Zároveň
byl dle návrhu předsedy AMG Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., schválen program
zasedání Senátu AMG.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda AMG nejprve informoval členy
Senátu AMG o činnosti AMG za uplynulé období od minulého zasedání Senátu
AMG (27. dubna 2016). Exekutiva AMG
se v uplynulém období sešla celkem třikrát (14. června, 20.–21. července a 8.
září). Na svých zasedáních se zabývala
zejména přípravou plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2017 s ohledem na
přípravu žádostí o dotace pro rok 2017,
projekty Komisí a členů AMG, přípravou
muzejních standardů a registračního systému muzeí, novinkami v oblasti legislativy, přípravou mezinárodní konference
Muzeum a změna V / The Museum and
Change V na podzim 2016, přípravou
mediálních kampaní na rok 2017, kdy
se uskuteční vyhlášení jubilejního XV.
ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis 2016 a Národní zahájení XIII.
ročníku Festivalu muzejních nocí 2017.
Exekutiva AMG také projednávala v souvislosti s ukončením řádného členství
Národního muzea v AMG návrh bodů budoucí spolupráce mezi AMG a NM, které
budou zakotveny ve společné smlouvě.
Výjezdní zasedání Exekutivy AMG
a Českého výboru ICOM – ve dnech
20.–21. července 2016 se v Plasích
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uskutečnilo společné zasedání Exekutivy
AMG a ČV ICOM, kde byla projednána
aktuální témata, kterými se v současnosti
obě organizace zabývají, a dále spolupráce na připravovaných akcích. Zejména
byla diskutována Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis a její fungování v nadcházejícím období, představen byl také
základní materiál AMG k návrhu muzejních standardů a registru muzeí. ČV
ICOM se uchází o pořadatelství generální
konference ICOM v roce 2022. Konkurenčními státy pro Českou republiku jsou
Peru a Egypt. Hlasování ICOM o pořadatelství je plánováno na červen 2018
a jeho výsledek bude oficiálně oznámen
na generální konferenci v Kjótu v Japonsku v roce 2019. Konference v Praze by
měla být zaměřena na téma „The Power
of Museums“. Přihlašovací formulář se
všemi podklady pro konání výročního zasedání se musí odevzdat do poloviny roku
2017, kdy návrh vyhodnotí ústředí ICOM
v Paříži. Na přípravě kandidatury ČR by
měla spolupracovat také AMG.
Muzeum a změna V / The Museum and
Change V – v pořadí již pátá mezinárodní konference se uskuteční ve dnech
22.–24. listopadu 2016 v prostorách
Národního archivu v Praze na Chodovci.
Ústředním tématem setkání bude problematika vlivu demografických změn na
společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce. Téma
bude spojovat všech pět plánovaných bloků konference. V rámci jednání konference opět proběhne studentská sekce. Pátý
blok, v rámci nějž bude prezentována mj.
problematika digitalizace a informačních
technologií, je připravován ve spolupráci
s Českým komitétem Modrého štítu a je
určen pracovníkům všech tzv. paměťových
institucí, tj. pracovníkům muzeí a galerií,

archivů, knihoven, památkové péče, ale
také dalším zástupcům správních a kulturních institucí. Záštitu konferenci poskytl ministr kultury Mgr. Daniel Herman.
Dále byla o převzetí záštity požádána
Česká komise pro UNESCO. Do muzeí
byl rozeslán II. cirkulář přihlášek, který
je vyhlášen do 30. září 2016. V rámci
webu AMG fungují stránky konference
v české i anglické verzi, možnost přihlásit
se je i prostřednictvím online formuláře.
V rámci konference by se dle Memoranda
o vzájemné spolupráci mělo uskutečnit
společné setkání představitelů muzejních
organizací České a Slovenské republiky.
Příprava plánu činnosti a rozpočtu
AMG na rok 2017, projekty Komisí
a členů AMG, návrh zvýšení členských
příspěvků AMG – Exekutiva AMG se
přípravou plánu činnosti a rozpočtu AMG
na rok 2017 zabývala zejména na svém
zasedání dne 8. září 2016 s ohledem na
přípravu žádostí o dotace pro rok 2017.
Projednala jednotlivé žádosti Komisí
a členů AMG pro přidělení finančních
prostředků z rozpočtu AMG na rok 2017
a připravila podklad pro jednání Senátu AMG. Materiál následně podrobněji
společně představili předseda AMG Mgr.
Ondřej Dostál, Ph.D., a výkonná ředitelka
AMG Anna Komárková, BBus (Hons).
V plánu činnosti AMG se objevují tradiční témata každoročně – Národní soutěž
muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí, kampaň Muzea a 20. století,
statistika muzejnictví, příprava muzejních standardů a registračního systému
muzeí, digitalizace, legislativní aktivity,
kursy Školy muzejní propedeutiky, tvorba
oborového názvosloví, společný seminář
Českého komitétu Modrého štítu, ediční
aktivity a vydávání Věstníku AMG. Setkání muzejních pracovníků České republiky,
Saska, Bavorska a Horního Rakouska by
se v roce 2017 mělo uskutečnit na české
straně (předjednáno v Mikulově), bylo
také již domluveno téma konference „Archeologie v muzeích“. Na podzim 2017
je pak plánovaná jako hlavní aktivita
AMG mezinárodní konference Muzeum
Go Ahead! v Plzni na téma „Význam
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neformálního vzdělávání v 21. století:
Muzeum hrou (muzea), Umění hrou
(galerie) a Věda hrou (science centra)“. V rámci v pořadí již 11. konference organizace Hands On! International
Association of Children in Museums bude
připomenut také význam a odkaz J. A.
Komenského. Konference se konají v evropských metropolích jednou za dva roky.
Česká republika má v tuto chvíli, jako
jediná ze zemí bývalé východní Evropy,
ve vedení Hands On! dva své zástupce
a národního ambasadora. Mezinárodní
konference se proto v roce 2017 bude konat právě v České republice a AMG bude
jedním z jejích hlavních spolupořadatelů.
V souvislosti s plánem činnosti a návrhem rozpočtu AMG na rok 2017 otevřel předseda AMG Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., jako další téma jednání Senátu
AMG možnost vstupu AMG do Unie
zaměstnavatelských svazů. Vysvětlil důvody, které vedly Exekutivu AMG
k předložení návrhu o opětovné vstoupení AMG do UZS. V rámci diskuze pak
mnozí ze senátorů reagovali podpůrným
stanoviskem k tomuto rozhodnutí, neboť
AMG bude mít znovu přístup na jednání
tripartity za oblast kultury a získá také aktuální informace o všech projednávaných
normách v Parlamentu ČR a možnost je
ihned aktivně připomínkovat. Vedle již
fungující spolupráce AMG s AK ČR by
tak AMG mohla využívat dalších komunikačních kanálů při jednáních na úrovni
jednotlivých ministerstev, různých klíčových institucí i na půdě obou komor Parlamentu ČR, jejich výborů atd. Vedení AMG
se v této souvislosti dne 20. října 2106
setká také s představiteli SMO ČR.
Členství AMG v UZS by měl schválit
Senát AMG, neboť se tato aktivita výrazněji promítne i do rozpočtu AMG (hradí
se roční členský příspěvek ve výši 45 tis.
Kč). Dalším bodem jednání byl proto
návrh na zvýšení členských příspěvků AMG od roku 2017. AMG zvyšovala
členské poplatky naposledy v roce 2007,
tedy před deseti lety. Za tu dobu se samozřejmě nejen vzhledem k inflaci zvýšily také náklady na provoz Sekretariátu
AMG. Exekutiva AMG by se ráda vrátila
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i k vydávání Věstníku AMG v tištěné podobě a jeho distribuci nejen do členských
institucí. Na vydávání Věstníku AMG ale
bude hledat i další finanční zdroje mimo
rozpočet AMG (dotace MK ČR, dotace
Státního fondu kultury ČR, příspěvek
Nadace Českého literárního fondu ad.).
První návrh na zvýšení příspěvků o 20 %
nebyl schválen (shodný počet hlasů pro
i proti); stejně tak dopadlo hlasování na
zvýšení o 15 % (shodný počet hlasů pro
i proti). Senát AMG nakonec schválil třetí návrh na zvýšení členských příspěvků
AMG od roku 2017 o 17 %. Senát AMG
dále schválil od roku 2017 vstup AMG do
Unie zaměstnavatelských svazů, a poté
schválil i návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2017, včetně projektů
Komisí AMG.
Příprava muzejních standardů a registračního systému muzeí, muzejní statistika – Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., a PhDr.
František Šebek informovali o jednáních
k přípravě návrhu registru, který by měl
vzniknout dle Koncepce rozvoje muzejnictví. V rámci AMG vznikla pracovní skupina, která se pravidelně schází k přípravě
materiálu se základními tezemi k návrhu
registru a k podobě muzejních standardů.
Materiál byl na Senátu AMG podrobně
představen a předložen k projednání,
projednán by měl být také v Krajských
sekcích AMG (termín stanoven do konce
října 2016). O podobě registru, resp.
akreditačního systému muzeí proběhla již také jednání se zástupci RG ČR
a ČV ICOM. Předseda AMG informoval
o chystaném semináři na téma „Nová
Koncepce rozvoje muzejnictví a její rozvojový potenciál pro galerie a jejich zřizovatele“, který společně chystá na 13. října
2016 OMG MK ČR a Metodické centrum
pro muzea výtvarného umění v Národní
galerii v Praze. Na tomto plénu by měl být
dle programu představen záměr zřízení
Registru muzeí a galerií a vybudování
Národní sítě muzeí, a prezentovány výsledky víceletého projektu RG ČR „Standardizace práce se sbírkami v galeriích
ČR a způsoby jejího měření“. Důležité
je prosadit systém registrace, který by

oddělil muzea od tzv. „nemuzeí“, a registroval by také muzea a galerie, které ze
zákona nemusí mít sbírky zapsané v CES.
Zde jsou zapsány i sbírky soukromých
osob, které ale neprovozují žádné muzeum. CES tudíž neodpovídá skutečnému
počtu muzeí, jež by měl podchytit právě
registr. Registrační systém by měl být
dvoustupňový – registrace následovaná
akreditací. Cílem registrace je vyhlášení
veřejně přístupného registru muzeí, a tím
jejich oddělení od institucí, které neplní
všechny funkce muzejní instituce, byť se
za muzea považují, nebo se tak označují.
Registr muzeí nebude pouze seznamem
skutečných muzeí, ale také prezentací
sítě muzeí v České republice (struktury
muzeí dle jejich typů a zaměření). Druhým stupněm registrace by měla být akreditace muzeí. Cílem akreditace je zavést
systém označení registrovaných muzeí
stupněm dosahované kvality vykonávaných činností. Kritériem hodnocení a přiznání stupně kvality budou výkonnostní
a profesní standardy. Standardy budou
definovány diferencovaně pro jednotlivé
typy muzeí (kategorizace). Přiznání stupně kvality bude platit po stanovenou dobu
a po jejím uplynutí bude provedena reakreditace. Při ní lze stupeň kvality obhájit, případně získat vyšší stupeň, nebo naopak označení kvality ztratit. Akreditační
řízení bude dobrovolné a nemá vliv na
zařazení muzea do registru muzeí. Vzhledem k tomu, že členy AMG jsou jak tzv.
národní instituce zřizované ministerstvy
a financované ze státního rozpočtu, tak
na opačném pólu soukromé muzejní instituce, zřizované buď jednotlivci, nebo
spolky, financované převážně z neveřejných zdrojů, hledá AMG v případě akreditace cesty, jak i těmto malým muzeím
umožnit v rámci akreditace zvýšení jejich
prestiže. Nástrojem k tomu by mohl být
Benchmarking muzeí, který umožní srovnávat instituce ve skupinách bez ohledu
na zřizovatele i dle takových kritérií, jako
je roční rozpočet, počet návštěvníků na
m2 výstavní plochy, velikost místa, kde
muzeum a galerie působí atd. Data pro
benchmarking jsou získávána z dotazníku
V-kult a jejich relevance bude záviset jen
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na pečlivém a správném vyplnění tohoto
dotazníku. Při tvorbě výkonnostních standardů lze tedy již nyní vycházet z výsledků
analýzy vypracované NIPOS ve spolupráci
s PhDr. Františkem Šebkem a z výstupů
projektu Benchmarking muzeí; u etických
standardů je nezbytné vycházet z Etického kodexu ICOM, existují také kodexy
konzervátora-restaurátora či přírodovědných profesí v muzeích. PhDr. František
Šebek dále shrnul informace o aktualizaci
dotazníku V-Kult pro další období a metodiky k jeho vyplnění, která je k dispozici na webu AMG. Opět prostřednictvím
Krajských sekcí AMG apeloval na muzea,
aby se pokud možno při vyplňování dotazníků držela metodických vysvětlivek jako
domluveného konsensu. Je to zásadní
a potřebná věc zejména s ohledem na
následnou průkaznost muzejní statistiky
a získávaných informací.
Senát AMG po podrobnější diskuzi
předložený návrh registrace a akreditace
muzeí schválil. Členové Senátu AMG se
shodli, že je nutné akreditační systém
kategorizovat, aby nedošlo k poškození
menších institucí, a že je třeba se zasadit o to, aby žádný systém hodnocení
nebyl založen pouze na kritériu návštěvnosti. Stejně tak se Senát AMG shodl
na dvoustupňovém systému registrace
a akreditace muzeí. Pracovní skupina tak
může pokračovat v další přípravě návrhu
systému akreditace, neboť návrh registrace je v zásadě hotový.

Oborová legislativa
PhDr. Zdeněk Kuchyňka seznámil s novinkami v legislativní oblasti. V rámci
AMG byl během prvního pololetí 2016
připraven a prodiskutován materiál k návrhu muzejních standardů a registru muzeí, který Senát AMG na svém zasedání
dnes schválil. Byl připraven materiál pro
AK ČR – návrh na řešení problematických právních norem pro obor muzejnictví (rozpor ohledně účtování nákupu
sbírkových předmětů muzei zřizovanými
ÚSC a majetkový prospěch z výpůjčky
vzhledem k dani z příjmů).
V souvislosti s přípravou novely archivního zákona proběhlo 2. srpna 2016
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společné jednání mezi AMG a Českou
archivní společností. Je třeba dořešit
rozpor mezi zákonem č. 122/2000 Sb.,
a archivním zákonem ohledně nakládání s archiváliemi v muzejních sbírkách.
Knihovnická komise AMG zformulovala
připomínky ke stávajícímu znění knihovního zákona č. 257/2001 Sb., které byly
zaslány ve stanoveném termínu příslušnému odboru MK ČR, resp. SKIP.
Nejen k otázkám legislativy se dne
20. října 2016 uskuteční společné setkání zástupců AMG a SMO ČR.
Účinnost památkového zákona byla
z roku 2017 posunuta až do roku 2020.
Zpracované připomínky k archeologickým
nálezům z něj úplně vypadly. Nově byl definován vlastník archeologického nálezu
v případě militarií, ze kterých se stává
majetek Ministerstva obrany, tato úprava
se vztahuje i na nálezy muzeí. V rámci
památkového zákona se také posunula
délka revize z 10 na 12 let.
Ministerstvo pro místní rozvoj vydalo
aktuální seznam muzejních institucí, které mohou žádat o dotace z IROP v rámci
výzvy č. 21 – Muzea (splnily podmínku
30 tis. návštěvníků za uplynulé 3 roky).
Dalším problematickým ustanovením
v rámci legislativní oblasti, která dopadá
na činnost muzeí, je povinnost zveřejňovat v Registru smluv s účinností od 1. července 2016 smlouvy o výpůjčce s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH. Metodický
návod MV ČR k zákonu č. 340/2015
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), stanovuje, že v registru
musí být zveřejňovány i smlouvy o výpůjčce bez ohledu na to, že výpůjčka je
podle Občanského zákoníku bezúplatná,
a tudíž by se na ni povinnost registrace
vztahovat neměla. V Registru smluv mají
být uveřejňovány i smlouvy o výpůjčce
sbírkových předmětů, v nichž jsou uvedeny údaje, které mohou ohrozit bezpečnost
půjčovaných předmětů i muzeí a galerií
samotných. Podnět s návrhem na potřebnou změnu zaslala AMG na MK ČR, AK
ČR i SMO ČR. Ideální by bylo, kdyby se
výše uvedený problém podařilo vyřešit do

1. července 2017, kdy vstupují v platnost § 6 a 7 zákona č. 340/2015. Od
tohoto data jsou smlouvy bez zveřejnění
v Registru smluv neplatné.

Mediální kampaně AMG 2017
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
— ředitelka soutěže Mgr. Irena Chovančíková informovala o současné situaci
k řešení návrhu trojdohody mezi AMG,
MK ČR a ČV ICOM k zajištění soutěže a podrobněji seznámila členy Senátu AMG o připomínkách a stanovisku
AMG k návrhu dohody; dále informovala o záměru změnit stávající nařízení vlády o oceněních v oblasti kultury
a důvodech jednotlivých bodů návrhu
stran soutěže GM; zhodnotila uplynulý
XIV. ročník a představila další vize o směřování soutěže s ohledem na přípravu
slavnostního zakončení jubilejního XV.
ročníku dne 17. května 2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Za velký úspěch lze považovat medializaci soutěže v hlavních zprávách ČT
a Událostech v kultuře v den vyhlášení
18. května 2016 (přímé vstupy, rozhovory s oceněnými muzei). Velice pozitivní
ohlasy měla zahájená spolupráce s Českým rozhlasem, který se podílel přímo
na programu ceremoniálu předávání Cen
Gloria musaealis za rok 2015 a má zájem
o spolupráci i v příštím roce.
O podrobnostech spolupráce v roce
2017 se uskuteční jednání se zástupci
ČRo dne 1. listopadu 2016. Stejně tak se
do vyhlášení XIV. ročníku soutěže zapojila
agentura CzechTourism, s níž se v současné době projednává návrh memoranda
o spolupráci mezi AMG a CzT nejen na
Národní soutěži muzeí Gloria musaealis
a její propagaci na portálu Kudy z nudy,
ale i na dalších aktivitách směřujících
zejména k propagaci muzeí a galerií i celého oboru muzejnictví u nás i v zahraničí.
Dne 25. července 2016 se na MK
ČR uskutečnilo společné setkání mezi
AMG, ČV ICOM a MK ČR. Předmětem
jednání byl zejména návrh znění trojdohody mezi spoluvyhlašovateli. Stanovisko
AMG k návrhu dohody o pořádání soutěže bylo všem zúčastněným stranám
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zasláno 14. dubna 2016. Na červencovém zasedání byla předložena již podepsaná dohoda ze strany MK ČR, nicméně
připomínky AMG do ní promítnuty v plné
verzi nebyly. Na jednání bylo proto domluveno, že podepsání dohody bude
zatím odloženo, resp. bude předmětem
dalšího jednání, a vyhlašovatelé obratem
podepíší aktualizované znění Soutěžního
a Jednacího řádu, které se změní pouze
v časových údajích.
Sporný zůstává bod jmenování ředitele soutěže. Pro AMG je problematické, aby
kandidáti na pozici byli jmenováni mimo
Exekutivu AMG, protože ředitel soutěže
má přímý vliv na chod Sekretariátu AMG,
resp. sekretariát soutěže (tajemník soutěže je zaměstnanec AMG). Sekretariát
AMG zajišťuje veškerou agendu, organizaci i provoz soutěže, oslovuje potenciální
i stávající partnery, zajišťuje závěrečné
hodnotící zasedání poroty a kompletně
také slavnostní ceremoniál.Tajemník soutěže (jeho mzda) i provoz sekretariátu
soutěže je plně kryt z vlastních zdrojů
AMG, dotace pokrývají zejména provoz
poroty (výjezdy, cestovné porotců) a zajištění slavnostního ceremoniálu (přípravu a realizaci). Na společném jednání
vyhlašovatelů bylo dále řešeno budoucí
směřování soutěže (úvaha ČV ICOM nad
změnou a výrazným rozšířením soutěžních
kategorií po vzoru např. polské muzejní
ceny). AMG v této souvislosti zdůraznila zajištění stabilnosti v chodu soutěže
i v její nově nastavené koncepci, a to
i skrze získání generálního partnera. Výrazný zásah do stávající podoby soutěže,
vznik nových kategorií, by si vyžádal další
finanční náklady a potřebu posílení personálního zajištění GM. Při vyčíslení hodinové dotace a součtu práce na projektu
všech tří zaměstnanců Sekretariátu AMG
vychází zajištění veškeré agendy spojené
s GM na jeden plný pracovní úvazek. Není
přitom přesně vyčísleno, kolik hodin práce
věnuje projektu ředitel soutěže, předseda
AMG či Exekutiva AMG, která projednává agendu GM na každém zasedání. Pro
jednání o příp. změnách v dalším období
je třeba předložit konkrétní návrh i s koncepčním řešením.
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Dne 21. září 2016 se v prostorách
Obecního domu v Praze uskutečnilo přátelské setkání čestného výboru Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis, kterého se zúčastnili také zástupci Exekutivy
AMG, MK ČR, ČV ICOM a soutěžní poroty. Na setkání bylo domluveno jednání
s výkonným ředitelem ČT ART PhDr. Tomášem Motlem, týkající se možnosti mediální spolupráce mezi AMG a ČT k zajištění soutěže, které proběhne 18. října
2016 na Kavčích horách.
Informace o mediálních kampaních
AMG pro rok 2017 doplnila výkonná
ředitelka AMG Anna Komárková, BBus
(Hons). Národní zahájení XIII. ročníku
Festivalu muzejních nocí 2017 se uskuteční v pátek 19. května 2016 v Litoměřicích. Veškeré informace k FMN 2017
budou postupně zveřejňovány na http://
www.muzejninoc.cz, kde již funguje aktuální přihláška.
Kampaň Muzea a 20. století pokračuje tématem výročí vztahujících se
k 1. světové válce a je možné zasílat informace o akcích muzeí a galerií, které jsou
průběžně doplňovány na webové stránky
http://www.muzea20stoleti.cz. Kampaň
vyvrcholí v roce 2018 oslavami 100. výročí ukončení 1. světové války a vzniku
samostatného československého státu.
Mgr. Irena Chovančíková na závěr
vyzvala k přihlašování projektů do jubilejního XV. ročníku soutěže Gloria musaealis, který bude ukončen 28. února 2017.
Zároveň upozornila na možnost účastnit
se II. ročníku soutěže Muzeum roku, který
probíhá na portálu do-muzea.cz.

Členská základna AMG
Předseda AMG Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., informoval o dalších krocích vážících se k ukončení řádného členství Národního muzea v AMG (ke dni 23. března
2016). Společné jednání předsedy AMG
a GŘ NM PhDr. Michala Lukeše, Ph.D.,
nad konkrétními body návrhu spolupráce
NM a AMG se uskutečnilo dne 19. května 2016. Exekutiva AMG tyto body na
svých zasedáních následně projednala
a vyjádřila k nim své stanovisko, které
bylo zpětně předloženo vedení NM. Na

základě oboustranné domluvy bude sepsána smlouva o spolupráci, kterou připraví právní oddělení NM a zašle ji znovu
k projednání Exekutivě AMG. Podrobněji lze vše nalézt v zápisech z jednání
Exekutivy AMG, které jsou dostupné na
webových stránkách AMG. Po zasedání
Senátu AMG v dubnu 2016 byli předsedové Komisí AMG požádáni o předání
zprávy zaměstnancům NM zastoupeným
v jednotlivých Komisích AMG, jimž automaticky s ukončením členství NM v AMG
zaniklo také členství v odborných komisích. Z důvodu přetrvávajících nejasností
také Exekutiva AMG rozhodla o přímém
oslovení kolegů z NM s vysvětlením, jaké
mohou využít možnosti v případě zájmu
pokračovat v aktivitách Komisí AMG. Jediným východiskem je přihlásit se k individuálnímu členství v AMG, přihlášky pak
budou projednávány na jednáních Senátu
AMG hromadně (v Komisích AMG nyní
pracuje 73 zaměstnanců NM).
Za individuální členy AMG byli
přijati zaměstnanci Národního muzea – Mgr. Martina Aubrechtová, Ivana Čermáková, RNDr. Jiřina Dašková,
Ph.D., PhDr. Eva Dittertová, Kamil Dryák, RNDr. Boris Ekrt, PhDr. Jaroslava
Kašparová, Ph.D., Mgr. Jana Konečná,
Jaroslava Krákorová, PhDr. Jarmila Kučerová, RNDr. Vítězslav Kuželka, RNDr. Jiří
Kvaček, CSc., Mgr. Radana Malíková,
PhDr. Jiří Militký, Ph.D., PhDr. Pavel Muchka, Bc. Lada Nečasová, PhDr. Vlastimil
Novák, Ph.D., Ivana Pešoutová, PhDr. Luboš Polanský, Mgr. Jiří Sejkora, Ph.D.,
Mgr. Martin Sekera, Ph.D., Mgr. Jan Sklenář, Ph.D., Mgr. Kamil Smíšek, PhDr. Richard Šípek, Ph.D., RNDr. Vojtěch Turek,
CSc., PhDr. Helga Turková, Mgr. Jana
Tvrzníková, RNDr. František Vacek, Ph.D.,
Mgr. Martin Valent, Ph.D., Mgr. Luboš
Vrtiška, Mgr. Lukáš Zahradníček.
Za individuální členy AMG byli dále
přijati: Mgr. Petra Burdová, Mgr. Kateřina
Dobrovolná, PhDr. Alena Káňová, Mgr. et
Mgr. Monika Kratochvílová, Jiří Holcner,
Mgr. Jitka Pešková, RNDr. Tomáš Přikryl,
Ph.D., Jan Vít Trčka.
Žádost o přijetí za řádného člena AMG
Pradědova dětského muzea v Bludově,

Věstník AMG 5 /2016

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG

které provozuje organizace Jeseníky přes
hranici, z. s., byla z rozhodnutí Senátu
AMG zatím odložena. Senát AMG dále
hlasováním rozhodl o nepřijetí Mgr. Otakara Šídy za čestného člena AMG, které
navrhl předseda Botanické komise AMG
Mgr. Lukáš Krinke. Mgr. Otakar Šída
může na příští zasedání Senátu AMG
předložit svoji přihlášku k individuálnímu
členství v AMG.

Různé
Předseda AMG Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., informoval, že byla na základě rozhodnutí dubnového Senátu AMG v rámci AMG vytvořena pracovní skupina pro
diskuzi o stávajícím znění Stanov AMG.
Exekutiva AMG se zabývala návrhem kandidátů do pracovní skupiny a vzhledem
k jednání Senátu AMG do ní navrhla plk.
Mgr. Aleše Knížka a PhDr. Zuzanu Strnadovou jako zástupce strany, která není
spokojena se současným stavem; dále
PhDr. Zdeňka Kuchyňku, PhDr. Luďka Beneše a Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., členy
Exekutivy AMG, kteří se mj. podíleli na
přípravě současného znění Stanov AMG.
Ustavení pracovní skupiny bylo inzerováno na zasedání Senátu AMG s výzvou
k zapojení se do její činnosti z řad členů
AMG. První jednání pracovní skupiny
se na Sekretariátu AMG uskuteční dne
5. října 2016 od 14 hodin.
Dalším bodem jednání bylo zpoplatnění vstupů pro členy AMG na výstavu
„Císař Karel IV. 1316–2016“, kterou
pořádá Národní galerie v Praze. Na průkaz člena AMG byl umožněn vstup pouze
se slevou, což je v rozporu s ujednáním
o volných vstupech v rámci AMG, resp.
porušením Stanov AMG. Stanovisko NG
tlumočila na zasedání Senátu AMG náměstkyně GŘ NG PhDr. Eva Balaštíková.
Vzhledem k výjimečnosti této nákladné
výstavy, rozhodlo vedení NG o úpravě
výše vstupného, které se dotklo i dalších institucí, nejen AMG. Na veškeré
další výstavy NG by měl být bezplatný
vstup pro členy AMG zachován. Členové
Senátu AMG nad tématem uznávání volných vstupů diskutovali a upozornili, že
se tak děje i v jiných institucích, možná
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i z neznalosti zaměstnanců na pokladnách členských muzeí a galerií AMG. Je
třeba vždy informovat Sekretariát AMG,
pokud k neuznání průkazu člena AMG
došlo, s uvedením data a názvu instituce,
kde se tak stalo. Důležité je také si uvědomit, zdali je dotčená instituce skutečně
členem AMG – seznam členských institucí AMG je uveden v aktuálním znění na
webových stránkách AMG. Průkaz člena
AMG opravňuje držitele k volnému vstupu do expozic, výstav a knihoven členských muzeí a galerií AMG. K identifikaci

volného vstupu slouží samolepka s logem
AMG. V této souvislosti zmínil Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., také memorandum
o spolupráci s NPÚ a dohodu o vzájemném uznávání průkazů mezi NPÚ a AMG,
a nutnost jejího dodržování. Stejně tak je
třeba dodržovat dohody, které má AMG
k uznávání volných vstupů uzavřeny se
slovenskými kolegy i Radou galerií ČR.
Jednání Senátu AMG bylo zakončeno
přijetím usnesení.
Zapsala: ANNA KOMÁRKOVÁ

Usnesení Senátu AMG ze dne
22. září 2016
Senát vzal na vědomí:
■■ Informaci předsedy AMG o situaci po vystoupení Národního muzea z AMG;
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG dne
27. dubna 2016;

■■ Zprávu o přípravě muzejních standardů a registračního systému muzeí;
■■ Zprávu o vývoji oborové legislativy;
■■ Zprávu o průběhu XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
o přípravách jubilejního XV. ročníku a o komplikacích, které tyto přípravy
provázejí;
■■ Informaci předsedy AMG o revizi dohody mezi NPÚ a AMG o vzájemném
uznávání průkazek. Je nezbytně nutné, aby členské instituce AMG tuto dohodu
dodržovaly.

Senát schválil:
■■ Mandátovou komisi ve složení: Tereza Záchová, Zita Suchánková, Pavel Ciprian;
■■ Návrhovou komisi ve složení: Miroslava Šandová, Lukáš Krinke, Richard M. Sicha;
■■ Program zasedání Senátu AMG dle návrhu předsedy AMG Ondřeje Dostála;
■■ Návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2017, včetně projektů Komisí AMG;
■■ Vstup AMG do Unie zaměstnavatelských svazů;
■■ Návrh na zvýšení členských příspěvků AMG od roku 2017 o 17 %;
■■ Předložený materiál týkající se návrhu registrace a akreditace muzeí;
■■ Přijetí 31 zaměstnanců Národního muzea za individuální členy AMG: Martiny
Aubrechtové, Ivany Čermákové, Jiřiny Daškové, Evy Dittertové, Kamila Dryáka,
Borise Ekrta, Jaroslavy Kašparové, Jany Konečné, Jaroslavy Krákorové, Jarmily
Kučerové, Vítězslava Kuželky, Jiřího Kvačka, Radany Malíkové, Jiřího Militkého,
Pavla Muchky, Lady Nečasové, Vlastimila Nováka, Ivany Pešoutové, Luboše
Polanského, Jiřího Sejkory, Martina Sekery, Jana Sklenáře, Kamila Smíška,
Richarda Šípka, Vojtěcha Turka, Helgy Turkové, Jany Tvrzníkové, Františka
Vacka, Martina Valenta, Luboše Vrtišky, Lukáše Zahradníčka;
■■ Přijetí Jitky Peškové, Petry Burdové, Tomáše Přikryla, Aleny Káňové, Jiřího
Holcnera, Moniky Kratochvílové, Jana Víta Trčky a Kateřiny Dobrovolné za
individuální členy AMG.
Zapsal: LUKÁŠ KRINKE
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200 let služby
moravské kultuře
a vědě
Moravské zemské muzeum
zahajuje rok oslav výročí
svého založení
EVA PÁNKOVÁ
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Odborná oddělení
se představují
Program oslav je velmi bohatý, z četných
položek je dobře uvést cyklus měsíční
prezentace jednotlivých odborných oddělení, a to prostřednictvím nejvýznamnějších sbírkových předmětů, osobností,
dějinných okamžiků, vědeckých úspěchů. Již první výstava hovoří o tom, že
toto představení Moravského zemského
muzea bude jednak velmi přitažlivé pro

Foto: Archiv MZM

Rok 1817 byl rozhodujícím rokem pro
moravskou vědu. Dekretem císaře Františka I. bylo dne 29. července zřízeno
Moravské zemské muzeum (do roku
1900 pojmenované na jeho počest Františkovo). U zrodu instituce stála přední
osobnost moravského duchovního života počátku 19. století – Christian Karel
André, svou autoritou ho podpořili přední
osvícení moravští aristokraté.
Datace první sbírkové knihy – rok
1808 – ovšem svědčí o tom, že sbírky
vznikaly již daleko dříve, než bylo muzeum založeno. Zasloužily se o ně především hojné dary šlechtických zakladatelů
muzea a v samotném počátku čítaly až
8 tisíc kusů jednotlivin. Velmi záhy začaly vznikat i další sbírky. Velkou výhodou
instituce bylo, že získala bezúplatným
převodem Biskupský dvůr, který se stal
pevnou základnou pro další vědecké

bádání a dokumentaci, zpočátku nejvíce
přírodního, později i historického bohatství země.
A to je také počátek více než 6 milionové sbírky Moravského zemského muzea
dnes. Za dvě století podstoupilo muzeum
mnohé proměny, mnohé delimitace či naopak sloučení, jeho pracovišti a výstavními sály prošly desítky mimořádných
osobností a předních zástupců (často
zakladatelů) jednotlivých vědních oborů
etablovaných na moderních univerzitách.
Z práce generací muzejních pracovníků
vzešly stovky publikací, výstav i sbírek,
často mimořádných i v mezinárodních
konotacích.
Projekt oslav 200. výročí založení
muzea je strukturovaný do celého roku,
zahájen byl 9. září 2016 v Biskupském
dvoře, ukončený pak bude v roce jubilejním, tedy v roce 2017, taktéž 9. září.

Nově získaný automobil Praga Alfa XIX. se stane součástí chystané expozice
„Středoevropská křižovatka: Morava ve 20. století“.
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návštěvníky, jednak ukáže šíři a hloubku
záběru bádání instituce.
Prvním z představovaných oddělení
je Ústav Anthropos, zabývající se interdisciplinárním zkoumáním počátků lidských
dějin a přírodního prostředí, jež naše nejstarší obyvatele obklopovalo. Spravuje
národní kulturní památky, z nichž dvě
jsou nyní zcela výjimečně vystaveny v originálech. Jde o rytinu ženské postavy
na mamutím klu z Předmostí u Přerova,
chef d′oeuvre umění doby lovců mamutů
před 30 tisíci lety. Tehdejší výtvarné projevy se totiž dělily do dvou velkých žánrů,
abstraktních rytin a figurálních plastik.
Figurální rytiny jsou zcela ojedinělé.
Druhým exponátem je pravděpodobně nejstarší loutka na světě, „soška
šamana“ (staří asi 27 tisíc let). Mužská
plastika objevená roku 1891 je součástí
hrobu vybaveného milodary připomínajícími výbavu pozdějších sibiřských šamanů.
K těmto unikátům bude jako zajímavost připojena vysušená trofejní lidská
hlava z povodí Amazonky – tsantsa. Po
prezentaci tohoto oddělení se představí
Historické oddělení a následovat bude
všech 19 odborných oddělení muzea.

Morava – středoevropská
křižovatka
Nová stálá expozice „Středoevropská
křižovatka: Morava ve 20. století“ bude
otevřena 9. září 2017 v Dietrichsteinském paláci. Obecně neexistuje příliš
stálých expozic, které by mapovaly
události 20. století, historické milníky
novodobé historie země Morava pak již
vůbec. Moravské zemské muzeum ke
svému výročí připravuje expozici, která
zdůrazní zásadní události 20. století
právě v souvislostech dějin severního
Podunají s důrazem na historický prostor
markrabství moravského. Expozici lze
charakterizovat jako seznámení s dějinami historické země a jejími institucemi,
jakož i kulturními fenomény a klíčovými osobnostmi určujícími její postavení
a roli v konotacích dějin českých zemí,
potažmo historie celého středoevropského či širšího kontextu.
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Vedle rekonstrukce pracovny Františka I.
má výroční výstava „200 let službu moravské kultuře a vědě“ ambici ukázat muzeum v podobě, kterou mělo v 19. století,
tedy nejstarší vrstvu sbírkového fondu,
uloženou v muzeu již v polovině 19. století, včetně rekonstrukce tehdejšího výstavního mobiliáře a podoby expozice
známé z dobových fotografií. Výstava
bude zahájena v Dietrichsteinském paláci v září 2017.

Koncert Eurovize
Přípravný výbor oslav má ambici uspořádat 9. září 2017 setkání prezidentů V4
a přizvat vzhledem k historickým souvislostem na koncert i prezidenty Rakouska
a Slovinska. V programu koncertu, který
na Zelném trhu přednese Filharmonie
Brno, budou skladby ze sbírkových fondů
Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea, a to z období 19.–20. století (A. Salieri, L. van Beethoven, A. Dvořák, L. Janáček, B. Martinů, V. Kaprálová,
P. Haas).

Otevření Centra Ericha
Wolfganga Korngolda
Erich Wolfgang Korngold je významný
hudební skladatel, známý především
z oblasti filmové hudby, nositel Oscara
v tomto oboru. Narodil se v roce 1897
v Brně, od svých čtyř let žil ve Vídni, od
roku 1938 ve Spojených státech amerických. S Brnem zůstal dlouho v kontaktu,
jeho díla zde byla uváděna až do začátku
třicátých let. Archiv autora se nachází ve
sbírkách Oddělení dějin hudby UM MZM,
převážná část je darem EWK Society.
Centrum Ericha Wolfganga Korngolda ve své výstavní části představí
kromě osobnosti skladatele také dobové
brněnské kulturní prostředí, s důrazem
na německo-židovský prvek v hudebních
dějinách Brna. Dále bude zájemcům
k dispozici archiv s badatelnou, součástí centra bude i přednášková místnost,
vhodná rovněž pro menší hudební produkce. Centrum bude otevřeno v Domě
Jiřího Gruši, Hudcova 76, v září 2017.
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Národní památník
II. světové války
v Hrabyni umocnil
svou expozici
PETR VOJTAL
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Jedno ze stěžejních pracovišť Slezského
zemského muzea, Národní památník II.
světové války v Hrabyni, prošel za poslední dvacetiletí zajímavým vývojem.
Původně vznikl jako memoriál – pietní
místo, připomínající největší vojenskou
operaci osvobozovacích bojů druhé světové války na našem území. V průběhu 90.
let minulého století se začal proměňovat
v obrazech prezentace s postupným budováním muzejních expozic. Tento proces vyvrcholil roku 2009 dokončením
a zpřístupněním komplexní expozice nazvané „Čas zmaru a naděje“, po zásluze
oceněné naším nejvyšším hodnocením
v podobě ceny Gloria musaealis.
Moderní expoziční areál představuje návštěvníkům všechny podstatné
události druhého válečného konfliktu
a nezapomíná ani na specifika bojů v regionu Slezska a v samotné Hrabyni. Ke
specifikům hrabyňského památníku patří
také jeho vnější a vnitřní architektonické
řešení. Dva mohutné pylony z předpjatého betonu nabízely ve vnitřních prostorách zcela zvláštní místa. V západním
pylonu návštěvníky osloví připomenutí
schodů kamenolomu koncentračního tábora v Mauthausenu. Spolu se siluetami

lidských bytostí připomínají zrůdnou
nelidskost nacistického režimu. Ve východním prostoru jsme ještě nedávno
mohli zhlédnout jinou připomínku, a to
komponovaný pohled na stylizované ruiny
bombardované Ostravy.
Od půle tohoto roku se příchozímu
otevírá zcela nový pohled, a to na model
sousoší Lidických dětí. Jeden z nejpůsobivějších pomníků můžeme zhlédnout
v Památníku Lidice realizovaný v bronzu.
Sochařka Marie Uchytilová pracovala nad
podobou 82 dětských obětí dvě desetiletí
a dílo dokončil její manžel roku 2000.
Umělkyně definitivní podobu pomníku
připravila v podobě věrného modelu,
předlohy pro odlévání v bronzu. Model
nemá charakter sochařského bozzetta,
ale je přesným předobrazem pro realizaci
v ušlechtilém kovu, odpovídá tedy nejen
kompozici a měřítku, ale i nejmenším detailům. M. Uchytilová předlohu provedla
ve tvrzené sádře a modelová verze sousoší se později stala součástí sbírek Muzea
a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici.
V tomto roce vyvrcholilo jednání
Slezského zemského muzea se západočeskou paměťovou institucí a došlo
k uzavření smlouvy o dlouhodobé zápůjčce. Po potřebném restaurování bylo
v červnu sousoší instalováno v prostoru
východního pylonu památníku. Citlivou
instalaci podtrhuje sluchový vjem, při
tiché prohlídce slyšíme dětské hlasy,
které čtou z dochované korespondence
lidických dětí se svými příbuznými. Své
hlasy pro živou expozici poskytly děti ze
Základní školy v Hrabyni.

Foto: Archiv SZM

200 let služby moravské
kultuře a vědě

Sádrový model sousoší Lidické děti v Hrabyni
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V rámci letošního jubilejního 20. ročníku
celostátní akce Týden knihoven, kterou
vyhlásil Svaz knihovníků a informačních
pracovníků na 3.– 9. října 2016, připravila knihovna Muzea Jindřichohradecka
pro žáky druhých stupňů základních škol
a studenty středních škol přednáškový
cyklus „Braňte knihu! Digitalizace a restaurování knih v muzeu“.
Knihovna Muzea Jindřichohradecka
je veřejně přístupnou základní knihovnou
se specializovanými fondy. Její počátky
sahají do doby založení muzea v roce
1882 a uchovává 30 000 knihovních
jednotek. Knihovna sídlí v budově bývalého minoritského kláštera vedle kostela
sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici v Jindřichově Hradci a navštívit ji můžete vždy
v pondělí a ve středu ve 12.30–15.30
hodin.
ŠTEPÁNKA BĚHALOVÁ

Foto: Archiv SZM

Týden knihoven
v Jindřichově
Hradci

Ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková a rektor Univerzity Palackého
Jaroslav Miller při podpisu smlouvy.

SZM a naše
akademická
centra
PETR VOJTAL
SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

Foto: Muzeum Jindřichohradecka

Opavské muzeum odborně spolupracuje s řadou paměťových institucí České
republiky i zahraničí. Kooperace v řadě
činností je zde pevně zakotvena a tvoří
přirozenou formu celé škály práce muzejního společenství. Nastupující milénium
otevřelo také nové stránky a nové možnosti rozvoje, mezi něž rozhodně patří
navazování kontaktů s vysokoškolskými
pracovišti.
V roce 2004 muzeum uzavřelo
smlouvu o spolupráci se Slezskou univerzitou v Opavě. Šlo o první smluvní
deklarování odborné spolupráce s akademickou sférou, vycházející nejen z logiky sídla obou institucí, ale především
kotvící v čilých kontaktech mezi muzeem
a tehdejším Ústavem historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Slezské univerzity. Smlouva je dodnes
naplňována, ať už se jedná o stáže a praxe studentů, či participace na projektech
nebo společných výzkumech. V tomto
roce došlo k aktualizaci dohody, která
nyní rovněž akcentuje užší spolupráci
obou odborných knihoven.
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V loňském roce muzeum uzavřelo
smlouvu s Filozofickou fakultou Ostravské univerzity. Také v tomto případě
kodifikace navázala na četné odborné
a profesní vazby a dohoda specifikuje
formy spolupráce společenskovědních
pracovišť, v případě ostravské fakulty jde
hlavně o katedry historie, dějin umění
a kulturního dědictví či centra pro hospodářské a sociální dějiny a pro studium
středověké společnosti a kultury.
V letošním roce se podařilo uzavřít
novou dohodu s Univerzitou Palackého
v Olomouci. Při oficiálním podpisovém
aktu dne 21. dubna zdůraznili oba hlavní
protagonisté, ředitelka muzea Jana Horáková a rektor Univerzity Palackého Jaroslav Miller, že dikce smlouvy otevírá nové
obzory spolupráce. A to nejen z důvodu
velikosti a výkonů obou partnerů. Vedle
již, možno říci, tradičních společenskovědních oborů a programů se ukazuje prostor pro odbornou spolupráci i na polích
přírodovědných. Přírodovědecká fakulta
olomoucké univerzity tak může zahájit
úzkou kooperaci s odbornými pracovišti
oddělení přírodních věd nebo arboreta
Slezského zemského muzea v Opavě.
Všechny uzavřené dohody a jejich naplňování představují jasné doklady, že specifický a zvláštně uzavřený svět muzejního prostředí se stává minulostí a opavské
muzeum činí rozhodné kroky v oblastech
současné odborné práce.
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Z KONFERENCÍ

Výzva
uchazečům
o titul EHL
Národní památkový ústav vyhlašuje výzvu na národní předvýběr
pro pamětihodnosti ucházející se
o označení Evropské dědictví.
Označení Evropské dědictví /
/ European Heritage Label (EHL)
označuje pamětihodnosti, které
oslavují a symbolizují evropskou
historii, ideály a integraci. Jedná se
o prestižní ocenění Evropské unie,
jehož cílem je přispívat k upevnění
pocitu sounáležitosti evropských
občanů s Evropskou unií na základě
společného kulturního a přírodního
dědictví. Jeho cílem je propagovat
evropský rozměr pamětihodností,
zpřístupnění co nejširší veřejnosti
a zajištění vysoce kvalitních informačních, vzdělávacích a kulturních
aktivit.
Uděluje se kulturním a přírodním památkám stejně jako nehmotnému dědictví, které:
■■ prokáží symbolickou hodnotu
pro Evropu;
■■ předloží projekt propagující
evropský charakter;
■■ deklarují řádnou správu.
Žadatelé, kteří mají zájem přihlásit
se do národního kola, kontaktují
národní koordinátorku, seznámí se
s pokyny pro pamětihodnosti a vyplní přihlášku v českém jazyce.
Materiály a další informace jsou
k nalezení na internetové stránce
NPU: https://www.npu.cz/cs/
generalni-reditelstvi-npu/sluzby/
european-heritage-label.
Uzávěrka výzvy: 15. prosince 2016
ve 12:00 hod
Kontakt: Pavla Hlušičková
tel.: +420 257 010 140
email: hlusickova.pavla@npu.cz
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Česko-norský
seminář na téma
prezentace
historie požárů
ZUZANA STRNADOVÁ
MUZEUM HL. M. PRAHY

Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a Českým
výborem ICOM pořádalo dne 9. června
2016 česko-norský seminář „Městská
muzea a prezentace historie požárů a požární techniky“. Celodenní seminář se
uskutečnil v hlavní budově Muzea hlavního města Prahy, Na Poříčí 52, Praha
8, a jeho hlavním tématem byl projekt
spolupráce Muzea hlavního města Prahy
a Muzea města Bergenu při prezentaci
historie požárů a požární techniky, podpořený z Fondu pro bilaterální spolupráci
Finančních mechanismů EHP/Norska. Po
přivítání účastníků semináře ředitelkou
Muzea hl. m. Prahy Zuzanou Strnadovou
následoval vlastní program semináře.
První blok přednášek byl věnován
představení projektu stálé expozice o historii požárů a požární ochrany v Praze
v Novomlýnské vodárenské věži. Muzeum
města Bergenu prezentovalo své sbírky,
objekty a také výstavu o historii požárů „Povstal z popela – požár v Bergenu
1916“. Seminář zahájil pan Pavel Jirásek
z Českého výboru ICOM, který představil projekt bilaterální spolupráce Muzea
hlavního města Prahy a Muzea města
Bergenu v rámci Grantů EHP a Norska.
Poté promluvili autor budoucí expozice
o historii požárů a požární ochrany v Praze Tomáš Dvořák a architekt expozice
Broněk Stratil. Ti představili projekt stálé
expozice v Novomlýnské vodárenské věži.
Další blok přednášek, který uvedla
Martina Lehmannová, předsedkyně Českého výboru ICOM, se zaměřil na téma
dobrovolnictví v muzeu. Své zkušenosti
prezentovalo Muzeum hlavního města
Prahy, Sbor dobrovolných hasičů Prahy
1, který je partnerem projektu Památkové
obnovy Novomlýnské vodárenské věže,

Muzeum města Bergenu a Národní muzeum. Za Národní muzeum své zkušenosti
přednesla Ludmila Tůmová.
Seminář byl vyvrcholením návštěvy
delegace kolegů z Muzea města Bergenu,
kteří navštívili v rámci Grantů EHP a Norska Muzeum hlavního města Prahy. Tomu
předcházela v měsíci květnu návštěva
delegace z Muzea hlavního města Prahy
v Bergenu.

Zkušenosti z Bergenu
V tomto příspěvku bychom se chtěli podělit o zajímavé zkušenosti z této nově
navázané spolupráce. Muzeum města
Bergenu je sbírkotvorná instituce se
zaměřením na dokumentaci kulturně
historického vývoje, včetně archeologie.
Jeho výstavní činnost se odehrává v devíti
veřejnosti zpřístupněných muzeích na
území Bergenského okresu (komuny).
Muzeum města Bergenu bylo založeno
v roce 2005 (z velké části integrací stávajících muzejních institucí) a spravuje přes 120 budov (mezi nimi jsou jak
historické, památkově chráněné budovy,
tak i budovy moderní, nové). Do tohoto
počtu jsou zahrnuty i jednotlivé objekty
ve skanzenu, který je součástí muzea.
Muzejní sbírka obsahuje cca 94 000
trojrozměrných sbírkových předmětů
a cca stejný počet fotografických dokumentů. V roce 2015 navštívilo muzeum
186 000 lidí. Muzeum má 53 stálých zaměstnanců a asi 56 přepočtených plných
úvazků. Provozní rozpočet muzea (v roce
2015) se pohybuje kolem 53 milionů
norských korun (cca 150 mil. Kč). Muzeum je samostatná právnická osoba ve
formě soukromé nadace, která je finančně
podporována z rozpočtu státu, kraje (fylke), okresu (kommune) a města. Příjmy
muzeum vytváří vlastní činností, jednak
prodejem vstupenek, ale i z přidružených
služeb – muzejní obchody, kavárny atd.
Podpora z veřejných rozpočtů muzea pokrývá cca 2/3 jeho provozních nákladů,
vlastní příjmy pak asi 1/3. Jednotlivá
muzea jsou velmi rozličná, mají široké
portfolio sbírkového fondu i činností. Zachycují různé aspekty fascinující historie
města Bergenu, od vládnutí a královského
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stolování v Håkonshallen až po jednoduché komůrky malomocných pacientů v Muzeu lepry. Disponují obrovským
množstvím předmětů a vlastně i zrekonstruovanými základy domů in situ
(v budově muzea) z archeologických
vykopávek na Bryggen, prezentují zrekonstruované městské prostředí ve Starém
Bergenu, organizují výstavy a prezentaci tradičních řemesel v muzeu v přírodě
v Hordamuseet, dále spravují zámeček na
Alvøen, farmu Damsgård, Školní muzeum
ve staré bergenské latinské škole a unikátní požární historický fond Bergenského
spolku požární historie.
Muzejní činnost je rozsáhlá. Kromě
běžné nabídky stálých expozic organizují
velký počet rodinných akcí, výstav, mají
letní školu pro děti, pořádají programy
pro školy, koncerty, symposia atd. Některá z muzeí jsou otevřena celoročně,
některá mají sezónní provoz s omezením
na podzim a zimu.
Zajímavé bylo seznámení se s realitou dobrovolnictví v bergenském muzeu,
které má rozsáhlou síť spřátelených organizací – spolek přátel, řemeslné spolky,
historické spolky a další, kteří podporují
běžnou činnost i příležitostné muzejní
akce. Většina dobrovolníků je organizována jako řádní členové těchto organizací,
ale muzeum získává i různou pomoc od
jednotlivců, kteří obvykle chtějí pomáhat při práci muzea a věnují čas, energii
a vlastní odbornost při muzejních akcích.
Skupiny a jednotlivci přispívají různými
způsoby. Každý rok je muzeem organizováno cca 15 významných událostí, při
kterých hrají významnou roli právě dobrovolníci. Od přípravy fundusu až k prodeji
vaflí. Spolupracují také s dobrovolníky se
speciálními dovednostmi. Příkladem je
úspěšná spolupráce s farmaceuty v důchodu, kteří pomáhají zdokumentovat
velkou farmaceutickou sbírku. Nebo s učiteli-důchodci, kteří zase pomáhají zprostředkovat návštěvníkům historii výuky.
Dále jsou tu různé zájmové skupiny spojené přímo s muzeem, které mají zvláštní
zájmy, jako jsou např. prehistorická výroba
železa, vikingské období, obuvnictví nebo
tradiční lodě z 19. století.
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Jedinou podmínkou, aby se člověk
stal muzejním dobrovolníkem v bergenském muzeu, je zájem o účast na
smysluplných činnostech v podnětném
prostředí.
Na oplátku muzeum nabízí vzrušující
zážitky, rozvoj znalostí a smyslu pro sociální sounáležitost a práci mezi milými
lidmi. Dobrovolníci získávají volný vstup
do muzeí a jsou zváni na muzejní akce.
V muzeu pracují koordinátoři dobrovolníků, kteří poskytují poradenství a pomoc
a jsou odpovědní za organizaci dobrovolnické práce v muzeu. Ke své práci
mají k dispozici konferenční místnosti
a zkušebny. Někdy dochází k drobným
konfliktům mezi pracovníky muzea a dobrovolníky (např. při využívání sbírkového
fondu pro vlastní akce), ale to považují
bergenští kolegové pouze za okrajový
problém.
Naše bilaterální spolupráce s Muzeem města Bergenu byla původně zaměřena na jeden konkrétní projekt – přípravu
stálých expozic o historii požárů v Praze
a Bergenu. Díky naší návštěvě v Bergenu
a bergenských kolegů v Praze jsme získali
možnost se poměrně podrobně seznámit
s komplexní problematikou obou našich
muzeí, která je v řadě věcí odlišná, ale
zároveň v mnohém stejná. Naše diskuse
byly neformální a pro obě strany natolik
přínosné, že bychom chtěli pokračovat ve
spolupráci i mimo původně hlavní téma
historie požárů.

V Augsburgu
pršelo, jen se
lilo…
LUDĚK BENEŠ, EXEKUTIVA AMG
HANA DVOŘÁKOVÁ, MORAVSKÉ
ZEMSKÉ MUZEUM

A to téměř po celou dobu konání již
25. setkání saských, bavorských, českých a hornorakouských muzejníků, jež
se v hlavním městě Švábska konalo ve

dnech 20.–22. září 2016. Ale náladu
to nikomu z jeho účastníků nezkazilo,
protože organizátoři ze Zemského ústředí
pro nestátní muzea v Bavorsku pro ně
připravili pestrý a poutavý program. Jeho
hlavním bodem byla jako vždy vědecká
konference, tentokrát na téma „Etnografie v muzeu“. Netradičně se však nejprve
zmíníme o doprovodném programu, který
konferenci vždy provází.
V neděli 20. září odpoledne jsme
měli možnost zvolit si jednu ze tří prohlídkových a odborně komentovaných
tras. Všechny byly atraktivní, bylo proto
nesmírně obtížné vybrat si mezi návštěvou židovské synagogy a muzea spolu
s prohlídkou slavného augsburgského
dómu, kulturním a historickým dědictvím bankéřské rodiny Fuggerů či zdejším
vodním uměním a technikou. Zklamán
neodcházel nikdo, ať už zvolil jakoukoliv
variantu. Večerní posezení v prostorách
Schaetzlerova paláce, jenž je součástí
městských muzejních sbírek a slouží především pro galerijní účely, bylo příjemným
zakončením náročného dne, i když muselo být kvůli dešti přesunuto z původně
plánované zahrady do interiéru paláce.
Zúčastněné muzejníky pochopitelně
zaujala také prohlídka výstavních prostor
Maxmiliánova muzea, která zakončila první den konferenčního jednání. Muzeum je
zaměřeno na umělecké řemeslo a vystavené exponáty dokazují, že Augsburg byl
po staletí bohatým a mocným městem,
a rovněž, že zdejší řemeslníci a umělci dosáhli vysoké úrovně a nebývalého
věhlasu. Večer pak následovalo přijetí
účastníků setkání u primátora města
Augsburgu na velkolepé radnici spojené
s malou recepcí.
Úvod vlastní konference, jež začala
v pondělí 21. září dopoledne, tvořila tradičně pozdravná vystoupení: účastníky
přivítali primátor Augsburgu Kurta Gribl,
ředitel Maxmiliánova muzea, v němž jednání probíhalo, Christoph Emmendörfer
a vedoucí bavorského zemského ústředí
Astrid Pellengahr. Vynikajícím vstupem
do jednání se stala přednáška Thomase
Thiemeyera z Institutu Ludwiga Uhlanda
pro empirické kulturní vědy v Tübingenu,
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zabývající se úlohou a významem muzeí
a také etnografie jako oboru v současném světě. Následovaly zprávy zástupců
jednotlivých spolupracujících muzejních
organizací o aktuálním stavu muzejní
etnografie v jejich zemích. Saské muzejníky zastupovala předsedkyně Saského zemského ústředí pro muzejnictví
Katja M. Mieth, Svaz hornorakouských
muzeí vyslal svého tajemníka Klause Landu a bavorské kolegy reprezentovala již
uvedená Astrid Pellengahr. Za Asociaci
muzeí a galerií ČR promluvil její předseda Ondřej Dostál a zevrubnou informaci
k dané problematice podala Hana Dvořáková z Moravského zemského muzea
v Brně.
Poté již byly na programu referáty
a diskusní příspěvky, vždy tři z každé
zúčastněné země. Všechny byly svým
způsobem přínosné a zajímavé a prokázaly zčásti shodný, zčásti však odlišný přístup k problematice etnografie
v muzeích v jednotlivých zemích. V první
části jednání zazněly příspěvky, týkající
se muzeí v přírodě. Opět se ukázalo, že
v Sasku, Bavorsku i Horním Rakousku
jsou upřednostňovány objekty či jejich
ucelené soubory in situ, tedy rekonstruované stavby lidové architektury, ale i např.
statky drobné šlechty, včetně veškerého příslušenství. Právě o nich hovořili
Eva Bendl ze Švábského etnografického
muzea v Oberschönenefeldu, Jürgen
Knauss z Německého zemědělského
muzea v saském Blankenheinu a Johannes Pfeffer ze Skanzenu Kouřový dům
Mondsee a Selského muzea Mondsee
v Horním Rakousku. Jejich prezentace
vzniku a vývoje muzejních institucí nicméně přinesla i řadu poznatků zajímavých
pro české muzejníky, nemluvě o podnětech pro prezentační aktivity a akce pro
veřejnost. V kontrastu s jejich spíše detailně pojatými uvedenými příspěvky se
ředitel Národního ústavu lidové kultury
Martin Šimsa zabýval Úmluvou o zachování nemateriálního kulturního dědictví
lidstva UNESCO, její implementaci v ČR
a rovněž podílem NÚLK na této činnosti.
V dalším programovém bloku pak
následovaly obecněji pojaté referáty,
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i když aplikované na konkrétní příklady.
Andrea Euler z Hornorakouského zemského muzea v Linci představila projekt
„Muzealizované 20. století“ a zamyslela se nad prezentací novodobých dějin
z hlediska etnografie vůbec. Začlenění lidového umění do muzejních aktivit
bylo tématem příspěvku Karsten Jahnke
z Muzea saského lidového umění, které
je součástí Státních uměleckých sbírek
v Drážďanech. Marta Kondrová pak přiblížila historii i současnost Slováckého
muzea v Uherském Hradišti jako instituce vlastivědného typu, avšak s výrazným
zaměřením právě na oblast národopisu.
Druhý den se účastníci přesunuli
do Švábského národopisného muzea
v Oberschönfeldu, které je situováno
do prostor cisterciáckého kláštera ze
13. století. Úvodní referát Beaty Spiegel
z hostitelského pracoviště „Nová koncepce Švábského národopisného muzea“
nechal nahlédnout pod pokličku nově
připravované stálé expozice reflektující
aktuální trendy oboru. Při pozdější procházce stávající, ale neustále podnětnou expozicí mapující zvykoslovný rok
a významné momenty lidského života,
si pak člověk kladl staromilskou otázku,
zda je to opravdu nutné. Na činnost tzv.
malého muzea se zaměřila Petra Ostenrieder z pětitisícového města Oettingen,
která je jedinou zaměstnankyní zdejšího
Vlastivědného muzea. Příspěvek „Každodenní život ve vlastivědném muzeu –
břímě a potěšení?“ odhalil mravenčí práci
kurátora spjatého s terénem, neboť pouze
to mu umožňuje realizovat výstavy formou

zápůjček od obyvatel města a okolí. Výstavními prostorami Chodského muzea
v Domažlicích provedl zástupce české
strany Josef Nejdl.
Další blok odstartoval příspěvek
restaurátorky muzea v Budyšíně Ulriky
Telek „Od skladiště k depozitáři muzea.
Uložení v depozitáři a prezentace kultury
všedního dne“ zajímavý svými konkrétními praktickými ukázkami. Los posledního
referujícího padl na Hornorakouské zemské muzeum v Linci a Theklu Weissengruberovou, která přednesla teoreticky
zaměřenou práci „Vzorníky ručního vyšívání: Cylindry, zlaté čepce“. Kulturní rozmanitost v oblasti sbírek textilu a oděvu
lze pojmout jako výzvu i pro současné
téma migrantů. Závěr pak patřil české
straně, když generální ředitel MZM Jiří
Mitáček oznámil zaměření konference
v roce 2017, jejímž tématem bude „Archeologie v muzeu“, místem konání pak
Regionální muzeum v Mikulově.
Facit: referáty a diskusní příspěvky
prokázaly odlišný přístup k obsahu pojmu
etnografie v jednotlivých zemích, která je
– dle odeznělého – v německy mluvících
zemích vnímána především z pohledu kultury každodennosti. Tento zásadní rozdíl
vychází z postavení tradiční kultury, která
je zde reliktem, kdežto v našich zemích
tvoří součást stávající živé kultury, byť
v rovině náplně volného času. Tento rozdíl
se projevil výrazně především v diskuzi
o identitě: stále živá lokální identita u nás
vychází z potřeb obyvatel místa, kdežto
na druhé straně začíná převládat identita
urbární.

Hana Dvořáková přednáší na čtyřstranném setkání v Augsburgu
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Míša Frýda oslavil
sedmdesátiny
Na počátku září se dožil 70 let ředitel Západočeského muzea v Plzni, PhDr. František Frýda, člověk, který patří k ikonám
západočeského, resp. českého muzejnictví. Díky němu se Západočeské muzeum v Plzni ocitlo mezi nejvýznamnějšími muzei v České republice. Má na tři
miliony sbírkových předmětů, spravuje
patnáct objektů a má na sto čtyřicet
zaměstnanců. Návštěvníci si v muzeu
mohou prohlédnout několik stálých expozic a ročně muzejníci připraví zhruba
dvě desítky autorských výstav. Od roku
2009 je ZČM i výzkumnou organizací,
uznanou Radou pro vědu a výzkum vlády
České republiky. Paleontologická sbírka
muzea patří k nejvýznamnějším v Evropě
a pracovníci muzea se účastní odborných
expedic po celém světě. Muzeum vydává
celkem sedm časopisů nebo sborníků.
Jako jediní mezi českými muzei vydávají
tři vědecké recenzované časopisy.
S jménem Františka Frýdy je také
spojen vznik plzeňského Muzea loutek
nebo vznik Diecézního muzea a naposledy též nově budované Centrum paleobiodiverzity v Rokycanech.
K muzejnictví měl František vždy
blízko. Jeho otec byl známý spisovatel
a divadelník František Frýda, který byl též
ředitelem Muzea Josefa Václava Sládka
ve Zbirohu. Jeho syn, dnešní oslavenec,
vystudoval historii a archeologii na Karlově univerzitě. V 70. a 80. letech řídil
archeologický výzkum plzeňského podzemí a středověkých studní, při němž se
vyprofilovala jedna z jeho vědeckých specializací, typologie českého středověkého
skla. V této oblasti se PhDr. František Frýda řadí mezi uznávané odborníky s mezinárodním ohlasem, což stvrzuje jako
autor řady unikátních odborných studií,
redaktor a výkonný redaktor odborných
sborníků, ale i jako předseda odborné
pracovní skupiny pro dějiny skla České
archeologické společnosti. Do Západočeského muzea v Plzni nastoupil jako
zaměstnanec v roce 1964. Od roku 1992
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pak stojí v jeho čele a osvědčuje zde jak
své odborné, tak i manažerské kvality
a schopnosti.
Pod jeho vedením získalo Západočeské muzeum v Plzni řadu ocenění
včetně prestižní ceny Gloria musaealis.
Měl také zásadní podíl na otevření historických expozic muzea „Pohledy do minulosti Plzeňského kraje“ v roce 2013. Jak
řekl v jednom rozhovoru, muzejní sbírky
„mají vypovídat nějaký příběh, který má
být představen veřejnosti“. Jeho zásluhou byly, jsou a budou vyprávěny mnohé
příběhy z dějin našeho regionu.
František Frýda, běžně oslovován
jako Míša, je znám svojí stálou svěžestí,
dobrou náladou a ušlechtilým srdcem.
Nezištně pomáhal a pomáhá nejen svým
kolegům, své vědomosti předává i jako
vysokoškolský pedagog. Řadu let se také
podílí na dalším vzdělávání muzejních
pracovníků jako lektor Školy muzejní propedeutiky, organizované Asociací muzeí
a galerií ČR za finanční podpory MK ČR.
Ostatně v AMG byl a je léta činný v pozici člena Exekutivy AMG, Senátu AMG
a také jako člen odborných konzultačních
týmů, především v oblasti archeologie.
O úctě, jíž se těší v místě svého
působiště, svědčí i to, že v roce 2012
obdržel od primátora statutárního města
Plzně jako uznání jeho dlouholeté přínosné práce na území města Plzně Plaketu
s vyobrazením historické městské pečeti.
Míša Frýda je vynikající odborník,
úspěšný manažer řídící velkou muzejní
a vědeckou instituci. Zároveň je však bytostným muzejníkem, muzeologem, který
vnímá obor nejen potřebami a pohledem
své instituce, ale v jeho celistvosti. Je odborně schopen i lidsky připraven pomoci
radou i skutkem komukoli z kolegů, z muzeích velkých i těch nejmenších. A činí tak
v kolegiálním a přátelském duchu, nikdy
z pozice nadřazené. Vedle mnoha dalších
je i toto kvalita, kterou dnes mnoho lidí neoplývá. Nejen pro ni mu při příležitosti jeho
narozenin přejeme mnoho zdraví, štěstí
a pohody a ještě dlouhá léta mezi námi.
JANA HUTNÍKOVÁ
A ODBOR KULTURY KRAJSKÉHO
ÚŘADU PLZEŇSKÉHO KRAJE

Prof. PhDr. Zdeněk
Měřínský, CSc.
* 16. ledna 1948 Jihlava
† 9. září 2016 Panská Lhota

Začátkem září se rozšířila smutná zpráva, která nevratně uzavřela plodnou
životní pouť osobnosti renesančního
formátu, uznávaného archeologa, pedagoga a dlouholetého vedoucího Ústavu
archeologie a muzeologie Filozofické
fakulty Masarykovy univerzity, Zdeňka
Měřínského.
Svůj od dětství rozvíjený vztah k historickým disciplínám završil úspěšným
ukončením studia prehistorie a etnografie na tehdejší Univerzitě J. E. Purkyně
v Brně (1967–1972), kde v letech 1975
a 1988 získal tituly PhDr. a CSc. Habilitace (1996) a jmenování profesorem
(2000) byly jen logickým výsledkem
jeho dynamického odborného růstu. Po
ukončení studia pracoval jako asistent
na katedře prehistorie FF UJEP v Brně
(1972–1974), jako odborný pracovník
v Archeologickém ústavu ČSAV v Brně
(1974–1989), vedoucí Historicko-archeologického oddělení Moravského
muzea v Brně (1989–1992), odborný
asistent na Historickém ústavu FF MU
(1992–1995), odkud přestoupil na
Ústav archeologie a muzeologie, kde v letech 1999 až 2015 zastával místo vedoucího. Krom mateřské univerzity přednášel
na Slezské univerzitě v Opavě, na Západočeské univerzitě v Plzni a na Jihočeské
univerzitě v Českých Budějovicích.
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PERSONÁLIE

Ve své vědecké a pedagogické práci
se soustředil na archeologii středověku,
medievistiku, české a rakouské středověké dějiny, kastelologii, vývoj osídlení,
místopis, historickou vlastivědu a topografii. Sám vedl nebo se podílel na úctyhodné řadě archeologických výzkumů,
včetně hradu Rokštejna u Brtnice, kde se
mu posléze podařilo vybudovat výzkumnou stanici ÚAM v blízké Panské Lhotě
a umožnit tak studentům prohlubovat
teoretické znalosti na jednom z nejkomplexnějších a nejsystematičtěji vedených
výzkumů svého druhu ve střední Evropě.
Pod jeho vedením se rozšířilo a odborně zviditelnilo i oddělení muzeologie
ÚAM FF MU, jemuž vyjadřoval svou podporu i členstvím v redakční radě časopisu
Museologica Brunensia, a revitalizovala
se též činnost Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví, kde působil
jako člen poradního sboru.
Již od dob studií se orientoval na
archeologii středověku, jíž zůstal věrný
po celou profesionální dráhu. Rozsáhlá
publikační činnost však svědčí o širokém
přesahu jeho vědeckého záběru jak v rovině chronologické, tak i mezioborové. Ke
stovkám odborných studií a řadě monografií (bibliografie za léta 1969–2008
uveřejněna ve sborníku k 60. narozeninám Zdeňka Měřínského Zaměřeno na
středověk) je třeba přiřadit i jeho aktivity v oblasti popularizace archeologie,
upozornit na jeho roli úspěšného řešitele
mnoha významných grantových projektů,
členství v široké škále odborných komisí
a poradních orgánů prestižních vědeckých a univerzitních subjektů, případně
na vědecká a společenská ocenění jeho
práce, ediční dílo a mnohé další počiny.
Tento telegrafický a zcela jistě neúplný přehled ukazuje pouhý zlomek
osobnosti Zdeňka Měřínského. Jeho
spolupracovníci, přátelé i žáci na něj
budou vzpomínat jako na člověka, který
s přirozenou autoritou vedl svůj ústav
s nadhledem poskytujícím prostor k badatelské činnosti jednotlivců, jimž v případě potřeby neváhal podat pomocnou
ruku, stejně jako v duchu svých zásad
razantně řešit problematické situace.
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Pádil životem podle svých nekonformních představ, neustále na cestě mezi
Brnem, Vídní, Weitrou a Panskou Lhotou,
kde si všude vybudoval pracovní zázemí,
s kufrem plným knih, hlavou plnou plánů a myslí zatíženou termíny odevzdání
slíbených rukopisů, které se mu ne vždy
dařilo plnit. Péče o tělesnou schránku už
se do jeho nabitého programu nevešla,
což se mu stalo osudným. Jeho život se
uzavřel v blízkosti milovaného Rokštejna,
uprostřed díla, které vybudoval, i práce,
kterou už nestihl dokončit. Ze svých žáků
a spolupracovníků však zformoval tým
schopný jeho odkaz dále rozvíjet.
IRENA LOSKOTOVÁ

PhDr. Luboš
Antonín
* 16. ledna 1952 Praha
† 17. srpna 2016 Praha
V České republice se dochovalo na
1 600 000 knih z 300 fondů knihoven
po staletí budovaných na hradech a zámcích. Odborně je spravuje 6 pracovníků Knihovny Národního muzea. Jeden
z nich, PhDr. Luboš Antonín, dne 17. srpna náhle zemřel.
Luboš Antonín se narodil 22. června 1952 v Praze a toto město ho nikdy
nepřestalo fascinovat i inspirovat. Jeho
životní cesty nebyly rozhodně přímočaré.
V roce 1967 nastoupil v Novom Mestě
nad Váhom na Vojenskou střední odbornou školu sdělovací techniky, ale události
roku 1968 ho přiměly k tomu, že toto rozhodnutí radikálně přehodnotil. Vrátil se
do Prahy a s nedokončeným středoškolským vzděláním pracoval v 70. letech jako
dělník v ČKD a jeřábník v podniku Prefa.
V té době se sblížil s pražským undergroundem a zároveň si začal prohlubovat
své vzdělání. Dálkově vystudoval gymnázium a v letech 1979–1985 úspěšně
absolvoval studium filosofie a historie na
FF UK. V době studií pracoval v antikvariátu, ale také jako topič.

Počátkem roku 1989 nastoupil do
Národního muzea, kde zprvu působil
v Ústředním muzeologickém kabinetu,
od roku 1991 až do smrti v oddělení
zámeckých knihoven. Za čtvrtstoletí života v tomto oddělení se Luboš Antonín
účastnil bezpočtu stěhování knihoven
po republice, jejich reinstalací a revizí.
V těchto sbírkách ho nejprve zaujaly
poměrně četné knihy z oboru alchymie
a dalších esoterických věd a uspořádal na
toto téma několik výstav. Dalším tématem
se mu stala díla cestopisná a jejich studium přineslo opět několik výstav a řadu
odborných článků.
V časopisu Tvar vycházel celý cyklus
příspěvků s názvem Z přítmí zámeckých
knihoven. Jeho záliba v dějinách architektury se obrátila na zámecké parky
a zahrady. Výsledkem této práce byla
opět, vedle odborných článků, také výstava „Z knihovny do zahrady a zpět“.
Třetí oblastí jeho výzkumů byly dějiny
svobodného zednářství; výstupem pak
byla opět rozsáhlá výstava v Českých Budějovicích, velmi cenná bibliografie zednářských tisků publikovaná pod názvem
Moudrost – síla – krása a zejména Zlatý
věk svobodného zednářství v Čechách.
Za zmínku stojí také jeho samostatně
publikované knihy jako Bestiář, Hermetici
a šarlatáni evropského rokoka nebo Bílé
zlato. Historie cukru v kostce.
Luboš byl oblíbeným společníkem,
měl rád inteligentní humor. Studium filozofie ho naučilo promýšlet problémy
v jejich podstatě a díky tomu často dospíval k jejich neobvyklým řešením. Jeho
nečekané, těžké a osudové onemocnění
ho zastihlo na služební cestě v zámku
Klášterec nad Ohří. On sám by to označil
za signifikantní.
PETR MAŠEK

Text byl převzat z webu Národního muzea
a redakčně zkrácen.
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Vlasta Sušerová a Aleš Slavík

Muzeum města Brna
8. 10. – 31. 12. 2016

Bělá pod Bezdězem
Podbezdězské muzeum
Uvolněná šedesátka
Myslivost romantická

10. 5. – 30. 10. 2016
16. 9. – 30. 10. 2016

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Jak si kdo ustele
2. 1. – 31. 12. 2016
Staré časy malých dětí
2. 1. – 31. 12. 2016
Velké prádlo našich babiček
2. 1. – 31. 12. 2016
Růžena Šerá: Krajina mého srdce,
návraty
14. 10. – 10. 12. 2016
Keltové v západních Čechách
27. 10. 2016 – 28. 2. 2017
O čase nejen vánočním
15. 12. 2016 – 21. 1. 2017

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Jak se vyvolává fotografie?
Arpád Puška
Martina Pešková: Kresby

15. 9. – 6. 11. 2016
14. 10. – 31. 12. 2016

Muzeum romské kultury
Poklad Romů / Amare Somnaka / Tajemství
romského šperku
7. 10. 2016 – 30. 4. 2017

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Mozart v muzeu
František Vítek a Věra Říčařová:
Jeden život

28. 4. – 31. 12. 2016
1. 10. – 31. 12. 2016

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Poklady barbarů
Příroda jižní Moravy
Partitury

1. 8. – 31. 10. 2016
1. 8. – 31. 10. 2016
1. 11. – 31. 12. 2016

1. 6. 2016 – 29. 1. 2017
1. 11. – 31. 12. 2016

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
28. 4. – 6. 11. 2016

Místodržitelský palác
Národní cena za studentský
design. Nominace!
16. 6. – 30. 10. 2016
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016
Off program
16. 6. – 30. 10. 2016
Raketa
7. 10. – 6. 11. 2016
Cena Jindřicha Halabaly
18. 11. – 14. 12. 2016
Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou
a sběratelství knížat ze Salmu 16. 12. 2016 – 17. 4. 2017

Pražákův palác
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016
Které zrcadlo chceš olizovat?
16. 6. – 30. 10. 2016
Studovna / Tabula rasa: Propojené světy
aneb Manýrismus designu
16. 6. – 30. 10. 2016
Adéla Svobodová: Antiobjekt
17. 6. – 30. 10. 2016
51+ Nejkrásnější české knihy
roku 2015
2. 12. 2016 – 5. 3. 2017
Martin Horák: Spinn-off
2. 12. 2016 – 2. 4. 2017
Magnus Art
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017

Uměleckoprůmyslové muzeum
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016
Zdeněk Ziegler. Osobnosti českého
grafického designu
16. 6. – 30. 10. 2016
Olgoj Chorchoj: Trans Formace
8. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Milan Pekař: Vázy
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Ateliérové portréty šlechty
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017

1. 10. – 31. 12. 2016

Pavilon Anthropos
Vítejte u neandrtálců

1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Technické muzeum v Brně
Autíčka 1:18
Brno na dvou kolech

Proměna tradiční vesnice ve fotografii 15. 9. – 30. 10. 2016
Československé legie
8. 9. – 30. 11. 2016
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23. 6. – 31. 12. 2016

Památník Leoše Janáčka

Boskovice
Muzeum Boskovicka

Martin Rajniš: První architektura

Vysílá studio Brno
Bohuslav Woody Vasulka: Mystery
of Memory
Půlstoletí s Cimrmanem

1. 1. – 31. 12. 2016
1. 1. – 31. 12. 2016

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Česká kresba
15. 9. – 27. 11. 2016
Poločas velké války. První světová válka a její odraz
na život na Bruntálsku
22. 9. – 6. 11. 2016
Panenky a všechno kolem nich. Sbírka L. Schovajsové
a sbírky Muzea v Bruntále
24. 11. 2016 – 30. 1. 2017

Bučovice
Muzeum Bučovice
Boty, botky, botičky
Letem světem s ořechy

22. 9. – 20. 11. 2016
22. 11. – 30. 12. 2016

Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum Bystřice nad Pernštejnem
Egypt: Dar Nilu
Tomáš Hlavenka

9. 9. – 9. 11. 2016
1. 10. – 30. 11. 2016

Čáslav
NZM – Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2016

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Zdeněk Sejček. Obrazy a kresby
7. 11. – 20. 11. 2016
Krása liturgického textilu
28. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
ZUŠ Česká Lípa: Meditace nad lidským
údělem
4. 10. – 20.11. 2016
Rudolf Svoboda: Sochy & Vladimír Svoboda:
Obrazy
15. 9. – 20. 11. 2016
Výstava studentských prací UJEP
6. 11. – 31. 12. 2016
Velký vlastivědný obraz českého severu 28. 9. – 13. 11. 2016
Klub přátel muzea na cestách
24. 11. – 31. 12. 2016
95 let skautské organizace
17. 9. – 20. 11. 2016

Česká Třebová
Městské muzeum
Českotřebovští akademici
Vánoční výzdoba

22. 9. – 6. 11. 2016
27. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Vltavíny a jiná přírodní skla
Tajemná Indonésie
S podšumavem na dvou kolech
Sklo mnoha barev

7. 5. – 31. 12. 2016
18. 5. – 31. 12. 2016
18. 5. – 31. 12. 2016
21. 9. – 31. 12. 2016

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Dávná touha cestovatelská

1. 9. – 31. 12. 2016

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Jiří Albrecht. Kreslířovy tipy na výlety 16. 10. – 20. 11. 2016
Vánoční výstava
27. 11. – 30. 12. 2016

Dobrovice
Dobrovická muzea
Obec baráčníků Dobrovice
Thurn Taxisová na Dobrovicku
Od motyky k traktoru
Cukrovary a cukrovarníci v obrazech
Holocaust

11. 6. – 30. 12. 2016
15. 7. – 30. 12. 2016
20. 8. – 30. 11. 2016
1. 9. – 31. 12. 2016
14. 9. – 16. 11. 2016

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Domažlické cechy
26. 5. – 31. 10. 2016
Po stopách brouka Pytlíka aneb Hmyzí hrdinové knížek
Ondřeje Sekory očima entomologa
1. 9. – 31. 12. 2016
Devatero pohádek
10. 11. 2016 – 10. 1. 2017

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Kuriozity z depozitáře

30. 9. – 20. 11. 2016

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Barevná radost z hor

23. 9. – 31. 12. 2016

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Jiří Raška. Olympijský vítěz
z beskydských hor

26. 5. – 30. 10. 2016

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Jak semena putují krajinou
IX. beskydské trienále řezbářů
Školní obrázky

8. 9. – 6. 11. 2016
15. 9. – 13. 11. 2016
29. 9. – 20. 11. 2016

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Broučci Jana Karafiáta

22. 9. – 27. 11. 2016

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
František Kaván
Hravé Vánoce

17. 9. – 13. 11. 2016
2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Střípky z historie
Betlém vánoční

17. 9. – 6. 11. 2016
13. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Hluboká nad Vltavou
NZM Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti
a rybářství
Příroda v ilustraci
Johann Georg Hamilton
Helena Grocholová: Příroda
v obrazech

29. 7. – 31. 10. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016
15. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Hlučín v proměnách času
Za dlouhých zimních večerů

23. 6. – 20. 11. 2016
6. 12. 2016 – 5. 2. 2017

Hrabyně
SZM – Památník II. světové války
Odchody a návraty
Hrabyně včera a dnes

1. 4. – 30. 11. 2016
15. 4. – 30. 11. 2016

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

KALENDÁRIUM VÝSTAV

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Život v pevnosti aneb Všední i sváteční život obyvatel
Hradce Králové v 19. století
25. 2. – 13. 11. 2016
Ve stínu války
1. 7. – 13. 11. 2016
Ohlasy prusko-rakouské války
23. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Králické Betlémy minulosti
i dneška
9. 12. 2016 – 12. 2. 2017

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Díla Evy Vlasákové
Hranický box
Díla Eduarda Ovčáčka
Dílo Františka Hodonského
Vánoční výstava
Dílo Aleny Schaferové

7. 9. – 13. 11. 2016
15. 9. – 20. 11. 2016
29. 9. – 13. 11. 2016
18. 11. 2016 – 1. 1. 2017
24. 11. 2016 – 8. 1. 2017
1. 12. 2016 – 1. 1. 2017

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Výtvarná skupina Hustopeče Alfons 30. 10. – 20. 11. 2016
Fotoklub Hustopeč
26. 11. – 30. 12. 2016

Cheb
Muzeum Cheb
Tajemný svět lišejníků
Krása času

19. 8. – 30. 10. 2016
11. 11. 2016 – 26. 3. 2017

Galerie výtvarného umění v Chebu
Neprakta
31. 8. 2016 – 8. 1. 2017
Osobní výběr V. Členové
galerijního klubu
8. 9. 2016 – 1. 1. 2017
Lenka Vítková: Smlouva s černou
8. 9. – 27. 11. 2016
Intervence #3. Eva Koťátková, Dominik Lang
a Tomáš Vaněk.
8. 9. – 27. 11. 2016
Syntonos a plenérová krajinomalba
přelomu 19.–20. století
5. 10. – 31. 12. 2016
Alois Kalvoda: Moje česká chaloupka
na Křivoklátě
5. 10. – 31. 12. 2016
Maškary
5. 10. – 31. 12. 2016

Chlum
Památník bitvy 1866 na Chlumu
Válečné museum 1866

1. 7. – 31. 12. 2016

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Evropská Karlova cena
Jindřich Štreit: Fotografie
Lidé zblízka
Ukradené dětství
Vánoce v muzeu
Umění na útěku

8. 9. – 10. 11. 2016
17. 9. – 12. 11. 2016
8. 10. – 12. 11. 2016
17. 11. – 31. 12. 2016
26. 11. 2016 – 9. 1. 2017
9. 7. – 31. 10. 2016

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast u Chrudimě
Detail 27x

15. 9. – 30. 10. 2016
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Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejbl a Hurvínek na poličce

22. 3. 2016 – 31. 1. 2017

Regionální muzeum v Chrudimi
Gobi legend a mýtů zbavená
16. 9. – 13. 11. 2016
Chrudim včera a dnes. Střípky z minulosti
chrudimských domů
30. 9. – 20. 11. 2016
Objevy z parkoviště. Archeologický výzkum předměstí
u Hotelu Bohemia v Chrudimi
14. 10. – 1. 12. 2016
Za zimních večerů v chalupách
2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Lukáš Jabůrek
Já, ozdoba!
Janja Prokič

13. 9. 2016 – 15. 1. 2017
25. 11. 2016 – 9. 4. 2017
18. 10. 2016 – 12. 2. 2017

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Fotoklub Jesenice

7. 9. – 30. 10. 2016

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jeden den ve středověku očima hrnčíře v prostředí
východočeského městečka
6. 10. – 13. 11. 2016

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Kdo si hraje, ovládá
Zuzana Kieferová: Obyvatelé
posvátných hor
Photographia natura 2016

8. 11. 2016 – 5. 2. 2017
15. 11. 2016 – 8. 1. 2017
9. 12. 2016 – 29. 1. 2017
15. 9. – 13. 11. 2016
10. 11. 2016 – 22. 1. 2017
15. 11. 2016 – 22. 1. 2017
24. 11. 2016 – 29. 1. 2017

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Karev IV.: Zlato pro korunu
7. 5. – 30. 10. 2016
Meziválečná architektura v Dolním
Posázaví
9. 9. 2016 – 31. 1. 2017
Petr Morávek: Zlatý člověk
1. 10. – 30. 11. 2016

Jindřichův Hradec
Dům gobelínů
Marie Hoppe Teinitzerová
Tradiční vietnamský textil

3. 7. – 18. 11. 2016
15. 10. – 4. 12. 2016

První světová válka. Život
v Jindřichově Hradci
26. 5. – 30. 12. 2016
O modních doplňcích a historii
pokrývek hlavy
13. 10. 2016 – 6. 1. 2017
Móda našich babiček. Dobové oděvy
z konce 19. a počátku 20. století 13. 10. 2016 – 6. 1. 2017

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Nezranitelná armáda značky Baťa. Vojenské hračky
z 30.–40. let 20. století
28. 4. – 30. 12. 2016
I. sv. válka v Ohlasech od Nežárky
26. 5. – 30. 12. 2016
Betlémy a řezby Vladimíra Cejnara 26. 11. – 30. 12. 2016

Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Pocta Karlu IV. od fotografů Alexandra Paula, Josefa Sudka,
Karla Neuberta a dalších
28. 5. – 30. 12. 2016

1. 5. – 31. 10. 2016
12. 6. – 31. 10. 2016

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Pohledy na svět
Sklo Jaroslavy Votrubové

10. 9. – 30. 11. 2016
11. 9. – 26. 11. 2016

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Tváře z Ruska

15. 9. – 30. 10. 2016

Interaktivní galerie Becherova vila
Zdeněk Sýkora fotografem

22. 9. – 20. 11. 2016

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Romarising
Retrogaming: Počátky PC u nás
Vánoční inspirace
z kladenských škol

16. 9. – 27. 11. 2016
14. 10. – 31. 12. 2016
2. 12. 2016 – 29. 1. 2017

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
3. 9. – 6. 11. 2016
12. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Konec starých dobrých časů
25. 6. – 17. 11. 2016
Jindřich Bílek starší: Malíř Pošumaví 14. 9. – 17. 11. 2016
Porcelánové kalamáře
14. 9. – 18. 11. 2016
Z historie lázeňství
26. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Od Martina k masopustu
26. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Historické cukrárny
26. 11. 2016 – 28. 2. 2017
Historie stolování v obrazech
26. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Petra Jovanovská: Macedonian reflection 4. 9. – 30. 10. 2016
Art dialog: Meziprostory 2016
2. 10. – 30. 10. 2016
Jindřich Zeithamml a Miloslav Moucha 23. 7. – 30. 10. 2016

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Historické praní a žehlení
Společenský život hmyzu

Muzeum Jindřichohradecka
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Historie svateb na zámku
Lušteniny v kuchyni

Inventura
Petr Pastrňák

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jan Vičar: Africké inspirace
Čestmír Kafka: X
Médium loci
Václav Rabas a mýtus hnědé

Kačina u Kutné Hory
NZM – Muzeum českého venkova

23. 6. – 30. 10. 2016
8. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Střední Polabí v raném středověku 9. 9. 2016 – 16. 9. 2018

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Sudek a Sivko

8. 9. – 4. 12. 2016

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku

1. 4. – 30. 10. 2016

Králíky
Městské muzeum Králíky
Řezbářství Stefana Hrudky

6. 11. – 31. 12. 2016

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
John Novotný: Obrazy
Zimní čas

10. 11. 2016 – 15. 1. 2017
10. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Jan Bindr
Roman Vranka
Vladimír Půlpán
Adventní věnce
Od meče k pušce
ZUŠ Krnov

Příroda Litomyšlska: Jehličnatý les 4. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Patchwork voní barvami
6. 11. 2016 – 22. 1. 2017

8. 10. – 6. 11. 2016
15. 10. – 13. 11. 2016
12. 11. – 11. 12. 2016
22. 11. – 4. 12. 2016
13. 12. 2016 – 22. 3. 2017
17. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Kunín
Muzeum Novojičínska – Zámek Kunín
Dědictví rodiny Schindlerů
z Kunewaldu

25. 6. – 30. 10. 2016

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Sběrač a drtič
Jiří Anderle: Pod kůží

17. 9. – 20. 11. 2016
17. 9. – 20. 11. 2016

3. 9. – 13. 11. 2016
26. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Secesní reklamní plakáty

6. 10. – 4. 12. 2016

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
Vánoce na zámku

19. 11. – 18. 12. 2016

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Barbora Bartošová
Půjdem spolu do Betléma

15. 9. – 11. 11. 2016
27. 11. – 22. 12. 2016

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Památníky v běhu času

29. 9. – 6. 11. 2016

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Eva Hnyková: Krajiny
Betlémy

16. 10. – 27. 11. 2016
3. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
mezi Ohří a Berounkou

8. 9. – 20. 11. 2016

Příběhy z historie lázeňské léčby

14. 4. – 6. 11. 2016

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Jungmannka a Matiegka. Spolu
v přírodě
1. 11. – 20. 11. 2016
Už k nám vklouzlo Vánoc kouzlo 22. 11. 2016 – 8. 12. 2017

Mladá Boleslav
Škoda Auto Muzeum
David Černý: Český Betlém
1. 12. 2015 – 31. 12. 2016
Hvězdy stříbrného plátna
16. 9. 2016 – 22. 1. 2017
Cesta k úspěchu: Škoda Octavia
slaví 120 let
28. 9. 2016 – 9. 2. 2017

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
8. 9. – 11. 12. 2016
8. 9. 2016 – 8. 1. 2017
8. 9. – 27. 11. 2016
8. 9. 2016 – 11. 12. 2017
7. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Severočeské muzeum v Liberci
Když ptáčka lapají...
6. 10. – 4. 12. 2016
Sympozium uměleckoprůmyslových škol
Libereckého kraje
27. 9. – 13. 11. 2016

Lidice
Památník Lidice

Listopady

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Doba dřevěná, doba minulá
15. 11. 2016 – 15. 1. 2017
Plavba pod parou. 175 let paroplavby
na Labi
22. 11. 2016 – 28. 2. 2017

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl

8. 10. 2016 – 5. 2. 2017

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Obrazy Jaroslava Korčáka
a Jaroslava Procházky

1. 9. – 31. 10. 2016

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Zdeněk Burian. Malíř ztraceného času 1. 10. – 30. 11. 2016

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
Trampské muzeum

44. mezinárodní dětské výtvarné výstavy:
Škola? Vzdělání!
31. 5. – 30. 11. 2016

1. 10. – 30. 11. 2016

Most
Oblastní muzeum v Mostě
Kučlín
Mrtví z Nesvětic
Chleba za milion
České středohoří ve fotografiích
Z. Růžičkové
Lovci blesků

13. 9. – 31. 12. 2016
27. 9. – 31. 12. 2016
6. 10. – 31. 12. 2016
25. 10. – 31. 12. 2016
1. 11. – 31. 12. 2016

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě

Výtvarná Litomyšl 2016
8. 10. – 27. 11. 2016
Vincenc Bittner: Království přírody 3. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšl: Hlavní město současné
české architektury

27. 9. 2016 – 10. 1. 2017

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Vladimír Birgus
Zuzana Růžičková: Křehká krása
Karel IV. a gotika na Liberecku
a Žitavsku
Daniel Vlček
Julius Mařák: Vídeňské úspěchy

Optické klamy

Loket
Muzeum knižní vazby

Louny
Oblastní muzeum v Lounech

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Fenomén Igráček
Šťastný život v secesi

Litovel
Muzeum Litovel
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Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov

1. 10. – 20. 11. 2016

Jiří Středa: Řád sochy
17. 9. – 13. 11. 2016
A. V. Hrska: Zábavy velkoměsta
17. 9. – 13. 11. 2016
Roman Sirotský: Anděl, čarodějnice
a démoni
22. 9. – 13. 11. 2016
Náchodský výtvarný podzim
26. 11. 2016 – 9. 1. 2017
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Nejdek
Muzeum Nejdek

Východočeské muzeum v Pardubicích

Svět kostiček

15. 9. – 31. 10. 2016

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Petr Hošťálek: Výstava historických
motocyklů a kol
Petr Luniaczek: Jihočeská lidová
architektura

1. 5. – 31. 10. 2016
1. 9. – 31. 10. 2016

Nová Paka
Městské muzeum – Suchardův dům
Dřevo a Jaroslav Doležal

17. 9. – 30. 10. 2016

Nové Město na Moravě
Horácké muzeum

Nové Město nad Metují
Galerie Zázvorka
Vladimír Suchánek: Exlibris
a drobná grafika

8. 9. – 6. 11. 2016

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Dalibor Blažek: Voči kam se podíváš 13. 10. – 11. 12. 2016

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
2. 9. – 31. 12. 2016
7. 10. 2016 – 19. 2. 2017

21. 11. – 3. 12. 2016
21. 11. – 10. 12. 2016

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
1. 9. – 30. 11. 2016
30. 9. 2016 – 13. 11. 2017
25. 11. 2016 – 19. 2. 2017
16. 12. 2016 – 26. 2. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
21. 9. 2016 – 24. 2. 2017
21. 9. 2016 – 24. 2. 2017

Památník Petra Bezruče
Václav Kálik

19. 10. 2016 – 20. 1. 2017

Ostrava
Ostravské muzeum
Josef Kremláček 78

Poslední romantik: František
Roman Dragoun
Jan Gabriel: Koláže
Proměny českých Vánoc
v průběhu 19.–20. století
Dominik Kučera: Fotografie
Collectio Lupulana

7. 10. – 13. 11. 2016
29. 10. – 27. 11. 2016
22. 11. – 31. 12. 2016
1. 12. – 31. 12. 2016
6. 12. – 31. 12. 2016

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
30. 9. 2015 – 29. 11. 2016

Kronikář nových časů. Malíř a kreslíř
Hugo Boettinger (1880–1934) 2. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Zmizelá Plzeň
4. 11. 2016 – 5. 2. 2017

Západočeské muzeum v Plzni
Když jsem šel z hub
15. 9. – 30. 10. 2016
XV. Trienále umělecké knižní vazby
16. 9. – 20. 11. 2016
Jan a Kája Saudek
7. 10. – 27. 11. 2016
Archeologie třicetileté války
v západních Čechách
21. 10. 2016 – 26. 2. 2017

Poděbrady
Polabské muzeum
Chaloupka na vršku a jiné pohádky

6. 9. – 27. 10. 2016

Věra Faberová: Kostýmní tvorba
69. Umělecký salon v Poličce
Jaroslav Mareš: Fotografie
Bohuslav Martinů a Brno

10. 9. – 6. 11. 2016
10. 9. – 31. 10. 2016
16. 9. – 6. 11. 2016
17. 9. – 6. 11. 2016

Polná
Městské muzeum Polná
8. 9. – 30. 10. 2016
13. 12. – 22. 12. 2016

Praha
Chvalský zámek
Ze Studia Kamarád do krajiny pana Pipa 3. 9. – 20. 11. 2016

Dům U Jonáše

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo–Mansfeldský palác

Otakar Novotný. Sokolovna v Holicích 14. 9. – 20. 11. 2016
Prostor pro design. VŠUP
14. 9. – 20. 11. 2016
Květy a jiné světy
30. 11. 2016 – 12. 2. 2017
Karel Řepa. Potravinářská škola 30. 11. 2016 – 12. 2. 2017

Radek Brousil: Černá a bílá
ve fotografii
Alena Kotzmannová: Králík
a královna

Pohledy do sbírky III.

9. 11. 2016 – 12. 2. 2017

9. 9. – 30. 10. 2016

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů

Výstava Fotoklubu Polná
Dobří andělé

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
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5. 9. – 20. 11. 2016
1. 12. – 26. 12. 2016

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni

Vánoční prodejní výstava
Výstava betlémů

Spolkový život ve Slezsku
Pocta Karlu Černohorskému

Pelhřimovské stopy Pavla Janáka
Kramářské písně z Pelhřimovska

Calcarius čili vápeník

Nový Knín
Hornické muzeum Příbram – Muzeum zlata
Nový Knín

Endemity Jeseníků
85 let Jiřího Suchého
František Josef I.
H. Ch. Andersen: Vánoční
pohádka

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Vánoční výstava z večerníčku Chaloupka
na vršku
10. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Architekti a stavitelé města
Nového Jičína
Sopky v geologické historii
Moravy a Slezska

Štěpán Bartoš: Noční chodec
28. 4. – 30. 11. 2016
Magie ženy mezi krásou skla
18. 6. 2016 – 7. 1. 2017
Starokladrubský kůň
7. 7. 2016 – 8. 1. 2017
České korunovační klenoty
na dosah
5. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Slunovrat – Vánoce – Hromnice 10. 11. 2016 – 5. 2. 2017
Zvětšeno
29. 3. – 31. 12. 2016

21. 9. 2016 – 5. 2. 2017
19. 10. 2016 – 29. 1. 2017

Fotograf hvězd:
Sam Shaw (1912–1999)

11. 10. 2016 – 15. 1. 2017

Dům U Kamenného zvonu
Jaroslav Horejc: Mistr českého
art deca

28. 9. 2016 – 8. 1. 2017

Trojský zámek
Jiří Příhoda: Sochy
Křehká krása pražské kameniny

1. 4. – 30. 10. 2016
1. 4. – 30. 10. 2016

Muzeum hlavního města Prahy
Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017
Břevnov: Ve stínu kláštera
3. 5. – 31. 10. 2016
Kina začínají – kina končí (objektivem
Martina Plitze)
18. 10. – 31. 12. 2016
Na zdraví! Archeologie
k dějinám pití
1. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Ať žije Hurvínek!
23. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Zámecký areál Ctěnice
Večerníček slaví 50 let

24. 4. – 30. 10. 2016

Národní galerie v Praze
Palác Kinských

Šternberský palác

Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2016 + Laure
Prouvost: C′est l′est not ouest
3. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Startpoint 2016
5. 10. – 11. 12. 2016
Poetry Passage#4: Já jsem ústa 5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Vnitřní životy (času)
5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Introducing / Megan Clark:
Somatic
5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Třetí mysl. Jiří Kovanda a (Ne)možnost
spolupráce
5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Against nature: Mladá česká
umělecká scéna
5. 10. 2016 – 15. 1. 2017
Americká grafika tří století z National Gallery of Art
ve Washingtonu
5. 10. 2016 – 8. 1. 2017

Národní muzeum
Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Současný život na Nové Guineji

30. 6. – 31. 12. 2016

Nová budova
17. 6. 2016 – 30. 4. 2017

Národopisné muzeum – Musaion
Milý Ježíšku, přeju si…

Čizba: Umění jemné a líbezné
Betlémy II.

19. 5. – 30. 10. 2016
1. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Obecní dům
Jiří Anderle: Panoptikum

15. 9. 2016 – 15. 1. 2017

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Havel – Prigov a česká experimentální
tvorba
17. 6. – 30. 10. 2016

Poštovní muzeum
Miloš Ondráček: Umění
na známce
Staré mapy Čech
Dům u Černé matky Boží
Český kubismus

21. 9. 2016 – 26. 2. 2017
4. 10. – 4. 12. 2016

24. 11. 2016 – 31. 1. 2017

Národní památník na Vítkově
Druhý život husitství
12. 5. 2016 – 30. 3. 2017
Složité hledání rovnováhy. Jazzová sekce, moderní umění
a hudba v Československu
23. 9. 2016 – 8. 1. 2017

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Karel IV.: Život otce vlasti
2. 2. – 31. 12. 2016
Dva břehy domova
20. 7. – 31. 12. 2016
Historie školních budov. Od tereziánských reforem
po současnost
7. 10. 2016 – 30. 8. 2017

3. 12. 2015 – 31. 12. 2017

Galerie Josefa Sudka
Zdeněk Voženílek: Fotografie

25. 6. 2016 – 22. 1. 2017

Veletržní palác

Retro

Národní zemědělské muzeum Praha

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Celník Douanier Rousseau: Malířův
ztracený ráj
14. 9. 2016 – 16. 1. 2017
Cranach ze všech stran

Civitas Carolina aneb Stavitelství
doby Karla IV.
13. 5. 2016 – 8. 1. 2017
Český kinematograf. Počátky filmového
průmyslu (1896–1930)
28. 9. 2016 – 26. 3. 2017
Železniční muzeum NTM
na Masarykově nádraží
1. 10. – 31. 12. 2016
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Národní technické muzeum

Dům fotografie

5. 10. 2016 – 15. 1. 2017

Národní knihovna České republiky
Zdenek Seydl: Knihy se těžko vystavují 15. 9. – 27. 10. 2016
Slavné stavby Františka
Maxmiliána Kaňky
5. 10. – 10. 12. 2016
Arménské knižní umění
v průběhu staletí
9. 10. – 21. 10. 2016

Muzeum Policie ČR
Život ve stínu šibenice

1. 8. – 31. 12. 2016

Vojenský historický ústav Praha
V zákopech první světové války 24. 6. 2014 – 31. 12. 2016
V ulicích Protektorátu Böhmen
und Mähren
8. 5. 2015 – 31. 12. 2016

Prachatice
Prachatické muzeum
Co s tím strdím? Včelařství, voskařství,
perníkářství
4. 10. – 30. 12. 2016

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Klobouk dělá dámu

22. 9. – 30. 10. 2016

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram – Muzeum Křížovnický
špýchar Prostřední Lhota
U mistra Krejčího
30. 4. – 30. 10. 2016
Císařův kamnář… aneb Kachlová kamna od středověku
k novověku na Příbramsku
1. 6. – 30. 10. 2016

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Komenský? Toho už jsme
někde viděli!
Vánoce na zámku

25. 9. 2016 – 31. 3. 2017
29. 11. 2016 – 11. 1. 2017

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Iva Hüttnerová: Staré dobré časy

19. 6. – 31. 10. 2016
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Přeštice
Dům historie Přešticka

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Ve spirále času. Přeštice od první
písemné zmínky
12. 10. 2016 – 8. 1. 2017
Přešticko ve fotografii
21. 10. – 13. 11. 2016
Tři pohledy do zahrady
23. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Vánoce v Přešticích
23. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Maminčin rodný kraj
Letectví v Pardubickém kraji
Hrady a tvrze v povodí Tiché Orlice

1. 9. – 6. 11. 2016
22. 9. – 20. 11. 2016
22. 9. – 20. 11. 2016

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Jinečtí trilobiti
1. 1. – 30. 12. 2016
Zmizelá Příbram
7. 6. – 30. 12. 2016
Příbramit
3. 7. – 30. 12. 2016
U Kapišosů – vodníci a hastrmani
divadelních tůní
1. 12. 2015 – 30. 10. 2016

Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy

9. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Paleo Life
Ladislav Lokajíček: Drátěné plastiky

1. 5. – 31. 10. 2016
1. 9. – 30. 11. 2016

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Abecedy včera a dnes
Dobrodružství abecedy

30. 3. – 30. 10. 2016
30. 3. – 30. 10. 2016

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Michal Cihlář: Co jsem komu udělal
Barbora Bestová: Vše co
potřebuješ je …

15. 9. – 6. 11. 2016
29. 9. – 13. 11. 2016

Galerie Samson – Cafeé
21. 6. – 4. 11. 2016

Rokytnice v Orlických horách
Sýpka – Muzeum Orlických hor
Pod praporem tunelářů aneb 110 let trati
Doudleby – Vamberk – Rokytnice
10. 9. – 30. 10. 2016

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Václav Boštík, Vladimír Škoda a Petr Dub:
Pole rezonance
29. 9. – 27. 11. 2016
Štefan Papčo
29. 9. – 27. 11. 2016
Fata morgana: Česká meziválečná avangarda ze sbírek
Alšovy jihočeské galerie
8. 12. 2016 – 12. 2. 2017
Vladimíra Drahozalová: Nad hlavou 8. 12. 2016 – 12. 2. 2017

Podřipské muzeum
Roudnické motivy: Výstava kreseb
A. Piffla
5. 10. 2016 – 20. 1. 2017
Dlouho obávané, nevyhnutelné…
5. 10. – 24. 11. 2016

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
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18. 7. – 18. 12. 2016

Dřevěný svět Josefa Heji
Pozdravení pokoje

24. 5. – 31. 10. 2016
5. 12. 2016 – 1. 3. 2017

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Limity textilní tvorby

16. 9. – 30. 10. 2016

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Krajinář Václav Kovář
Jaroslav Dostál
Loutky, kašpárci
Jana Navaříková
Aldin Popaja
Jak vidím Jeseníky

3. 11. – 29. 11. 2016
5. 11. – 27. 11. 2016
1. 12. – 31. 12. 2016
3. 12. – 31. 12. 2016
1. 10. – 30. 10. 2016
4. 10. – 1. 11. 2016

Říčany
Muzeum Říčany
Podivuhodný pravěk
Říčany v době Karla IV.
Letadla a drony

30. 3. 2016 – 20. 8. 2017
7. 9. – 27. 11. 2016
14. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Fotograf Jan Saudek
Vánoční prodejní výstava

7. 10. – 20. 11. 2016
2. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
My jdem světem s flašinetem
Vladimír Veselý: Jak šel čas

26. 2. – 31. 12. 2016
23. 9. – 6. 11. 2016

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Myslivosti zdar!

O kávě: Hořké zlato

Letní keramická plastika
Miloš Malina: Když umění pohltí
Velká malá auta
Oko bere, vole padni

Koloniál pana Bajzy

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm

25. 6. – 31. 10. 2016
15. 7. – 13. 11. 2016
29. 7. 2016 – 15. 1. 2017
26. 8. – 20. 11. 2016

20. 9. – 20. 11. 2016

Sokolov
Muzeum Sokolov
Národní geopark Železné hory
Výstava hraček a betlémů
Železnice Sokolov – Kraslice

1. 9. – 30. 11. 2016
1. 10. – 31. 12. 2016
1. 12. 2016 – 8. 1. 2017

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr
Cesta kolem světa
Švestky v lidové kultuře

3. 8. 2016 – 31. 3. 2017
1. 11. 2016 – 30. 4. 2017

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Obrazy – plastiky: Karel Bečvář, Jan Samec,
Jiří Augustin Liška
24. 8. – 30. 10. 2016
Hrady a zámky západní Šumavy
a Pošumaví
15. 9. – 30. 10. 2016

Sušice
Muzeum Šumavy Sušice
777 kouzelných medvědů

7. 9. – 30. 10. 2016

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Kouzla papírových modelů hradů a zámků 8. 9. – 6. 11. 2016
Juraj Hovorka: Sochy
15. 9. – 20. 11. 2016
Souvky
22. 9. – 6. 11. 2016

Hieronymus Pragensis 1416–2016
28. 5. – 3. 12. 2016
Dobrá nálada v Toulavě
21. 10. – 19. 11. 2016
Staročeské Vánoce
11. 11. 2016 – 8. 1. 2017
Karel Svoboda (1936–2006)
2. 12. 2016 – 18. 2. 2017

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Tři: Kresby, fotografie a dřevořezby
Sbírka pohlednic Tachova a okolí
To koukáte Tachováci, jací s námi
žijí ptáci

6. 9. – 30. 10. 2016
13. 9. – 30. 10. 2016
25. 10. – 20. 11. 2016

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Severozápadní Čechy
za vlády Lucemburků
Pytlácké zbraně
Dary plné kamení
Tři malíři na cestách
Ryté sklo
Výstava ZUŠ Teplice
Vánoce s Arkádií

Terezín
Památník Terezín
Terezín memorial
14. 7.– 31. 10. 2016
Svědectví o proměně města. Terezín v plánech židovské
samosprávy 1941–1945
14. 7. – 31. 10. 2016
Xenie Hoffmeisterová: Stíny
. 14. 7. – 31. 10. 2016
Nezapomeň na jméno. Osvětimské
děti
10. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Jaroslav Koléšek
1. 9. – 31. 10. 2016
Ctibor Košťál
1. 9. – 30. 11. 2016
Klasická malba: Jiří Grus, Zdeněk Daněk, Filip Kudrnáč,
Adolf Lachman
1. 10. – 30. 11. 2016
20 let Galerie města Trutnov
1. 12. 2016 – 31. 1. 2017

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Z historie železnice v Trutnově
8. 9. – 6. 11. 2016
70 let organizovaného basketbalu
v Trutnově
6. 10. – 27. 11. 2016
Pozdravy z cest aneb Toulavé boty
Františka Šmídta
10. 11. 2016 – 29. 1. 2017
Nesem vám noviny...
9. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Pohledy na historický a současný
Týn nad Vltavou
Vánočce v muzeu

1. 9. – 31. 10. 2016
1. 11. – 31. 12. 2016

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Boskovický poklad: Mince z období
třicetileté války
13. 10. – 31. 12. 2016
Zima na Slovácku
10. 11. 2016 – 29. 1. 2017
IV. ročník Trienále textilu
bez hranic

2. 10. – 6. 11. 2016

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Výstava k 130. výročí založení muzea
20. 5. – 6. 11. 2016
Hrad a zámek Hrubý Rohozec, svědek příběhů
Českého ráje
30. 6. – 30. 10. 2016
Píseň strašlivá: Kramářské tisky ve sbírce
turnovského muzea
8. 9. – 6. 11. 2016
Poklady depozitáře drahých kamenů 20. 10. – 30. 12. 2016

24. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Uherskobrodské pohádky a pověsti 1. 7. 2016 – 31. 8. 2017
Svět mechanické hudby
27. 10. 2016 – 2. 2. 2017

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Umění australských domorodců
21. 6. – 30. 10. 2016
E. G. Doerell a jeho svět
26. 8. 2016 – 15. 1. 2017
Již 140 let. Historie ústeckého muzea od roku 1876
po současnost
3. 9. – 31. 12. 2016
Počítačový dávnověk
24. 9. 2016 – 15. 1. 2017
Underground a disident na Ústecku
30. 9. – 31. 12. 2016

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Barevný svět
Bohumír Jaroněk: Valašský
impresionista
Archeologie s detektorem
Vánoce: České tradice

29. 9. 2016 – 15. 1. 2017
30. 9. – 20. 11. 2016
13. 10. 2016 – 15. 1. 2017
27. 11. 2016 – 8. 1. 2017

Valtice
NZM – Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí
Advent v muzeu

27. 11. – 20. 12. 2016

Velvary
Městské muzeum Velvary
Velvarské osobnosti
Obrazy uvnitř malých věcí

1. 8. – 31. 10. 2016
4. 11. – 23. 12. 2016

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
Vánoce na Veselém Kopci

10. 9. – 30. 10. 2016

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Vít Adamus: Jednou pojedu na fedu

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou

Galerie Slováckého muzea

13. 5. – 30. 10. 2016
21. 7. – 30. 10. 2016
9. 9. – 30. 10. 2016
30. 9. – 20. 11. 2016
11. 11. 2016 – 6. 1. 2017
18. 11. 2016 – 6. 1. 2017
1. 12. 2016 – 6. 1. 2017

Zdeněk Štajnc: Výběr z tvorby

Zkameněliny: Archiv života
24. 11. 2016 – 31. 1. 2017
Advent, zimní slunovrat, chanuka a Vánoce: Obřady
a obyčeje v proměnách času
24. 11. 2016 – 31. 1. 2017

KALENDÁRIUM VÝSTAV

Tábor
Husitské muzeum v Táboře

3. 12. – 11. 12. 2016

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Podblanický patchwork
6. 10. – 6. 11. 2016
Stanislav Příhoda: Obrazy
10. 11. – 27. 11. 2016
Loutkové Vánoce. Loutková divadla, loutky
a vánoční snění
1. 12. – 30. 12. 2016

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Lukáš Ptáček: Fotografie
26. 9. – 20. 11. 2016
Jubilejní výstava Klubu vodňanských
výtvarníků
27. 11. – 30. 12. 2016
Helena Mašindová: Protivínské hory
3. 10. – 30. 12. 2016
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Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
Významné osobnosti 1., 2., 3. odboje
Skautská lilie za ostnatým drátem
Kresby z vězení
Ani gram uranu okupantům

5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
6. 9. – 30. 12. 2016

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Milena Dopitová: Cestování
nalehko
Lufťáci maleničtí
Kořeny fialky

16. 6. 2016 – 31. 5. 2017
15. 7. 2016 – 31. 5. 2017
17. 9. – 26. 11. 2016
24. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Jaroslav Skrbek: Z Krkonoš do světa
a zpět
27. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Václav Mejvald: Obrazy
27. 9. 2016 – 29. 1. 2017
Sladké Vánoce
8. 11. 2016 – 15. 1. 2017

Čtyři historické domy
Historie létání ve Vrchlabí
Křehká krása

6. 9. – 20. 11. 2016
29. 11. 2016 – 26. 2. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Nová stálá expozice:
Václav Ignác Stratílkov
Textilní výstava
Cihlářství v Pardubickém kraji
Retro výstava
Foto…okamžiky Jiřího Jareše

1. 10. – 30. 11. 2016
1. 11. – 31. 12. 2016
1. 12. – 31. 12. 2016

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Vánoční výstava betlémů
pana Manna

27. 11. 2016 – 3. 1. 2017

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Místa spolupráce
4.10. 2016 – 20. 1. 2017
Prostor Zlín. Mapování veřejného
prostoru
27. 9. –20. 11. 2016

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Galerie Na shledanou
Petra Housková: Hlasité ticho

Ten dělá to a ten zas tohle
Když jsem chodil do školy
Ten dělá to a ten zas tohle
o Vánocích

od 4. 10. 2016
18. 9. – 13. 11. 2016
23. 10. – 20. 11. 2016
27. 11. 2016 – 8. 1. 2017
4. 12. 2016 – 15. 1. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Nová stálá expozice: Příroda Vyškovska
od 5. 10. 2016
Boty, botky, botičky
22. 9. – 20. 11. 2016

Dámy a pánové, držte si klobouky!
1. 9. – 27. 11. 2016
Létající drahokamy
8. 12. 2016 – 1. 2. 2017

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Řeč kamene
Lýdie Hladíkové: Ztráty a nálezy
Darů si vážíme!
Hrajeme si o Vánocích

9. 9. – 3. 11. 2016
27. 9. – 19. 11. 2016
5. 10. 2016 – 30. 1. 2017
11. 11. 2016 – 6. 1. 2017

Dům umění
Od Bítova k Vranovu
Znojmo a jeho proměny v čase

23. 9. – 19. 11. 2016
25. 11. 2016 – 30. 1. 2017

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Emil Schwantner

9. 12. 2016 – 5. 2. 2017

Žatec
Regionální muzem K. A. Polánka v Žatci
Křížova vila
65. výročí 11. stíhacího pluku

17. 9. – 13. 11. 2016

Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Šumava s úsměvem v keramice
a v kresbě

8. 7. – 31. 12. 2016
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MUZEUM A ZMĚNA
MUSEUM & CHANGE
Praha / Prague

22.—24. 11. 2016

Vliv demografických změn na společenskou roli muzeí
Ve dnech 22.–24. listopadu 2016 se uskuteční mezinárodní konference Muzeum a změna V /
The Museum and Change V, kterou připravuje Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
ve spolupráci s dalšími subjekty.
Konference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky Mgr. Daniela Hermana.
Záštitu konferenci poskytla také Česká komise pro UNESCO.
Ústředním tématem našeho setkání bude problematika vlivu demografických změn na společenskou roli muzeí, a to ve všech oblastech a aspektech muzejní práce.
V rámci jednání konference proběhne studentská sekce, kterou společně připravily Ústav
archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity a Katedra etnológie a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.
Čtvrtý blok konference, v rámci nějž bude dne 24. listopadu 2016 prezentována problematika digitalizace a informačních technologií, byl připraven ve spolupráci s Českým komitétem
Modrého štítu a je určen pracovníkům všech tzv. paměťových institucí, tj. pracovníkům muzeí
a galerií, archivů, knihoven, památkové péče, ale také dalším zástupcům správních a kulturních institucí.
Společenské setkání účastníků konference se uskuteční v Národním technickém muzeu
dne 23. listopadu 2016 od 20 hodin. Při příležitosti tohoto setkání budou mít jeho účastníci
možnost využít volné prohlídky vybraných stálých expozic Národního technického muzea dne
23. listopadu 2016 v době od 19 do 20 hodin.
Členská muzea a galerie AMG, stejně tak individuální a čestní členové AMG hradí účastnický
poplatek v kategorii – pro členy a zaměstnance pořadatelů.
Jednacím jazykem konferene je čeština (slovenština) a angličtina. Je zajištěno simultánní
tlumočení.
Hlavním pořadatelem konference je Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. Spolupracujícími institucemi jsou: Ministerstvo kultury České republiky, Národní archiv, Národní
technické muzeum, Český výbor ICOM, Český komitét Modrého štítu, Masarykova univerzita
– Mendelovo muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty, Katedra etnológie
a muzeológie Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, Přírodovědecká fakulta
Univerzity Karlovy – Geografická sekce.

Pokud jste se ještě nepřihlásili, přihlášky přijímáme
až do 14. listopadu 2016!

Přihlašte svůj projekt do XV. ročníku
Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2016 !
Jubilejní XV. ročník soutěže probíhá od 1. ledna 2016 do 28. února 2017.
Na webových stránkách soutěže www.gloriamusaealis.cz naleznete základní podmínky pro přihlášení
i další informace. Nabízíme Vám také pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultace při zpracování přihlášky.
Slavnostní vyhlášení výsledků XV. ročníku soutěže proběhne
dne 17. května 2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze.
Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je Michal Bařinka – tajemník soutěže,
tel.: +420 224 210 038
e-mail: gloria@cz-museums.cz

II. ročník soutěže Muzeum roku 2016
Od XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se můžete účastnit také soutěže Muzeum
roku, která probíhá na portálu www.do-muzea.cz
Výsledky soutěže o nejpopulárnější muzeum v roce 2016, vycházející z hodnocení registrovaných
uživatelů portálu, budou vyhlášeny v rámci slavnostního předávání Cen Gloria musaealis za rok 2016
dne 17. května 2017.

Kontaktní osobou
pro portál do-muzea.cz
je Pavla Suchánková,
tel: +420 224 497 177
e-mail: do-muzea@nm.cz

