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úvodem

M

uzejnictví a památková péče – dva zdánlivě různé, ale
přitom velmi blízké obory. Oba v zájmu společnosti
uchovávají odkaz minulosti, každý z nich však trochu jiným
způsobem. Muzea usilují o uchování tradice a ochranu
hmotného dědictví ve sbírkách, které interpretují a prezentují formou expozic. Úlohou památkové péče je pak
snaha o zachování movitých i nemovitých památek pokud
možno v přirozeném prostředí a jejich zpřístupňování
a vhodné využívání tak, aby se podílely na rozvoji společnosti. Jeden obor uchovává artefakty a stopy dob minulých
ve zdánlivě sterilních a od každodenní reality odtržených
souborných sbírkách, druhý usiluje o ochranu kulturního
dědictví v podmínkách současného dění ve snaze naplnit
tyto hodnoty novým životem nebo je prezentuje v autentickém prostředí instalovaných památek zpřístupněných
veřejnosti. Bohaté mobiliární fondy hradů a zámků představují vysoce odborné interiérové instalace, jejichž příprava a následná tvorba vždy vycházela z detailního poznání
památkové péče a zásad interdisciplinární spolupráce.
Přestože muzejnictví a památková péče vyznávají rozdílné přístupy prezentace, spojuje je jeden cíl – zachovat,
přiblížit a zprostředkovat hodnoty minulosti, které dělají
naši současnost bohatší, a neomezovat se pouze na hodnoty v současném světě tak populární jako je konzum
a profit. Proto také klade muzejnictví i památková péče
v poslední době stále větší důraz na promyšlenou edukaci,
která umožňuje cíleně utvářet vztah laické veřejnosti ke
kulturnímu dědictví. Zdá se však, že tato sounáležitost
se vytrácí, když nastupuje realita nezbytné modernizace
muzea narážející na památkové hodnoty budovy, ve které
je umístěno. Omezení památkové péče se tak mohou stát
pastí i pro samotná muzea.
Česká republika patří k zemím s vysokým počtem nemovitých památek, z nichž mnohé již nemohou sloužit
svému původnímu účelu, a proto se pro ně hledá vhodné
využití. Přestavby historických staveb pro kulturní účely
jsou v současné době již běžnou praxí – příkladem může
být konverze průmyslového areálu v Dolní oblasti Vítkovice na multifunkční kulturní a společenské centrum nebo
úprava lázní v Liberci pro potřeby městské galerie. Přesto
zamyšlení nad novým využitím památek vede k úvaze, zda
všechny mohou být muzeem či galerií – konverze památky
může být příležitostí pro jakoukoliv novou animaci. Nahlíženo by mělo být i na rozvojový společenský potenciál.
Muzejní expozice sice umožní uchování autentické podoby
památky, ale je vždy nutné zvážit, zda v daném případě je
tím nejlepším přínosem a řešením.
Památková péče a muzejnictví spolu velmi úzce spolupracují a vzájemně se doplňují či dokonce inspirují. Je v zájmu obou těchto kulturních disciplín, aby se i v budoucnu
jejich spolupráce prohlubovala a utužovala.
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aktuálně

Ročník 2016 Věstníku AMG
pouze elektronicky
jana hutníková
předsedkyně redakční rady a členka exekutivy AMG

V

a z hlediska Věstníku AMG jeho přípravu, včetně grafické úpravy. Nikoli
však již jeho tisk a distribuci.
Považujeme to za velmi nešťastné,
neboť toto periodikum, jež vychází od
roku 1991 také s finanční podporou
MK ČR, je informační a komunikační
platformou uvnitř celého oboru muzejnictví v ČR. Není tedy jen periodikem Asociace muzeí a galerií ČR,
z. s., jakkoli by k této představě mohl
svádět název tohoto časopisu. Odběrateli Věstníku AMG jsou nejen členská
muzea AMG a individuální a čestní
členové, ale také zástupci zřizovatelů
muzejních institucí a řada jednotlivců
zajímajících se o obor muzejnictví,
stejně jako zahraniční partneři.

Foto: Ondřej Bouška

ážené kolegyně, vážení kolegové, obracím se na Vás jménem
redakční rady Věstníku AMG s nepříliš potěšujícím sdělením. Od čísla 2
tohoto roku bude Věstník AMG vycházet pouze v elektronické podobě.
Důvodem je to, že naše žádost o dotaci
MK ČR z dotačního titulu Kulturní
aktivity – Podprogram Podpora spolků a pobočných spolků byla značně
krácena a především byly poskytovatelem v žádosti přímo vyškrtnuty
aktivity, na které nesmí být finanční
prostředky využity. Mezi tyto aktivity
byla mj. zahrnuta veškerá ediční činnost, a tedy i vydávání Věstníku AMG.
Vlastní prostředky AMG ve stávající
výši umožňují zajistit chod sdružení

Vzhledem k tomu, že ve Věstníku
AMG vycházejí příspěvky představující výsledky činnosti jednotlivých
muzeí a galerií, které nejsou jen propagací konkrétní instituce, ale především inspirací pro ostatní, a dále
proto, že časopis přináší i zahraniční
zkušenosti a řadu metodických materiálů, chceme i za stávajících podmínek vydávání tohoto dle nás potřebného média zachovat. Jsme rozhodnuti
udržet a zlepšovat jeho obsahovou
i grafickou podobu a doufáme, že
nám v tom budete coby přispěvatelé
nápomocni.
Počínaje tímto číslem nejen že
najdete jeho elektronickou podobu
jako doposud na webových stránkách
AMG, ale časopis bude do všech členských muzeí i na řadu dalších kontaktů rozesílán ve formátu pdf v rámci
elektronického Bulletinu AMG. Za
jeho další šíření mezi Vaše kontakty
budeme samozřejmě velmi rádi. Zároveň v tuto chvíli aktivně hledáme
možnosti, jak se vrátit k tištěné podobě Věstníku AMG.
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téma / muzea a památková péče

Muzea
a památková péče
Mobiliární fondy hradů a zámků
ve správě NPÚ a jejich prezentace
Miloš Kadlec
Národní památkový ústav

N

poměrů (převod majetku císařské rodiny na stát v roce 1918, propadnutí
židovských majetků v době tzv. Německé říše, a nejrozsáhlejší změny ve
vlastnických vztazích po 2. sv. válce),
které byly zakončeny převzetím převážné většiny soukromého vlastnictví
do rukou státu, prostřednictvím jím
zřizovaných institucí. Jednou z nich
je i Národní památkový ústav, který
vznikl roku 2003 splynutím samostatných regionálních příspěvkových
organizací v oblasti památkové péče.

Foto: Národní památkový ústav

árodní památkový ústav kromě
konvolutu památkových objektů
(hradů, zámků, klášterů, skanzenů
lidové architektury i technické památky) spravuje více než jeden milion
movitých věcí, které tvoří mobiliární
fondy těchto objektů a jsou prohlášeny
kulturními památkami na základě zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů.
V osudech těchto movitých památek se výrazně odrazilo několik zcela
zásadních zásahů do majetkoprávních

Divadelní šatna na zámku Mnichovo Hradiště
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Evidence fondů

Jedním z klíčových úkolů, který Národní památkový ústav od doby svého vzniku řeší, je základní evidence
mobiliárních fondů. V současné době
je využívána softwarová aplikace
CastIS, která byla vyvinuta v letech
1996–1999 v rámci institucionálního
výzkumu tehdejšího Státního ústavu
památkové péče pro zpracování identifikačních a odborných dat základní
evidence a fotodokumentace. Důležitým mezníkem pro sjednocení postupů v základní evidenci byl 4. listopad
2003, kdy za účasti pracovníků Ministerstva kultury ČR bylo učiněno rozhodnutí, že se CastIS stane jednotným
softwarem pro celý Národní památkový ústav. Byla zpracována Metodika
pro zpracování, vedení a uchovávání
evidence mobiliárních fondů. Jejím
předmětem byla obsahová náplň základní evidence, způsob pořizování
evidenčního listu, obsah kartoték, inventárních knih a lokačních seznamů,
charakter fotodokumentace, způsob
schvalování základní evidence, vazba
na správu majetku.
Po reorganizaci NPÚ, která nabyla účinnosti 1. ledna 2013, základní evidenci mobiliárních fondů zajišťují odbory evidence a dokumentace
územních odborných pracovišť, za
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téma / muzea a památková péče

Zámek Sychrov, výstava „Všední sváteční stůl na zámku a v paláci“

průběžnou evidenci odpovídají územní památkové správy, které mají ve své
působnosti jednotlivé správy památkových objektů. Data průběžné evidence
jsou propojena s evidencí základní.
Pohyby předmětů jsou automaticky
promítnuty do evidenčního listu, v systému lze evidovat uložení předmětů
až do úrovně regálu (objekt-místnost-skříň-regál). Chronologie pohybů
předmětů zůstává uložena, je spojena s evidenčním listem, čímž je historie pohybů jednotlivých předmětů
vždy k dispozici. CastIS dále obsahuje
i výstup informací s fotodokumentací
přímo do policejního systému SEUD,
umožňuje evidenci pomocí čárových
kódů, lze jej rovněž propojit s evidencí a ochranou pomocí elektronických
prvků a je provázán s bezpečnostním
systémem DomiNET.

Využití evidenčního systému

Mobilární fondy, jejich odborné poznávání a vědecké hodnocení jsou
jedním z prioritních témat vědeckovýzkumné činnosti Národního památkového ústavu. V letech 2005–2010
se práce zaměřily na tři prioritní
okruhy, kterými bylo provedení revize dříve zpracovaných evidenčních
listů, naplňování jednotné databáze
CastIS a odborné vědecké zpracování
jednotlivých druhových skupin. Na
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tento úkol navazuje další výzkumná
činnost, která se zaměřuje především
na prohloubení dosavadních znalostí
a rozvinutí možnosti identifikace mobiliárních fondů. Velice důležité pro
identifikaci movitých věcí je, že základní evidence (počínaje tzv. černými
knihami přes další evidenční nástroje až po v současné době používanou
programovou databází CastIS) uvádí
původ předmětů, což umožňuje zabývat se i velice zajímavou a komplikovanou problematikou mapování osudů
a cest, kterými se mobiliář dostával do
tzv. svozových objektů.1
Výstupy databáze CastIS mohou
být kromě správy majetku a odborného a vědeckého zpracovávání využívány také pro naučné a popularizační
účely, jak dokladoval jeden z výstupů
vědeckovýzkumné činnosti, který je
v praxi ověřován na státním zámku
Kozel.2 Snahou je využívat data a informace, které jsou pořízeny v rámci
evidence a dokumentace mobiliárních
fondů zpřístupněných památkových

objektů pro naučné, sběratelské a popularizační účely, a další formou zpřístupnit historický movitý majetek široké návštěvnické veřejnosti.
V softwarovém nástroji CastIS lze
vytvořit modul populární popis, který je ve dvou kvalitativních úrovních
a slouží k pořízení základu pro vygenerování katalogového listu jednotlivého
mobiliárního předmětu. Ten může obsahovat i další informace o předmětu
– exponátu, jako je například barevné
digitální vyobrazení a badatelské zdroje, včetně elektronických. Na státním
zámku Kozel byl proveden výběr předmětů, ze kterých si může návštěvník
sám vygenerovat katalog. Pro svůj výběr může využít buď číselného označení v popisku, anebo elektronickou
identifikaci, díky níž načte předmět
(exponát) čtečkou, která je zároveň
audio průvodcem. Na konci návštěvnické trasy je možné vytisknout tzv.
„Můj katalog“, který je autentizován
jménem návštěvníka a datem jeho
návštěvy. Dalším možným výstupem
může být například i plakát s vyobrazením předmětu. CastIS rovněž obsahuje nástroj pro přípravu informací
o jednotlivých předmětech pro webovou prezentaci souborů (druhových
skupin) vybraných mobiliárních
předmětů.

Prezentační činnost

Výsledky vědeckovýzkumné činnosti
v oblasti práce s mobiliárními fondy jsou využívány zejména při tvorbě
nových památkových interiérových instalací a prezentovány při pořádání
tematických výstav na památkových
objektech. V tomto směru navazují na odborné a vědecké zpracovávání mobiliárních fondů i na další

1	Např. cestami tzv. německých konfiskátů do mobiliářů ve správě Národního památkového ústavu se v poslední
době začali zabývat v souvislosti se svými badatelskými aktivitami kolegové Mgr. Ivo Habán, Ph.D. (Spojeni řízením osudu. Sbírky německočeského výtvarného umění 1. poloviny 20. století ve fondech Národního
památkového ústavu, Fontes Nissae 14, 2013, s. 33–49) a Mgr. Petr Janák (Kresby německých nazarénů ve
sbírkách zámku Sychrov. Z rozsáhlého souboru kreseb německých autorů 19. století, Zprávy památkové péče
73, 2013, s. 420–426).
2	Touto problematikou se zabýval v rámci vědeckovýzkumného úkolu „Metody prezentace mobiliárních fondů
s využitím historických depozitářů, integrace rozptýlených historických celků a obrazové dokumentace historických interiérů i exteriérů“ (garant PhDr. Miloš Kadlec) Karel Bobek, kastelán státního zámku Kozel.
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vědeckovýzkumné úkoly, které řeší
Národní památkový ústav.3
V posledních letech vznikla v rámci projektu Národní a kulturní identity řada nových památkových interiérových instalací, jejichž příprava
a následná tvorba vždy vycházela z detailního poznání památkového objektu i jeho mobiliárního fondu a zároveň
vycházela ze zásad interdisciplinární
spolupráce.4 Postupy tvorby instalací
jsou obsaženy v památkovém postupu a podrobněji popsány v metodice
tvorby interiérových instalací.5 Každý
památkový objekt je osobitý, míra jeho
autenticity se liší, různý je rozsah dodatečných zásahů, technický stav i stupeň dochování kmenového mobiliárního fondu. Toto vše je potřeba brát
v potaz při úvahách o prezentaci památky a jejích hodnot veřejnosti a při
návrhu nové památkové instalace (případně při úpravě či změně instalace
stávající). Nezbytným předpokladem
pro tvorbu interiérové instalace je důkladná znalost kmenového mobiliáře,
jeho umístění na objektu samotném,
případně jeho případných rozvozech.
Po zjištění místa rozvozu následuje
fyzické zmapování mobiliáře na místě
a jeho porovnání se stávající základní
evidencí v systému CastIS, na což navazují další kroky vedoucí ke scelení
a navrácení kmenového mobiliáře na
památkový objekt.
Softwarová databáze CastIS
umožňující vyhledávání podle různých
kritérií je významným zdrojem informací i při přípravě a tvorbě tematických výstav, jejichž pořádání
v poslední době patří k významnému
segmentu rozšíření nabídky památkových objektů, prohlubuje poznání
a vědecké zhodnocení určitého druhu
předmětů mobiliárních fondů a zároveň i prezentuje veřejnosti určitý
dílčí okruh každodenního života v určitém historickém období. Tematickou pestrost výstav tohoto zaměření
dokumentují např. výstavy realizované
v rámci vědeckovýzkumných projektů
NPÚ. Jednalo se např. o střednědobé
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výstavy „I král byl dítětem. Ze světa
šlechtických dětí“, „Všední a sváteční stůl na zámku a v paláci“, „Zapomenuté zámky“ nebo „Zámek s vůní
benzínu. Automobilismus a šlechta
1895–1945“. Tyto výstavní projekty
byly rovněž doprovázeny kritickými
katalogy k dané problematice. Výsledky bádání a identifikace řady předmětů mobiliárních fondů se pak zpětně
promítají do základní evidence zpřesněním údajů, případně doplněním odkazů na literaturu či událost, s níž byl
vznik předmětu spojen.
CastIS a informace, které poskytuje a které jsou neustále precizovány
a doplňovány, je důležitým nástrojem
i při tvorbě stálých expozic nebo velkých výstavních projektů, které pořádá Národní památkový ústav v rámci
projektu Po stopách šlechtických rodů.6

Studijní depozitář v Plasích

Jedním z dokladů propojení evidenčního systému CastIS s praktickou
činností s mobiliárními fondy je i vytvoření studijního depozitáře mobiliárních fondů v klášteře Plasy. Realizovaný projekt byl podpořen grantem
z Islandu, Lichtenštejnska a Norska
v rámci Finančního mechanismu
EHP. V rámci tohoto projektu se
v Plasích podařilo stavebně a památkově obnovit více jak 22 místností,
zrestaurovat řadu barokních prvků
apod. Mobiliární fond Plasy se skládá jednak z konfiskátu Metternich,
tedy vybavení metternichovského
sídla v Plasích, fragmentů původního mobiliáře kláštera a dále různých
přírůstků a akvizic, které fond za posledních zhruba 60 let doplnily. Nejdůležitější je pochopitelně původní

metternichovský fond, který z části zůstal po znárodnění v Plasích a z části
byl převezen na Horšovský Týn. Již
řadu let je však uložen v depozitáři
v Plasích. Tato část fondu má zastoupeny nejrůznější druhové skupiny,
které reprezentují šlechtické vybavení domácnosti od počátku 19. až do
1. poloviny 20. století.
Jednou z funkcí depozitáře v Plasích je i působit jako metodické pracoviště v oblasti preventivní péče
o mobiliární fondy. Pořádá se zde
řada odborných seminářů, které jsou
určeny pro všechny, kteří přicházejí do
styku s historickými předměty. Semináře jsou zaměřeny na problematiku
přípravy mobiliáře na sezónu, zazimovaní expozic a interiérových instalací,
správnou manipulaci s předměty, balení předmětů pro transport, každodenní péči o mobiliář, způsob jeho prezentace, způsob nejjednoduššího udržení
stabilního klimatu. Účastníci se naučí
jak postupovat při úklidu, jaké techniky úklidu, preventivní péče u různých
druhových skupin zvolit, jak provádět
pravidelný efektivní úklid a jak se vyvarovat ohrožení mobiliáře.
Závěrem lze konstatovat, že péče
o předměty v mobiliárních fondech
hradů a zámků považuje Národní památkový ústav za jednu ze svých priorit. Všestranně a odborně o ně pečuje,
sleduje a optimalizuje podmínky jejich
uložení v depozitářích i prezentace
na prohlídkových trasách. Udržuje je
v dobrém stavu a podle potřeby je nechává restaurovat. Důležitou součástí
péče je odborná a průběžná evidence předmětů v softwarovém systému
CastIS, jejich dokumentace, fotodokumentace a vědecký výzkum.

3 Vědeckovýzkumný úkol v rámci Národní a kulturní identity pod názvem „Každodenní život a kulturní vliv
aristokracie v Českých zemích a ve střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě
Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace“ (garant PhDr. Miloš Kadlec).
4	Příkladem nových památkových interiérových instalací jsou nové prohlídkové okruhy na zámcích Dačice, Kratochvíle, Mnichovo Hradiště, Náměšť nad Oslavou, Raduň, Slatiňanech, Veltrusech, na hradu Grabštejn.
5 Interiérové instalace památkových objektů, Praha 2015; Metodika tvorby interiérových instalací a reinstalací,
NPÚ, Praha 2011.
6 Velké výstavní projekty Po stopách šlechtických rodů odstartovala v roce 2011 výstava věnovaná Rožmberkům,
následoval projekty věnované Pernštejnů (2012), francouzským šlechtickým rodům (2013), pánům z Kunštátu (2014) a výstava pod názvem „Velká hradozámecká inventura“.
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Česko čeká vlna konverzí
kostelů
Přibude nových muzeí a galerií?
Jiří Jedlička
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

V

ýraz konverze vychází z latinského slova conversio (přeměna, změna, obrat) a je používán spíše
ve významu náboženském, právním,
statistickém aj. Ať si to připouštíme
či ne, řada indicií nasvědčuje tomu,
že Českou republiku (stejně jako další země EU) čeká velká vlna konverze některých nevyužívaných kostelů,
a to ve smyslu jiného, alternativního
využití, než je účel liturgický. Nejedná se přitom o první velkou konverzi
sakrálních staveb u nás, ale v tomto
měřítku spíše o konverzi druhou, související se situací v početně největší
římskokatolické církvi (dále ŘKC),
kdy množství nevyužívaných kostelů, které by měly být opraveny a provozovány, přesahuje reálné finanční
možnosti farností, a také neodpovídá
počtu farníků, kteří by je využili pro
bohoslužebné účely. Tento stav není
možné dlouhodobě přehlížet, protože velké množství těchto kostelů je
ve špatném stavebně-technickém stavu a bez mobiliáře, a jejich záchrana bude vyžadovat nemalé investice
do jejich oprav i následné provozní
prostředky. Druhotné využití kostelů
je šancí pro jejich záchranu a je to
také zajímavá příležitost i pro stávající
nebo nově zřízená muzea a galerie.

První vlna konverzí

Po osvícenských reformách Josefa II.
byla zrušena téměř polovina klášterů, které se nezabývaly vzděláváním,
zdravotnictvím nebo vědou. Není bez
zajímavosti si uvědomit, kolik současných muzeí, galerií, ale i státních či
městských institucí nyní sídlí v těchto
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klášterních komplexech, více či méně
přizpůsobených (konvertovaných) pro
podmínky současných uživatelů. Je
jich možné jmenovat desítky, jen namátkou – Muzeum Jindřichohradecka sídlí v bývalém jezuitském semináři
a spravuje rozsáhlý komplex kostela
sv. Jana Křtitele a bývalého minoritského kláštera, Muzeum fotografie
a moderních obrazových médií v Jindřichově Hradci je umístěno v budově jezuitské koleje, České muzeum
hudby v Praze sídlí v bývalém kostele
sv. Máří Magdalény, který byl postupně přestavován až do dnešní podoby
(v minulosti zde byl také poštovní
úřad, archiv a četnická ubytovna), Milevské muzeum má zázemí v klášteře
premonstrátů, Krkonošské muzeum
ve Vrchlabí sídlí v budově bývalého
augustiniánského kláštera, Červený
novogotický kostel v Olomouci využívá jako sklad knih Vědecká knihovna
(stejně tak archiv v Opavě), Památník písemnictví na Moravě je umístěn
v benediktinském klášteře v Rajhradě,
Muzeum v Příboře – pobočka Muzea
Novojičínska i s depozitáři sídlí v bývalém klášteře řádu piaristů, Muzeum
Novojičínska provozuje kostel sv. Josefa jako expozici, pódium pro koncerty,
a tak by bylo možné pokračovat.
Další příklady přináší využití církevních budov úřady, školami, nemocnicemi apod. Stačí připomenout jen
několik – Úřad pro zastupování státu
ve věcech majetkových a řada dalších
státních institucí v Havlíčkově Brodě sídlí v bývalém augustiniánském
klášteře, Základní umělecká škola
v Klimkovicích (ZUŠ) a Městská

veřejná knihovna sídlí v budově bývalé
klášterní školy sester Dominikánek,
areál bývalého ženského dominikánského kláštera je sídlem Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje, část
bývalého augustiniánského kláštera
v Třeboni slouží potřebám Státního
oblastního archivu, atd. Konvertovaných církevních památek, zejména klášterů, jsou u nás desítky, resp.
stovky.
Vedle toho je řada kostelů již delší čas využívána pro účely výstavní
či koncertní příležitostně. Některé
kostely, zejména v klášterních komplexech zrušených Josefem II., jsou využívány téměř výhradně neliturgicky.
Příkladem může být klášterní kostel
sv. Rodiny v Havlíčkově Brodě, který
na základě smlouvy s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
(ÚZSVM) provozuje Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod (průvodcovské
služby, koncerty, besedy, 1 x za rok
mše Starokatolické církve).

Neudržitelná situace

Konverze kostelů v současnosti nejsou u nás příliš časté a každý takový
případ pochopitelně budí pozornost
nejen uvnitř církví a orgánů památkové péče, ale nenechává v klidu ani
ateistickou veřejnost. Realita je však
neúprosná.
Typická situace v okresních
a menších městech (např. Havlíčkův
Brod, Letohrad, Pelhřimov, Litoměřice, Jindřichův Hradec, Klatovy, Teplice, Znojmo) je následující: bývá zde
pět či šest kostelů různého stáří v majetku ŘKC, dalším místním kostelem
může být novodobý Československé
církve husitské, Československé církve evangelické i jiných církví, či kostel v majetku státu. Některý z kostelů
bývá v lepším případě využíván jako
koncertní či výstavní sál, příležitostně
bývají ke koncertům využívány všechny jmenované kostely.
I tak zbývají minimálně dva až tři
kostely ŘKC, které nejsou farnostmi
liturgicky využívány vůbec, nebo jen

Věstník AMG 2 /2016

téma / muzea a památková péče

Restituce problém neřeší

Římskokatolická církev ve svých farách, kostelech a dalších budovách
nese obrovské břemeno historického
kulturního dědictví této země, ale počet jejích věřících toto ekonomické
břemeno unést nemůže, byť opravy
podporuje stát. Pokud chceme zachovat větší část, či dokonce všechny nevyužívané a chátrající kostely,
bude třeba ve spolupráci s aktivními
farnostmi, orgány památkové péče,
samosprávami všech úrovní a státem
umožnit, aby u části nevyužívaných
kostelů proběhly co nejcitlivější a smysluplné konverze. To však nepůjde bez
přiznání si reality, ve které se nacházíme, celospolečenské diskuze a velké dávky empatie a spolupráce všech
zmíněných stran.
Zde vycházím z aktuální osobní zkušenosti s pokusem o konverzi
malého, jednolodního, nevyužívaného
a „vybydleného“ kostela sv. Kateřiny
v Havlíčkově Brodě z pol. 17. století. Cílem je celková oprava kostela,
včetně barokního oltáře, a alternativní využití pro služby Oblastní charity
Havlíčkův Brod, spolu se zachováním bohoslužeb v presbytáři. Pokusy
o takové konverze a využití kostelů
nejsou jednoduché a velmi záleží na
přístupu iniciátorů z farností, biskupství a orgánů státní památkové péče.
Po nelehkých diskuzích s památkáři
se v Havlíčkově Brodě přece jenom
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rýsuje určitá kompromisní dohoda
přijatelná pro obě strany. Podobné
diskuze čekají každý pokus přebudovat sakrální stavbu a zkušenosti „průkopníků“ budou pro ostatní farnosti
neocenitelné.
Samozřejmě, není možné pominout fakt, že církve již od roku 2013
dostávají finanční náhradu za státem
a obcemi nevydané majetky církví
a mohou část těchto prostředků investovat do opravy nevyužívaných kostelů. Některé diecéze již deklarovaly
ochotu podpořit citlivé konverze nevyužívaných kostelů, avšak zřetelně
dávají najevo, že nepodpoří žádnou
investici, která nebude mít rozumnou
návratnost nebo bude generovat pouze další provozní a investiční náklady.
Tedy jinými slovy, podpořit opravu
kostela, který farnost nevyužívá a neví
co s ním, není reálné. To je vcelku
pochopitelné a je to i signál pro farnosti, aby pro nevyužité kostely hledaly alternativní využití. Jinak bude
kostel nadále chátrat a bude zavřený.
Výše zmíněné důvody, vědomí dlouhodobé neudržitelnosti tohoto stavu
a víra, že jsme společností kulturní
a budeme popsaný stav řešit, mne
vede ke konstatování, že nás čeká
velká vlna konverze kostelů. V této
souvislosti není bez zajímavosti letmý pohled za hranice naší vlasti. Zejména v protestanstských zemích jsou
již delší čas kostely konvertovány na
knihovny, muzea, galerie, kolumbária,

infocentra,ale i kavárny, byty, sportoviště, obchody...

Příležitost nejen pro muzea

A jak to vše souvisí s muzei, galeriemi, popř. knihovnami a informačními
centry? Příklady „po josefinských konverzích“ v naší zemi nám naznačují
možné a vyzkoušené cesty, jejich výhody i nevýhody. Je možné, že dnešní
doba, resp. my, kteří zde „tady a teď“
žijeme, přijdeme na další a možná
i smysluplnější a citlivější využití sakrálních památek, než která se podařila realizovat předchozím generacím.
Je na nás, jak se s touto, troufám si
říci generační výzvou, vypořádáme.
Opravená, byť jinak využitá historická církevní stavba, zůstává nadále
nejen památkou, ale také symbolem
(ve smyslu jejího původního určení).
Pomáhá urbanisticko-architektonicky
kultivovat své okolí a zůstává platnou
součástí dané lokality, kde by nevyužita tvořila naopak jakýsi mrtvý bod.
Budou z části nevyužitých kostelů
nová muzea, galerie, knihovny, informační centra, sídla oblastních charit,
nebo budeme nevšímavými svědky postupné degradace historického dědictví předchozích generací? Konverze
kostelů jsou výzvou nejen pro aktivní,
kulturně uvažující aktivisty, farníky,
představitele církví, samospráv, občanských sdružení, architekty, památkáře, ale i pro muzejníky, galeristy
a jejich zřizovatele.

Foto: Jaroslav Šnajdr, MF DNES

jednou či dvakrát do roka, to podle
stavebně-technického stavu exteriéru
a interiéru. Farnosti si s využitím takových kostelů příliš neví rady a navíc
se jejich pozornost logicky soustřeďuje především na hlavní, farní kostely,
jejichž údržba je na prvním místě.
I na tyto kostely často chybí farnostem dostatek finančních prostředků,
vzhledem k počtu členů a tím nízké
ekonomické síle farností. Obdobná
situace panuje i v řadě menších měst
a obcích, kde je využíván pouze kostel farní a další kostely jsou většinou
nevyužité.

Kostel sv. Kateřiny v Havlíčkově Brodě
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Edukace na památkových
objektech ve správě NPÚ
Martina Indrová
národní památkový ústav, ÚOP Telč
árodní památkový ústav (NPÚ)
spravuje více než 100 nejvýznamnějších památkových objektů ve vlastnictví státu a disponuje tak naprosto
jedinečným souborem různých typů
památek, od hradů a zámků, přes kláštery, skanzeny, historické zahrady, až
po industriální památku Důl Michal
v Ostravě. Architektonická různorodost, autenticky zachované interiéry,
obrovské soubory mobiliárního vybavení i zázemí odborníků na různé oblasti péče o zachování kulturního dědictví představuje potenciál s pevnými
základy, připravený na další rozvíjení.
Tato skutečnost pak vyloženě nabízí
neuvěřitelně široké možnosti využití,
a to i směrem k edukačním aktivitám,
které mohou velmi vhodně doplnit nabídku standardních prohlídek s průvodcem. Dnes je již jasné, že běžný
návštěvník má mnohem vyšší nároky
na službu, která je mu nabízena. A slovo služba je v tomto případě použito
záměrně – i v nabídce edukačních programů se jedná o službu veřejnosti,
kterou bychom jako státní instituce
měli nabídnout na patřičné úrovni.
V NPÚ se aktivity s ambicí vzdělávání začaly pomalu rozvíjet již v 90.
letech 20. století, ale jednalo se spíše
o první náznaky tušeného potenciálu,
které nebyly nijak systematicky koordinovány. I úroveň byla různá, od
precizně postavených programů po
obyčejné kostýmované prohlídky, které byly naprosto mylně prezentovány
jako edukace. S politováním je nutné
konstatovat, že s tímto názorem se lze
někde setkat ještě dnes. V prvním desetiletí 21. století stále spíše izolované
snahy pokračovaly, ale obsah a podoba
programů nebyly cíleně provazovány
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s výukou na všech stupních škol, průvodci ve valné většině nedosahovali
potřebnou úroveň lektora, který by
měl umět efektivně podat přesně odměřené a vyvážené množství informací dané cílové skupině potřebným
způsobem. Tyto akce probíhaly spíše
na lokální úrovni, bez možnosti sdílet zkušenosti napříč všemi krajskými
pracovišti NPÚ.
Zahraniční příklady nezpochybnitelně ukazují, že promyšlená a zajímavým způsobem zacílená edukační
strategie je v současné památkové péči
již naprosto nezbytná. Je tak více než
jasné, že změna přístupu k přípravě a aplikaci výchovně vzdělávacích
programů na památkách umožňuje
nejen zpřístupňovat kulturní dědictví v podstatě všem, ale také aktivně
a cíleně utvářet vztah laické veřejnosti
k tomuto jedinečnému odkazu. Neopomenutelná je také role kulturního
dědictví pro utváření a reflexi národní
a kulturní identity, což byla vlastně
i jedna z hlavních podmínek Programu NAKI. Spolupráce se školami se
tedy v tomto směru jeví jako naprosto
klíčová.

V Programu aplikovaného výzkumu
a vývoje Národní a kulturní identity
(NAKI) vyhlášeném Ministerstvem
kultury NPÚ uspěl s projektem Vzdělávací role Národního památkového
ústavu: Edukace jako klíčový nástroj
zkvalitnění péče o kulturní dědictví
České republiky. V letech 2012–2015
tak bylo možné realizovat systematické nastavování principů aplikace
edukačních programů v celorepublikovém měřítku. Finanční prostředky
umožnily sestavit tým, který koordinoval činnost v sedmi nově vzniklých
edukačních centrech – v Bečově nad
Teplou, ve Veltrusech, v Českých Budějovicích, v Kroměříži, v Ostravě
a v Hradci nad Moravicí, přičemž řízení projektu vycházelo z edukačního
centra v Telči.
Zásadní a průlomové bylo navázání úzké spolupráce s Pedagogickou
fakultou UK a Pedagogickou fakultou MU, které se intenzivně zapojily do realizace projektu a velmi přispěly k implementaci pedagogických
a didaktických principů do edukační
praxe programů na památkových objektech. Během 4 let se tým, který
čítal cca 20 lidí, naprosto sehrál a docházelo k vzájemnému obohacování
a sdílení zkušeností. Toto konstatování budiž důkazem, jak moc důležitou
roli hraje lidská stránka věci.
Pro účinnější aplikaci projektu do
praxe se tým scházel každý měsíc na
vybraném památkovém objektu, což

Foto: Viktor Mašát

N

Vzdělávací role NPÚ

Přednáškový cyklus pro seniory na zámku v Telči
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Výstupy projektu

S koncem projektu v září 2015 proběhla v Telči mezinárodní konference
Edukace jako cesta ke zkvalitňování
péče o kulturní dědictví, která otevřela
odbornou diskuzi k otázkám souvisejícím s proměnami péče o kulturní
dědictví ve 21. století. Hlavním tématem bylo hledání možných cest, jak
co nejlépe zpřístupňovat vzdělávací
potenciál kulturního dědictví, které
se nachází ve správě paměťových a památkových institucí. Týmu se podařilo
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zajistit vystoupení zástupců předních
britských a francouzských institucí,
které se vzděláváním v oblasti péče
o kulturní dědictví již dlouhá léta
zabývají. Ostatně v zahraničí se tým
i poměrně často inspiroval a snažil se
získané zkušenosti aplikovat do prostředí našich památkových objektů.
Byla tak navázána pevná spolupráce,
která neskončila spolu s projektem,
ale je všemi stranami intenzivně rozvíjena i nadále.
Zásadním výstupem projektu je
pět vydaných metodik, které, jak všichni doufáme, budou sloužit na principu
příkladů dobré praxe všem těm, kteří
mají zájem o zavádění edukačních aktivit na svých památkových objektech
či územních odborných pracovištích.
Věříme, že budou zajímavé i pro ty,
kteří chtějí nahlédnout do zákulisí
památkových objektů, do přípravy
tohoto typu programů, či se chystají
některý z druhů edukačních aktivit
využívat. Metodiky jsou zaměřeny
na primární, sekundární a terciální
vzdělávání, dále pak na programy pro
osoby se speciálními potřebami. Pro
maximální přístupnost všem jsou metodiky v elektronické podobě ke stažení na webových stránkách http://
www.pamatkynasbavi.cz.

centrumje nyní obsazeno 3 pracovníky, kteří by měli tuto činnost nadále
rozvíjet a metodicky řídit, a tento krok
dává naději, že NPÚ bere edukaci vážně a má zájem ji v budoucnu systematicky budovat a rozšiřovat. Stále tedy
existuje naděje, že se jednou podaří
znovu postavit tým koordinátorů, kteří by se stali stálými metodiky, a zúročili tak znalosti, zkušenosti i kontakty
vytvořené díky realizaci projektu.
Závěrem lze konstatovat, že po
ukončení projektu v prosinci 2015 si
snad již většina zaměstnanců NPÚ
uvědomí důležitost a význam edukačních aktivit, že je potřeba cíleně pracovat především s dětmi, které si teprve budují vztah k okolnímu světu
a snaží se mu porozumět. Právě v období utváření si životních postojů a pomyslných vnitřních žebříčků hodnot
je nutné nepodcenit potřebu pootevřít oblast zodpovědné péče o kulturní dědictví další nastupující generaci.
Tento navázaný vztah má pak naději
stát se v dospělosti pevným a bude tak
v budoucnu vytvářet tolik potřebnou
základnu lidí, kterým nebude odkaz
hmotného i nehmotného dědictví po
našich předcích lhostejný.

Přesahy do budoucna

Závěrečná fáze projektu byla zaměřena na splnění všech zbývajících výstupů a zároveň na kontinuální přechod
edukačních aktivit do standardní institucionální činnosti NPÚ. Vedení
NPÚ rozhodlo, že edukační činnost se
i nadále bude v rámci instituce rozvíjet
a již počátkem roku 2015 vzniklo Metodické centrum pro vzdělávání NPÚ
v Telči s celostátní působností, což
lze považovat za uznání potřebnosti
edukace na památkových objektech
a zároveň za logický postup. Tento
krok v nelehké ekonomické situaci
nejenom NPÚ, ale celého resortu kultury, chápeme jako obrovský posun,
ve který jsme si na počátku projektu
ani netroufali pomýšlet. Metodické

Foto: Archiv NPÚ ÚOP v Telči

se později ukázalo jako velmi dobrá
strategie. V prostoru památkových
objektů bylo totiž většinou možné využít vlastního zázemí a v autentickém
prostředí pak řešit edukační aktivity
a jejich postupné zavádění do praxe.
Jednoznačným přínosem tohoto řešení bylo i to, že tým měl možnost se
osobně seznámit s jednotlivými kastelány a zázemím jimi spravovaných
objektů a a jejich aktivním zapojením
je lépe získat pro pozitivní přístup
k edukačním aktivitám a jejich aplikaci do nabídky návštěvníkům.
Důležitou komunikační roli hrály po celou dobu projektu webové
stránky http://www.pamatkynasbavi.cz, které byly postupně naplňovány
a měly ambici stát se hlavním informačním zdrojem nejenom projektu,
ale i komplexní nabídky edukačních
aktivit NPÚ. V současnosti se stránky
přebudovávají s tím, že po 4 letech si
zaslouží designovou změnu i rozšíření
obsahu o nové aktivity, které vznikly
mimo nebo po projektu. V aktuální
nabídce jsou programy přibližující nejenom stavební vývoj našich památek,
jejich konstrukční řešení, stavební
technologie nebo materiálové řešení,
ale i kapitoly z každodenního života
našich předků. Cílem týmu bylo, aby
se s tímto nástrojem naučili aktivně
pracovat zejména učitelé na školách,
kterým by našimi odborníky připravené programy, pomůcky, prezentace
i pracovní listy mohly významně pomoci ve výuce.

Státní zámek Jaroměřice nad Rokytnou,
řetězové provázení žáky místní ZŠ
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Rekonstrukce Paláce
šlechtičen pro muzejní účely
Příklad z historie
Hana Dvořáková
Moravské zemské muzeum

P

na „zeleném drnu“. K pochopení širších souvislostí si musíme uvědomit,
že Moravské muzeum na přelomu 50.
a 60. let zaměřilo své stavební úsilí
na vybudování pavilonu Anthropos
v Pisárkách, takže pro snahy L. Kunze přicházela v úvahu pouze adaptace
některé stávající brněnské budovy.
Při hledání reprezentativního
sídla padla volba na Palác šlechtičen
umístěný na ulici Kobližná na tzv.
„Zlatém kříži“ v centru města. Klíčová poloha odpovídala ambicióznímu
projektu a vyvažovala zápory, tj. špatný stav objektu a komplikované pronájmy. V roce 1954 začaly přípravné
práce na rekonstrukci zdevastovaného
paláce včetně přesunu nájemníků a odsvěcení kaple. Osobní nasazení a nezměrné úsilí při jednání se státní správou vyústilo 1. ledna 1957 v převzetí

Foto: Sbírky Etnografického Ústavu MZM

řestavby historických objektů pro
kulturní využití patří v evropském
prostoru k zaběhlé praxi. Někdy se
jedná o akci ve stylu „co s tím starým barákem budeme dělat, dáme
tam muzeum, galerii či infocentrum
a vyřešíme několik věcí najednou“, jindy – a to v případě osvíceného starosty, městské rady či majitele, kteří se
nebojí přizvat odborníky, je výsledek
nadčasový. Obdobně nadčasově uvažoval vedoucí Etnografického ústavu
Moravského zemského muzea v Brně
Ludvík Kunz (1914–2005) na počátku 60. let 20. století při hledání řešení
pro umístění a prezentaci národopisných sbírek. Byl to tzv. „mus“, který
pro etnografa a zároveň schopného
organizátora, kterým L. Kunz vždy
byl, představovalo výzvu ústící do vytvoření nového pracoviště, a to doslova

paláce do vlastnictví Moravského muzea pro jeho etnografické oddělení
a do následné rekonstrukce podle návrhu Bohuslava Fuchse. Ten z paláce
zachoval vnější plášť stavby a dochované historické interiéry (kaple, byt
matky představené), přičemž vnitřní
část postavil nově.
V úzké spolupráci s tímto posledním velkým funkcionalistickým architektem vzniklo velkoryse řešené
pracoviště zahrnující vedle pracovních, výstavních a depozitárních prostor další, ve své době nadstandardní
vybavení v podobě muzejní prodejny a kavárny. Pro Kunzovu osobnost
je typické, že ke spolupráci dokázal
získat špičky dobových výtvarníků
(Pavel Krbálek, Vincenc Makovský,
Miloš Axman, Luba Krejčí, Jiří Marek, Ladislav a Ida Vaculkovi, Karel
Langer, Věra Fridrichová, Antonín
Jero či Antonín Kybal), jejichž díla
zakomponoval do interiéru paláce i do
expozice, stejně jako to, že sortiment
muzejní prodejny pokrývala vysoce
kvalitní produkce Ústředí lidové umělecké výroby.
Přelomová koncepce expozice
tradiční kultury na Moravě s názvem
„Lid v pěti generacích“ (1961) pracovala s variabilní výškou podlahy,

Studie k zastavění plochy bývalého Althánského paláce v Brně, Bohuslav Fuchs, 1968
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atypickými vitrínami či zásuvkovou
instalací s doplňujícím studijním materiálem včetně sedaček přizpůsobených pohodlí badatele. Plně rovněž využila možnosti dobové techniky, např.
v podobě otočného modulu s instalací
krojových kompletů, což umožňovalo
sledovat architekturu oděvu ze všech
stran. Samozřejmostí bylo zabudovaní
filmového plátna s projekcí národopisných snímků či projekce dia snímků
ve smyčce. Kunzovo novátorské pojetí
na dlouhou dobu ovlivnilo způsob přípravy národopisných výstav. Instalace
doprovázená vydáním kompletního
scénáře v časopisu Ethnographica
(1961) vzbudila ohlas rovněž v zahraničí.
Ve druhé polovině 60. let, v rámci
velkoryse řešeného projektu nazvaného Moravské národopisné muzeum
v Brně počítajícího s expanzí i mimo
město (idea „skanzenu“ na hradě Veveří, expozice lidového nábytku a lidového interiéru na Starém zámku v Jevišovicích, „Lidová malba na skle“ na
zámku ve Valticích, „Lidová fajáns“
v Nových Zámcích u Nesovic, „Střelecké slavnosti, terče a naivní malba“
na zámku v Lysicích, expozice „Lidové hudby, tance a scénického projevu“
ve Strážnici), byla navržena i Galerie
lidového umění, navazující na již vybudovaný provoz v Paláci šlechtičen.
Tento rozsáhlý projekt opět stál na
pevných základech studie Bohuslava
Fuchse z roku 1968 a počítal se zastavěním plochy po vybombardovaném
Althanském paláci v sousedství stávající budovy Etnografického ústavu,
s nímž by novostavba byla spojena
pomocí přechodového článku. Oba
tvůrci si uvědomovali náročnost provozu, a proto zde zároveň plánovali
komerční činnost v podobě pronájmu
obchodních a kancelářských prostor
a dvou restaurací. Akce se díky zlomovým společenským událostem roku
1968 nerealizovala a podrobná studie
dokládající pokračující úzkou spolupráci obou osobností putovala do archivu ústavu.
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Ohodnoťte
muzea a galerie
na novém
webovém
portálu

1200 muzeí, galerií

a památníků z celé České republiky
na jednom místě

Soutěžte každý měsíc
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220 let s Národní galerií
v Praze
Karolína Pláničková
Národní galerie v Praze

N

árodní galerie v Praze oslavila
v únoru své 220. výročí, což ji
činí jednou z nejstarších veřejných
sbírek na světě. Její dějiny se začaly
psát 5. února 1796 založením Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění. Počátky byly skromné –
neměla vlastní sbírky a byla odkázána
na výpůjčky ze šlechtického majetku.
V dalších letech následovalo jen pozvolné získávání vlastních děl především díky velkorysým darům. K Obrazárně v roce 1902 přibyla další
významná instituce – Moderní galerie
Království českého a ve 40. letech se
obě galerie sloučily, díky čemuž v roce
1949 vznikla Národní galerie, jakou
ji známe dnes.

jimiž se jako had vine výstavní panel
mapující klíčová díla získaná díky velkorysosti Vincence Kramáře, Josefa
Thomayera, Jiřího Koláře a desítek
dalších velkorysých mecenášů. Cílem
výstavy je ukázat nezapomenutelné
vzory a započít novou kapitolu spolupráce této veřejné instituce se soukromými sběrateli a filantropy.

S výroční výstavou získávají nový
rozměr ale i ostatní budovy Národní galerie, kterých je po celé Praze
celkem šest. Díla vztahující se k myšlenkám výročí jsou v jednotlivých sbírkových expozicích speciálně označena a představena v novém kontextu.
Stálé expozice starého, moderního,
současného i asijského umění ve všech
budovách Národní galerie doplňují
také současné umělecké intervence.
Například během prohlídky tvorby
Josefa Mánesa v Salmovském paláci
se divák setká s pop-artovou ikonou
Andy Warholem. Warholovy polaroidy a sešívané fotografie jsou nedávným darem newyorské Warholovy
nadace. Významný dar galerii k jejímu

Letošní oslavy výročí nepřipomínají
pouze bohatou historii Národní galerie, ale soustředí se i na přítomnost a budoucnost této nejrozsáhlejší
umělecké sbírky v Česku. Taková je
i výroční výstava „Velkorysost. Umění
obdarovat“, jež poprvé obsahově propojuje všechny galerijní budovy a sbírky. Hlavní část expozice je umístěna
v prostorách paláce Kinských na Staroměstském náměstí, která představuje od 5. února do 3. července 2016
výběr nejvýznamnějších děl z galerijních sbírek. Na jednom místě jsou tak
vedle sebe k vidění Emil Filla, Jan
Kupecký, Georges Braque, Pablo Picasso, Karel Škréta, Norbert Grund
či Toyen. Národní galerie se rozhodla
pojmout oslavy svého jubilea netradičně a postavit výroční výstavu na velebení duchovních a uměleckých hodnot, velkorysosti a mecenášství. Její
příběh vyprávějí jednotlivé místnosti,
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Zdroj Weltkulturen Museum ve Frankfurtu, foto: Wolfgang Günzel

Velkorysost. Umění obdarovat

El Hadji Sy: Stébla slámy, 1987
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jubileu věnoval také americký velmistr konceptuálního umění Joseph
Kosuth. Malá dvorana Veletržního
paláce během jubilejní výstavy zase
ožívá monumentálními sochami rakouského umělce Franze Westa. Dvojice Prinz Gholam se zaměřuje na
mistrovská díla legendární francouzské sbírky, včetně obrazu Útěk Paula
Gauguina. Yoshihiro Suda, Hiroshi
Sugimoto a Lee Kit zastupují na výstavě současné asijské umění a s jejich
díly se lze seznámit ve Šternberském
paláci a paláci Kinských. Všech šest
budov pražské Národní galerie tak
více jak dvěma desítkami výjimečných
intervencí nabízí nečekané dialogy
mezi klasickým a současným uměním.

Aj Wej-wej, El Hadji Sy
či Jiří David

Pozvání oslavit výročí s Národní galerií přijala řada umělců v čele s proslulým čínským konceptualistou Aj Wej-wejem, který v ČR své dílo představil
vůbec poprvé. V celoevropském měřítku tak je naše země vedle Dánska,
Německa, Ruska a Španělska jedním
z mála míst, kde je Aj Wej-wejův Zvěrokruh vystaven. Své dílo zde poprvé

uvádí i senegalský umělec a kurátor
El Hadji Sy v rámci retrospektivní
výstavy „Malba – Performance – Politika“. Ta ho představuje nejenom
jako malíře s osobitým výtvarným
projevem, ale také jako významného performera a kulturního aktivistu. Apoteózu Jiřího Davida je možné
spatřit v korzu Veletržního paláce.
Davidovo monumentální dílo, které
slavilo velký úspěch na loňském bienále v Benátkách, je tak pod jednou
střechou se svým předobrazem – Apoteózou „Slovanstvo pro lidstvo!“ z cyklu Slovanská epopej Alfonse Muchy.
Nezávislou scénu současného umění
reprezentuje pokračování cyklu Introducing, který tentokrát představuje
instalaci Heleny Hladilové, Moving
Image Department, věnující se tématice času, např. v díle Ragnara Kjartanssona, a Poetry Passage s tvorbou
Jiřího Thýna.

Na co se ještě těšit?

V rámci celého jubilejního roku
Národní galerie připravila pro své
návštěvníky neméně nabitý program.
V květnu se ve Valdštejnské jízdárně
a v Karolinu otevře rozsáhlá výstava

„Císař Karel IV. 1316–2016“. Výstava
k příležitosti 700. výročí panovníkova narození je první česko-bavorskou
zemskou výstavou, a po Praze bude
mít své druhé pokračování v Germanisches Nationalmuseum v Norimberku. Na září je naplánována výstava Henri Rousseaua ve spolupráci
s Musée d’Orsay v Paříži, na níž budou zapůjčena díla z řady prestižních
domácích a zahraničních institucí
i soukromých sbírek. Výstavní projekt
„Americká grafika tří století“ ze sbírek washingtonské National Gallery
of Art bude lákat na grafickou tvorbu
známých umělců, jakými byli James
McNeill Whistler, Mary Cassatt, Roy
Lichtenstein, Andy Warhol, Jackson
Pollock a další. Pozornost mladšího publika přitáhne tvorba Zdenka
Rykra, malíře a autora legendárních
obalů značky Orion.
A aby toho nebylo málo, Národní
galerie se 18. května zúčastní oslav
Mezinárodního dne muzeí a galerií,
kdy budou všechny budovy otevřeny až
do večerních 21 hodin. Podobně tomu
bude 11. června při Pražské muzejní
noci, tehdy budou expozice otevřeny
až do jedné hodiny ranní!

příběh muzejního předmětu

Věra Kotlárová: Zlato z nebe
Jana Habrovcová, Anežka Hrbáčková
Muzeum romské kultury

J

edním z fondů, které tvoří sbírku
Muzea romské kultury, s. p. o., je
také fond výtvarného umění. Tento
byl – zpočátku nárazově, později již
systematicky – budován od samotného vzniku muzea v roce 1991. Fond
zahrnuje jednak díla neromských autorů, znázorňující Romy nebo jinak
související s romskou tematikou, zejména však díla samotných romských
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tvůrců, ať již profesionálních nebo
neprofesionálních. Již v roce 1997
realizovalo Muzeum romské kultury
výstavu s názvem „E luma romane
jakhenca / Svět očima Romů“, díky
které výtvarná díla autorů romského
původu ze své sbírky představilo veřejnosti. Výstava byla postupně rozšiřována dalšími přírustky a byla pojata
jako putovní.

Jednou z mimořádných prací, která fond výtvarného umění obohatila
v nedávné době, je velkoformátové
plátno Zlato z nebe výtvarnice Věry
Kotlárové, s níž je muzeum v kontaktu
od roku 2006. Výtvarnici jsme opakovaně navštěvovali v jejím ateliéru
v areálu brněnské Zbrojovky, natáčeli
s ní materiál o jejím životě a tvorbě,
zaznamenávali poutavé komentáře
k jejím dílům.
Kotlárová patří mezi mladou
generaci umělců, která se dokázala
prosadit na domácí umělecké scéně.
Narodila se v roce 1980 v Českém
Krumlově, a ačkoliv měla od dětství
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Foto: Muzeum romské kultury

kolekce Adam Gallery (vycházející ze
sbírky soukromého sběratele Richarda Adama) a dalších mnoha soukromých i veřejných sbírek. Ve sbírce Muzea romské kultury je působivý cyklus
Vemínka boží, v němž autorka kriticky
poukazuje na téma interrupce.

Geneze díla
mnoho různorodých zájmů, s nástupem na střední uměleckou školu u ní
definitivně převážilo umění. Na léta
na Fakultě výtvarných umění VUT
v Brně (1999–2005), kde studovala
v ateliéru prof. Václava Stratila, ráda
vzpomíná. Jak zdůrazňuje, studium ji
naučilo mimo jiné soustředění a citlivému pozorování uměleckých děl.
A nejen těch: naučila se tímto způsobem vnímat svět kolem sebe a tyto
vjemy spolu s tím, co jí přináší život,
ztvárňuje ve svých obrazech. Důležitá
je pro ni její rodina (žijící ve Větřní),
která je z tatínkovy strany romská,
z maminčiny neromská, a v níž nachází oporu i vzory. Dále je to víra
v Boha, kterou často vnáší do svých
obrazů, a také opora manžela, rovněž
výtvarníka – malíře Jana Chovance.
Malířský projev Věry Kotlárové
vykrystalizoval do osobité, citově vyhraněné polohy, kdy autorka čerpá
jak z každodenního života, tak i ze
vzpomínek z dětství. V její tvorbě převládá zářivá barevnost, ale nevyhýbá
se ani temným tónům, které navozují pocit úzkosti až strachu. Nejenom
v malbách, ale i v četných pastelech
V. Kotlárové nalezneme ozvěnu jejího
romského původu, ke kterému se hlásí
a který vnáší do jejích děl radost ze
života, z maličkostí, z tvorby…
Kotlárová má za sebou několik
samostatných i skupinových výstav,
vystavuje od roku 2006. V letech
2007–2008 uspořádalo výstavu s názvem „Jednou večer – Sny?“ také
Muzeum romské kultury. Díla Věry
Kotlárové se dnes draží v renomovaných aukčních síních. Jsou součástí
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Dílo Zlato z nebe, které muzeum zakoupilo v roce 2014, považuje autorka
za své dosud nejzdařilejší plátno. Barevně zářivý obraz, ve kterém dominují jemná modř, okry a červená barva, zaujme svou nevšední kompozicí,
kdy autorka záměrně zvolila podhled,
kterým stupňuje obsahovou stránku
díla. Autorka sama vnímá dílo jako
výsledek dlouhého procesu. Jednotlivé fáze, ve kterých se obraz rodil,
nebyly po významové stránce často
zcela jednoznačné a forma tak v tvůrčím procesu předcházela obsah. Barvy
i tvary, které dnes na plátně vidíme,
se podle slov malířky objevovaly jaksi
samy, převládala tu jedna, tu druhá,
a stejně tak i tvary, z nichž mnohé dokonce v průběhu tvorby částečně nebo

Foto: Muzeum romské kultury

Věra Kotlárová v ateliéru v Brně, 2006

docela zanikly. Autorka se v průběhu
vzniku díla věnovala i dalším svým
obrazům a Zlato z nebe tak zůstávalo
určitou dobu bez jejích zásahů, ona jej
„pouze“ pozorovala a vnímala. Posléze se však ukázala výsledná podoba
a spolu s ní také vyšel najevo význam
celého díla. Jde o zachycení hluboké
vnitřní náboženské víry, která je jinak
pro výtvarnici něčím nehmatatelným.
Název obrazu vyjadřuje vnímání aktu
svatého přijímání, který považuje za
něco neuchopitelného, dávajícího se,
za něco, co přichází shůry.
Již v okamžiku koupě nám bylo
jasné, že dílo chceme zprostředkovat
co nejvíce návštěvníkům. Z tohoto
důvodu jsme plátno umístili ve veřejných prostorách muzea, na čelní
stěně muzejní kavárny Beng!, kterou
jsme zčásti opatřili zlatým nátěrem,
abychom název díla ještě podtrhli. Na
tomto místě k němu návštěvníci muzejní kavárny mohou upírat svůj vnější
i vnitřní zrak a nechat na sebe působit
jeho vyšší poselství.
Text vznikl s použitím znaleckého
posudku PhDr. Marie Dohnalové.

Věra Kotlárová: Zlato z nebe, 2014, plátno 160 x 170 cm, MRK 116/14
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Český kubismus
v Domě u Černé Matky Boží
Potřetí – a nově?
Lucie Vlčková
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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užitého umění. Umělecky vypjatý formalismus odsouval otázku funkce do
pozadí, nicméně i přes proklamovaná hesla o autonomii formy musely
mít stavby, nábytek a předměty denní
potřeby předně funkci užitnou. Právě nábytková tvorba byla vnímána
jako nejzávažnější, jelikož prakticky
řeší diskutované otázky konstrukce
a tektoniky a na rozdíl od architektury poskytuje větší prostor experimentu. Proto jí byla věnována taková
pozornost v tvorbě architektů – Pavla
Janáka, Vlastislava Hofmana (kteří
ji významně zhodnotili i teoreticky),
Josefa Gočára, Josefa Chochola, Otakara Novotného či v díle malíře Antonína Procházky.

Reflexe kubismu

Český kubismus jako vskutku jedinečný fenomén českého umění vždy
vzbuzoval značnou pozornost – v první polovině 20. století sice vyvolával

Expozice a její koncepce

Expozice, umístěná ve dvou patrech
budovy, postupuje od ideového vymezení stylu a problematiky formy

Foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

K

ubismus, jeden z prvních proudů evropské avantgardy, se v českém prostředí pregnantně rozvinul
nejen v malířství a sochařství, ale
také v oblasti architektury, užitkových
předmětů a interiéru. Míra, s jakou
v Čechách a na Moravě ovlivnil podobu užitého umění a architekturu,
nemá v evropském kontextu obdoby a činí tak uměleckou produkci
z období 1911–1914 zcela unikátní.
Krátký časový úsek před první světovou válkou je charakteristický silným ideovým propojením celé oblasti
umění, založeným na intenzivní teoretické práci, která otevírala otázky
obecných principů umělecké tvorby.
Umělci z okruhu Skupiny výtvarných
umělců na ně odpovídali hledáním
absolutních hodnot a řádu, vycházejících z neměnných principů formování
hmoty v prostorových vztazích.
K uplatnění charakteristického
lomeného tvarosloví, vycházejícího
z tvarové abstrakce a syntézy, přispěl
především vliv francouzského malířství, významnou roli hrálo i komplexní chápání kultury, v jejímž diskurzu
bylo etablováno primitivní a lidové
umění. V oblasti užitého umění nenastala změna výrazových prostředků
tak razantně jako v malířství – lomené formy se tu vyvíjely postupně jako
logický článek v kontinuitě vývoje
ornamentu od vegetabilního ke geometrickému, od vitálně proměnného
ke konstantním hodnotám. Zásadní
změnou byl obrat k problematice konstrukce a k úsilí vytvářet zcela nové
formy, vycházející z reakce na dosavadní primárně dekorativní funkci

přinejmenším ambivalentní ohlasy, od
50. let byl postupně doceňován a v posledních dekádách patří z pohledu odborného i laického publika k nejatraktivnějším tématům. Zdůrazňován je
především fakt, že kubismus se nikde
jinde než v Čechách neprosadil vedle dominantních oborů výtvarného
umění také v architektuře, interiéru a užitém umění. Právě o artefakty
těchto disciplín je vzhledem k jejich
unikátnosti velký zájem v zahraničí,
kde jsou vystavovány v poslední době
častěji než doma.
Samostatná stálá expozice českého kubismu má dnes již dlouhou historii a váže se k domu U Černé Matky
Boží, první kubistické stavbě v Praze, realizované v letech 1911–1912
podle návrhu Josefa Gočára. Poprvé
ji tu představilo České muzeum výtvarného umění v roce 1994 a v letech
2003–2012 svou koncepci prezentovala Národní galerie. Od prosince 2015
je návštěvníkům otevřena expozice
připravená Uměleckoprůmyslovým
museem v Praze. Odpověď na otázku,
v čem je expozice nová a proč ji navštívit, přiblíží shrnutí záměru a jeho
realizace.

Expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží
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dobře ilustrují samotný tvůrčí proces,
podložený teoretickým úsilím autorů.
Obsáhlá teoretická práce Pavla Janáka spolu s příležitostnými příspěvky
dalších architektů byla pro ideovou
jednotu kubistů klíčová a architekty
tak lze považovat za podstatný stmelující element. Pro Skupinu výtvarných
umělců, která kubismu v Čechách vytvořila institucionální platformu, byli
právě architekti silnou podporou, vyvažující prudké názorové diferenciace
mezi malíři Skupiny. Vedle záměru
prezentovat variabilitu projevů kubismu je tak snahou expozice upozornit i na tuto stmelující roli architektů
– designérů.
Koncepci expozice účinně posiluje její architektonické řešení, vytvořené studiem SGL Projekt, které
zdůrazňuje kubistickou reflexi artefaktů designu – kubisté je považovali
za výsledek závažné umělecké činnosti
a vnímali je proto jako rovnocenná
dílům malířským a sochařským, se
kterými je společně vystavovali. Instalace expozice tento fakt zohledňuje
prezentováním nábytkových kusů jako
solitérů, případně jako skupiny frontálně situovaných kusů, tedy tak, aby
byly upozaděny jejich funkční vztahy
v interiéru.

Doprovodné aktivity

V tzv. aktivní zóně je možné si vyzkoušet, jak se sedí na replikách kubistických židlí. Pracovní listy Obyčejná
židle, nebo muzejní exponát? vyzývají
návštěvníky ke zkoumání sedacího nábytku z neobvyklých úhlů pohledu.
UPM připravilo také mapku Procházka po pražské kubistické architektuře,
která je k dispozici v tištěné podobě
v expozici, nebo si ji lze stáhnout z nových webových stránek http://www.czkubismus.cz.
Od února 2016 expozici rozšíří samoobslužné tablety s časovou
osou, medailony osobností českého
kubismu, ukázkami dobových kritik
a karikatur, archivními snímky výstav
Skupiny výtvarných umělců a s produkcí Pražských uměleckých dílen
a družstva Artěl.
Bohatý doprovodný program pro
veřejnost zahrnuje cyklus komentovaných prohlídek a tematicky zaměřených přednášek. Od března 2016
budou probíhat edukační programy
pro školy, vytvořené ve spolupráci
s katedrami výtvarné výchovy a dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, které navazují
na rámcové vzdělávací programy jednotlivých stupňů škol.

Foto: Uměleckoprůmyslové museum v Praze

uměleckého díla, přes historii institucí spojených s českým kubismem
až po inspirační zdroje a proměny
kubismu po první světové válce. Zařazené exponáty představují průřez
českým kubismem s těžištěm v interiérové tvorbě let 1911–1914, s přesahem až do počátku let dvacátých.
Reprezentativní výběr významných
nábytkových souborů a solitérních
kusů nábytku Pavla Janáka, Josefa
Gočára, Vlastislava Hofmana, Josefa
Chochola, Otakara Novotného a Antonína Procházky doplňuje keramika,
předměty z kovů, ornamentální tapetové vzory, plakáty a užitá grafika.
Ideové propojení volného a užitého
umění v období kubismu zohledňují
vybraná díla kubistického malířství
a sochařství – malby Emila Filly, Bohumila Kubišty, Josefa Čapka, Václava
Špály a plastiky Otto Gutfreunda –
zapůjčené z Národní galerie v Praze,
Západočeské galerie v Plzni a ze soukromé sbírky. Architekturu přibližuje
projekce, vycházející ze současných
fotografií architektonických realizací, kterou doplňuje výběr dobových
snímků a publikovaných architektonických návrhů.
Záměrem expozice je ukázat český kubismus jako styl, tedy představit
jej na co nejširším spektru uměleckých a řemeslných oborů, ve kterých
se uplatnil. Důraz na nábytkovou
tvorbu a interiér vychází nejen z charakteru sbírkového fondu UPM, ale
především z koncepčního důvodu.
Jak již bylo zmíněno v úvodu,
nábytková tvorba byla protagonisty kubismu v Čechách považována
za podstatnou – trojrozměrné předměty skýtaly tvůrcům možnost řešit
a ověřovat tvarové souvislosti, otázky
konstrukce a ústrojných sil v reálném
prostoru. Jejich autoři, hlavní profesí architekti, si v nábytkové tvorbě
a drobných interiérových doplňcích
mohli dovolit experimentovat mnohem odvážněji, než v architektuře. Jejich díla, zejména v keramice a drobnějším nábytku (především židle)

Expozice kubismu v Domě U Černé Matky Boží
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recenze

Je Muzeum nové generace
muzeem?
Stanislav Mikule
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou

O

tevření Interpretačního centra
ve Žďáře nad Sázavou, zvaného
také Muzeum nové generace, ve mně
vzbudilo mnohá – zpravidla nenaplněná – očekávání. Expozice má tři
části: Cisterciácké základy, Barokní
rozkvět a Žďár dnes. První část, věnovaná počátkům kláštera a cisterciáckému řádu, zcela splňuje propagovaný
cíl. Návštěvník je vtažen do poutavého děje, audiovizuální technologie ho
úspěšně překvapují a k poznání se přidávají emoce.
Druhá část, věnovaná baroku, je
založena spíš na teatrálnosti a panoptikálnosti kunstkomor a kabinetů kuriozit. Kýžený efekt se ale ztrácí při
pohledu do prvních vitrín, prezentujících zámořské objevy včetně Kolumbových, významné vědce, k nimž patřil
Mikuláš Koperník, Johannes Kepler,
Jost Bürgi či Jan Jessenius; zkrátka
svět, ve kterém lidé holdují všem možným vědám a dovednostem a cestují
buď v reálu, nebo alespoň prstem po
mapě, neboť tehdejší lidé přece měli
knihy, jak nám sděluje audioprůvodce.
Návštěvník má dojem, že barokní lidé
se jen bavili, cestovali a radostně prožívali okamžiky náboženské extáze.
Úzké propojení světa živých se světem
mrtvých, vědomí vlastní smrtelnosti a touha po spáse a životě věčném
schází. Druhá tvář baroka, tvář válek,
hladomorů, poddanských bouří – chybí. Přitom opat Václav Vejmluva se
sám snažil upravit životní podmínky
poddaných a byl členem komise, vyšetřující robotní podmínky na Moravě.
Poddaní vůbec jsou velmi opomíjeni.
Bez nich by ale žďárská poutní procesí
nebyla možná.
Záměna renesanční epochy s dobou barokní a množství faktografických
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chyb, včetně špatného letopočtu úmrtí
opata Vejmluvy, na jehož spolupráci
s architektem Santinim je v expozici dáván zřetelný důraz, je zarážející u projektu, na kterém podle slov
autora expozice Bronislava Stratila
pracovalo na sedm desítek historiků,
architektů a odborníků na audiovizuální tvorbu z Česka i z Francie (Vysočina, 6. srpna 2015, s. 3).
Závěrečná část se pak snaží o reflexi současnosti pomocí projekce rozhovorů se soudobými osobnostmi ze
zámeckého areálu. Následuje cesta
po schodišti s malovanými dějinami
kláštera (místy mylnými, ať už jde
o události, data, nebo o hrubky – jako
domnělá podoba architekta Santiniho
je zde zobrazen alchymista Edward
Kelley).
Co vlastně projektu vytýkám z muzeologického hlediska? Dovolím si citovat slova Hany Chytré z Věstníku
AMG 6/2015 (s. 18–20): „Projekt není
tradičním muzeem, ani expozicí o historii objektu, ani informačním centrem
o cisterciáckém řádu nebo barokním
umění. (...) Jedná se o interpretační
centrum, tedy o muzejní scénografickou prohlídku, jež kombinuje prožitky a jedinečný obsah. (...) Projekt má
vyvolat u návštěvníka emoce, nadšení
a zvídavost, a přispět tak k jeho motivaci dál poznávat areál.“ Na téma
úrovně jednotlivých statí říká: „Všichni
návštěvníci musí najít odpovědi na své
otázky na jejich vlastní úrovni, odpovídajícími prostředky – od naprostého
začátečníka až po informovaného nadšence, od dětí po univerzitní profesory,
od velkých znalců českého baroka po
zahraniční turisty.“ Intepretační centrum pak charakterizuje takto: „Je
koncipováno jako samostatné a plno-

hodnotné muzeum areálu, které má
posloužit k pochopení tohoto místa.“
Že nejde o tradiční muzeum, to
naznačuje už neexistence vlastního sbírkového fondu. Podle Etického kodexu ICOM je muzeum „stálá nevýdělečná instituce ve službách
společnosti a jejího rozvoje, otevřená
veřejnosti, která získává, uchovává,
zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné doklady o člověku a jeho
prostředí za účelem studia, výchovy
a potěšení.“ Muzeum nové generace
muzeálie pouze zprostředkuje a vystavuje. Z muzeologického hlediska
jde tedy spíš o provoz výstavních prostor než o skutečné muzeum. Pojem
„interpretační centrum“ je tedy podstatně výstižnější než „muzeum nové
generace“.
V barokní části naleznete především muzeálie z celé republiky.
Myslím, že k efektivnímu navázání
subjekto-objektového vztahu mezi recipientem a muzeálií by přispěla lokální příslušnost prezentovaných artefaktů. Tento rozdíl možná není laickým
návštěvníkům na první pohled jasný.
Žďáráci jsou rádi, že zde mohou vidět zajímavé exponáty z Prahy nebo
z Brna. Ale mimožďárští? Neocenili by
spíš památky přímo z našeho regionu?
A dále – jak lze navázat plnohodnotný subjekto-objektový vztah, když
nevím, na co se to vlastně koukám?
Dekódovat poselství mnohých exponátů je složité a občas nerealizovatelné (např. nikde nepopsané artefakty
ve vitríně, věnované zdejší šlechtické
akademii, či neúplná dřevěná monstrance, kterou by docela dobře mohla
zastoupit nějaká z místních kompletních barokních monstrancí, nebo by
mohla být doplněna replikou scházející střední části, aby i běžný ateista
lépe pochopil, k čemu vlastně slouží).
Odpovědi na mnohé otázky se zkrátka nedobere ani laik, ani odborník.
Přesto je většina návštěvníků expozicí
nadšená. Je to barevné, je to hravé
a oni samozřejmě všem informacím
věří – vždyť je psali odborníci.
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zápis ze zasedání senátu AMG

Zasedání Senátu AMG
dne 23. února 2016 v Národním muzeu
Přítomni: 35 z 56 s hlasem rozhodovacím
4 z 21 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: PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
Mgr. Petr Kubín, Ing. Richard M. Sicha
a mandátová komise: Mgr. Monika Benčová, Mgr. Václav Houfek, PhDr. Štěpánka
Běhalová, Ph.D.

Činnost Exekutivy AMG
Předseda Asociace Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., nejprve informoval o činnosti AMG
od minulého zasedání Senátu AMG.
V tomto období se uskutečnily dvě zasedání Exekutivy AMG, a to dne 12. ledna
2016 a 17. února 2016, které byly věnovány vnitřnímu chodu AMG, přípravě nové
edice průkazek AMG v roce 2016 nebo
složení Redakční rady Věstníku AMG po
XI. Sněmu AMG v Plzni, dále muzejní
statistice, profesním a etickým standardům muzejní práce, přípravě mezinárodní
konference Muzeum a změna V, přípravě
slavnostního vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2015 a Národnímu zahájení XII.
ročníku Festivalu muzejních nocí 2016,
kampani AMG v rámci 700. výročí narození Karla IV. V rámci lednového zasedání
Exekutivy AMG proběhlo také jednání
s ředitelem odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií MK
ČR Mgr. Pavlem Hlubučkem v doprovodu
PhDr. Magdy Němcové, vedoucí oddělení
ochrany kulturních statků OMG MK ČR.
Předseda AMG dále informoval o jednání
s náměstkyní ministra kultury PhDr. Annou Matouškovou, které se týkalo mj.
Dokumentárního cyklu 200 let muzejnictví a kampaně k 700. výročí narození
Karla IV.
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., shrnul obsah obou jednání Exekutivy AMG a dále
informoval Senát AMG o připravované
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novele knihovního zákona č. 257/2001
Sb. Na knihovníky se obrátil s žádostí
o spolupráci PhDr. Vít Richter ze SKIP
s dotazy – v čem je zákon užitečný, co
by mělo být zachováno, co se změnit, co
přináší problémy a nejasnosti, co zákonu chybí. SKIP, resp. NK ČR odpovědi
vyhodnotí, zpracuje základní materiál
k dalšímu doplnění a připomínkování
a vytvoří pracovní skupinu. Do přípravy
návrhu novely, resp. vytvoření stanoviska
AMG se zapojí Knihovnická komise AMG.
V této věci oslovila Exekutivu AMG již
také její předsedkyně PhDr. Štěpánka
Běhalová, Ph.D. Exekutiva doporučila následné kroky – první vlna připomínkování
a zhodnocení se uskuteční ve spolupráci
s Knihovnickou komisí AMG, která bude
formulovat dotazy pro muzejní knihovny. Odpovědi od muzejních knihovníků
by měl soustředit zástupce Knihovnické komise AMG, který vytvoří základní
souhrnný materiál. K tomuto materiálu
pak připojí názor Exekutiva AMG a bude
následně zaslán k doplnění do Krajských
sekcí AMG. K návrhu by se měla vyjádřit
také pracovní skupina pro legislativu při
AMG (jejím novým členem se stal PhDr.
Luděk Beneš). Konečné stanovisko AMG
pak bude předáno SKIP, resp. MK ČR.

Muzejní legislativa
Informace o vývoji v oblasti muzejní legislativy dále shrnul PhDr. Zdeněk Kuchyňka. V lednu proběhlo na MMR další
jednání pracovního týmu IROP SC 3.1
(na programu jednání byla výzva pro
muzea). AMG obdržela před plánovaným zasedáním týmu k připomínkování
pracovní materiál týkající se standardů
zabezpečení a optimálních klimatických
podmínek v depozitářích pro muzejní
sbírky (materiál by se měl stát součástí
příručky pro žadatele a příjemce dotace).
Stanovisko AMG bylo předáno radnímu

pro kulturu a památkovou péči Středočeského kraje Ing. Zdeňku Štefkovi, který je
členem této pracovní skupiny za Komisi
Rady AK ČR pro kulturu a památkovou
péči. Z legislativních otázek je nadále potřeba dořešit archivní zákon, kde trvá rozpor s muzejním zákonem ohledně správy
a využívání archiválií v muzejních sbírkách. PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval
o novelizaci občanského zákoníku, kterou
bude iniciovat Komise Rady AK ČR pro
kulturu, památkovou péči a cestovní ruch.
V novele by mělo být lépe definováno
vydržení vlastnického práva, aby odcizené
movité a nemovité památky nebylo možné
vůbec vydržet. AMG by měla být znovu
vyzvána k připomínkovaní návrhu zákona
o veřejnoprávních institucích v kultuře;
připomínky AMG zpracované v listopadu
2015 byly předány zástupcům Senátu
PČR, kde návrh tohoto zákona vzniká.
Dalším bodem jednání Exekutivy
AMG bylo projednání spolupráce AMG
na veletrhu Památky a řemesla 2016. Veletrh bude probíhat na Výstavišti v Praze
ve dnech 4.–5. listopadu 2016. Incheba Praha nabídla AMG a jejím členům
spolupráci za zvýhodněných podmínek.
Předseda AMG předal materiály k prostudování členům Exekutivy AMG – na
veletrhu by měla vzniknout samostatná
sekce muzea a galerie. Při zapojení AMG
bude, v programovém bloku veletrhu
ponechám prostor, např. pro prezentaci
činností Komisí AMG, představení oceněných projektů v Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis. Koordinací akce byl za
AMG pověřen Mgr. Karel Ksandr.

Plán činnosti a rozpočet AMG
Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., informoval
členy Senátu AMG o způsobu tvorby
rozpočtu AMG na rok 2016 a distribuci
finančních zdrojů na provoz Sekretariátu AMG a na rozvoj oboru muzejnictví.
Provoz Sekretariátu AMG je financován
výhradně z členských příspěvků a příjmů za poskytované služby. Rozvoj oboru
muzejnictví je financován z členských
příspěvků a příjmů za poskytované služby,
a zejména z dotací Ministerstva kultury ČR a od dalších subjektů. Sem patří
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projekty typu – Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis, Festival muzejních
nocí, rozvoj a provoz Serveru muzeí a galerií ČR, kampaň Muzea a 20. století,
mezinárodní konference Muzeum a změna, Škola muzejní propedeutiky, tvorba
oborových databází, činnost odborných
a oborových Komisí AMG, zejména pořádání jejich seminářů, Věstník AMG
a další ediční činnost, tvorba oborového
názvosloví atd. Rozsah činnosti AMG
a jednotlivých projektů je pak upravován dle aktuální výše získaných dotací
v příslušném roce. Senát AMG schvaluje
většinou v prosinci rozpočtové provizorium pro příští rok (rozpočet sestavený
mj. také na základě podaných projektů
Komisí AMG). V dubnu pak Senát AMG
projednává a schvaluje aktuální rozpočet
a dle toho upravený plán činnosti.Veškeré
informace o rozdělení a čerpání finančních prostředků jsou zveřejňovány jako
součást Výroční zprávy AMG na webovém
portálu AMG, kterou zároveň dostávají
v tištěné podobě všichni členové AMG.

Členské příspěvky a průkazy
Následujícím bodem programu byl návrh
na změnu Přílohy č. 3 Jednacího řádu
AMG – Výše členských příspěvků a zařazení členů AMG do kategorií příspěvků
v roce 2016, který předložila Anna Komárková, BBus (Hons). Připomněla, že
výše členských příspěvků AMG zůstává
(od roku 2007) stejná i v roce 2016;
změna spočívá pouze v přesunu několika
institucí do jiných kategorií členských
příspěvků. Členové AMG jsou do jednotlivých kategorií rozděleni pro daný
kalendářní rok na základě Hlášení počtu
zaměstnanců řádného člena AMG v přepočtu na plné úvazky, dle § 8 Stanov
AMG – Povinnosti člena AMG. Termín
pro odevzdání Hlášení je každoročně stanoven nejpozději do 15. února. Dle počtů úvazků přepočtených na plné úvazky
členové AMG spadají do pěti kategorií:

■■ 1. kategorie – nad 70 zaměstnanců:
26 450 Kč;

■■ 2. kategorie – 26–70 zaměstnanců:
10 580 Kč;
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■■ 3. kategorie – 11–25 zaměstnanců:
5 980 Kč;
■■ 4. kategorie – do 10 zaměstnanců:
1 960 Kč;
■■ 5. kategorie – Individuální členové
AMG: 400 Kč; čestní členové AMG
roční členský poplatek nehradí.
Do zasedání Senátu AMG porušilo povinnost člena AMG, tím že neodevzdalo výše
uvedené Hlášení, celkem 24 institucí,
zůstaly tudíž zařazeny ve stejné kategorii
jako v roce 2015. Předseda AMG zdůraznil nutnost dodržovat termíny povinných
hlášení všem členům AMG. Senát AMG
následně změnu Přílohy č. 3 Jednacího
řádu AMG – Výše členských příspěvků a zařazení členů AMG do kategorií
příspěvků v roce 2016 schválil. Faktury
k uhrazení členských příspěvků AMG pro
rok 2016, vystavené na základě této Přílohy, budou všem členům AMG zaslány
v průběhu března.
Senát AMG byl dále seznámen s průběhem výměny členských průkazů AMG.
Nové průkazky budou členským muzeím
přidělovány na základě Hlášení o počtu
zaměstnanců řádného člena AMG pro rok
2016, poskytnuty budou také samolepky
k identifikaci členství v AMG pro vylepení
v pokladnách. Muzea dodají Sekretariátu
AMG Potvrzení o výměně členských průkazů AMG, jehož součástí je také zpráva
o počtu skartovaných průkazek čtvrté
emise.
Platnost současných průkazů AMG
(červených) skončí 30. června 2016,
nové průkazky (pátá emise – výrazně zelené) budou platit od 1. července 2016.
Veškeré informace o výměně průkazů
budou k dispozici na webových stránkách AMG; členské instituce budou informovány dopisem. V současné době
jsou podklady v tiskárně. Během měsíce
března by měla začít probíhat distribuce
do muzeí a galerií. Poskytování průkazek AMG zaměstnancům řádných členů
AMG, individuálním a čestným členům
AMG se řídí Přílohou č. 4 Jednacího řádu
AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG,
kde jsou uvedeny podrobné informace

o vydávání průkazů AMG. Senát AMG hlasováním schválil nové znění Přílohy č. 4.
Členové Senátu AMG, zejména předsedové Krajských sekcí AMG, byli dále
upozorněni na povinnost dle Usnesení
XI. Sněmu AMG v Plzni ve lhůtě do tří
měsíců po konání sněmu uskutečnit volby předsedů Krajských sekcí AMG. Ne
všechny krajské sekce tak zatím učinily,
nebo nemáme o jejich setkání zprávu.
Proto byli předsedové Krajských sekcí
a Komisí AMG dle Jednacího řádu AMG
vyzvání k odevzdávání zápisů ze svých
jednání Sekretariátu AMG, v určených
termínech. Komise AMG by také měly
na Sekretariát AMG pravidelně podávat
zprávy o změnách své členské základny.

Gloria musaealis 2015
AMG obdržela návrh smlouvy s Obecním
domem na pronájem prostor pro slavnostní předávání Cen Gloria musaealis na tři
roky dopředu (Smetanova síň OD), a to
ve dnech 18. května 2016, 17. května
2017, 17. května 2018, jak bylo domluveno na jednání se zástupci OD, AMG
a OMG MK ČR již v červenci 2015.
Slavnostní předávání Cen Gloria
musaealis za rok 2015 proběhne 18.
května 2016 od 16,30 hodin ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Bulletinem AMG byla do muzeí opět rozeslána
výzva k přihlášení se do XIV. ročníku soutěže s uzávěrkou 28. února 2016 (včetně). Závěrečné hodnotící zasedání poroty
soutěže se uskuteční ve dnech 30.–31.
března 2016 v Domažlicích. Byla opět
oslovena Jana Hrachová Dolanská, aby
zpracovala návrhy na grafický layout pro
vyhlášení výsledků XIV. ročníku soutěže.
Jednání s Českým rozhlasem o možnostech spolupráce na slavnostním vyhlášení
XIV. ročníku soutěže bylo pozdrženo výběrovým řízením na generálního ředitele
ČRo, kterým se stal Mgr. René Zavoral,
člen čestného výboru soutěže. O podíl na
slavnostním předávání cen projevili zájem
také zástupci CzechTourism. Konkrétní
způsob spolupráce je ve fázi řešení, zástupci CzechTourism projevili zájem také
o koncepční spolupráci s AMG na základě
společného memoranda.
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Na slavnostní předávání Cen Gloria
musaealis pro rok 2015 podala AMG
žádost o grant na MHMP ve výši 350.000
Kč (mj. na základě předešlého jednání
s radním pro kulturu HMP Janem Wolfem) – dle informace zveřejněné na portálu http://www.praha.eu však AMG tuto
dotaci nezískala.
AMG na základě domluvy s ředitelem
OMG MK ČR Mgr. Pavlem Hlubučkem
dále vypracovala a předložila MK ČR žádost o mimořádnou dotaci na zajištění
slavnostního ceremoniálu předávání Cen
Gloria musaealis za rok 2015 dle nově
schválené koncepce. Mgr. Pavel Hlubuček
na jednání Exekutivy AMG zopakoval, že
všechny dohodnuté podmínky spolupráce
i finanční zajištění soutěže přislíbené MK
ČR již na podzim 2015 budou dodrženy,
dotace na provoz a organizační zajištění
soutěže by měla zůstat stejná jako v předchozím ročníku.
Dle vyjádření výkonného ředitele ČT
Art PhDr. Tomáše Motla zájem ze strany
ČT na spolupráci trvá – ČT počítá se
zařazením GM do plánu vysílání v nějaké formě (záznam či reportáž), ale stále
probíhají jednání se zástupci MK ČR.
Dle vyjádření ČT si musí ministerstvo
v rámci mediálního partnerství mezi MK
ČR a ČT určit priority u pořadů, jež bude
ČT finančně podporovat a vysílat. Další
jednání s ČT o medializaci soutěže a spolupráci s AMG závisí tedy na výsledcích
těchto jednání.
Koncept slavnostního vyhlášení výsledků XIV. ročníku soutěže je připraven
– na scéně ceremoniálu by se tentokrát
měl prezentovat typ technických muzeí
jako zástupců speciálních muzeí v oboru
muzejnictví.
Od 1. ledna 2016 probíhá XV. ročník
soutěže (porota by měla pracovat v pozměněném složení – za MK ČR nově
jmenována PhDr. Magda Němcová). Je
třeba dořešit aktualizaci Nařízení vlády,
trojdohodu mezi AMG, MK ČR, ČV ICOM,
dále Soutěžní a Jednací řád GM. Nařízení vlády by se mělo měnit během roku
2016 (návrh má MK ČR již připraven,
zašle AMG k připomínkování). Aktualizace Nařízení se pak zásadně promítne
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do Soutěžního a Jednacího řádu GM
(změna uzávěrky soutěže z 28. února
na 31. prosince s přechodným obdobím
pro prosincové projekty, Cena Muzeum
roku atd.). AMG obdržela k připomínkování návrh trojdohody – dohoda by měla
reflektovat body, jež se neobjevují v Soutěžním a Jednacím řádu GM. K návrhu
trojdohody byly zpracovány připomínky
AMG a zaslány na OMG MK ČR.

Festival muzejních nocí
PhDr. Zita Suchánková informovala
o průběhu příprav Národního zahájení
Festivalu muzejních nocí, které proběhne
dne 20. května 2016 ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy. AMG získala
záštitu nad NZ FMN hejtmana Středočeského kraje Ing. Miloše Petery; AMG bude
dále jednat o zapojení Roztok u Prahy do
akce se starostou města a o poskytnutí
záštity akci. Konec Národního zahájení
je plánován na 23 hodinu, a to z důvodu
možností dopravy, neboť v pozdějších
hodinách se nelze již z Roztok do Prahy
MHD dopravit. Moderátorem NZ FMN
bude Roman Víšek. Akce započne letos
netradičně plavbou parníkem Valencia
z pražské Náplavky, plavba potrvá necelé 3 hodiny a na parníku bude připraveno drobné občerstvení pro pasažéry.
Na plavbu bude navazovat tradiční program NZ FMN. Dne 24. března 2016 se
uskuteční v budově KÚSK další zasedání
přípravného výboru NZ FMN 2016. Do
dnešního dne je do festivalu přihlášeno
281 institucí. Na Pražskou muzejní noc
2016 získala AMG od MHMP dotaci ve
výši 200 tis. Kč – XIII. ročník PMN se
uskuteční v sobotu 11. června 2016.

Muzeum a změna V
/ The Museum and Change V
Senát AMG byl informován o připravované mezinárodní konferenci Muzeum
a změna V, která by se uskuteční v Praze v listopadu 2016. V návrhu jsou dva
termíny: 1.–3. listopadu a nebo 22.–
24. listopadu 2016. Hlavním tématem
v pořadí již páté konference bude Vliv demografických změn na roli muzeí/galerií
ve společnosti. Konference by měla být

rozdělena opět do pěti tematických bloků.
Dne 11. února 2016 proběhlo první setkání přípravného výboru konference. Ten
se sejde k dalšímu jednání dne 4. března
2016 opět na Sekretariátu AMG.

Registr muzeí
Dalším bodem jednání Senátu AMG byla
příprava návrhu systému registru muzeí
a muzejních standardů. Dle Koncepce
rozvoje muzejnictví má MK ČR zpracovat
návrh systému do konce roku 2016 a pro
muzea by měl proběhnout prezentační
seminář. Dle AMG je nutné zachovat kategorizaci, aby nedošlo k ohrožení malých
muzeí (lze využít benchmarking muzeí).
Jako muzea, která splňují muzejní standardy, by měla být dle Koncepce automaticky zařazena muzea zřizovaná MK
ČR. AMG již v minulosti vyhotovila řadu
materiálů a podkladů k této problematice (pro NIPOS, MK ČR, ČSÚ, souhrnné
stanovisko AMG atd.), má k dispozici
také materiály a podklady ze zahraničních institucí, resp. disponuje souhrnnou
informací o systémech již léta fungujících
v evropských státech, ale i těch v zámoří.
PhDr. Pavel Ciprian byl pověřen
získáním materiálů od Rady galerií ČR,
která se v uplynulých letech standardy
zabývala (dotazníkové šetření v rámci
členů RG ČR – 27 členů, zejména krajské galerie). RG ČR dle informací AMG
již poskytla výstupy OMG MK ČR. Bylo
domluveno společné jednání předsedy
AMG a předsedy RG ČR za účasti PhDr.
Pavla Cipriana, na kterém by se projednal společný postup pokrývající zájmy
muzeí i galerií – setkání je plánováno
na březen 2016. PhDr. Jana Hutníková upozornila, že galerie jsou zejména
krajské instituce, ale obce, které zřizují
většinu muzeí v ČR, fungují na odlišném
principu. RG ČR je seznámena se stanoviskem AMG již z dřívějších společných
jednání. Exekutiva AMG se shodla na
ustavení pracovní skupiny zabývající se
standardizací v rámci AMG a jejím složení
(max. 5 osob). První jednání pracovní
skupiny by mělo proběhnout v březnu
2016, účastnit se ho bude také předseda
AMG. O zapojení se do činnosti pracovní
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skupiny projevil v rámci jednání Senátu
AMG zájem nový předseda Pardubické
krajské sekce AMG Ing. Richard M. Sicha.
Nejdříve je nutné si ujasnit, k čemu obor
muzejnictví standardy potřebuje a jak je
bude využívat – existují profesní a etické
standardy, a naproti tomu výkonnostní
(benchmarking, vyčíslitelné), kde je nutná diverzifikace (kategorizace).

Muzejní statistika
Ve spojitosti s tvorbou muzejních standardů byla zmíněna důležitost muzejní
statistiky, jejíž výsledky mohou být využity při formulování návrhu koncepce
standardů. Výkonná ředitelka AMG Anna
Komárková, BBus (Hons), informovala
o publikaci Zásady štandardizácie a zvyšovania kvality múzeí. Výstup projektu
ICOM ICR 1999–2002, kterou vydal
v roce 2015 Zväz múzeí na Slovensku.
Poté představil PhDr. František Šebek,
vedoucí pracovní skupiny pro muzejní
statistiku při AMG, nově vydanou publikaci ke statistice muzeí pod názvem
Muzea ČR v letech 2012–2014 ve světle
statistiky, na jejímž zpracování spolupracoval s NIPOSem. Nyní by ji měl NIPOS
distribuovat do muzeí.
Na základě vyhodnocených výkazů V-Kult pro výše uvedenou publikaci
PhDr. František Šebek upozornil na problematické body při nesprávném vyplňování dotazníků. Společně s PhDr. Danou

Veselskou, Ph.D., zdůraznili nutnost
správného zadávání údajů o instituci.
K ulehčení práce s vyplňováním statistických dat je zpracován 15 stránkový
manuál – Metodické vysvětlivky, jež jsou
k dispozici na webových stránkách AMG
i NIPOS. Senát AMG byl informován
o možnosti uspořádat společný seminář
AMG a NIPOS pro muzejníky, na němž
by byl dopodrobna rozebrán statistický
výkaz, jednotlivé položky a jejich obsah.
Z průzkumu dále vyplynulo, že by bylo
třeba opět upravit některé položky dotazníku. K návrhu úpravy dotazníku V-Kult
pro rok 2017 a následně metodických
vysvětlivek se k jednání sejde dne 4. března 2016 na Sekretariátu AMG pracovní
skupina pro muzejní statistiku při AMG.
Průzkum dále upozornil na existenci cca
150 institucí, které nemají sbírky zapsané
v CES, ale jako standardní muzea fungují
(sbírají, evidují, inventarizují, vytváření
výstavy, expozice, programy pro veřejnost a hlavně poskytují NIPOS statistická
data). Tato informace je zejména zásadní
v otázce vzniku registru muzeí a jeho připravované podoby – ne všechna muzea
jsou zapsána v CES, ale pro ČR a obor
muzejnictví vykonávají prospěšnou činnost, navíc standardy muzejní práce by
bez větších problémů naplnily.
Na závěr tohoto bodu programu byl
dán prostor pro diskusi. Zdůrazněna byla
nutnost vzniku systému registru muzeí,

jenž by odlišil standardní muzea, splňující
základní normu – definici Etického kodexu ICOM, od tzv. kvazimuzeí.
Předsedkyně ČV ICOM Mgr. Martina Lehmannová informovala Senát
AMG o připravované změně znění
Etického kodexu ICOM. Nové definování pojmu muzeum by se mělo snažit
odpovědět na otázky, co je v současné
době muzeum a jaké všechny podoby dnes může mít. Přítomní senátoři
vyjádřili potřebu při tvorbě novelizací
zákonů i při přípravě registru muzeí, muzejních standardů atd., prosazovat nediskriminační způsob zařazování muzejních
institucí bez ohledu na vlastníky sbírek
a registraci sbírek v CES.

Změny členské základny
Senát AMG vzal na vědomí žádost
o ukončení členství v AMG Chodovaru
– Pivovarského muzea v Chodové Plané.
Dále byl za řádného člena AMG přijat
Park Rochus, o. p. s., a PhDr. Jan Mohr
jako individuální člen AMG.
Jednání Senátu AMG bylo zakončeno přijetím usnesení. Další jednání Senátu AMG se uskuteční 27. dubna 2016 od
10 hodin v prostorách Národního technického muzea.
Zapsaly: Monika Benčová,
Anna Komárková,
Tereza Záchová

Usnesení Senátu AMG ze dne 23. února 2016
Senát bere na vědomí:
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG dne 3. prosince 2015;
■■ Informaci o způsobu tvorby rozpočtu AMG na rok 2016 a distribuci finančních zdrojů na provoz Sekretariátu AMG
■■
■■
■■
■■

(výhradně z členských příspěvků a příjmů za poskytované služby) a na rozvoj oboru muzejnictví (z členských příspěvků,
dotací Ministerstva kultury ČR, dotací od dalších subjektů, z příjmů za poskytované služby);
Zprávu o mediálních kampaních AMG na rok 2016 – vyhlášení výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis a zahájení XII. ročníku Festivalu muzejních nocí v roce 2016;
Zprávu o muzejní statistice a podněty z diskuze o vykazovaných statistických datech;
Ukončení členství v AMG – Chodová Planá, Chodovar – Pivovarské muzeum;
Zprávu o vývoji oborové legislativy.

Senát schvaluje:
■■ Mandátovou komisi ve složení: Monika Benčová, Štěpánka Běhalová, Václav Houfek;
■■ Návrhovou komisi ve složení: Zdeněk Kuchyňka, Petr Kubín, Richard M. Sicha;
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zápis ze zasedání senátu AMG

■■
■■
■■
■■

Přílohu č. 3 Jednacího řádu AMG – Výše členských příspěvků a zařazení členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2016;
Přílohu č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů AMG;
Přijetí Parku Rochus, o. p. s., za řádného člena AMG;
Přijetí PhDr. Jana Mohra za individuálního člena AMG.

Senát ukládá:
■■ Exekutivě AMG dopracovat na základě získaných finančních prostředků rozpočet a plán činnosti AMG na rok 2016
a předložit je ke schválení na příštím zasedání Senátu AMG;
■■ Exekutivě AMG prosazovat při přípravě registru muzeí nediskriminační zařazování muzejních institucí bez ohledu na vlastníky
sbírek a registraci sbírek v CES;
■■ Všem členům AMG dodržovat termíny povinných hlášení (např. Hlášení počtu zaměstnanců řádného člena AMG v přepočtu
na plné úvazky pro daný kalendářní rok, dle § 8 Stanov AMG – Povinnosti člena AMG);
■■ Krajským sekcím a Komisím AMG zasílat zápisy ze svých jednání Sekretariátu AMG.

Senát vyzývá:
Všechna muzea a galerie, aby při vyplňování statistických výkazů V-Kult (MK) 14-01 postupovaly důsledně dle Metodických
vysvětlivek připravených AMG ve spolupráci s NIPOS, které jsou k dispozici na webových stránkách AMG na http://www.cz-museums.cz – sekce Statistika muzejnictví.
Zapsal: Zdeněk Kuchyňka

zprávy

Michal Babík
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně

V roce 2014 se zrodila myšlenka propagovat aktivity jičínského muzea pomocí
krátkých propagačních videí, která by
mohla být přístupná uživatelům sociálních síti, webových stránek, ale také
návštěvníkům místních biografů jako
krátký spot před uvedením hlavního
filmu, atd. V roce 2014 jsme proto za
tímto účelem zahájili spolupráci s dvěma mladými filmaři Markem Čermákem
a Lukášem Masnerem. V létě roku 2014
jsme natočili první hraný videospot, ve
kterém účinkovali zaměstnanci našeho
muzea a také místní ochotníci, v čele
s dr. Josefem Novotným, který hrál postavu muzejního hlídače.
Video mělo velký ohlas, a proto jsme
se o rok později rozhodli natočit pokračování. Dr. Novotný si v něm opět zahrál
postavu muzejního hlídače, videoklip
mimo jiné doplnily děti z dramatického
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kroužku místního K-klubu, pod dohledem
paní Krásenské.
V roce 2015 jsme oba videospoty
přihlásili na festival muzejních filmů do
Uherského Brodu MUSAIONFILM, kde
druhý videospot zaujal odbornou porotu
a získal Cenu poroty – Zvonek Černého
Janka. Na podzim jsme stejný videospot
přihlásili na mezinárodní festival krátkých
muzejních filmů Musées (em)portables,
který se koná již pátým rokem v Paříži.
Porotu složenou z odborníků nejrůznějších profesí náš propagační videospot
zaujal natolik, že v soutěži získal třetí místo. Předání ceny se uskutečnilo v rámci

veletrhu SITEM, který se tradičně koná
v Les Docks – Cité de la mode et du design, na břehu řeky Seiny. Máme radost
nejen z finanční odměny, která byla s touto cenou spjatá, a z návštěvy Paříže, ale
také z toho, že se našemu muzeu podařilo
reprezentovat Českou republiku.
Největší dík patří právě tvůrcům videospotu – Lukášovi Masnerovi a Marku
Čermákovi. Třeba o nich ještě uslyšíme,
v září začal Marek Čermák studovat režii
na FAMU. Myslíme si, že i podporou vizuální propagace lze měnit obecně konzervativní představy o smyslu a poslání
muzeí u široké veřejnosti.
Foto: Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Úspěch jičínského
muzea v Paříži

Ředitel muzea Michal Babík na festivalu Musées (em)portables v Paříži
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Arcidiecézní
muzeum
v Olomouci
je Evropským
dědictvím
Pavla Hlušičková
Národní památkový ústav

■■ Neandrtálské naleziště a muzeum
v Krapině (Chorvatsko)
■■ Mys Sagres (Portugalsko)
■■ Císařský zámek (Rakousko)
■■ Historický komplex Tartuské
univerzity (Estonsko)
■■ Akademie Ference Liszta
(Maďarsko)
■■ Mundaneum (Belgie)
■■ Hřbitov Východní fronty I. světové
války č. 123 (Polsko)
■■ Evropská čtvrť ve Štrasburku
(Francie)
Slavnostní předání se uskutečnilo 13. dubna 2016 v knihovně Solvay
v Bruselu. Ceremonie se zúčastnil spolu
s evropskými politickými představiteli
a nezávislými odborníky Tibor Navracics,
evropský komisař pro vzdělávání, kulturu,
mládež a sport. Při slavnostním vyhlášení
obdržela označená místa plakety s logem
„Evropské dědictví“ a byla zahrnuta do
komunikační a propagační strategie Evropské unie.
Vítězové se v návaznosti na ceremonii zúčastnili také výroční konference
dne 14. dubna 2016, kde mohli navázat
profesní kontakty s ostatními oceněnými
a navzájem se inspirovat a poučit ze svých
úspěchů.

Foto: Muzeum umění Olomouc.

Arcidiecézní muzeum Olomouc získalo
pro Českou republiku jako první prestižní
označení „Evropské dědictví“ (European
Heritage Label). Stalo se jedním z devíti
evropských pamětihodností, které v letošním roce získaly titul, oslavující společné evropské hodnoty a historii. Experti
tak ocenili jedinečnost muzea, spočívající
v rozsahu výstavních prostor, bohatství
sbírek i záměru prezentovat příběhy, které
vypovídají o společně sdílených dějinách.
Výběrové řízení proběhlo v jednotlivých členských státech Evropské unie
na dobrovolné bázi. Evropské komisi bylo
předloženo celkem 18 nominací, které
byly posuzovány s ohledem na jejich roli
v evropské historii a s ohledem na činnosti, které rozvíjejí a které upozorňují
na jejich evropský rozměr. Po sérii debat
vydal nezávislý panel expertů, odpovědný za posouzení žádostí na základě stanovených kritérií, na začátku prosince
2015 svou zprávu (http://ec.europa.eu/
programmes/creative-europe/actions/
heritage-label/apply_en.htm).

Ocenění, které náleží pamětihodnostem a událostem oslavujícím a symbolizujícím evropské ideály, obdrželi kromě
Arcidiecézního muzea rovněž:

Principy označení Evropské
dědictví
Označení „Evropské dědictví“ je novým titulem Evropské Komise, která se zakládá
na mezivládní iniciativě zahájené v roce
2006, do které se zapojilo sedmnáct evropských zemí, včetně České republiky.
Každý členský stát zapojený do iniciativy
mohl nominovat čtyři pamětihodnosti,
kterým bylo uděleno označení v roce
2009. Původní mezivládní iniciativa byla
v roce 2011 podpořena Rozhodnutím
Evropského parlamentu a Evropské rady
a tím bylo zavedeno opatření Evropské
unie pro označení „Evropské dědictví“.
Jeho cílem je upozornit na pamětihodnosti, které vyzdvihují a symbolizují evropskou integraci, ideály a historii. Památky označené tímto titulem
lze definovat jako přírodní, podvodní, archeologické, průmyslové nebo městské
pamětihodnosti, kulturní krajiny, památná
místa, kulturní statky a také nehmotné
dědictví, které sehrály významnou úlohu v dějinách Evropy a při budování EU,
mají symbolickou hodnotu pro Evropu
a pomáhají evropským občanům získat
poznatky o společném kulturním dědictví,
evropských dějinách, budování EU, demokratických hodnotách a lidských právech.
Označení se liší od ostatních iniciativ
v oblasti kulturního dědictví, jako jsou
Seznam světového dědictví UNESCO,
Úmluva UNESCO o nehmotném kulturním dědictví nebo Evropská kulturní
trasa Rady Evropy především tím, že se
nezaměřuje na ochranu pamětihodností,
ale cílí na propagaci jejich evropského
rozměru, na zpřístupnění co nejširší veřejnosti a na zajištění vysoce kvalitních
informačních, vzdělávacích a kulturních
aktivit. Od 1. ledna 2014 je označení „Evropské dědictví“ součástí nového unijního
programu Evropské Unie Kreativní Evropa
(Creative Europe).

Kandidáti z České republiky

Muzeum umění Olomouc – Arcidiecézní muzeum
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Za Českou republiku byly v rámci mezivládní iniciativy v roce 2009 nominovány zámek Kynžvart, dolní oblast Vítkovic
(areál Důl Hlubina, koksovna a vysoké
pece vítkovických železáren), Zlín (město
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ších událostí v moderní historii, která
se dotkla celé Evropy, tedy holocaustu.“
Mezi silné stránky olomouckého kandidáta národní porota vyzdvihla „nejen historii místa, neboť Arcidiecézní muzeum je
součástí komplexu Olomouckého hradu,
který je národní kulturní památkou, ale
také samotné sbírky, jež vyprávějí příběh o téměř tisícileté duchovní kultuře olomoucké arcidiecéze a jež byly již
v roce 2009 oceněny Evropskou cenou
za kulturní dědictví (Europa Nostra).“
Další kolo výběru na národní úrovni bude
zahájeno na podzim 2016.

Vzácný předmět
ze sbírky NTM byl
zapsán na seznam
UNESCO
Hynek Stříteský
Národní technické muzeum

Originální projekční pás Èmila Reynauda k představení Autour d’une Cabine
(Okolo kabiny) z roku 1894 byl zapsán
do prestižního mezinárodního registru
Paměť světa UNESCO. Jedná se o jedinečný doklad rané filmové techniky, kterou její autor předstihl bratry Lumièrovi,
vynálezce kinematografu. Tento ručně
malovaný fragment animované grotesky
ze sbírek Národního technického muzea
se tak zařadil mezi 348 nejvýznamnějších
dokumentů, kterým se tohoto ocenění
napříč všemi kontinenty dostalo.
Mezi dokumenty zapsané v mezinárodním registru Paměť světa UNESCO
patří například světoznámé deníky Anny
Frankové, autograf Mše h moll Johanna
Sebastiana Bacha, 42řádková Gutenbergova bible a další unikátní doklady
lidské historie. Uvedený projekční pás je
teprve pátým dokumentem z České republiky, který byl do registru Paměť světa
UNESCO zapsán. V minulosti se stejného
ocenění dostalo pouze čtyřem souborům
ze sbírek Národní knihovny (např. sbírce

středověkých rukopisů české reformace
či sbírce českých a slovenských samizdatových periodik z let 1948 až 1989).

Osud vynálezu
Èmile Reynaud (1844–1918) byl významným francouzským vynálezcem, patřícím mezi průkopníky animovaného filmu
a veřejných filmových představení. V roce
1877 přihlásil k patentování přístroj nazvaný praxinoskop, ze kterého se stala
velmi populární dětská hračka. Obchodní
úspěch zajistil Reynaudovi financování
jeho dalších prací. Na přelomu let 1879
a 1880 začal konstruovat další variace
praxinoskopu – optické divadélko a projekční praxinoskopy. V roce 1888 nechal
patentovat zdokonalení projekčního praxinoskopu – optické divadlo, u kterého
zvolil jiný model distribuce, než byl prodej
přístrojů. Začal připravovat hromadné
projekce před obecenstvem, podnik velmi
podobný budoucímu kinu. Dne 28. října
1892 byla Reynaudem uspořádána první
veřejná projekce v Musée Grèvin za doprovodu původní hudby Gustava Paulina.
Èmile Reynaud promítal filmy, které
sám vlastnoručně zhotovil. Obrázky ručně kreslené a kolorované na celuloidových destičkách vlepoval mezi dva papírové pásy, které byly vyztuženy pásky
z ocelového plechu a obroubeny textilní

Foto: Sbírka NTM

Tomáše Bati) a Vysoká u Příbrami (Památník Antonína Dvořáka). V roce 2014
proběhla renominace těchto lokalit, ve
které byli zástupci z České republiky
neúspěšní. Běžné výběrové řízení bylo
zahájeno rokem 2015 a členské státy
v něm mohly nominovat dvě pamětihodnosti. Toto řízení se realizuje ve dvou
fázích. Nejdříve je proveden předvýběr
na národní úrovni. V České republice je
pověřena tímto úkolem národní porota
složená z pěti odborníků napříč kulturními sektory, které jmenuje ministr kultury.
Česká porota je složená ze zástupců Ministerstva kultury (Ing. Zdeněk Novák),
Národního památkového ústavu (Ing.
arch. Naděžda Goryczková), Národního filmového archivu (Vladimír Opěla),
Památníku národního písemnictví (Mgr.
Zdeněk Freisleben) a Národního ústavu
lidové kultury (PhDr. Jan Krist). Výběr
národní poroty se zasílá Evropské komisi
do Bruselu. Zde provede panel 13 nezávislých odborníků, jenž je jmenován Evropským parlamentem, Evropskou radou,
Evropskou komisí a Výborem regionů,
konečný výběr. Uzávěrka v loňském roce
pro podání do Bruselu byla stanovena na
1. března 2015.
Jednání národní poroty proběhlo
5. února 2015 na Generálním ředitelství Národního památkového ústavu.
Z celkem 6 došlých přihlášek vybrali její
členové kandidáty z Plzně a Olomouce. Vedle vybraných žadatelů podaly
svou kandidaturu do národního kola pro
předvýběr pamětihodností ucházejících
se o označení „Evropské dědictví“ kostel Neposkvrněného početí Panny Marie
v Dubí, státní hrad Karlštejn, kostel sv.
Františka a sv. Viktora v Ostravě-Hrušově
a Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbrami. Plzeňský kandidát zaujal
členy národní poroty především velice
kvalitním zpracováním žádosti. Národní
porota konstatovala, že „Loosovy interiéry v Plzni mají důležitou evropskou hodnotu nejen ve vztahu k osobnosti a práci
světově známého architekta, ale také prostřednictvím příběhů židovských rodin,
které tyto apartmány nebo domy vlastnily
a které připomínají jednu z nejtragičtěj-

Èmile Reynaud
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lemovkou. Uprostřed pásu byly perforační
otvory, které zajišťovaly přesný transport
přístrojem. Délka jednoho pásu byla okolo 50 metrů. Představení sestavené ze
třech takových pásů trvalo asi 40 minut a do roku 1895 se jich uskutečnilo
přes 4000. Avšak po 28. prosinci 1895,
kdy Lumièrové představili první projekci
z celuloidového pásu, začala návštěvnost optického divadla klesat úměrně se
vzrůstající oblibou kinematografických
představení bratří Lumièrů a v roce 1900
byl Reynaud nucen své divadlo zavřít.
Nedokázal se s touto skutečností vyrovnat, rozbil všechny své přístroje a filmy
naházel do Seiny. Zachovaly se pouze
fragmenty z představení Pauvre Pierot
(1892) a právě Autour d’une Cabine
(1894). Jeden z nich o délce 16 políček věnoval v roce 1925 vynálezcův syn
Paul Reynaud Národnímu technickému
muzeu.
Kromě originálního projekčního
pásu zapsaného do registru Paměť světa
UNESCO se ve sbírce Národního technického muzea nachází také dva praxinoskopy, reklamní prospekty na praxinoskop,
malované pozadí pro Reynaudovo optické
divadlo či kopie partitury pro hudební
doprovod k představení Pauvre Pierrot.

Co lze spatřit v NTM

Foto: Sbírka NTM

O zápisu projekčního pásu Èmila Reynauda do uvedeného registru bylo rozhodnuto na základě doporučení Mezinárodního
poradního výboru programu Paměť světa UNESCO, které schválilo nominaci

předloženou Národním technickým muzeem, francouzským CNC – Centre national du cinéma et de l’image animée
a vnučkou Èmila Reynauda, paní Josette
Oudart-Reynaud. Vedle sbírkového předmětu Národního technického muzea tvořily součást úspěšné nominace rovněž
dokumenty z pozůstalosti Èmila Reynada
uchovávané ve Francii (především další
fragmenty pásů k představením Autour
d’une Cabine a Pauvre Pierrot).
Kopii unikátního projekčního pásu
je možné v Národním technickém muzeu
zhlédnout v rámci aktuální výstavky, věnované osobnosti Èmila Reynauda. Originál bude k vidění v prvním týdnu výstavy
„Český kinematograf. Počátky filmového
průmyslu 1896–1930“ (poté bude opět
nahrazen kopií), kterou Národní technické muzeum připravuje ve spolupráci
s Národním filmovým archivem a Českou
televizí na druhou polovinu letošního roku
a počátek roku 2017.
V rámci expozice Národního technického muzea s názvem „Fotografický ateliér “ mohou návštěvníci rovněž obdivovat další dokument mimořádné hodnoty,
tzv. Kynžvartskou daguerrotypii. Národní
technické muzeum proto ve spolupráci
s Národním památkovým ústavem, z jehož sbírek daguerrotypie pochází, připravilo její nominaci do registru Paměť
světa UNESCO. Autorem Kynžvartské
daguerrotypie je Louis-Jacques-Mandé
Daguerre, samotný vynálezce daguerrotypického procesu. Daguerre tento obraz
zhotovil v roce 1839 a ještě před tím, než

Část projekčního pásu z roku 1984 ze sbírek NTM, zapsaného na seznam UNESCO
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byly podrobnosti jeho postupu zveřejněny
na zasedání francouzské Akademie věd
19. srpna 1839, jej daroval rakouskému
kancléři Metternichovi.

Výzva
k předkládání
projektů v IROP
Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje další výzvu k předkládání projektů
v Integrovaném regionálním operačním
programu (IROP). Výzva č. 21 „Muzea“
je vyhlášena v rámci specifického cíl 3.1
IROP „Zefektivnění prezentace, posílení
ochrany a rozvoje kulturního dědictví“.
Podpora je zaměřena na zvýšení
ochrany sbírkových fondů, konzervování-restaurování sbírkových předmětů,
zajištění vyšší bezpečnosti návštěvníků, odstraňování přístupových bariér,
digitalizaci a digitální evidencí sbírek,
zabezpečení a osvětlení objektů nebo
na rekonstrukce stávajících a budování
nových expozic a depozitářů. Příjemci
podpory mohou být vlastníci muzeí nebo
subjekty s právem hospodaření podle zápisu v katastru nemovitostí.
Podpořena mohou být pouze muzea,
splňující kumulativně všechny následující
podmínky: muzeum je zřizováno státem
nebo krajem, dále musí muzeum spravovat sbírku dle zákona o ochraně sbírek
muzejní povahy a rovněž musí být splněna podmínka, že průměrná návštěvnost
muzea, vypočítaná jako průměr za léta
2013, 2014 a 2015, překročila 30 000
návštěvníků. Projekty musí být realizovány mimo území hl. m. Prahy.
Z Evropského fondu pro regionální rozvoj jsou pro tuto výzvu připraveny
2,1 mld. Kč. Maximální výše celkových
výdajů na jeden projekt je 123,3 mil. Kč.
Minimální výše celkových způsobilých
výdajů na projekt jsou 3 mil. Kč. Žadatelé
mohou žádosti o podporu podávat do
31. července 2016.
– ze zaslaných materiálů
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z činnosti AMG

Zasedání
Muzeologické
komise AMG
Dne 2.února 2016 se v Brně konalo
plenární zasedání Mezeologické komise
AMG. Po minutě ticha za zesnulého doc.
Z.Z. Stránského přednesl dr. Dolák Zprávu o činnosti komise za období 2013–15,
kterou plénum schválilo. Dále vyslechlo
zprávu o projektech komise, o webech komise, o stavu členské základny a o Sněmu
AMG, zejména té části Usnesení sněmu,
která se týká muzeologie.
V následujících volbách byl předsedou komise zvolen PhDr. Jan Dolák, členy
výboru pak Mgr. Václav Rutar (1. místopředseda), Mgr. Žaneta Marešová
(2. místopředsedkyně), Mgr. Lenka Šimo
a Mgr. Josef Večeřa.
V odpoledních hodinách proběhlo
diskuzní fórum Muzeologie 2016, na kterém zazněly příspěvky: Zasedání ICOFOM
v Tsukubě, Generální konference v Milánu, Výstavní kritika Konference Muzeum
a kultura v Taipei, Nová čísla muzeologických časopisů, Muzeologická konference v Bratislavě 12.–14. dubna 2016,
výuka muzeologie v Bratislavě, TMB jako
součást programu Erasmus+, příprava
konference Muzeum a změna V.,Příprava překladů prací Z. Z. Stránského do
francouzštiny a portugalštiny. Na závěr
se konala exkurze do Löw-Beerovy vily.
– ze zaslaných materiálů

Muzeum Brněnska – Vila Löw-Beer
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№

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Verein der Museen der Tschechischen Republik
Czech Association of Museums & Galleries

Nové průkazky AMG začínají platit 1. července 2016

Výměna průkazů
AMG
V souvislosti se změnou názvu AMG
(Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.) rozhodla Exekutiva AMG
o vydání nové, páté edice členských
průkazů AMG. Změny se týkají i hlavičkových papírů AMG, razítek, samolepek
označujících členství v AMG atd. Návrh
Exekutivy AMG schválil Senát AMG na
svém zasedání dne 3. prosince 2015,
resp. 23. února 2016 změnou Přílohy č. 4
Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání,
distribuce, evidence a užívání členských
průkazů AMG.
Průkaz člena AMG opravňuje svého držitele mj. k bezplatnému vstupu do
expozic a výstav členských muzeí AMG.
Řádní členové AMG by měli recipročně
poskytnout volný vstup kolegům a kolegyním z členských institucí AMG.
Průkaz obdrží každý pracovník členské instituce AMG, který je v ní zaměstnán v pracovním poměru na dobu neurčitou. V případech pracovníků v pracovních
poměrech na dobu určitou a pracovníků
zaměstnávaných formou dohod či smluv
rozhoduje o přidělení průkazu ředitel příslušné instituce.
Průkazy distribuuje Sekretariát AMG
ředitelům členských institucí AMG na

základě jejich kvantifikovaného požadavku. Sekretariát AMG vede evidenci
množství vydaných průkazů, členská instituce AMG pak vede jejich konkretizovanou číselnou a jmennou evidenci.
Průkaz musí být opatřen členským číslem
muzea AMG, lomeným pořadovým číslem
vydaného průkazu v konkrétní instituci.
Likvidaci neplatných průkazů provádí
členská instituce AMG sama a písemně
informuje Sekretariát AMG o jejich skartovaném množství.
Platnost stávajících průkazů členů
AMG (čtvrtá emise – červená) končí
30. června 2016. Nové průkazy (zelené) začínají platit od 1. července 2016.
Pro další informace či průkazy kontaktujte Sekretariát AMG – Mgr. et
MgA. Terezu Záchovou na e-mailové adrese: kalendarium@cz-museums.cz, nebo
telefonicky na čísle +420 224 210 038.
Veškeré informace naleznete také na
webových stránkách AMG http://www.
cz-museums.cz – Průkaz člena AMG.

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Verein der Museen der Tschechischen Republik
Czech Association of Museums & Galleries
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Personálie

Peter van Mensch

Generace „otců zakladatelů“ současné
muzeologie postupně odchází ze scény.
Tato generace byla určující pro ustavení
muzeologie coby svébytné akademické
disciplíny, s Mezinárodním muzeologickým výborem ICOM (ICOFOM) jakožto
hlavním hybatelem. Z. Z. Stránský byl
bezpochyby jedním z těchto „otců“. Jeho
účast v ICOFOM přispěla k mezinárodnímu ohlasu jeho názorů, daleko za hranice česko-slovensko-německé oblasti,
kde byl po stránce jazykové a filosofické
nejvíce doma. Nemyslím si například, že
by se Stránský cítil pohodlně v Brazílii
a s brazilskou mentalitou, ale i v této zemi
byla nedávno zorganizována konference
nad jeho myšlenkami. ICOFOM byl důležitým nástrojem jejich šíření, protože
poskytl mezinárodní fórum s jednotným
jazykem (vlastně dvěma – angličtinou
a francouzštinou) a širším okruhem čtenářů, než který tvořili Stránského počáteční příznivci.
Se Stránského myšlenkami jsem
poprvé přišel do kontaktu v průběhu
roku 1980, jakožto člen redakční rady
nizozemského muzeologického periodika
Museologia. Otiskli jsme mu článek, který
prezentoval názory zcela nové v našem
muzejním světě, a který tehdy zůstal víceméně nepovšimnut. O několik let později,
když jsem začal přednášet teoretickou
muzeologii na Reinwardt Akademii, se
tento text stal zásadní oporou pro přesun
pozornosti od francouzsky orientované
muzeologie k muzeologii zakořeněné
ve středoevropském diskurzu. V roce
1984 jsem spolu s Pietem Pouwem, ředitelem Reinwardt Akademie, navštívil
Brno, a roku 1986 navštívil Z. Z. Stránský a Petr Šuleř Akademii, toho času
v Leidenu, u příležitosti jejího 10. výročí.
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Stránský byl pozván jako hlavní řečník, na
důkaz silného zájmu Akademie o středoevropské muzeologické myšlení. Nebylo
pro mě tedy obtížné přijmout nabídku stát
se jedním z lektorů nově vzniklé Mezinárodní letní školy muzeologie (ISSOM).
Dějiny ISSOM ještě nebyly sepsány.
Za 13 let její existence se jí zúčastnilo
okolo 200 muzejních profesionálů z 56
zemí. Vzhledem k panujícím cestovním
omezením bylo Brno jedním z mála míst,
kde si mohli muzejníci ze zemí bývalého východního bloku vyměňovat názory
s muzejníky z ostatních částí světa. Podmínky byly příznivé i pro účastníky ze subsaharské Afriky (15) a arabských zemí
(9). Bývalí účastníci dosud vzpomínají na
Stránského široké vzdělání i filosofickou
hloubku jeho názorů. Můžeme tvrdit, že
z dlouhodobého hlediska měla ISSOM
stále trvající význam. Mnozí z účastníků
udělali úctyhodnou kariéru, například jako
univerzitní profesoři nebo ředitelé muzeí
po celém světě. Za povšimnutí stojí také
to, že tři ze současných kandidátů do výkonné rady ICOM byli studenty ISSOM.
Během posledních 10–15 let se
muzeologické myšlení zcela proměnilo.

Tradice středoevropského muzeologického myšlení byla vystřídána novým, anglosaským proudem. V aktuálním diskurzu
je pojem muzeologie postupně stále více
nahrazován termínem „museum studies“.
Na práci ICOFOM a oborovou diskuzi,
která předcházela jeho založení (v roce
1976) není odkazováno, profesní výstupy
ze zemí kontinentální Evropy, Latinské
Ameriky, Afriky a Asie jsou téměř zcela
ignorovány. Nechci na tomto místě rozebírat příčiny tohoto jevu – osobně si
myslím, že to má co do činění s kulturní
arogancí. V každém případě je to zajímavou výzvou: co si můžeme my ve Střední
Evropě (a ostatních opomíjených částech
světa) z tohoto nového proudu odnést
a jak můžeme oživit své vlastní myšlenkové tradice?
Aktivita našich kolegů v Brně, konference v Riu de Janeiro a nedávná konference v Athénách jsou výrazem obnoveného zájmu o práci Stránského a dalších
zakladatelských postav. Tento zájem by
se však neměl omezit pouze na historickou analýzu.
– z angličtiny přeložila Jana Jebavá

Foto: Soukromý archiv

Osobní zamyšlení
nad rolí Zbyňka
Stránského
v muzeologickém
diskurzu

Peter van Mensch a Z. Z. Stránský na konferenci u příležitosti 10. výročí Reinwardt
Academie, Leiden 1986
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Personálie

JUDr. Vinoš Sofka, Ph.D. h. c.
Foto: Peter van Mensch

4. 7. 1929 — 9. 2. 2016

Vinoš Sofka a Zbynĕk Stránský na výročním zasedání ICOFOM (Vevey, 1990)

Každý, kdo Vinoše Sofku znal, si v první
řadě vybaví jeho dlouhé (někdy předlouhé) telefonáty. Ve druhé polovině osmdesátých let, kdy jsem se s ním seznámila,
byla jediným existujícím telefonickým
spojením „pevná“ linka a tehdy jsem
doma na stoličce u telefonu při hovorech
s ním proseděla hodiny. Mnoho večeří pro
svoji malou dceru jsem nechala připálit
a ještě více jsem jich ani nezačala připravovat, ale nikdy jsem toho nelitovala:
Otevíral mi tehdy, v samých začátcích
mého působení v muzeu, celý nový svět,
vysvětloval mi význam historické paměti
a jejích materiálních dokladů pro identitu
jednotlivců i celých národů a pro rozvoj
svobodného myšlení. Rozhovory s ním
pro mě byly jako čerstvý vítr, skulina do
svobodného světa a možnost dostat se
aspoň zprostředkovaně k informacím,
inspirativní praxi a zkušenostem ze zahraničí. Celý svůj život a neutuchající
energii zasvětil šíření a zprostředkování
informací, rozvíjení komunikace a víře
v sílu svobody slova.
Vinošovo strukturované myšlení
právníka mu velelo vyjadřovat se přesně
a zevrubně, klást důraz na správnou interpretaci faktů, uvádět na pravou míru
dezinterpretace a manipulace (kolik
jich tehdy bylo!). Velký svět muzeí, ve
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kterém se pohyboval jako spoluzakladatel (1977), místopředseda, předseda
(1982–1989) a od roku 1989 čestný
předseda ICOFOM – mezinárodní odborné komise ICOM pro muzeologii, a také
jako člen exekutivní rady ICOM, ho vedl
k diplomacii, ale zároveň ho utvrzoval
v důslednosti a trpělivosti při prosazování
svých záměrů. S důkladností stavebního
dělníka jako cihlu k cihle sestavoval další
a další svazky muzeologických studií vydávaných v edici ICOFOM Study Series
a v roce 1995 dokonce připravil jejich
soubornou reedici. Je dobře, že při té příležitosti sepsal nejen historii ICOFOM,
ale i „svého dobrodružného života s muzeologií, muzeology a anti-muzeology“,
která je díky ICOM k dispozici na internetu (http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icofom/
pdf/ISS%20HISTORY%201995%20
V.%20SOFKA.pdf ).
Se zápalem manažera mě zasvěcoval
do fungování mezinárodních organizací
ICOM a UNESCO, což mi později přišlo
velmi vhod při posametové reorganizaci
Československého výboru ICOM a mém
dalším zapojení do jeho aktivit. Všem výše
zmíněným profesím a přístupům naučily
Vinoše Sofku peripetie jeho života v komunistickém Československu, ve švédské

emigraci a později jako světoobčana –
„international museologist“, jak sám sebe
označoval.
Jsem ráda, že na sklonku oné „blbé
doby“ a hlavně po roce 1989 nastala
doba, kdy mu bylo dovoleno se vracet do
vlasti, a my jsme s ním mohli spolupracovat. Historky a perličky ze svého života tak
mohl mně i ostatním přátelům – kolegům
z oboru vyprávět nejen po telefonu, ale
i osobně, bez zatrpklosti, u sklenky piva
nebo vína, vždy usměvavý, i po letech
bezchybnou a pohotovou češtinou, s noblesou a snadno přecházet do angličtiny,
francouzštiny, švédštiny, ruštiny… Často
došlo i na tanec a zpěv moravských lidovek, které zahraniční studenty v Brně
učil stejně nadšeně jako základy muzeologického myšlení. Myslím, že navzdory všem křivdám v hloubi navždy zůstal
moravským patriotem.
Od prvního ročníku Mezinárodní letní
školy muzeologie, který se pod patronací
UNESCO konal v roce 1987 v Brně, po
celých jedenáct let její existence spolu se
Z. Z. Stránským určoval její odborný profil
a směřování. Když se jim společně podařilo prosadit myšlenku zřídit na Masarykově
univerzitě UNESCO Chair of Museology
and World Heritage, stal se v roce 1994
jejím prvním představitelem.
Ani po změně politických podmínek
ve Střední Evropě nesložil Vinoš ruce
v klín, ale neúnavně pokračoval v šíření
muzeologických myšlenek a idejí svobodného přístupu k historii a její nezkreslené
interpretaci po celém světě, od východu
Ruska přes Dálný Východ až po Latinskou
Ameriku. Dostalo se mu za to čestných
doktorátů na několika univerzitách.
V posledních letech jsem o něm
mnoho nevěděla, ale vzpomněla jsem si
často, od určité doby už s obavou, aby
nepřišla zpráva nejsmutnější. Došlo na
ni 9. února 2016. Prý do posledních dní
mluvil česky… Je mi smutno, že už nikdy
neuslyším v telefonu jeho hlas a novinky z muzejního světa. Pokud však někde
existuje muzeologický Olymp, pak tam
Vinoš Sofka jistě zaujímá čestné místo
a moderuje debatu.
Kateřina Tlachová
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Z konferencí

Ztráty a nálezy
Příklady dobré a špatné
praxe tvorby Národního
archivního dědictví nejen
pohledem archivářů
Pavel Šimůnek
Český komitét Modrého štítu

Stejně tak jako v předcházejících letech,
uspořádal i v roce 2015 Český komitét
Modrého štítu ve spolupráci s Národním
archivem a za významné organizační a technické pomoci Asociace muzeí
a galerií ČR a Státního oblastního archivu v Praze jednodenní tematickou
konferenci. Místem jednání se opět stal
díky vstřícnosti vedení Národního archivu
v Praze jeho velký konferenční sál. Konference „Ztráty a nálezy“, konaná dne
13. října 2015, se zaměřila především
na otázky tvorby Národního archivního
dědictví (dále jen NAD), zejména ve
směru k soukromoprávním původcům.
Jednotlivé příspěvky zrcadlily tuto problematiku v odlišných typech institucí
i fyzických osob, snažily se nabídnout posluchačům, a to z řad archivářů i původců
dokumentů, rady a ověřené postupy při
tvorbě NAD, čeho se v rámci těchto procesů vyvarovat, pokusily se vymezit jejich
vztah k veřejným archivům, ukázat, co od
nich tyto archivy očekávají, a co naopak
tito původci očekávají od archivů a archivářů. Ambicí konference bylo i pokusit
se definovat dokumenty trvalé hodnoty
v odrazu moderní doby směrem k původcům, jimž zákon neukládá povinnost tyto
dokumenty uchovávat a následně ukládat
v archivech. Měla nabídnout široké odborné veřejnosti návod, jak s vlastními
dokumenty nakládat, jak je chápat ve
vztahu ke vzdálené budoucnosti a jak se
ve spolupráci s archivy podílet na tvorbě
„národní paměti“.
Jednání bylo neformálně rozděleno do čtyř tematických bloků. Uvítání
účastníků konference a úvodních slov
se ujaly za hostitelskou stranu ředitelka
Národního archivu Eva Drašarová a za
pořádající Český komitét Modrého štítu
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jeho předsedkyně Jana Součková. Obě
vyzvedly především přínos konference
jakožto mnohostranné diskusní platformy pro celou škálu paměťových institucí.
Účastníky jednání rovněž pozdravil čestný host konference, náměstek ministra
kultury pro kulturní dědictví Vlastislav
Ouroda.
Úvodní příspěvek Zbyška Stodůlky se
dotýkal aktuálního a živě diskutovaného
tématu (Možnosti digitálního archivu při
ochraně archiválií). V úvodu přednášející
shrnul požadavky na důvěryhodný digitální archiv vycházející z mezinárodních
standardů. Dále nastínil současná rizika
neuchování některých typů dokumentů v digitální podobě i přes vytvořené
mechanismy pro zpracování dokumentů
v elektronických systémech spisové služby. Na něj navázala Helena Pochobradská
s příspěvkem na poměrně již klasické archivní téma (Podnikové archivnictví jako
fenomén československého archivnictví
2. poloviny 20. století).
Jiří Křesťan a Jiří Smitka se zaměřili
na oblast osobních fondů. Jiří Křesťan
(Dilemata zachránců osobních a jiných
soukromých archivů) se snažil poskytnout na několika příkladech z praxe východiska optimálního přístupu při jejich
získávání do péče archivu. Jiří Smitka
(Osobní fondy včera, dnes a zítra. Stojíme díky elektronizaci vzájemné komunikace na počátku soumraku tohoto typu
archivních fondů?) se naopak zaobíral
reflexí osobních fondů, jako specifických
archivních souborů, z hlediska minulosti a současnosti. Na fenomén „ničení“
dokumentů (Archivní lacunae: Co se
vyjadřuje v archivní destrukci?), které
jejich význam a hodnota neurčuje podle
současně nastavených skartačních „parametrů“ k prohlášení za archiválie a k trvalému uložení v archivech, se zaměřil
z teoretického i praktického hlediska
Mikuláš Čtvrtník.
Odpolední část programu zahájil
dalším ze zásadních témat konference
(Příspěvek k problematice muzejních
archivů) Luděk Beneš. Návazný příspěvek Richarda M. Sichy ukázal jeden
z praktických příkladů možných přístu-

pů v oblasti převzetí, péče a následného
badatelského zpřístupnění konkrétního
fondu archivní povahy v prostředí muzejní instituce (Záchrana fondu výrobní
dokumentace padákové techniky KRAS,
n. p. Chornice. Péče o písemné fondy
Muzea čs. opevnění z let 1935–1938,
Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“
Králíky a jejich zpřístupnění badatelům
v podmínkách nestátní soukromoprávní instituce). S velkou mírou nadhledu
a zkušeností byl prezentován příspěvek
Jana Schwallera, který přinesl další z netradičních témat z oblasti předarchivní
péče (Spisová služba v pražských divadlech a kulturních institucích. Mezi
normou a praxí).
Závěrečný blok se věnoval rovněž
méně prezentované problematice dokumentů a archiválií církevní provenience. Martin Rechtorik ve svém příspěvku
(S velkou bdělostí. Současný stav a budoucnost dokumentů v královéhradecké
diecézi) zrekapituloval historický vývoj
a současnou pozici Archivu Biskupství
královéhradeckého. Společný příspěvek
Evy Fialové a Davida Valůška (Ztracená
paměť Českobratrské církve evangelické) se pokusil identifikovat, kde došlo
a dochází k největším ztrátám důležitých
archiválií v rámci evangelické církve. Závěrečné vystoupení Marcela Sladkowskeho se přidrželo obdobného rámce (Síť
archivů Církve československé husitské
a co vše se v ní (ne)zachytí). Rekapitulovalo podrobně historii archivní péče
v rámci církve a stejně detailně se věnovalo rovněž představení nejzásadnějších
archivních fondů, rozsahu a jejich ukládání v průběhu let.
Poděkování pořadatelů konference
patří oběma moderátorům, především za
vedení diskusních bloků s četnými dotazy
a drobnými příspěvky, a to v dopolední
části Vladimíře Hradecké, kterou v odpolední vystřídal Jiří Smitka. O technickou
podporu prezentací se postaral Martin
Sovák.
Nezkrácenou zprávu naleznete na webových stránkách AMG pod záložkou Zprávy z konferencí.
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Z konferencí

Muzejní
pedagogové
a učitelé…
Spolu a společně
V čase od 8. do 9. února 2016 se v Litomyšli realizoval seminář Škola a muzeum
– místa edukačně podnětného setkávání.
Ústředním námětem vzdělávací akce pro
učitele základních a středních škol a pro
pedagogické a nepedagogické pracovníky
muzeí v první linii byla aplikace metod
zážitkové pedagogiky do školního vzdělávání, cílem pak upozornit na klíčový
význam efektivní komunikace mezi muzejními a školními pedagogy při přípravě
a realizaci edukačních projektů.
Společnými silami tuto dvoudenní
pracovní sešlost připravily Komise pro
práci s veřejností a muzejní pedagogiku
AMG, Regionální muzeum v Litomyšli,
Zámecké návrší, p. o., Pardubický kraj
a Město Litomyšl. Akce, kterou zaštiťovala náměstkyně hejtmana Pardubického
kraje Ing. Jana Pernicová a starosta města Radomil Kašpar, přilákala pozornost
kolem sta pedagogů z muzejního i školního prostředí. Značný zájem, příjemná
atmosféra, přátelské prostředí. To vše
směřovalo k cíli – navázání dialogů mezi
pedagogy na obou stranách, k výměně
cenných zkušeností.
Po uvítání zástupci pořadatelů byl
zahájen dopolední blok. Ten s vtipem
moderovala dvojice Renata Kmošková,
programová produkční muzea, a Karel
Telecký ze Zámeckého návrší.
V dopoledním bloku čekala na účastníky série inspirativních prezentací. Se
zajímavou nabídkou programů zážitkové
pedagogiky Škola na zámku předstoupila
Mgr. Petra Jiráňová, Renata Kmošková
představila novou stálou expozici litomyšlského muzea a pestrost edukačních
programů. Mgr. Kateřina Tomešková,
Ph.D., nabídla posluchačům k otevřené
diskuzi téma Co je a není zážitková pedagogika ve školní a mimoškolní vzdělávací praxi. Mgr. Silvie Čermáková svým
pohledem muzejníka a očima pedagogů
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a studentů představila projekt Muzeum
na dlažbě. Mgr. Jana Blažková vyzdvihla
význam projektového vyučování a učení
se v muzeu při dosahování vzdělávacích
cílů. V přímé návaznosti na přednesená
témata proběhla diskuse, v níž zazněla
řada postřehů z praxe.
V odpoledním bloku následovala prohlídka interesantních expozičních prostor zámeckého návrší a muzea cílená
na vzdělávací potenciál obou institucí.
Pedagogové měli příležitost všemi smysly
vyzkoušet ukázky zdejší dobré edukační
praxe.
Pozdně odpolední část setkání se
nesla ve znamení diskuze pedagogů u kulatých stolů. Mezioborová komunikace se
týkala otázek vzájemných očekávání obou
cílových skupin, hledání možných cest
k řešení aktuálních problémů spolupráce, srovnávání negativních a pozitivních
příkladů z praxe a polemik nad podobou
ideálního edukačního produktu. Složení
diskutujících skupin se v rámci metody
Word Café měnilo a zaznamenané klíčové
myšlenky a zkušenosti byly v závěru diskuze sumarizovány a její výstupy budou
pilířem chystaného metodického materiálu pro podporu mezioborové komunikace.
Organizátoři akce připravili pro
účastníky pléna atraktivní společenský
večer s pěveckým vystoupením a masopustní obchůzkou, na němž v neformálním duchu, ale velmi intenzívně probíhaly
diskuze až do pozdních hodin.
Druhý den měli pracovníci české kultury a školství možnost zvolit si z bohaté
nabídky zážitkových edukačních aktivit
litomyšlské muzejně edukační praxe pro
vlastní rozvoj. Tu připravili pracovníci Zámeckého návrší a Regionálního muzea
Litomyšl. Pedagogové tak poznávali na
vlastní kůži tajemné baroko, či renesanční
architekturu, interaktivně objevovali svět
zmatených peněz, či si vytvářeli vlastní
knihu a sgrafito. V rámci akce proběhlo také zasedání muzejně pedagogické
komise.
Organizátoři akce velmi umně využili genia loci revitalizovaného litomyšlského návrší pro přátelskou a otevřenou komunikaci mezi edukátory a učiteli

s myšlenkou, že tato podpoří vnímání idey
školy a muzea jako míst plodné edukační spolupráce. Idey, která má v dnešním
společenském a kulturním světě svůj nepopíratelný význam.
Jitka Králová
Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG

Při přípravě semináře jsme se společně s kolegy ze Zámeckého návrší, p. o.,
a Komise pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku AMG celkem jednotně shodli, co je našim hlavním cílem: představit
výše zmíněné instituce jako plnohodnotná místa vzdělávání, která právem a plně
zapadají do vzdělávacího systému. Jejich
přednosti a výhody, jakými jsou zajímavé
prostředí, sbírkové předměty v muzejních
expozicích a depozitářích či neobvyklé
způsoby prezentace. Zaměřili jsme se
na důležitou součást tohoto vzdělávání – prožitek, který je vždy podstatným
a především obohacujícím prvkem pro
všechny zúčastněné. V praxi poté nejen
pro žáky a učitele, ale také pro lektory,
kteří tak mohou ke své práci využít různé
metody práce.
Náš seminář byl v českém muzejnictví zatím ojedinělým počinem. Všem
účastníkům semináře z řad učitelů, muzejních edukátorů, ale také krajských
a městských úředníků odpovědných za
školství a kulturu, jsme nabídli možnost
potkat se na jednom místě a k tématu se
vyjádřit, podnětně diskutovat a domluvit
si případnou spolupráci.
Na dva dny se z nás všech stali aktivní účastníci, kolegové, diskutéři u kulatých stolů, a tím i spolutvůrci semináře.
Společně jsme si hráli, objevovali, učili se
novému. Mnozí muzejní i školní pedagogové si možná poprvé zkusili to, co zažívají jejich žáci nebo návštěvníci edukačních programů. Postavili se na „druhou
stranu“, což je velmi cenná zkušenost,
která je navíc moc bavila. Seminář byl
tak jeden velký společný prožitek, který
nás bavil, inspiroval a naladil. Těšíme se
na další podobná setkání.
Renata Kmošková
Regionální muzeum v Litomyšli
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Výstava k výročí založení Černické obory 1. 5. – 30. 6. 2016

Benešov
Muzeum Podblanicka
Pišme všichni pilně
Od secese k dnešku II.
50.–80. léta 20. století

1. 3. – 30. 4. 2016

Na krála, matičko, na krála!
Hroby barbarů
To nejkrásnější z neolitu

1. 5. – 30. 9. 2016

Památník Leoše Janáčka
21. 4. – 29. 5. 2016

Pavilon Anthropos
Země na obzoru. Objevujeme
Ameriku

22. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Technické muzeum v Brně

Příroda Blatenska: Proměny
12. 4. – 22. 5. 2016
Ten umí to a jiný tohle aneb Jak se živili
lidé na Blatensku
10. 6. – 31. 8. 2016

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
3. 3. – 15. 5. 2016
14. 4. – 12. 6. 2016
1. 6. – 30. 9. 2016

Bojkovice
Muzeum Bojkovska

Autíčka 1 : 18
Brno na dvou kolech

Výstava prací žáků ZŠ Praktická Bojkovice 2. 5. – 1. 6. 2016

16. 4. – 29. 5. 2016

Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Tkalcovství včera a dnes. Odborná tkalcovská škola v Krnově
a její následníci
3. 3. – 26. 4. 2016
Eva Brodská: Tapiserie
22. 3. – 1. 5. 2016
Divadlo zrozené z vody
5. 5. – 12. 6. 2016
Hasiči: Tradice a současnost
20. 5. – 28. 8. 2016

Z archeologických objevů na Bučovicku
6. 4. – 5. 6. 2016
Hvězdy stříbrného plátna
15. 6. – 28. 8. 2016

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

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Nová stálá expozice: Art is here!
od 1. 12. 2015
Ján Mančuška: Čas, příběh, prostor
4. 3. – 22. 5. 2016
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016
Patricie Fexová: Rysy
4. 3. – 1. 6. 2016

Zkamenělá minulost
Uwe Bremer: Narůstající chaos

Jurkovičova vila

Dagmar Dost-Nolden: Světlem i tmou
Výstava prací žáků ZUŠ J. L. Dusíka

Martin Rajniš: První architektura

28. 4. – 1. 11. 2016

Místodržitelský palác
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016

Uměleckoprůmyslové muzeum
Ondřej Přibyl: Mechanický divák
3. 3. – 22. 5. 2016
Na hraně. Oděvní koncepty Milana Knížáka, Liběny Rochové
a Michala Švarce v 80. letech
11. 3. – 8. 5. 2016
Maxim Velčovský: Vše za 39
11. 3. – 29. 5. 2016
27. mezinárodní bienále grafického designu
Brno 2016
16. 6. – 30. 10. 2016

Muzeum města Brna
Andy Warhol. V hloubi mé zahrady
The Prague Stuckists
Lucemburské Opráski

11. 2. – 1. 5. 2016
18. 2. – 1. 5. 2016
20. 4. – 3. 7. 2016

Muzeum romské kultury
Chad Evans Wyatt: RomarisingV4

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

Bučovice
Muzeum Bučovice

Boskovice
Muzeum Boskovicka
Historie a současnost hasičstva

24. 3. – 3. 7. 2016
1. 5. – 31. 12. 2016
1. 5. – 30. 9. 2016

Pavel Hayek
1. 1. – 31. 5. 2016
1. 1. – 31. 5. 2016

Blatná
Městské muzeum Blatná

Od Ferdy po Jonatána
Alespoň jeden dobrý skutek denně!
Kdo si hraje, nezlobí III. Autíčka,
kam se podíváš…

1. 3. – 19. 6. 2016
28. 4. – 31. 12. 2016

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM

Muzeum umění a designu Benešov
Městský mobiliář MM-CITÉ
DESIGNBLOK Benešov 2015: LEGO+

Marie von Ebner-Eschenbach: Žena
tří století
Mozart v muzeu

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

10. 3. – 12. 6. 2016

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Vějíř loutek dálného orientu. Asijské loutky ze sbírky Helgy
Brehme – Theater am Faden
6. 11. 2015 – 30. 6. 2016

1. 4. – 30. 9. 2016
2. 5. – 29. 5. 2016

Galerie Jeníkovská 222
Karel IV. a jeho doba

4. 4. – 8. 5. 2016

Výstavní síň Žižkovo nám. 197
11. 4. – 24. 4. 2016
6. 6. – 17. 6. 2016

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Vladimír Tůma: Představy, dojmy, iluze
Malý salón 2016

2. 4. – 8. 5. 2016
14. 5. – 19. 6. 2016

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
SUPŠ a VOŠ Turnov: Výstava kovářských prací
studentů školy
10. 3. – 15. 5. 2016
Přírůstky za posledních 10 let
2. 6. – 4. 9. 2016
Johann Siegert (1870–1930)
3. 3. – 31. 8. 2016
Markéta Váradiová: O zrcadlech
a jiné eseje
3. 3. – 24. 4. 2016
Miroslav Pangrác: Malby a plastiky
pražského výtvarníka
5. 5. – 19. 6. 2016
Českolipská dívka z počátku 20. století 28. 4. – 12. 6. 2016
Marie Hornychová
17. 3. – 15. 5. 2016

Česká Třebová
Městské muzeum
Umělecké výrobky klientů
Domova pod hradem Žampach

28. 4. – 5. 6. 2016
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České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Život našich předků na venkově
Život v krajině staletých dubů
Stromy jako domy
Vltavíny a jiná přírodní skla
Výstava historických kol

20 .2. – 1. 5. 2016
26. 3. – 12. 6. 2016
22. 4. – 19. 8. 2016
7. 5. – 31. 12. 2016
18. 5. – 31. 10. 2016

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Narození, svatba, smrt v lidové kultuře

12. 4. – 30. 9. 2016

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Poklady, depoty, obětiny…

1. 3. – 22. 5. 2016

Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
26. 4. – 30. 6. 2016

Výstavní síň Pražská 3/14
Ida Münzberg (1876–1955): Zátiší,
krajina, duše

8. 3. – 24. 7. 2016

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
13. 3. – 5. 5. 2016
7. 5. – 30. 6. 2016
15. 5. – 29. 5. 2016
4. 6. – 4. 9. 2016

Dobrovice
Dobrovická muzea
1. 3. – 30. 6. 2016
11. 6. – 30. 12. 2016

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Jiří Janda

22. 4. – 12. 6. 2016

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Výstava prací výtvarného oboru
ZUŠ Hlinsko

28. 4. – 29. 5. 2016

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
12. 3. – 12. 6. 2016

NZM – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Ohrada
Nová stálá expozice: Expozice Lesnictví
Petr Slaba
Jiří Židlický

od 25. 6. 2016
1. 4. – 24. 7. 2016
1. 4. – 20. 8. 2016

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Středověk
50. let výtvarného oboru
ZUŠ Hlučín. Současná tvorba

10. 2. – 5. 5. 2016
17. 5. – 12. 6. 2016

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Umění v Domažlicích
4. 2. – 11. 5. 2016
Šperky M. Šedé Němejcové – Obrazy
Jany Vackové
23. 3. – 19. 6. 2016
Domažlické cechy
26. 5. – 31. 10. 2016

Muzeum Jindřicha Jindřicha
Výstava obrazů ze sbírek Muzea J. Jindřicha
a Muzea Chodska
1. 4. – 30. 4. 2016

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Příroda Podkrkonoší

18. 3. – 22. 5. 2016

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Přijďte na zabíjačku…
…A něco sladkého
Čus vydrus!
Evropský humanista Přemysl Pitter

Z historie kouzelnického umění

11. 2. – 24. 4. 2016
11. 2. – 24. 4. 2016
3. 3. – 8. 5. 2016
31. 3. –1. 5. 2016

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
27. 11. 2015 – 30. 4. 2016

6. 3. – 8. 5. 2016

Horní Dubenky
Chadimův mlýn – mlynářské muzeum
Větrné mlýny v ČR

Máchovo jezero na mapách
minulých století
1. 5. – 30. 10. 2016
Máchovo jezero v průvodcích a knihách 1. 5. – 30. 10. 2016
Háčkované panenky
1. 5. – 31. 8. 2016
Bibliofilské vydání knihy Máj
1. 5. – 30. 6. 2016
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4. 3. – 1. 5. 2016
4. 3. – 1. 5. 2016
4. 3. – 1. 5. 2016
4. 3. – 1. 5. 2016

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Šili ševci, šili boty
Obec baráčníků Dobrovice

Dům v zahradě Páně

Lucie Novotná: Soumrak v tichu nádherném
Héfaistovi tovaryši
Dětský svět očima Heleny Zmatlíkové
Otakar Marcin: Souznění

Zbyněk Sekal: A věci se zvolna
berou před se

Kouzelná proměna textilních sbírek
v rukou konzervátora

Všechny vůně jara
Prezidentské návštěvy v Dačicích
Barevná paleta
Ten sbírá to a ten zas tohle …

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě

14. 5. – 30. 9. 2016

Hrabyně
SZM – Památník II. světové války
Odchody a návraty
Lidické děti

1. 4. – 30. 11. 2016
1. 6. – 30. 6. 2016

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Život v pevnosti aneb
Všední i sváteční život
25. 2. – 13. 11. 2016
obyvatel Hradce Králové v 19. století
Česká krajinomalba
4. 3. – 15. 5. 2016
Karel Steiner Novotný: Pocitové obrazy
5. 4. – 2. 5. 2016

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Miroslav Štolfa: Obrazy
Díla rodiny Rossí
Díla Mariána Meška

3. 3. – 1. 5. 2016
21. 4. – 5. 6. 2016
5. 5. – 19. 6. 2016

Hustopeče
Městské muzeum a galerie v Hustopečích
Výstava výtvarných prací dětí mateřských škol
a ZUŠ Hustopeče
3. 4. – 24. 4. 2016
Petr Otřísal st.: Obrazy – Petr Otřísal ml.: Skleněné objekty
– Zdeněk Lindovský: Keramika, sochy
1. 5. – 22. 5. 2016
Martina Klaková a Michal Mikulič
29. 5. – 19. 6. 2016

Cheb
Muzeum Cheb
Hurá do školy!

8. 4. – 31. 7. 2016

Julius Mařák a jeho krajinářská škola
7. 1. – 1. 5. 2016
Petra Herotová: Vlna, smyčka, čára, mřížka 7. 4. – 19. 6. 2016

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Židovské stopy v bavorsko-českém
příhraničí
Pražské groše Karla IV.
Návraty volyňských Čechů
Loutkové divadlo od roku 1850
EFA 25

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
22. 3. – 31. 1. 2017
2. 5. – 30. 11. 2016

Regionální muzeum v Chrudimi
Chrudim v roce 1866. 150 let
od prusko-rakouské války
1. 4. – 15. 5. 2016
Práce žáků ZUŠ Chrudim
29. 4. – 15. 5. 2016
Paleoart Chrudim 2016. Mamuti se řítí
na Chrudim
28. 5. – 28. 8. 2016

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Okouzleni perličkami
Olgoj Chorchoj
Femme fatale
Hanuš Lamr
Tadeáš Podracký
Jaroslav Bejvl: 75

13. 11. 2015 – 8. 5. 2016
17. 5. – 11. 9. 2016
10. 6. – 9. 10. 2016
14. 6. – 16. 10. 2016
19. 1. – 15. 5. 2016
31. 5. – 4. 9. 2016

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
20. 4. – 29. 5. 2016

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Medicina: výstava o lidském těle
Svět tmy aneb Ti, co se ve tmě neztratí

8. 3. – 15. 5. 2016
22. 3. – 5. 6. 2016

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Zakrojte si u nás aneb Příběh chleba

17. 3. – 1. 5. 2016

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Z kavárny i odjinud
15. 3. – 1. 5. 2016
Nonsens aneb Smysl hledám v nesmyslu 18. 3. – 31. 8. 2016
Melancholie severu
1. 4. – 29. 5. 2016
Historická krajina Českomoravské vrchoviny
v pravěku a středověku
7. 4. – 19. 6. 2016
Karel IV.
21. 4. – 5. 6. 2016
Energie podle Alenky
3. 5. – 12. 6. 2016

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Jan Jiří Rathsam: V takové
krásné společnosti II.
Irena Wagnerová: Reminiscence
Na pomezí samoty
Spolu: HateFree?

Čas hradů
Řezby Petra Kameníčka
Výstava orchidejí
Karev IV.: Zlato pro korunu

2. 4. – 19. 6. 2016
9. 4. – 31. 8. 2016
16. 4. – 25. 9. 2016
7. 5. – 30. 10. 2016

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jovan Dezort: Co odnesl čas
9. 4. – 19. 5. 2016
Pocta Karlu IV. od fotografů Alexandra Paula, Josefa Sudka,
Karla Neuberta, Karla Plicky a dalších 28. 5. – 30. 12. 2016

Muzeum Jindřichohradecka
Albern – Neuhaus – Zuggers. Pohlednice z českých
a německých obcí Jindřichohradecka
7. 4. – 7. 6. 2016
Čertův kapitán Jan Pondy
14. 4. – 15. 5. 2016
Nezranitelná armáda Tomáše Bati
28. 4. – 30. 12. 2016
I. sv. válka v Ohlasech od Nežárky
26. 5. – 30. 12. 2016

Kačina u Kutné Hory
NZM – Muzeum českého venkova
Historie svateb na zámku

1. 5. – 31. 10. 2016

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Tajemství pečetí
Marie Gluckaufová: Co život dal a vzal

27. 2. – 19. 6. 2016
24. 4. – 2. 6. 2016

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Česká krajinomalba první pol. 20. století 21. 4. – 22. 5. 2016
V+V Machoninovi 60‘ / 70‘
21. 4. – 22. 5. 2016

Nová stálá expozice: Hudba v Krušnohoří
od. 1. 2. 2016
Z historie hornictví v Krušnohoří
1. 4. – 29. 5. 2016

Jiří Měchura: Toulky II.

4. 4. – 17. 4. 2016
28. 4. – 29. 5. 2016
26. 5. – 21. 8. 2016

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
5. 3. – 30. 4. 2016
24. 3. – 21. 5. 2016
12. 5. – 25. 6. 2016
4. 6. – 28. 8. 2016
8. 5. – 25. 6. 2016

Spejbl a Hurvínek na poličce
Hurvínek má narozeniny!

Spolu: Krásné časy…?
Magie stromů
Antonín Slavíček

kalendárium výstav

Galerie výtvarného umění v Chebu

17. 3. – 15. 5. 2016
24. 3. – 15. 5. 2016
31. 3. – 29. 5. 2016
31. 3. – 24. 4. 2016

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Šindelářova Květena Kladenska
po 75 letech
Barevný svět Niny Čampulky
100 let amatérské fotografie v Kladně
Jiří Štěpánek: Fotografie z patra

12. 2. – 8. 5. 2016
8. 4. – 12. 6. 2016
20. 5. – 2. 10. 2016
20. 5. – 11. 9. 2016

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Teorie chlupatého míče

15. 4. – 19. 6. 2016

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
…A jak to bylo dál
Jubileum otce vlasti
Šaty dělají pračlověka a dějiny
textilní tvorby
K 25. výročí úmrtí Bedřicha Bartáka

3. 3. – 12. 6. 2016
8. 3. – 20. 6. 2016
8. 3. – 12. 6. 2016
20. 3. – 12. 6. 2016

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Eliška Jakubíčková
Pavel Přibyl: Realita na hraně
Cesta 2016: Přehlídka výtvarných oborů
ZUŠ Plzeňského kraje
Linoryt I.

23. 4. – 19. 6. 2016
27. 3. – 12. 6. 2016
27. 3. – 5. 6. 2016
27. 3. – 5. 6. 2016

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Portréty z 20. století ze sbírek muzea

1. 3. – 12. 6. 2016
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Dvořákovo muzeum Kolínska v pravěku
Objevy pod pyramidami

15. 9. 2015 – 29. 9. 2016

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
8. 4. – 15. 5. 2016

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
1. 4. – 30. 10. 2016

Králíky
Městské muzeum Králíky
Výstava absolventů ZUŠ Králíky

7. 5. – 26. 6. 2016

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Řemesla našich předků: Dřevořezy
Řemesla
Pavel Rychtařík: Kreslený humor

21. 4. – 2. 6. 2016
21. 4. – 3. 6. 2016
9. 6. – 14. 8. 2016

Kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
Michal Sendivoj ze Skorska
Ivo Žídek – kravařský rodák a tenorista

7. 5. – 30. 9. 2016
1. 6. – 30. 9. 2016

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Anežka Kovalová, Miroslav Koval
Jak se žije s handicapem
Vladivoj Jindřich

2. 4. – 1. 5. 2016
5. 4. – 31. 5. 2016
7. 5. – 5. 6. 2016

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Peter Kozma: Neznámé světy

17. 3. – 22. 5. 2016

Kutná Hora
Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory
Jiří Kačer: Plastiky, frotáže, dokumentace 3. 3. – 24. 4. 2016
Richard Nestler: Obrazy
6. 5. – 22. 6. 2016

Galerie Středočeského kraje GASK
31. 1. – 1. 5. 2016
31. 1. – 1. 5. 2016
28. 2. – 12. 6. 2016
19. 3. – 22. 5. 2016
19. 3. – 22. 5. 2016
19. 3. – 22 .5. 2016
19. 3. – 22. 5. 2016

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Retrogaming: Počátky osobních počítačů
a počítačových her
2. 4. – 29. 5. 2016
Lubomír Šilar: Keramické objekty
26. 5. – 28. 8. 2016

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
14. 4. – 8. 5. 2016

1. 5. – 31. 8. 2016

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Nová stálá expozice:
Historie města Kyšperka / Letohdradu
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Geologie Jizerských hor a Liberecka
Sklo a světlo
Krajina znějícího ticha
Bakalaureáty

28. 1. – 8. 5. 2016
28. 1. – 1. 5. 2016
10. 3. – 5. 6. 2016
25. 2. – 8. 5. 2016
3. 3. – 24. 4. 2016
24. 3. – 12. 6. 2016
20. 5. – 5. 6. 2016

Lidice
Památník Lidice
Operace Valkýra
Karel IV. v Braniborsku
Lukáš Legát a Jiří Žalman: Na Aljašce
jsme nebyli

7. 1. – 31. 5. 2016
7. 1. – 31. 5. 2016
22. 2. – 1. 5. 2016

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Kornelie Němečková
Zahrada či Ráj? 40 let CHKO
České Středohoří
Litoměřice, jak už je neznáme

8. 3. – 1. 5. 2016
12. 5. – 24. 7. 2016
2. 6. – 31. 8. 2016

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Nová stálá expozice: Městská obrazárna… to nejlepší
z depozitáře Městské galerie Litomyšl
od 1. 5. 2016
Milan Dvořák: Tak kráčel čas,
nyní tryskem pádí…
13. 2. – 24. 4. 2016
Olbram Zoubek: Sochy
30. 4. – 26. 6. 2016

Regionální muzeum v Litomyšli
Astronomické tradice v Pardubickém kraji 7. 2. – 8. 5. 2016
Umění dráteníků kdysi a dnes
12. 3. – 15. 5. 2016
Litomyšlský venkov na starých pohledech 2. 4. – 5. 6. 2016
Příroda Litomyšlska. Listnatý les
5. 4. – 3. 7. 2016

Loket
Muzeum knižní vazby
Na stejné vlně: Libor Michalák
a Milan Bauer
Kde končí svět

13. 4. – 8. 5. 2016
21. 4. – 21. 6. 2016

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou
Pavlína Gardiánová
Mince ze sbírek Lomnického muzea

27. 3. – 24. 4. 2016
1. 5. – 26. 6. 2016

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Chléb náš vezdejší

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – zámek a park v Lešné
Štastný život v secesi

Jana Kasalová: Odjinud
Úpadek nezastavíš: Podle
Williama Hogartha
Jaroslav Róna

Severočeské muzeum v Liberci

Loupežníci na Českobrodsku
a Kouřimsku

Václav Vágner – Keramika

4. 4. – 29. 4. 2016
15. 4. – 4. 9. 2016

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Mundus Superterraneus

Alena Kučerová: Práce ze sbírek GASK
Dalibor Smutný: Ze světla ke světlu
Pavel Brázda: Mezi začátky a konci II.
Jaroslav Valečka: Krajina vnitřní
a krajina vnější
Eliška Lhotská: The future is now
Erik Sikora: Těšení
Igora Grimmicha: Image

Koření
Jan Umlauf: Malíř a fotograf

4. 2. – 12. 6. 2016

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Poklady Karla IV.

12. 4 – 12. 6. 2016

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy z historie lázeňské léčby

14. 4. – 6. 11. 2016

Malenovice
Hrad Malenovice
od 31. 3. 2016

Na skle malované

2. 4. – 30. 10. 2016

Horácké muzeum
Roman Čuhel a Martin Drápalík

Výstava obrazů malíře pana Vaněčka
25. 3. – 24. 4. 2016
Co už umím
5. 4. – 30. 4. 2016
Expedice Karel IV.
3. 5. – 29. 5. 2016
Jaro na zahradě
3. 5. – 29. 5. 2016
Barbaři
21. 5. – 24. 6. 2016
S družinou do pravěku
31. 5. – 26. 6. 2016
Vodítka a houpadla na dobových
fotografiích
31. 5. – 26. 6. 2016
Květinové jaro očima Ladislava Záruby
5. 4. – 30. 4. 2016

Mladá Boleslav
Škoda Auto Muzeum
Aerodynamika

13. 1. – 8. 5. 2016

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Via Belli 1866

1. 4. – 30. 6. 2016

12. 2. – 15. 5. 2016

Moravský Krumlov
Městské muzeum a Galerie Knížecí dům
150 let železnice Střelice – Moravský Krumlov
– Vídeň
4. 4. – 21. 8. 2016
Napříč čajem a krajinou
1. 5. – 30. 9. 2016

Most
Oblastní muzeum v Mostě

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
18. 3. – 12. 6. 2016
19. 3. – 1. 5. 2016

Marcel Goetz: Pohádkové
království o. s. – 19. ročník
1. 4. – 30. 4. 2016
Petr Hošťálek: Výstava historických motocyklů
a kol
1. 5. – 31. 10. 2016
Monika Sádlová: Z hloubi duše
1. 5. – 31. 5. 2016
Jana Vokurková: Kolority dne
3. 6. – 30. 6. 2016

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
10. 3. – 24. 4. 2016
28. 4. – 19. 6. 2016

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Romana Rotterová: Cesta
Pavel Matuška: Usmívání

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Uničovský zlatý poklad
Chrám věd a múz

4. 3. – 29. 4. 2016
7. 4. – 12. 6. 2016

Výstava surrealistických novoročenek
entomologa SZM
17. 3. – 20. 5. 2016
Hrabyně včera a dnes
15. 4. – 30. 11. 2016
Odchody a návraty
15. 4. – 30. 11. 2016
Rhododendrony
1. 5. – 31. 5. 2016
Archivní knihvazačská soutěžní
přehlídka 2015
24. 5. – 24. 6. 2016
Čas dětství a her
2. 3. – 30. 8. 2016

Památník Petra Bezruče
16. 3. – 20. 9. 2016

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Eduard Ovčáček: Grafika je dar

1. 10. 2015 – 4. 9. 2016

Muzeum citer – CITERARIUM
Za modely (nejen) parními!

21. 5. – 21. 6. 2016

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Eliška a Miroslav Jílkovi: Eltariel

23. 4. – 28. 8. 2016

Pardubice
Východočeská galerie
Jaroslav Valečka: Krajiny soumraku
Kurt Gebauer

3. 3. – 1. 5. 2016
27. 4. – 17. 7. 2016

Dům U Jonáše
24. 3. – 1. 5. 2016
7. 5. – 12. 6. 2016
12. 5. – 12. 6. 2016

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Pahorkatina Džbán
Včelaři Nové Strašecí

9. 4. – 29. 5. 2016

Léčivá síla a moc rostlin v tradiční kultuře 29. 1. – 1. 5. 2016
Budko, budko, kdo v Tobě hnízdí?
19. 4. – 22. 4. 2016
Lenka Rašková: Klobouky
29. 4. – 15. 8. 2016

Krása a tajemství starého Nizozemí

Keltové
1. 12. 2015 – 29. 5. 2016
Ptáci kolem nás
19. 1. – 29. 5. 2016
Umění australských domorodců
2. 2. – 31. 5. 2016
Minerály východní části Krušných hor 16. 2. – 22. 5. 2016
Zaměstnanecké kolonie 1900–1938 23. 2. – 29. 5. 2016
Historie Neobyčejné tužky
27. 2. – 11. 6. 2016
Borneo
7. 6. – 31. 8. 2016

5 x 10
Joannes Koehler (1896–1976)
Zuzana Růžičková: Něco mezi houbou
a tulipánem
České umění ze sbírky GVUN
Michal Malina: Topography

Emil Rimpler

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

Opava
Slezské zemské muzeum

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Fenomén Igráček

10. 3. – 1. 5. 2016

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

kalendárium výstav

Mělník
Regionální muzeum Mělník

12. 1. – 24. 4. 2016
11. 2. – 7. 5. 2016

Pardubičtí fotografové
9. 3. – 5. 6. 2016
Liska. Činžovně-obchodní domy ve Sladkovského ulici
v Pardubicích
9. 3. – 5. 6. 2016

Východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: Pardubice – příběh města od 7. 5. 2016
Podívejte se s námi na krajinu
dětskýma očima
8. 3. – 1. 5. 2016
Velká válka
21. 4. – 25. 9. 2016
Výstava fotografií Štěpána Bartoše
28. 4. – 30. 11. 2016

Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Pasecké industriální stavby
na dobových plánech
Domácí výroba

7. 5. – 30. 4. 2017
7. 5. 2016 – 30. 4. 2017

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Naděje v beznaději: Příběh P. Josefa Toufara
a osud kaple sv. Anny
23. 2. – 24. 4. 2016
Umění kýče
13. 5. – 21. 8. 2016
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Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna

Co lítá po Písku aneb Zdali víte, Písečáci, jací jsou
ve městě ptáci?
1. 3. – 22. 5. 2016
Poklady z uranové šachty
1. 3. – 30. 4. 2016
Nádherné hezko. Výběr z hrozna
2. 4. – 1. 5. 2016
Tajemství paní baronky
5. 5. – 29. 5. 2016
Zoogeos Albánie
4. 6. – 17. 7. 2016

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Nová stálá expozice: Expozice stavitelství
od 13. 3. 2016
Calcarius čili vápeník
30. 9. 2015 – 29. 11. 2016

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
25. 2. – 22. 5. 2016

Západočeské muzeum v Plzni
Plzeň pohromami stíhaná
Nelítostný pravěk
Současné sakrální umění
Vedem: Cesta terezínských kluků stále
pokračuje v Plzni

12. 2. – 22. 5. 2016
25. 2 – 5. 6. 2016
30. 3. – 29. 5. 2016
1. 4. – 15. 5. 2016

Police nad Metují
Muzeum papírových modelů

Velkorysost: Umění obdarovat

6. 2. – 3. 7. 2016

Veletržní palác
Aj Wej-wej: Zvěrokruh
El Hadji Sy: Malba – performance
– politika

23. 1. – 20. 6. 2016

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů

7. 2. – 22. 5. 2016

Národní knihovna České republiky
Knihy znovu nalezené
Očima Marka Podwala

31. 3. – 21. 5. 2016
14. 4. – 22. 5. 2016

Nesmíme zapomenout. Jan Opletal a další oběti
roku 1939
12. 11. 2015 – 14. 8. 2016
Karel IV.: Život otce vlasti
2. 2. – 31. 12. 2016

Národní muzeum
České muzeum hudby
Václav Talich
Český paganini Josef Slavík

23. 2. – 5. 4. 2016
23. 2. – 5. 4. 2016

Město svět

Říše středu
23. 10. 2015 – 30. 9. 2016
Afghánistán: Zachráněné poklady
buddhismu
5. 2. – 30. 4. 2016

Národopisné muzeum – Musaion
7. 5. – 28. 8. 2016

Polná
Městské muzeum Polná

Na Piavě z večera: Velká válka
v lidové kultuře

16. 2. – 15. 7. 2016

Nová budova

75 let Jardy Prchala
Hodiny ze Schwarzwaldu

2. 4. – 8. 5. 2016
13. 5. – 24. 7. 2016

Praha
Armádní muzeum VHÚ Praha

Výstava návrhů architektonických soutěží
Národního muzea
1. 5. – 30. 9. 2016

Národní památník na Vítkově
Jazzová sekce, moderní hudba a umění
v Československu
1. 4. – 30. 6. 2016
Druhý život husitství
12. 5. 2016 – 30. 3. 2017

8. 5. 2015 – 31. 12. 2016

Památník národního písemnictví

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác

Nejkrásnější české knihy roku 2015

Pražský fantastický realismus 1960–67 22. 4. – 4. 9. 2016

Policisté a četníci
v boji za svobodu
Vývoj stejnokroje 1918–2015

Andreas Groll

16. 2. – 8. 5. 2016
19. 2. – 17. 7. 2016

Trojský zámek
Jiří Příhoda: Sochy
Křehká krása pražské kameniny

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

Chvalský zámek
Ateliér Jiřího Trnky

16. 1. – 15. 5. 2016

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Karel Malich: Nově objevený
František Kupka: Vanoucí modře

5. 5. 2015 – 12. 6. 2016
29. 10. 2015 – 30. 6. 2016

Národní technické muzeum

Dům U Kamenného zvonu
David Cronenberg: Evolution

21. 4. – 22. 5. 2016

Muzeum Policie ČR

Dům fotografie

9. 2. – 31. 5. 2016
9. 2. – 22. 5. 2016

Muzeum hlavního města Prahy
Wiehlova věž
Negrelliho viadukt: 170 let
od zahájení stavby
Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů

7. 2. – 31. 8. 2016

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

Michal Kavaliér: Malý velký muž
papírového světa
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16. 5. – 25. 9. 2016

Palác Kinských

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

Živly v nás

V ulicích Protektorátu
Böhmen und Mähren

Císař Karel IV. 1316–2016

Nejkrásnější knihy roku 2014
18. 9. 2015 – 28. 5. 2016
Od plamene k LEDu
17. 2. – 4. 9. 2016
Cena Czech Grand Design 2015
24. 2. – 30. 4. 2016
Pasivní dům
2. 3. – 1. 5. 2016
Velorex
13. 4. – 31. 7. 2016
Válečná medicína
20. 4. – 31. 7. 2016
Tazio Nuvolari
1. 5. – 30. 9. 2016
Civitas Carolina aneb Stavitelství
doby Karla IV.
13. 5. 2016 – 8. 1. 2017

Národní zemědělské muzeum Praha
2. 2. – 30. 4. 2016
23. 3. – 22. 6. 2016
6. 4. 2016 – 7. 2. 2017

Nová stálá expozice: Rybářství
Represe selského stavu
Kouzlo historické techniky
Čizba: umění jemné a líbezné
Světový den vody

od 17. 12. 2015
15. 4. – 30. 9. 2016
21. 4. – 12. 6. 2016
19. 5. – 30. 10. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016

Adéla Součková: Virtuální jeskyně
a zlatá klícka

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

21. 4. – 29. 5. 2016

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Dům U Černé Matky Boží
Nová stálá expozice: Český kubismus

od 3. 12. 2015

Židovské muzeum v Praze
Trosečníky v Šanghaji: Ghetto Hongkew
objektivem Arthura Rothsteina
11. 4. – 4. 9. 2016

Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
František Tichý: Svět, který se směje
Vodníci

25. 2. – 15. 5. 2016
2. 6. – 16. 10. 2016

6. 4. – 5. 6. 2016
6. 4. – 5. 6. 2016
10. 6. – 11. 9. 2016

30. 4. – 30. 10. 2016

Protivín
Památník města Protivína
Fotografie z přírody členů
prácheňské besedy

1. 5. – 31. 7. 2016

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

ORNIS – Ornitologická stanice
30. 4. – 31. 8. 2016

Přeštice
Dům historie Přešticka
Sběratelé mezi námi
U nás a za humny

9. 4. – 8. 5. 2016
21. 5. – 19. 6. 2016

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Mors ultima linea rerum

26. 2. – 1. 5. 2016

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Jinečtí trilobiti
Zmizelá Příbram

8. 3. – 29. 4. 2016

55 let rozvoje astronomie v Rokycanech 8. 4. – 12. 6. 2016
Vita Caroli
15. 4. – 12. 6. 2016

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jan Hendrych – Rastislav Jacko. Učitel
a žák II
21. 4. – 12. 6. 2016
Jiří Brodský. Restaurátorské práce
21. 4. – 5. 6. 2016

Podřipské muzeum
Okouzleny krajkou
Antika ve fotografii
Tábory lidu na hoře Říp

1. 4. – 4. 6. 2016
18. 4. – 11. 6. 2016
3. 5. – 31. 7. 2016

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
20. 11. 2015 – 1. 5. 2016
15. 1. – 24. 4. 2016

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Jaroslava Převrátilová: Imaginární malba
voskem
S rosničkou napříč biotopy CHKO Brdy
Alena Laufrová: Práce na papíru
a s papírem
Zuzana Hutňáková: Siločáry

1. 4. – 30. 4. 2016
5. 5. – 29. 5. 2016
5. 6. – 30. 6. 2016
5. 6. – 30. 6. 2016

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Dřevěný svět Josefa Heji
Síla tradice

24. 5. – 31. 10. 2016
1. 6. – 31. 7. 2016

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Bedřich Holas: Malíř z Harrachova

5. 4. – 4. 5. 2016

Galerie Octopus
1. 1. – 30. 12. 2016
7. 6. – 30. 12. 2016

Březové Hory – Hornický domek
U Kapišosů: Vodníci a hastrmani
divadelních tůní
1. 12. 2015 – 30. 10. 2016

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Brzy opět naše!
Paleo Life
Zbraně radnického muzea a zbraně
olympijských vítězů

Jirkovská sovička doletěla do Anglie

Opus Musivum
Hodiny ze Schwarzwaldu

Z koupelen a ložnic aneb
O čem se nemluví
23. 3. – 9. 10. 2016
František Bílek
13. 5. – 2. 10. 2016
Opevněné sídliště pozdní doby kamenné
v Moravské bráně
2. 6. – 11. 9. 2016
Byla vojna vypsaná
2. 6. – 11. 9. 2016
Jak semena putují krajinou

15. 4. – 22. 5. 2016

Galerie Samson – Cafeé
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Prostřední Lhota u Nového Knína
Hornické muzeum Příbram
– Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota
U mistra krejčího

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců
mezi Ohří a Berounkou

Prachatické muzeum
Nové nálezy kovových předmětů
z Prachaticka
Prachatická madona.
Josef Chwala (1906–1985)
Za poklady ze starých šperkovnic,
truhel a skříní

Abecedy včera a dnes
30. 3. – 30. 10. 2016
Dobrodružství abecedy
30. 3 – 30. 10. 2016
Gabriela Preissová (1862–1946)
28. 4. – 19. 6. 2016
K celosti: Malby a grafiky Ladislava
Laštůvky (1951–2012)	 8. 6. – 18. 9. 2016

kalendárium výstav

Galerie Vyšehrad – Nad Libušinou lázní

Kraslice
Pavel Doskočil a Rudolf Rousek
Helena Sequens, Adam Stanko,
Veronika Slámová
Sociální služby

3. 3. – 30. 4. 2016
2. 4. – 1. 5. 2016
7. 5. – 28. 5. 2016
2. 6. – 26. 6. 2016

Galerie Pranýř
Jaroslav Němec
1. 3. – 31. 5. 2016
1. 5. – 31. 10. 2016

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

1. 6. – 31. 8. 2016

České dýmky dříve a nyní
Diana Pinkasová: Textilní tvorba

5. 4. – 1. 5. 2016

4. 3. – 24. 4. 2016
29. 4. – 12. 6. 2016

37

kalendárium výstav

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
My jdem světem s flašinetem
Semily na historických pohlednicích

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích

26. 2. – 31. 12. 2016
8. 4. – 15. 5. 2016

Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
O včelách a lidech

22. 3. – 29. 5. 2016

Slabce
Občanský spolek Mlýnice-Slabce
I. světová válka na Slabecku

30. 4. – 30. 5. 2016

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Výstava k 600. výročí města

24. 3. – 25. 9. 2016

Sokolov
Muzeum Sokolov
Tajemný svět lišejníků
Stavebnice Merkur

23. 3. – 3. 7. 2016
4. 5. – 18. 9. 2016

Sovinec
Hrad Sovinec
Jindřich Štreit: Fotografie

4. 6. – 31. 7. 2016

Stěbořice
SZM – Arboretum Nový Dvůr
Co vědí herbáře
Kouzlo živých motýlů
Balkónové rostliny

1. 4. – 30. 10. 2016
1. 6. – 30. 6. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Řeka Otava vypráví

3. 4. – 29. 5. 2016

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Historické skvosty
Panenky ze šustí

4. 3. – 26. 5. 2016
6. 6. – 28. 9. 2016

Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře
Stříbrské události ve fotografiích

9. 6. – 19. 8. 2016

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Není šutr jako šutr
Přehlídka 2016

18. 2. – 30. 4. 2016
19. 3. – 1. 5. 2016

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Svět kostiček
Modely autíček
Svetom, moje svetom
Lovecké chaty Jeseníků
Koupaliště a plovárny
Patchwork – ruční práce
místních patchworkářek
Stolování

26. 2. – 15. 5. 2016
19. 5. – 30. 9. 2016
10. 3. – 5. 6. 2016
3. 3. – 24. 4. 2016
27. 5. – 11. 9. 2016
25. 2. – 8. 5. 2016
13. 5. – 11. 9. 2016

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Táborský pivovar v proudu času
Jan Vítězslav Dušek (1891–1966)
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3. 3. – 24. 4. 2016
5. 4. – 1. 5. 2016
29. 4. – 29. 5. 2016
13. 5. – 30. 10. 2016
2. 6. – 3. 7. 2016

Terezín
Památník Terezín, n. k. p.
Ruth Schreiber: Dopisy mých prarodičů 10. 3. – 31. 5. 2016
Stefan Hanke: Přežili koncentrační tábory 5. 4. – 7. 7. 2016
Josef Čapek
7. 4. – 31. 5. 2016
Já je někdo jiný
12. 5. – 31. 8. 2016
Vyučování byla přísně zakázána!
2. 6. – 30. 6. 2016

Trutnov
Galerie města Trutnova
Jazz World Photo
Stanislav Diviš: Zbytky
nechtěných doteků
Jirka Havel a spol. zase v Dolomitech
Sklo a šperk
Sochy v Trutnově VII.
Josef Kalenský

1. 3. – 30. 4. 2016
31. 3. – 30. 4. 2016
21. 4. – 17. 6. 2016
11. 5. – 11. 6. 2016
1. 6. – 31. 10. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
60 let fotoklubu KDÚ Trutnov
Fürbacher & Fürbacher
Staré trutnovské fabriky
Hraničářský prapor 2 v Trutnově

25. 2. – 24. 4. 2016
21. 4. – 22. 5. 2016
5. 5. – 4. 9. 2016
3. 6. – 25. 9. 2016

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Krojované panenky E+M
v obyčejovém roku

24. 3. – 12. 6. 2016

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Kouzlo vějířů
Stříbro chudých: Historie cínu
Boty, botky, botičky
Jarmila Lisztwanová: Obrazy
Sedmero krkavců
Skleněné snění: Vitráže

5. 2. – 24. 4. 2016
5. 2. – 24. 4. 2016
5. 2. – 24. 4. 2016
1. 4. – 29. 5. 2016
3. 5. – 24. 6. 2016
3. 5. – 3. 7. 2016

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Nová stálá expozice:
Ze života písmáka Josefa Dlaska
Ladislav a Valerian Karouškovi
Scénické ozvěny
Symposion 2016
Výstava ke 130. výročí založení muzea

od 23. 4. 2016
25. 2. – 1. 5. 2016
12. 3. – 24. 4. 2016
18. 5. – 19. 6. 2016
20. 5. – 6. 11. 2016

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
13. 2. – 10. 7. 2016
20. 4. – 10. 7. 2016

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Aleš Kocourek: Just blue
Romana Brücknera: Písmo pro obraz
Iva Davidová

Voňavý svět mýdel
Krajina a uhlí
Výstava ZUŠ Teplice
Severozápadní Čechy za vlády
Lucemburků
Olejomalba

Poválečná auta na dlani
Měsíc kávy na hradě

25. 4. – 31. 8. 2016
1. 6. – 7. 6. 2016

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
18. 3. – 24. 4. 2016
5. 4. – 29. 5. 2016
1. 5. – 29. 5. 2016

Historická domácnost
Výstava kreseb Karla Koukola
Obrázky z pouti

1. 3. – 29. 5. 2016
1. 5. – 30. 6. 2016
1. 6. – 31. 8. 2016

Kdo si hraje, ovládá
Antonín Václavík: Zrnko k zrnečku…

7. 4. – 6. 7. 2016
19. 5. – 10. 7. 2016

Galerie Slováckého muzea
Quido Kocian: Sochařské dílo
Strom II. Pocta Jindřichu Pruchovi

28. 4. – 19. 6. 2016
28. 4. – 19. 6. 2016

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Hraju a… Can’t stop!
2. 2. – 22. 5. 2016
Fenomén Merkur
19. 2. – 22. 5. 2016
Nejnovější přírůstky do sbírky starých tisků 1. 3. – 1. 5. 2016

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Minerály mostecké pánve
Doba dřevěná… doba minulá

18. 2. – 1. 5. 2016
15. 4. – 3. 7. 2016

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Zmatené peníze
Jak se slavil 1. máj
Východočeští puškaři
Podtatranský kraj

25. 2. – 15. 5. 2016
21. 4. – 19. 6. 2016
21. 4. – 12. 6. 2016
21. 4. – 12. 6. 2016

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Ocelová křídla nad Valašskem
Partyzáni: Hrdinové, nebo zločinci?
Háčkované dějiny
Historické hračky

4. 2. – 22. 5. 2016
4. 2. – 22. 5. 2016
14. 4. – 18. 9. 2016
28. 5. – 18. 9. 2016

Valtice
Městské muzeum Valtice
Voda jako kolébka života

22. 3. – 31. 8. 2016
28. 5. – 30. 9. 2016

Miroslav Veselý
Petr Šmaha: Malíř
Michal Jánský

1. 4. – 30. 4. 2016
1. 5. – 31. 5. 2016
1. 6. – 30. 6. 2016

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Uchovník a zlobivé dužky
Maxmilián Boháč: Korčula 1930
Tvrz – hrad – starý zámek
– panská sýpka – muzeum

9. 4. – 31. 8. 2016
9. 4. – 17. 5. 2016
20. 4. – 31. 10. 2016

Galerie Na shledanou
Překročení prahu. O smrti
a znovuzrození

8. 8. 2015 – 31. 5. 2016

Vrchlabí
Krkonošské muzeum ve Vrchlabí
Augustiniánský klášter
Lyžující umělci
ZUŠ
Mechorosty

9. 2. – 22. 5. 2016
26. 4. – 26. 6. 2016
31. 5. – 18. 9. 2016
12. 4. – 28. 8. 2016

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Graffiti
Putování do pravěku
Inspirace Vsetínskou architekturou

6. 3. – 15. 6. 2016
20. 3. – 15. 6. 2016
14. 4. – 5. 6. 2016

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

Kateřina Bolechová: Jiná optika

5. 4. – 20. 5. 2016

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina – Veselý Kopec
23. 4. – 30. 10. 2016

Vlašim
Muzeum Podblanicka
V chalupách pod Blaníkem. Lidová kultura
Benešovska
17. 3. – 15. 5. 2016
Výtvarné práce žáků ZUŠ Vlašim
17. 5. – 19. 6. 2016

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Galerie

Bylinky
6. 3. – 2. 10. 2016
Papírová dráha aneb Fotografie, jízdenky, vozové nálepky
a razítka na trati Litomyšl – Choceň
20. 3. – 1. 5. 2016
Vysokomýtské střípky
20. 3. – 12. 6. 2016
Vysokomýtský sport
20. 3. – 12. 5. 2016
Jako opravdová dáma
1. 5. – 5. 6. 2016

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
U fotografa před sto dvaceti lety

2. 11. 2015 – 13. 5. 2016

Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec

Lidé na cestě: Můžeme pomoci?
1. 3. – 29. 4. 2016
Kamarádi vystavují: Ladislav Janouch, Aleš Knotek, Ivan Král,
Josef Vcelčovský, Václav Zoubek
3. 4. – 15. 5. 2016
Josef Krejsa (1896–1941)
22. 5. – 26. 6. 2016

Infocentrum
Husův sbor ve Vodňanech (1925–2016) 5. 4. – 30. 6. 2016

Muzeum
Jana Pešková: Keramické svícny
–Ivan Bukovský: Obrazy

5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 6. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
5. 1. – 30. 12. 2016
1. 4. – 30. 9. 2016
26. 4. – 30. 5. 2016

Galerie OPE

Nechte na hlavě
14. 4. – 30. 6. 2016

Velvary
Městské muzeum Velvary

Jsme tu pro Vás

Významné osobnosti 1., 2., 3. odboje
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
Pošta za Velké války. Píšu Vám z fronty
Rozhledny ČR

Čtyři historické domy

NZM – Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí
Voda jako kolébka života
Balkónové květiny a letničky

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna
u Příbrami
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Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

1. 5. – 19. 6. 2016

Husaři jedou

1. 6. – 30. 10. 2016

Vyškov
Muzeum Vyškovska
České korunovační klenoty na dosah
Hudební nástroje
Vedem: Cesta terezínských kluků
stále pokračuje
Zdeněk Zapletal: Dřevěné plastiky
Výstava ZUŠ Vyškov

27. 2. – 26. 4. 2016
19. 4. – 19. 6. 2016
1. 5. – 30. 6. 2016
1. 5. – 31. 7. 2016
5. 5. – 24. 5. 2016
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Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Třicetiletá válka a Zábřežsko

Znojemský hrad, rotunda sv. Kateřiny
10. 2. – 15. 5. 2016

Zbiroh
Městské muzeum ve Zbiroze
Jihoafrický Národní park Kruger
očima Ondry Hese
Četnické stanice
Adolf Born aneb Jak se dělá
poštovní známka

Knihy pro děti oceněné
v Čechách a na Slovensku
1. 4. – 1. 5. 2016
5. 5. – 5. 6. 2016
7. 6. – 31. 7. 2016

Antonín Slavíček (1870–1910): Mezi životem
a uměním
3. 2. – 8. 5. 2016
Miloš Boria: Osamělý proti své vůli
23. 2. – 24. 4. 2016
Radim Hanke: V prostoru
22. 3. – 8. 5. 2016

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
21. 1. – 15. 5. 2016
26. 5. – 21. 8. 2016
3. 3. – 15. 5. 2016

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Poklady z moravských skal
Národní park Podyjí: Čtvrtstoletí
pro přírodu
Poslové jara aneb Čápi na fotografiích

26. 2. – 25. 9. 2016
25. 3. – 10. 6. 2016
7. 4. – 26. 5. 2016

Dům umění
Zpátky do pohádky
Tak to vidíme my: ZUŠ Znojmo
Bořek Šípek: Blízko z dálky

3. 5. – 7. 9. 2016
3. 5. – 28. 6. 2016

Památník Prokopa Diviše

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

Cesta pravěkem
Design obuvi
Adrenalin s mapou a buzolou

Karel IV. a jihozápadní Morava
České korunovační klenoty na dosah

3. 3. – 23. 4. 2016
29. 4. – 4. 6. 2016
10. 6. – 6. 8. 2016

1. 6. – 10. 7. 2016

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Nepál: Umění tibetské thangky
a fotografie Ctibora Košťála
Divadlo a film na Žacléřsku

13. 2. – 29. 4. 2016
21. 5. – 31. 8. 2016

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
I. světová válka
Dva kamarádi. Sočská fronta
očima dvou přátel

24. 4. – 19. 6. 2016
24. 4. – 19. 6. 2016

Muzeum starých strojů a technologií
Za modely (nejen) parními!

21. 5. – 21. 6. 2016

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Nová stálá expozice:
Z historie žateckého průmyslu
Čajem – nečajem
Na Mayovky v máji

od 3. 12. 2015
29. 1. – 24. 4. 2016
13. 5. – 30. 9. 2016

Křížova vila
Jaro a léto v lidové kultuře aneb Co nám zbylo
z tradic
15. 4. – 28. 8. 2016

Železná Ruda
Muzeum Šumavy Železná Ruda
Elektrárna Černé jezero

1. 8. 2015 – 30. 6. 2016
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