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úvodem

V

ážení kolegové, jsem velmi ráda, že aktuální vydání
Věstníku AMG je věnováno právě tématu cestovního
ruchu, v němž zaujímá muzejnictví své specifické místo. Je
to právě kulturní minulost a současnost, která je jedním
z hlavních impulsů pro turisty mířící do České republiky.
Muzea a galerie patří stabilně mezi hojně navštěvované instituce. Z hlediska trendů cestovního ruchu jsou
nejvyhledávanějšími ty, které nabízí určitou nadstavbu
klasických prohlídek, tedy cizojazyčné specializované komentáře, zážitkové programy na netradičních místech,
muzejní dny otevřených dveří či muzejní noci se svou
specifickou atmosférou.
Turisté očekávají od své dovolené především nové zážitky, i proto pracuje CzechTourism již několik let s brandem Česka jako „země příběhů“. Právě zážitky a emotivní
ladění jsou tím, co turisty láká i do českých a moravských
muzeí. Mezi nejnavštěvovanější turistické destinace České
republiky se tak již prakticky od svého otevření řadí industriální oblast Dolních Vítkovic, nezaměnitelnou atmosférou
oplývají i venkovní expozice Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm, a genius loci si samozřejmě
drží veškeré expozice umístěné v památkových objektech,
přičemž dominuje Pražský hrad, ale i Muzeum umění v Olomouci či Hornické muzeum v Příbrami. Aby si turisté z dané
akce odnesli zážitek, který následně mohou předat svým
známým, např. pomocí sociálních sítí, je dnes již standardem nabídnout jim v rámci výstav interaktivní prvky, wi-fi
připojení a odborný výklad v příslušné jazykové mutaci.
CzechTourism spolupracuje na Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis a je součástí pracovní skupiny, která optimalizuje propagaci tohoto segmentu v rámci incomingového i domácího cestovního ruchu a sdílí nezbytné informace.
Muzea přitom v zahraničí nepropagujeme jako celek, ale
zviditelňujeme i jednotlivé zajímavé projekty.
Diverzifikace našich marketingových kampaní na základě specifik jednotlivých trhů a cílových skupin na těchto
trzích je přitom zásadní pro úspěch takové kampaně. Například bonitní ruská klientela má od své dovolené v České
republice jiná očekávání než mladí cestovatelé z Evropy či
USA, a jiné zážitky zase očekává mladý pár z Číny či Jižní
Korey. Je úkolem našich zahraničních zastoupení, aby díky
hluboké znalosti daných trhů dokázala obecné marketingové téma přizpůsobit dané skupině potencionálních turistů.
V loňském roce bylo takovým ústředním tématem
CzechTourism sedmisté výročí narození císaře Karla IV.,
v roce 2017 je to téma baroka, které pojímáme co nejšířeji,
nikoliv jenom jako architektonický styl. Již nyní víme, že
se v roce 2018 zaměříme na významné jubileum vzniku
Československa a rok 2019 bude patřit výročí Sametové
revoluce, což jsou témata, která se jistě silně promítnou
i do segmentu muzejnictví a výstavnictví.
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Muzea a turismus
Spolupráce AMG s agenturou
CzechTourism
Ondřej Dostál
Předseda AMG
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letošního roku. Nejen s ohledem na
připravované memorandum jsme první číslo Věstníku AMG v ročníku 2017
věnovali tématu Muzea a turismus. Na
jeho obsahové stránce se významnou
měrou podílela i Česká centrála cestovního ruchu.
Jelikož 17. května 2017 vyhlásíme výsledky jubilejního XV. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, na jejímž programu se agentura CzechTourism bude opět podílet,
připravili jsme společně na portálu
Kudyznudy.cz prezentaci soutěže.

K samostatnému profilu v sekci Kultura / Muzea a galerie, který podrobněji popisuje její obsahovou náplň
a soutěžní kategorie, jsme připojili
speciální logo. Symbol upozorňuje návštěvníky na muzejní instituce, které
v uplynulých čtrnácti ročnících získaly
ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, a prezentuje také jejich
úspěšné projekty. U každého muzea
a galerie se tedy na portálu objevuje
soupis získaných cen za období 2002–
2015. Cena Gloria musaealis se tak
stala značkou a ukazatelem kvality.

Zdroj: kudyznudy.cz

N

aše Asociace započala užší spolupráci s agenturou CzechTourism v závěru roku 2015 v souvislosti
s přípravou slavnostního vyhlášení
výsledků XIV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, které se
uskutečnilo 18. května 2016 v prostorách Smetanovy síně Obecního domu
v Praze. Česká centrála cestovního ruchu se stala partnerem akce. Zároveň
jsme začali připravovat dlouhodobější
koncepční spolupráci na základě společného memoranda, jehož podpis je
plánován na počátek roku 2017.
Memorandum rozvíjí témata
kooperace na Národní soutěži muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí, portálu Kudyznudy.cz,
prezentace oboru muzejnictví a muzeí a galerií jako významné součásti
cestovního ruchu v České republice
i kulturního turismu z hlediska zahraničí. Obě organizace se zavázaly,
že budou spolupracovat při přípravě
nových produktů, kampaní a strategií
v oblasti cestovního ruchu a výměně
informací o významných aktivitách
a projektech.
V roce 2016 byla v rámci CzechTourismu založena pracovní skupina
zaměřená na propagaci muzeí a galerií, jejímž členem je také AMG.
V rámci pracovní skupiny bylo projednáváno téma baroka, jež se stalo
hlavním komunikačním tématem

Prezentace Muzea města Ústí nad Labem na portálu Kudyznudy.cz
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Muzea a galerie v kulturním turismu

Foto: Aleš Motejl, CzechTourism

Miroslav Klusák nejen o možnostech muzeí a galerií přitáhnout
návštěvníky

Hlavní komunikační téma roku 2017 je baroko – na snímku jihočeské poutní místo Klokoty

V Odboru regionálního partnerství a vztahů B2B [business-to-business] agentury CzechTourism máte na
starosti kulturní turismus. V čem spočívá Vaše agenda?
Jako produktového manažera pro kulturní turismus je
mojí hlavní zodpovědností komunikovat s regiony, asociacemi a odborníky, a společně tipovat vhodné lokality,
památky, projekty a muzea či galerie s potenciálem pro
kulturní cestovní ruch. Kulturní turismus je velmi široký,
obsahuje UNESCO památky, hrady a zámky, gastronomii, filmový turismus, technické památky, samozřejmě
muzea a galerie, ale i folklórní festivaly a nehmotné kulturní dědictví, tedy tradice a zvyklosti. Do procesu výběru konkrétních lokalit či památek, které zařazujeme do
marketingových kampaní, vstupuje i hlavní komunikační
téma, v tomto roce to je baroko. Finální výběr pro kampaň
probíhá na širší platformě, do které jsou zapojeni i naši
ředitelé v zahraničí. Při výběru je třeba zohlednit cílovou
skupinu, nebo také trh, tedy zda cílíme na domácí cestovní
ruch nebo na příjezdový, a mnoho dalších faktorů.
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Jaké místo mají muzea a galerie v kulturním turismu?
Jejich místo je nezastupitelné. Především muzea jsou vyhledávaným místem a aktivitou rodin s dětmi, ale i seniorů
nebo mladých párů. Muzea nabízí zajímavou náplň pro
hlavní komunikační téma. Pro tento rok bych jako příklad uvedl Muzeum nové generace ve Žďáru nad Sázavou
s moderní a interaktivní expozicí, nebo Muzeum umění
Olomouc s expozicí „Olomoucké baroko“. Významu těchto
institucí pro oblast kulturního turismu odpovídá i rozsah
propagace v našich komunikačních kanálech. Například
v ediční řadě, kterou naleznete v digitální podobě na našich webových stránkách, se o muzeích a galeriích zmiňuje
naprostá většina brožur, na webových stránkách http://
www.czechtourism.com je muzeím a galeriím věnována
jedna sekce v kategorii Activities / Museums and Galleries,
kde propagujeme přes pět desítek subjektů.
Vedete také pracovní skupinu k propagaci muzeí a galerií. Jak skupina vznikla a co je jejím cílem?
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uchopit. Zejména vaše kampaň Muzea a 20. století – „Muzea a Velká válka“ se nám jeví jako velmi zajímavá pro
hlavní komunikační téma naší agentury, kterou bychom
mohli využít nejenom pro domácí cestovní ruch, ale také
pro naše zahraniční zastoupení. Nutno říci, že paralelně
s pracovní skupinou spolupracujeme i přímo s vaší Asociací muzeí a galerií ČR, z. s. Čtenáře by mohlo zajímat,
že v nejbližších dnech dojde k podpisu memoranda o spolupráci. Od roku 2016 CzechTourism spolupracuje také
na Národní soutěži muzeí Gloria musaealis.

Křížová cesta na Svatý Hostýn, dílo Dušana Jurkoviče

S novou organizační strukturou a založením odboru
Regionální partnerství a vztahy B2B vznikla přirozená
potřeba nastavit pravidelnou komunikaci a spolupráci
s odbornými institucemi, asociacemi a odborníky. Pracovní
skupiny vznikají proto, aby plnily právě tento cíl. Cílem
skupiny je formulovat konkrétní návrhy, jak efektivněji
propagovat muzea a galerie v rámci domácího cestovního
ruchu i v rámci zahraničí, navrhovat konkrétní kroky ke
zlepšení, koordinovat naši součinnost a samozřejmě i sdílet
informace a přicházet s novými postupy, které zohlední
zájmy zainteresovaných institucí na zlepšení návštěvnosti
muzeí a galerií v ČR. Ve skupině je celkem osm subjektů
a naše spolupráce se vyvíjí dobře.
Na čem ve skupině pracujete a co chystáte?
Teď nás čeká druhé pracovní setkání. Prostor pro užší
spolupráci vidím hned v několika oblastech. Muzea a galerie nabízí kvalitní obsah, v našich příbězích, itinerářích
a propagačních materiálech rozhodně nechybí, ale výběr by
se měl aktualizovat a více zaměřit podle segmentů a trhů.
Naše ediční řada by mohla být rozšířena o publikaci, která
by se zaměřila především na muzea a galerie a která by
byla následně distribuována pomocí našich zahraničních
zastoupení, a to na těch trzích, kde toto téma silně rezonuje. Propagace v zahraničí je další důležitou oblastí,
kde můžeme dlouhodobě rozvíjet spolupráci. Jsem toho
názoru, že v evropském srovnání si stojíme dobře. Máme
co nabídnout, ale máme i co zlepšit, a na zlepšení propagace chceme s AMG intenzivně spolupracovat.
Pro letošní rok je tedy hlavním komunikačním tématem
baroko. Je již nyní jasné, jaké téma to bude příští rok?
V roce 2018 bude hlavním tématem 100. výročí vzniku
Československa. Při propagaci České republiky jako destinace v cestovním ruchu se chceme zaměřit na architekturu, design, užité umění, životní styl a tehdejší průmysl
a značky. Potřebujeme vytipovat muzea a galerie, která se
na tato témata zaměřují, a konzultovat, jak téma vhodně
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Kde se mohou čeští turisté inspirovat k návštěvě konkrétních výstav či akcí?
Hlavním online komunikačním nástrojem CzechTourism
pro propagaci v oblasti domácího cestovního ruchu je web
Česko – země příběhů a volnočasový portál Kudy z nudy,
který nabízí tisíce aktuálních akcí konaných ve všech
regionech České republiky. Zveřejnění akcí je navíc pro
provozovatele bezplatné, aktuální vernisáže či doprovodné
programy k výstavám lze tedy účinně propagovat právě
touto cestou. Web Česko – země příběhů nabízí inspirativní
„příběhové“ texty, které lákají na výlet do daného regionu.
Prezentuje různé destinace formou příběhů a itinerářů.
Hlavním příběhem v roce 2016 byl osud a dílo Karla IV.
Pro tento rok připravujeme barokní příběhy. Máme tam
ale i příběhy tajemné, romantické, historické a další.
Jak se mohou muzea a galerie zapojit do aktivit CzechTourism?
Vzhledem k rozsahu agendy, kterou CzechTourism má,
musíme spolupráci v této oblasti koordinovat přes AMG
a národní instituce. Komunikaci s konkrétními muzei
a galeriemi by měla zprostředkovat právě vaše Asociace a pracovní skupina, o které již byla řeč. V zahraničí
muzejní instituce nepropagujeme jako celek, ale snažíme se zviditelnit jednotlivé kvalitní a zajímavé projekty,
například ty, které oceňuje soutěž Gloria musaealis. Lze
zde propagovat ta muzea a galerie, která jsou pro cizince
jazykově přístupná. To znamená, že texty, popis a průvodci
jsou i v cizích jazycích. Důležité je také téma expozice,
které musí v dané zemi patřičně rezonovat a nabídnout
unikátní zážitek a přidanou hodnotu. Tou jsou moderně
pojaté expozice a zajímavý doprovodný program vhodný
pro děti, teenagery nebo danou cílovou skupinu.
V některých případech je ale z dlouhodobého hlediska
vhodnější zaměřit se na propagaci instituce jako takové,
tedy na „brand“ či značku. Zvláště když jsou expozice
dočasné a marketingové aktivity na zahraničních trzích
spíše středně- či dlouhodobé.
V pracovní skupině chci zprostředkovávat kontakt
s našimi zahraničními zastoupeními a nastartovat proces koordinovaného výběru muzeí a galerií k propagaci
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na jednotlivých trzích. K přímé spolupráci s muzejními
institucemi může dojít třeba při organizování poznávacích
cest pro novináře a touroperátory. V této oblasti máme
bohaté zkušenosti a výsledky mohou být pro muzea i galerie velmi zajímavé. Nově spolupracujeme i s „influencry“.
Jedná se o lidi aktivní na sociálních sítích – Facebooku,
YouTube či Instagramu, kteří mají velký počet fanoušků
a jsou schopni zasáhnout efektivně a rychle konkrétní
cílové skupiny.

Jak zde vidíte další vývoj z pohledu cestovního ruchu?
Zájem o muzea od roku 2012 stabilně roste a atraktivní
program přiláká mladé lidi i rodiny s dětmi, a to i v době
digitalizace, virtuální reality a mobilních aplikací. Vzhledem k obrovskému potenciálu hmotných dokladů s velkou
vypovídající hodnotou, kterým muzea i galerie disponují,
vidím další vývoj optimisticky.

Propagace na portálu
Kudyznudy.cz
Štěpánka Orsáková
Redakce portálu Kudyznudy.cz
e v České republice neexistuje
obsáhlejší a aktuálnější cestovatelský portál než Kudyznudy.cz,
je poměrně známá věc. Víte ale, že
v roce 2016 web provozovaný agenturou CzechTourism dosáhl historicky
nejvyšší návštěvnosti a že spolupráce
se muzeím, galeriím i dalším kulturním institucím jednoznačně vyplatí?
Stačí si vzít na pomoc čísla.

Ani statistika není na
Kudyznudy.cz nuda

Portál Kudyznudy.cz nabízí přes šedesát tisíc aktualizovaných tipů na výlety
po celém Česku. V roce 2016 zaznamenal téměř 14 milionů návštěv a 6,9
milionů návštěvníků, kteří minimálně
jednou hledali inspiraci a dohromady
zobrazili téměř 50 milionů stránek.
Mezi TOP 5 kategorií za rok 2016
patří: příroda, památky, zážitky, letní
sporty a kultura. Publikační podmínky na portálu jsou navíc jednoduché
a otevřené všem; svědčí o tom 24 000
nových záznamů, které přibyly během minulého roku. Portál propojuje
podnikatele a provozovatele s jejich
návštěvníky a pomáhá tak oběma
stranám. Projekt se může pochlubit
také úspěšnou fanouškovskou verzí na
Facebooku, kde cestovatelé vzájemně
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sdílí zajímavosti a novinky z webu.
Počet fanoušků již přesáhl 400 tisíc.

Tuzemské cestování
i oblíbenost muzeí a galerií
stoupá

Muzea a galerie si v konkurenci dalších aktivit na Kudyznudy.cz vedou
přímo skvěle. Patří k často vyhledávaným kategoriím a výstavy jsou
vůbec nejzobrazovanější kategorii na
portálu; za minulý rok zaznamenala
kategorie celkem 1 389 163 přístupů. Výstavy jsou mezi akcemi vůbec

nejoblíbenější. Během roku pořadatelé na portál zařadili přes 3 000 výstav.
Muzeím a galeriím nahrávají
i další témata, která návštěvníci webu
vyhledávají nejčastěji. V kategorii
akcí se hned za výstavami umístily
společenské akce a akce pro děti, na
čtvrtém místě festivaly a na pátém
historické a vojenské akce. V kategorii aktivit figurují na prvních místech
příroda, památky, zážitky, letní sporty
a kultura. Pokud se v chování návštěvníků portálu dají vystopovat konkrétní
charakteristiky a trendy, je to kromě
výše uvedeného stabilní zájem o akce
pro děti a originální zážitky, to celé
ovlivněné stávající sezónou.

Dejte o sobě vědět!

Instituce, které už svůj profil na portálu
Kudyznudy.cz mají a hledají další způsoby, jak rozšířit svůj záběr a přilákat

Zdroj: kudyznudy.cz

Ž

Za rozhovor děkuje redakce

Vizualizace nejpopulárnějších aktivit – plocha odpovídá počtu zobrazení. Těchto 20
nejnavštěvovanějších akcí však v součtu tvoří jen 6 % celkové návštěvnosti portálu
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více návštěvníků, jej mohou využít pro
propagaci konkrétních akcí a výstav.
Muzea i galerie si tyto záznamy mohou vkládat samy. Informace musí být
jasná, srozumitelná a lákavá.
Doporučujeme soustředit se na to
hlavní: kdy a kde se akce koná, co je
jejím obsahem a na co by se lidé určitě
měli přijít podívat, tedy zdůraznění
největší zajímavosti. Doplňte každou
akci atraktivními fotografiemi, které
návštěvníky přilákají víc než zdlouhavé popisy. Vkládejte události s maximálním předstihem, klidně i rok
dopředu. Díky jednoduchému redakčnímu systému můžete záznam postupně aktualizovat, doplnit doprovodný
program a zaznamenávat i změny na
poslední chvíli.

Muzea a galerie na
Kudyznudy.cz

Na portálu jsme společně s Asociací
muzeí a galerií České republiky, z. s.,
zřídily profil Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis. Soutěž a vítěze
se snažíme přednostně propagovat

v rámci kategorie muzea a galerie
a snažíme se postupně tuto propagaci
zlepšovat. Asociace zároveň pomohla
s aktualizací profilů jednotlivých institucí, ale každé muzeum a galerie
odpovídají za to, aby jejich profily na
portálu byly aktuální a informace nebyly zastaralé. To jsou také nejčastější
chyby: neaktuální a zastaralé informace, chybně zadané ceny, neplatné otevírací doby a špatné fotografie. Znovu
připomínáme, že svůj profil můžete
kdykoli aktualizovat on-line, případně
novinky zasílat na e-mail: katalog@
czechtourism.cz. Rádi je využijeme
do aktualit!
Na závěr malá rada pro ty, co nevědí, váhají a rádi by našli nějaký vzor.
Ze spousty muzeí a galerií, které mají
dobře zpracované své profily a jejich
spolupráce s portálem Kudyznudy.cz
je téměř vzorová, zmiňme například
Národní muzeum, Slovácké muzeum
v Uherském Hradišti (všimněte si
hypertextových odkazů na jednotlivé
pobočky a místa) či Muzeum Vysočiny
v Jihlavě.

Český systém kvality služeb
Adéla Pilařová
Agentura CzechTourism

Č

eský systém kvality služeb si klade
za cíl pomoci těm organizacím
cestovního ruchu, které si uvědomují
důležitost kvality ve službách, chtějí
se neustále zlepšovat a přispívat tak
ke zvýšení kvality služeb ve svém regionu. Certifikované subjekty získávají mezinárodní značku kvality „Q“.
Touto značkou se již nyní pyšní i řada
muzeí a galerií napříč celou Českou
republikou.
Jedná se o prestižní, mezinárodně
srovnatelnou značku, která pro zákazníka představuje jistotu ověřené kvality služeb a zároveň je oceněním práce
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všech zaměstnanců. Kromě neustálého zlepšování kvality poskytovaných
služeb v organizacích je cílem ČSKS
také poznání potřeb zákazníka, ve
vašem případě návštěvníka muzea či
galerie. Systém umožňuje zapojeným
subjektům postupně získat odborné
i praktické znalosti z oblasti řízení
kvality ve službách a další odborné
znalosti, které mohou využít při rozvoji své činnosti. Systém je vhodný
pro všechny organizace, kterým záleží
na jejich dalším rozvoji a které mají
zájem posilovat své postavení na trhu
a jejichž cílem je poskytovat služby

nejvyšší kvality a naplňovat očekávání
svých zákazníků. Český systém kvality
služeb, který vznikl v rámci projektu
Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR, financovaného z Integrovaného operačního programu, je
systémovým nástrojem státní politiky
cestovního ruchu a jeho hlavním záměrem je přispět ke zvýšení kvality
služeb cestovního ruchu v České republice. Požadavky systému jsou nastaveny tak, aby přinesly užitek malým
i velkým organizacím, a to nejen ze
soukromého, ale i veřejného sektoru.
V současné době je certifikováno
přes 50 muzeí, galerií a kulturních
zařízení a jejich počet stoupá.

Systémy kvality v Evropě

Český systém kvality služeb byl vytvořen s využitím licence německého
systému Service Qualität Deutschland (SQD), který již více než deset
let přispívá k rozvoji kvality služeb
v Německu. Tento systém byl ve spolupráci s odborníky na oblast kvality
služeb a cestovního ruchu analyzován
a následně přizpůsoben českému prostředí. O správně zvolené cestě svědčí i skutečnost, že obdobné systémy
a programy existují již řadu let ve
Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké
Británii a dalších evropských zemích
a i zde přispívají k lepšímu vnímání
kvality poskytovaných služeb ze strany
zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací.

Zaštítění projektu

V současné době je realizátorem projektu Česká centrála cestovního ruchu
– CzechTourism, odborným garantem
je Ministerstvo pro místní rozvoj. Do
systému jsou zapojeny i mnohé profesní asociace, např. Asociace hotelů
a restaurací ČR, Asociace turistických informačních center ČR, Asociace průvodců ČR, Svaz venkovské
turistiky ČR a mnohé další. Právě tato
profesní sdružení stanovují technické
(cechovní) předpoklady kvality, které
jsou kritériem pro vstup do systému.
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služby muzea vylepšit. Zajímavé bylo
i setkání se zástupci jiných subjektů
z regionu a možnost podělit se s nimi
o zkušenosti.“

Jak získat certifikát

Jedním z držitelů značky Q je Muzeum Českého lesa v Tachově

To znamená, že například informační
centrum, které usiluje o značku kvality „Q“, se nejdříve musí prokázat platným certifikátem „Jednotné klasifikace turistických informačních center
ČR“ vydaným Asociací turistických
informačních center ČR ve spolupráci
s ČCCR – CzechTourism. Počet zapojených asociací se navíc stále rozrůstá.
Také díky motivaci svých členů k zapojení se do systému ČSKS je systém
neustále rozvíjen a rozšiřován.

Hlavní principy systému

Filosofií systému je poznání potřeb zákazníka a neustálé zlepšování kvality
poskytovaných služeb v organizaci se
zaměřením na spokojenost zákazníků.
Základem je stanovení jednoduché
vize organizace – nejzákladnější informace, kdo jsme a kam směřujeme.
Důležitou součástí je také rozhodnutí,
na jaký segment zákazníků se chceme
orientovat a zároveň snaha podívat
se na naše služby očima samotného
návštěvníka.
Systém kvality přispívá k rozvoji
tzv. „měkkých“ aspektů kvality – jako
jsou například spolehlivost, ochota
nebo důvěryhodnost. Tzv. „tvrdé“ aspekty, tj. věcné a technické zázemí,
jsou zpravidla garantovány profesními
asociacemi.
Cílevědomé řízení kvality přináší
organizaci méně stresových situací,
nižší fluktuaci zaměstnanců a přátelštější atmosféru. Důraz je také kladen na účinnou interní komunikaci
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mezi vedením a pracovníky, ale také
navenek vůči dodavatelům a návštěvníkům.

Zpětná vazba

Reakce od zapojených muzeí a galerií
je veskrze pozitivní. Dovolila bych si
odcitovat vedoucí oddělení programů
a expozic Husitského Muzea v Táboře
Kateřinu Nimrichtrovou: „Po určité
době má člověk tendenci ustrnout v zaběhlých kolejích. Přínos systému kvality služeb vidím v tom, že má potenciál
nás z této případné letargie vytrhnout
a při roční aktualizaci zhodnotíme,
jak jsme se vypořádali se stanovenými cíli a vytyčíme nové, neboť jen tak
můžeme uspět v ringu zvaném trh
s volným časem. Díky konkrétním simulacím během školení si odnášíme
několik inspirativních nápadů, jak

V případě zájmu získat certifikát
kvality je nejdříve nutné registrovat
svou organizaci na webových stránkách http://www.csks.cz. Posléze se
zvolený pracovník, tzv. Trenér kvality,
účastní dvoudenního kurzu Trenér
kvality I. stupně. Po absolvování kurzu
vyplní požadovanou dokumentaci, již
elektronicky odešle Specializovanému
pracovišti ČSKS na CzechTourism,
které žádost vyhodnotí po formální
stránce a předá Hodnotitelskému
centru k věcnému posouzení. V případě kladného stanoviska je následně
vydán certifikát s platností 3 roky. Po
celou dobu je pro subjekty zajištěna
podpora regionálního koordinátora.
V roce 2017 budou školení a veškerá
poradenská a metodická pomoc stále
zdarma.
Kurzy Trenér kvality I. a II. stupně a aktualizační kurzy probíhají ve
všech regionech České republiky.
Nabídku vypsaných kurzů naleznete
v Kalendáři akcí na webových stránkách http://www.csks.cz, případně
můžete kontaktovat Specializované
pracoviště ČSKS (CzechTourism) na
e-mailové adrese: info@csks.cz.

Za čím chodí návštěvníci
do GASK
Anežka Eliášová
Galerie Středočeského kraje

D

estinační management je „soubor technik, nástrojů a opatření
používaných při koordinovaném plánování, organizaci, komunikaci, rozhodovacím procesu a regulaci cestovní-

ho ruchu v dané destinaci. Výsledkem
takového procesu jsou udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního
ruchu, společně sdílené logo, značka
kvality.“ Takto definuje destinační
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management výkladový slovník cestovního ruchu. Jak ale v praxi vytvořit
udržitelné a konkurenceschopné produkty cestovního ruchu?
Příspěvek o destinačním managementu Galerie Středočeského kraje
na tuto otázku neodpoví, nicméně se
pokusí uvést určité příklady toho, jak
se o to pokoušíme v naší galerii; jak se
snažíme naplnit poslání muzea umění
a zároveň být atraktivním místem pro
turisty, návštěvníky, ale i pro region
a místní obyvatele; jak být otevření
nejen lidem se zájmem o umění, ale
nabídnout i jiné hodnoty a přilákat
rodiny s dětmi.

jejich odchod. Mezi hosty jsou historici jako Ivana Čornejová a Zdeněk
Hojda, literární historička Marie
Škarpová, ale i pedagog Martin C.
Putna. Historická budova koleje přitahuje pozornost právě svou minulostí
– fungovala jako jezuitská kolej, špitál
a kasárna až do roku 1998. Mnoho
návštěvníků přijíždí také zavzpomínat
a podívat se, jak se místo od roku 2007
proměňuje v galerii moderního umění
s rozsáhlými zahradami s vodním pódiem, výhledem na chrám sv. Barbory
a hlavně s obrovskou plochou zeleně,
květin a stromků.

Genius loci

GASK funguje jako multikulturní
centrum, které se snaží být co nejotevřenější všem návštěvníkům. Tuto
myšlenku podporuje především Lektorské centrum GASK, které svoje
programy koncipuje pro děti, rodiče, ale i seniory pomocí celodenních
mezigeneračních dílen. Projektem
„GASK bez bariér“ navázali lektoři
na tříletý projekt „Umění spojení“, jehož první ročník spočíval ve společné
práci seniorů a umělců, druhý ročník
v práci juniorů a umělců a třetí ročník
v mezigenerační spolupráci. Vzniklá
díla vydražili zájemci na závěrečných
benefičních aukcích. Výtěžek přispěl
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Foto: Archiv GASK

Faktem zůstává, že Galerie Středočeského kraje má na jednu stranu nespornou výhodu svou lokací – historickým
městem Kutná Hora. První zmínky
o městě jsou ze 13. století, těžilo se
tu stříbro a město dlouhou dobu soupeřilo s Prahou, jak líčí alegorický
spor z Budyšínského rukopisu Hádání
Prahy s Kutnou Horou. Na druhou
stranu Kutná Hora není Praha, kde
je vše možné a dostupné. V Kutné
Hoře je také spousta památek, přičemž mezi nejnavštěvovanější patří
chrám sv. Barbory a sedlecká kostnice,
které jsou světovými unikáty.
Město Kutná Hora s dvaceti tisíci obyvateli je zapsané na seznamu
UNESCO. To samo o sobě přitahuje
pozornost zahraničních i tuzemských
návštěvníků a rádi si udělají výlet například i z Prahy, jen proto, aby nasáli
historickou atmosféru města mezi třemi kopci. Je tedy zřejmé, že i v tomto
menším městě je velká konkurence.
Galerie Středočeského kraje
(GASK) sídlí v budově bývalé jezuitské koleje, jejíž stavba začala v březnu
roku 1667. Právě letos uplyne 350 let
od položení základního kamene. Této
příležitosti využil knihovník a dokumentátor GASK Petr Adámek, který
připravil celoroční cyklus přednášek
od příchodu jezuitů do Čech přes významné představitele a události až po

Otevírání galerie

na Sdružení rané péče, které se stará
o postižené děti, další ročník pomohl
organizaci Život 90 pečující o osamělé
seniory na Kutnohorsku, třetí ročník
vydražil peníze na obnovu opuštěné
lokality Sklenářův dolík, která je nyní
přístupná k volnočasovým aktivitám
všech generací. „GASK bez bariér“
je nový projekt, který cílí na rodiče
s malými dětmi – umožňuje časovým
rozsahem dopolední kulturní program pro rodiče na mateřské dovolené, nebo naopak večerní výtvarné
dílny. Lektorky také navázaly kontakty s místními sociálními zařízeními,
výchovným ústavem a tyflopedickým
centrem v Pardubicích. Tradiční akcí
se stal srpnový příměstský tábor, který naplní čtyři turnusy. Děti nadchne i prostor Vizuálních heren – celé
jedno patro severního křídla nabízí
prostor pro dětské hry; je tu lezecká
stěna, kostičky, velké gumové kostky
na stavění hradů, obří omalovánky,
odrážedla i skákací pytle. Nejoblíbenější atrakce je lezecká stěna, která
byla inspirována obrazem Pieta Mondriana. Všechny tyto aktivity zvou pravidelné návštěvníky hlavně z regionu.
Do unikátních Vizuálních heren ale
jezdí děti z celé republiky.
Výstavní program nabízí stálou
expozici „Stavy mysli / Za obrazem“,

Lezecká stěna inspirovaná Mondrianem ve Vizuální herně GASK
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Destinační management
v Olomouci
Břetislav Holásek
Vlastivědné muzeum v Olomouci

K

aždá kulturní instituce, muzea nevyjímaje, si musí položit základní
otázku: Proč by měl turista navštívit
právě naši instituci – naše muzeum?
Doba se významně mění, a proto i muzea musí procházet vývojem.
Dnes již nestačí na návštěvníka čekat
nebo, jak mají mnozí muzejníci zafixováno ze svých studií, mít pocit, že
návštěvník je nevzdělaný, když nepřijde a nepochopí naši vynikající koncepci výstavy. Muzea musí jít za návštěvníkem, musí ho upoutat a musí
se snažit, aby se k nám vracel. To je
samozřejmě problém všech kulturních
institucí a měst jako celku.
Proto se jeví velmi optimální propojit jednotlivé subjekty – turistické
cíle – do jednoho celku.
Před časem jsem navštívil se svou
tehdy 15letou dcerou Amsterdam.
Přáním dcery bylo navštívit Muzeum
Anny Frankové. Důvod byl zcela prozaický – právě dočetla knihu, ve které
se hlavní hrdinové při své návštěvě

Amsterdamu šli podívat právě sem.
Muzeum velmi dobře využilo úspěchu
knihy, a následně natočeného filmu,
k propagaci své vlastní prezentace.
Bonusem byla mapka, která prezentovala všechna místa ve městě, kde
se film natáčel, a to ve vazbě na prezentaci památek a muzeí města. To je
příklad perfektního propojení muzea
a turistiky, navíc s obrovským výchovným potenciálem.
Turista může mít mnoho důvodů
k návštěvě muzea. Důvodem může být
i jen společná vstupenka s jinou kulturní institucí nebo umístění muzea
v honosné budově nebo právě natáčení
filmu v muzeu. Turista-návštěvník nemusí mít nutně v plánu prohlídku muzea pro jeho vynikající sbírky, turista
prostě musí jen mít důvod k návštěvě,
další je pak na nás muzejnících.

Branding muzeí

Dnes se často v zahraničí mluví o tom,
že důvodem k návštěvě muzea je

Foto: Pavel Rozsíval, VMO

která získala prestižní Cenu Gloria
musaealis – právě tato cena pomohla ještě více k rozšíření povědomí
o neobyčejné instalaci, která neřadí
díla chronologicky, ale podle „stavů
mysli“. Navíc je citlivě doprovázena
citáty světových osobností, jako byli
bratři Čapkové, Virginia Woolfová
nebo jako je Woody Allen.
Prostory v přízemí dávají prostor
mladým začínajícím tvůrcům. Ve třech
výstavních sekcích najdete místo pro
ryze český originální design, experimentální tvorbu a malbu. Horní patro potom zaplňují grafické práce ze
sbírek GASK, ale představujeme zde
i práce současných umělců, často laureátů ceny Vladimíra Boudníka.
Něco skutečně nevšedního pak
nabízí GASK Bookshop a Designshop
– nakoupíte zde české dětské knížky,
odbornou literaturu z oblasti umění
a vše o Kutné Hoře. V Designshopu
najdete oblečení, šperky, dekorace
i nádobí z dílen předních i méně známých designérů, které se vždy jednou
za měsíc obměňují.
O multifunkčnosti a otevřenosti
prostorů GASK svědčí i první místo
za lokaci roku 2015 v soutěži Czech
Event Awards. V samotném objektu
lze využít pro menší setkání barokní
lékárnu, barokní refektář je pak prostor, jehož kapacita je cca 150 osob.
Oba dva sály jsou zdobeny původními freskami. Dále nabízíme prostor
konferenčního sálu v severním křídle,
jehož kapacita je cca 100 osob. Mnoho
snoubenců zvolí jezuitskou kolej jako
místo svého sňatku i díky zahradám,
kde je krásná atmosféra.
Snažíme se návštěvníky zaujmout
lokací v centru města, citlivě zrekonstruovaným raně barokním objektem,
doprovodnými programy, přednáškami a besedami s různými hosty a hlavně výstavní a sbírkovou činností, jež je
hlavním posláním galerie – uchovávat
a zprostředkovávat lidem umění smysluplnou otevřenou formou v přátelském prostředí, kam se rád každý vrací
právě pro jeho genius loci.

Výstava „František Josef I. v Olomouci“
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nejčastěji nějaká významná značka
(brand). V naší praxi to znamená, že
muzeum nebo galerie mají něco výjimečného a obecně známého, např.
známý vystavený obraz, významný artefakt, slavnou sbírku nebo slavnou
kavárnu. Jsou muzea, která jsou značkou sama o sobě. Je zde určitá paralela
s filmem, také se chodí především na
ta představení, kde hraje oscarový herec, jsou natočena podle slavné předlohy, mají významné tvůrce – prostě
mají značku. Bohužel v regionálních
muzeích a galeriích nemáme mnoho
takových značek. Musíme tedy hledat
jiné cesty, které povedou k navýšení
zájmu turistů.
Turismus je v současnosti jedním
z největších fenoménů rozvoje ekonomiky ve všech vyspělejších státech
světa. Musíme si uvědomit, že turista
považuje památky v mnoha případech
pouze za fotografickou kulisu a vzhledem ke stále většímu zájmu o tzv. rodinnou turistiku, kdy jsou upřednostňovány především zájmy dětí, je nutné
zatraktivnit památky (poněkud jiná je
situace s přírodní turistikou) nějakou
„přidanou hodnotou“.

Turista v Olomouci

Foto: Pavel Rozsíval, VMO

Příkladem, kde se snažíme maximálně
využít potenciál památek a atraktivního prostředí, je právě město Olomouc.

Zámek Čechy pod Kosířem
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Olomouc má dvě TOP „atrakce“, tedy
dva návštěvnické taháky (značky) –
sloup Nejsvětější Trojice (památka
UNESCO) a radniční orloj. Nějvětší počet turistů dříve strávil den
v Olomouci 3hodinovou prohlídkou
náměstí s památkami a pak se přesunul jinam. V současnosti se snažíme
turistům návštěvu zatraktivnit. Nejde pouze o otevření nových výstav,
muzeí poznání a galerií, jde o jejich
propojení a spojení do jednoho celku,
chcete-li balíčku.
Příkladem je výročí císaře Františka Josefa I. v roce 2016. Vzhledem
k tomu, že toto výročí (100 let od úmrtí císaře) bylo velmi významně připomínáno v celém Rakousku, rozhodli
jsme se více zaměřit na rakouského
turistu. Setkal jsem se s velvyslancem Janem Sechterem, který nám
významně pomohl a uspořádal ve
Vídni tiskovou konferenci na téma
„František Josef a město Olomouc“.
Byl zpracován výpravný katalog s historickou mapou Olomouce, kde jsme
vyznačili významné památky a místa spojená s císařem a jeho častými
pobyty zde. Spolu s městem a arcibiskupstvím jsme připravili výstavy
ve Vlastivědném muzeu v Olomouci
a Arcibiskupském paláci a také spolu
s dalšími institucemi cyklus doprovodných programů k tomuto tématu.

Důležité bylo, aby prezentace této
akce byla pro turistu srozumitelná
(včetně překladů do německého jazyka) a aby byla dostupná na hotelích
a informačních portálech v ČR a okolních státech. Dle mého názoru to byla
správná cesta ke zvýšení návštěvnosti.
Pro rok 2017 chystáme obdobné akce
k výročí narození císařovny Marie Terezie.

Spolupráce městských institucí

V Olomouci se ředitelé významných
kulturních institucí pravidelně setkávají na pracovních poradách u primátora města a zde jsou pak vytvářeny
společné projekty a společná prezentace jednotlivých akcí.
Je pravdou, že ne vždy se podaří
optimalizovat projekty mezi institucemi. Lepší forma než snaha o vzájemnou kooperaci a společnou prezentaci
zatím ale není.
V roce 2016 jsme například společně prezentovali významnou událost
města a kraje (výročí založení vědecké
knihovny), a to propojením výstavních
projektů tří velkých institucí. Vědecká
knihovna, Muzeum umění Olomouc
a Vlastivědné muzeum v Olomouci
zrealizovaly výstavu, která měla jednotnou vstupenku, byla jednotně prezentována i propagována, a tudíž měla
i pro turistu určitou jednotnost. Svým
způsobem ho donutila navštívit více
míst města, a tím zde strávit více času.
Dalším příkladem ideální spolupráce jsou Barokní slavnosti v Olomouci, na kterých se podílí Univerzita
Palackého, barokní spolky, filharmonie, město a kraj, divadla a některá
muzea. Turista má možnost zajít na
barokní představení do atria muzea
nebo do konviktu univerzity, prohlédnout si tematické výstavy, zúčastnit
se prohlídky barokního města apod.
Všem institucím se výrazně zvedla
návštěvnost, a co je velmi důležité,
značně se zatraktivnilo samotné město Olomouc.
Domnívám se, že společné akce,
a to nejen pro turisty, musí mít vždy
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společné téma. Obecně dobré téma je
vždy významná a „zajímavá“ osobnost.
Každý region má osobnosti, na které
může upozornit. My jsme například
v Olomouci roce 2016 prezentovali,
kromě již zmíněných, Sigmunda Freuda, maršála Radeckého nebo Karla IV.
Dobrým společným tématem je rovněž
významná událost, která ale musí mít
regionální přesah.

Vyjít vstříc různým skupinám

Jsou v podstatě tři velké skupiny turistů. Jednou jsou senioři, kteří ocení
poklidné prohlížení památek s výkladem, posezení na krásných místech
v kavárnách a rádi nakupují. Druhou
skupinou jsou rodiny s dětmi a mladí
lidé, kteří, jak já rád s nadsázkou říkám, hledají „Disneyland“ a chtějí se
bavit. Ti upřednostňují hodně atraktivních nabídek na jednom soustředěném místě. Třetí skupinu turistů
tvoří výpravy (např. školní), které
mají předem daný program a téma.
Každá skupina předpokládá jiný přístup a musí se s ní i jinak pracovat.
Děti určitě stráví více času v ZOO
než v knihovně. Nemůžeme je násilnou cestou přesvědčit, že musí do
muzeí. Naopak muzea musí za nimi.
Příkladem je výstava přímo v zoologické zahradě, a to je projekt, jaký se
v Olomouci snažíme rovněž připravit.
Samostatnými turistickými atrakcemi, které volně propojují jednotlivé instituce, jsou pak gastronomie,
sportovní akce a koncerty. To je ale
zcela specifická kapitola, která vede
bohužel stále více ke komercializaci,
a pro muzea a galerie je zde jen velmi
malá možnost zajímavé realizace.
V našem muzeu se i zde snažíme
uplatnit. Pořádáme tematické výstavy
z historie cukráren v Olomouci nebo
jednotlivých sportovních odvětví (fotbal, házená, hokej, volejbal), které
propojujeme se sportovními utkáními, focením sportovců, vydáváním
zajímavých katalogů. Většinou se ale
jedná o výstavy zajímavé pro určitou
specifickou skupinu turistů.
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Propojení památek a muzejních
expozic se ovšem netýká jen velkých
měst, jako je Olomouc. Naše muzeum, jehož zřizovatelem je Olomoucký
kraj, provozuje i nově zrekonstruovaný zámek v Čechách pod Kosířem.
Zde jsme otevřeli novou zámeckou
prohlídkovou trasu s odkazem na
zámecké pány a malíře Josefa Mánesa. V další části zámku jsme otevřeli „Muzeum filmů Zdeňka a Jana
Svěrákových“ a mohu konstatovat, že
toto propojení spolu s atraktivním zámeckým parkem trhalo v roce 2016
rekordy v návštěvnosti.
Tento turistický celek je nově
v obci propojen se známým muzeem
kočárů, rozhlednou a místním muzeem hasičů. Pořádáme koncerty, výstavy a velké společné akce (uvedl bych

například úspěšný Josefkol). Máme
společnou reklamu, propojené zázemí
s obcí (např. parkování). A výsledek?
Všem institucím se výrazně zvýšila návštěvnost a oblast se postupně stává
známou a vyhledávanou turistickou
destinací.
Spolupráce kulturních institucí
je jedna z cest, která vede ke zvýšení návštěvnosti v muzeích. Další je
pak spolupráce se školami, například
formou státem hrazených „poukázek
na kulturu pro školní mládež“, což je
forma, kterou jsem jako poradce pro
oblast kultury doporučil i panu premiérovi. Jde o velmi progresivní formu
spolupráce škol a kulturních institucí,
která by s podporou státu měla přivést
mladé lidi ke kultuře a dát kulturním
institucím nový impuls k rozvoji.

Setkávání pracovníků
informačních center, muzeí
a galerií na Vysočině
Jiří Jedlička, Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Jana Böhmová, Vysočina Tourism, p. o.

V

ysočina Tourism, příspěvková organizace se sídlem v Jihlavě, byla
zřízena Krajem Vysočina a zahájila
činnost 1. ledna 2008. Cílem této organizace je vytvoření dostatečně silné
a konkurenceschopné pozice Kraje
Vysočina na trhu cestovního ruchu
a koordinace dlouhodobě udržitelného rozvoje sektoru cestovního ruchu.
V roce 2010 byla Vysočina Tourism organizačně přidělena k Odboru
kultury a památkové péče Krajského
úřadu v Jihlavě (nyní Odbor kultury,
památkové péče a cestovního ruchu)
a díky lepší koordinaci a bližším kontaktům se otevřela možnost více „provazovat“ aktivity muzeí a galerií s aktivitami v sektoru cestovního ruchu.

V rámci koordinace spolupráce
subjektů cestovního ruchu z veřejného
i soukromého sektoru pořádá Vysočina Tourism také pravidelná každoroční setkání s pracovníky informačních center. Jejich cílem je především
vzájemné sdílení informací o probíhajících a plánovaných činnostech,
výsledcích uskutečněných aktivit,
možnostech spolupráce a dalších aktuálních tématech. Přidanou hodnotou
těchto setkání je také networking, sdílení příkladů dobré praxe a možnost
načerpání inspirace.
Z iniciativy ředitele Vysočina
Tourism Ing. Tomáše Čiháka a vedoucího Odboru kultury, památkové
péče a cestovního ruchu KrÚ v Jihlavě
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Ing. Ladislava Seidla, MBA, jsou od
roku 2015 na tyto schůzky zváni také
ředitelé muzeí a galerií zřizovaných
Krajem Vysočina. Mají možnost prezentovat činnost svých organizací, nejdůležitější výstavy a stěžejní doprovodné aktivity pro daný rok, navíc řada
výstav, koncertů a propagačních akcí
vzniká v přímé spolupráci s Vysočina
Tourism. Pracovníci informačních
center z celého kraje tak mají možnost poznat široké spektrum aktivit,
které prostřednictvím zřizovaných
muzeí a galerií podporuje Kraj Vysočina a navázat vzájemné neformální
vazby. Marketingovým pracovníkům
muzeí a galerií to pak usnadňuje komunikaci a propagaci v infocentrech
během roku.
Příkladem vzájemné spolupráce
Vysočina Tourism, muzeí, galerií a infocenter může být např. podpora Dnů
otevřených ateliérů v Kraji Vysočina,
spolupráce na celostátních marketingových tématech, např. Karel IV. (rok
2016), Baroko (rok 2017), společná
účast na veletrzích cestovního ruchu,
příprava tištěných a on-line propagačních a informačních materiálů, plánování a realizace informačních cest
pro novináře a zástupce cestovních
kanceláří, plnění obsahu regionálního
turistického portálu apod. Vše s cílem
zajistit jednotnou prezentaci celého
regionu.
Aktivita Vysočina Tourism a regionálních muzeí je dobrým příkladem,
že kulturu, cestovní ruch a památky je
dobré a nutné chápat v širším významu, jako kreativní průmysl, ve kterém
je vzájemně výhodné spolupracovat
a využívat synergií ve prospěch celku, v tomto případě Kraje Vysočina.
Jak uvádí např. Oddělení komunikace
UP v Olomouci – kulturní a kreativní
průmysly představují pro obce, města
i stát velký potenciál. Jen pro příklad:
zatímco automobilový průmysl se na
HDP ČR podílí 2 procenty, podíl tzv.
KKP je dvakrát vyšší. Znamená to, že
lidé zaměstnaní v kreativních odvětvích dokáží výrazně prospívat české
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ekonomice a kreativní odvětví svou
vysokou přidanou hodnotou přispívají
také ostatním hospodářským odvětvím. Tato oblast je v Evropě sledována
stále intenzivněji: klíčový dokument
– The Economy of Culture – vznikl

již v roce 2006 a navázala na něj celá
řada dalších dokumentů, aktivit a projektových výzev. Ministerstvo kultury
přišlo v roce 2010 se Zelenou knihou.
Ta se zaměřuje na uvolnění potenciálu
kulturních a tvůrčích odvětví v ČR.

Česká muzea a galerie očima
zahraničních muzejníků
U příležitosti konference Muzeum a změna V / The Museum and Change V jsme
se zeptali účastníků ze zahraničí: Navštívil/a jste nějaké muzeum či galerii
v ČR? Pokud ano, jak je hodnotíte?

Hajnal Kassai
Ferenczy Museum Centre, Szentendre
Ano, navštívila jsem Museum Kampa
a Národní galerii v Praze. Dále jsem
se zúčastnila společenského večera
v Národním technickém muzeu. Co
se týče Musea Kampa, byla jsem tam
již několikrát. Je to jedno z mých oblíbených muzeí v Praze, neboť je velice
podobné našemu muzeu v Szentendre, a to jak svým programem, tak
svým okolím. V NG jsem měla možnost zhlédnout výstavu o Henri Rousseauvi. Líbilo se mi, jak byl projekt
pojatý, zejména přístup kurátorky,
která se snažila dát české umělce do
kontextu francouzského umění. Národní galerii v Praze přeji, aby jednoho dne měla příležitost přesunout
se do moderní, „white cube“ budovy.

Elisabeth Heimann
House of Austrian History, Vídeň
Ano, byla jsem například v Domě
umění ve Znojmě; ale to už je hodně
dávno.

Irina Сhuvilova
New Institute for Cultural Research,
Moskva
Navštívila jsem jenom pár pražských

muzeí. Například Muzeum Franze
Kafky; to je skutečně promyšlené,
konceptuálně zvládnuté a navíc souzní s mým vnímáním tohoto fascinujícího spisovatele. Velice zajímavá výstava o kinematografii je v Národním
technickém muzeu, je intelektuální
a působivá zároveň. Také Zlatá ulička na Pražském hradě představuje
přesvědčivý příběh o každodenním
životě v autentickém prostředí. Jako
na muzejního historika na mne také
velmi zapůsobily originální exponáty
strahovského kabinetu kuriozit. Sečteno a podtrženo, návštěvník může být
s jemným přístupem k identitě a její
taktní prezentací veřejnosti v různých
scénářích objevování dědictví spokojen.

Bruno César Brulon Soares
Federal University of the State of Rio
de Janeiro – UNIRIO, Rio de Janeiro
Ano, samozřejmě. Muzea v České
republice, a zvláště pak v Praze, ve
mně vyvolala pocit, že se nacházím
na místě s ohromnou historií. To mne
oslovilo nejen z historického hlediska,
ale i z hlediska společenského a citového. V české interpretaci historie je
přítomna citlivost, jež na mě zapůsobila nečekaným způsobem. Výstavy jsou
připravovány nejenom pro uspokojení
intelektu, ale také pro požitek smyslů.
Podle mého názoru je to ten nejlepší
způsob, jakým může být výstava vytvořena.
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Navzájem se doplňujeme
Ředitelka Centrály cestovního ruchu Jižní Morava
Zuzana Vojtová o spolupráci s Moravským zemským muzeem
Jan Chmelíček
Centrála cestovního ruchu Jižní Morava
Co Vás přivedlo na myšlenku spolupráce centrály, podporující rozvoj cestovního ruchu na jižní Moravě, s kamennou paměťovou institucí jako je Moravské zemské
muzeum. Jak se zrodil nápad využít potenciálu vědecké
instituce orientované na minulost v práci destinačního
managementu?
Na začátku byl projekt „Ziele-top-Cíle“, který jsme připravovali ve spolupráci s našimi partnery v Dolním Rakousku. Rozhodli jsme se i na jižní Moravě sestavit fungující
skupinu prestižních turistických cílů, které jsou schopny
poskytovat v poznávací turistice služby na vysoké úrovni a navzájem si „posílat“ návštěvníky. Tedy informovat
je také o dalších špičkových cílech v síti. Tam nemohlo
Moravské zemské muzeum chybět. Právě při sestavování
turistických TOP cílů na jižní Moravě jsme si uvědomili,
že se zdaleka nemusíme omezit jen na propagaci toho, co
druhé největší muzeum v republice nabízí. Můžeme také
aktivně spolupracovat při vytváření nabídky. Ověřili jsme
si to poprvé v roce 2011, když jsme v rámci spolupráce na
dolnorakouské zemské výstavě spolupracovali s Etnografickým ústavem Moravského zemského muzea na přípravě
výstavy nazvané „Sousedé na talíři“. Ta představovala
kulinární fenomén jihomoravské a dolnorakouské kuchyně
a měla přispět k vzájemnému poznávání obyvatelstva na
obou stranách hranice. Cílem bylo ukázat jak odlišnosti,
tak i společné oblasti tradiční lidové, stejně jako městské
kuchyně. Téma bylo zachyceno v časovém průřezu od

druhé půli 19. století až po dnešek. Škála témat byla široká – od základního nasycení po hojnost, od primitivní
přípravy pokrmů po kulinářské mistrovství nejvyšší kvality,
od běžné stravy až po slavnostní tabule.

Výstava „Sousedé na talíři“ na veletrhu Salima

Kuchařská show v rámci doprovodného programu k výstavě

Setkala se výstava s příznivým ohlasem veřejnosti?
Určitě! Stačí se podívat na fotografie z kuchařské show
šéfkuchaře brněnské restaurace La Bouchée, který vařil
v muzejních prostorách Paláce šlechtičen v Brně, nebo si
připomenout zástup diváků, kteří přišli na výstavu v době
její instalace na brněnském veletrhu Salima. Výstava měla
úspěšné reprízy také v dolnorakouském Wilfersdorfu
a v Telči. V současné době je součástí stálých expozic
Moravského zemského muzea na zámku v Jevišovicích
na Znojemsku.

Foto: CCR JM

Foto: CCR JM

Měly tyto začátky spolupráce centrály s muzeem nějaké
pokračování?
Podobné pracovní setkání muzea a organizace zabývající se
destinačním managementem není u nás možná ojedinělé,
já si však cením toho, že v našem případě šlo skutečně
o pouhé začátky, že to, co následovalo a stále pokračuje,
se vyvinulo v synergii směřující ke stejnému cíli. Kdybych
měla hovořit o všech dalších společných projektech podrobněji, přesáhlo by to jistě možnosti tohoto rozhovoru.
Proto alespoň stručně: Po „Sousedech na talíři“ následovala spolupráce na dalších projektech, které umožňují
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téma / muzea a turismus

Po takovém výčtu by se skoro zdálo, že poslední otázka
není na místě. Ale přesto: Hodláte na základě dosavadních zkušeností v této spolupráci pokračovat?
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Určitě ano. Navzájem se doplňujeme. Zaprvé proto, že
muzea, a v našem regionu především Moravské zemské
muzeum, jsou přirozeným cílem poznávací turistiky. Měla
by být magnetem, který přitahuje bohatstvím svých stálých
expozic i aktuálních výstav.
Zadruhé proto, že máme díky zpětné vazbě určitý
přehled o tom, co v takové nabídce chybí a můžeme být
do jisté míry také spoluiniciátory nejrůznějších aktivit
muzea pro veřejnost. Typickým příkladem je třeba naše
zkušenost, že návštěvníci Brna jako metropole regionu,
ve kterém ještě žije lidová píseň, tanec, muzika, bohatsví
krojů a tradic, hledají právě v tomto městě onen symbolický klíč k poznání této tematiky.
Bohužel, po zrušení stálé etnografické expozice v Paláci šlechtičen při rekonstrukci budovy už nebyla vybudována
nová. Přitom téma lidové kultury může být v cestovním
ruchu přinejmenším stejně žádaným „vývozním artiklem“
jako Věstonická venuše, Leoš Janáček, Gregor Johann
Mendel, architektura funkcionalismu, Lednicko-valtický
areál a další turistické magnety. Těším se, že se muzeu
podaří brzy získat na vybudování takové expozice potřebné
prostředky.

Foto: CCR JM

návštěvníkům jižní Moravy lépe poznat tento region. Především bych se chtěla zmínit o projektu „Vinařské uličky
vyprávějí příběhy“, který přiblížil návštěvníkům tento
jedinečný fenomén jižní Moravy, Dolního Rakouska a také
západního a jižního Slovenska. Za vinařskými obcemi
během staletí vyrostly vinařské uličky, svého druhu malé
kopie vesnic, v nichž stojí místo domů pouze vinné sklepy.
Vytipovali jsme společně ty nejcharakterističtější v každé
vinařské podoblasti, v nich jsme potom instalovali malou
expozici, připomínající místní vinařskou tradici. Projekt
samozřejmě provázela i odpovídající publikační činnost,
webová stránka atd. Další podobný dlouhodobější projekt,
který pokračuje do současnosti, představuje cyklus výstav
Etnografického ústavu MZM nazvaný „Za humny“. Výstavy přibližují historii a etnografický profil jednotlivých
obcí, seznamují s místními formami zvykoslovných obřadů,
krojů, lokálním zemědělstvím, složením potravy našich
předků atd. To jsou pro návštěvníky Brna příležitosti
k seznámení s výraznými obcemi a regiony jižní Moravy.
I když spolupráce s Etnografickým ústavem MZM
dominuje, nezůstalo jen u ní. Odborníci z muzea se podíleli
na řadě vzdělávacích projektů centrály, spolufinancovaných
z evropských fondů. Například v projektu „Vědět a předávat“ na tématech, jež se vztahují k takovým osobnostem
regionu jako byl Leoš Janáček nebo Gregor Mendel. Seminář spojený s prohlídkou Janáčkova památníku a poslechem komentovaných ukázek ze skladatelovy tvorby, stejně
jako podobná vzdělávací akce v nejmodernější prezentaci
genetické a mendelovské tematiky v ČR – Návštěvnickém
centru Mendelianum – přispěla k zvýšení kvalifikace průvodců v cestovním ruchu i pracovníků dalších turistických
cílů, případně turistických informačních center.
Ze spolupráce s odborníky v oblasti slovanské archeologie vzešla také analýza možností efektivního využití
kulturně-historického dědictví Velké Moravy v poznávací
turistice na území Jihomoravského, Zlínského a Trnavského kraje, vytvořená v rámci projektu česko-slovenské
přeshraniční spolupráce. Spolupracující partneři se tehdy
rozhodli položit základ užší spolupráce všech velkomoravských lokalit vybavených turistickou infrastrukturou. Na
společném workshopu starostů, památkářů, vedoucích
představitelů muzeí a destinačních agentur byla prezentována analýza návštěvnosti a silných i slabých stránek
daných lokalit.
K informování návštěvníků o atraktivitách velkomoravských lokalit byla zpracována přehledná tiskovina
a také webová stránka, poprvé představující všechny velkomoravské cíle na daném území „pod jednou střechou.“

Projekt vzdělávání průvodců v Památníku Leoše Janáčka
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Představujeme

Markéta Sýsová
Hospital Kuks

K

uks je malá vesnice ve východních Čechách na spojnici mezi
Dvorem Králové a Jaroměří. Při
pohledu na obec zjistíte, že má dvě
zcela odlišné části. Levý břeh Labe je
osídlen, najdete tu obecní úřad, poštu,
restauraci či informační centrum. Na
konci 17. století zde František Antonín hrabě Špork začal budovat lázně,
tento břeh zasvětil životu a světským
radovánkám. Oproti tomu pravý břeh
zaujímá hospital s monumentálním
kostelem Nejsvětější Trojice, pod kterým má rod Šporků svou hrobku.
Hospital se začal stavět na jaře
roku 1707, od roku 1743 fungoval
jako místo péče o vysloužilé vojáky
a přestárlé, práce neschopné muže
z okolí. Takových tu bylo ubytováno
zhruba sto a starali se o ně příslušníci
řádu milosrdných bratří, jejichž posláním byla péče o poslední věci člověka.
Hospital tedy tvoří protipól vesnici
a lázním. Představuje smrt, věčnost,
zbožnost a klid. Za válek sloužil hospital i jako vojenský lazaret, kdy sem
byli sváženi k ošetření ranění vojáci.
Dům takto fungoval až do počátku
druhé světové války.
V roce 1946 přijeli na Kuks první
turisté, do roku 1969 zde fungovala
léčebna dlouhodobě nemocných a až
do začátku tohoto milénia zde byl
i Královéhradecký krajský archiv. Od
roku 1995 je hospital národní kulturní památkou ve správě Národního
památkového ústavu.
Posledních několik let je na hospitalu velmi rušno. Od roku 2010
probíhala obnova celého areálu,
známá jako projekt „Kuks – Granátové jablko“. Revitalizace se týkala
celého objektu a přilehlého okolí. Za
vše jmenujme opravy střech, fasád,
inženýrských sítí, vizuální proměnu nádvoří a obnovení bylinkových
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záhonů v zahradě. Hlavním cílem bylo
využití vnitřních prostor rozsáhlého
objektu. Dnes tedy dům ukrývá nejen
expozice přístupné návštěvníkům, ale
i vzdělávací centrum s několika učebnami a velkým přednáškovým sálem.
Pro účastníky kulturně-vzdělávacích
akcí existuje i možnost ubytování přímo v hospitalu.
Obnova areálu přinesla památce
věhlas, jaký naposledy zaznamenala
v dobách F. A. Šporka. Enormně se
zvýšila návštěvnost ze zhruba 38 000
turistů ročně před přestavbou na 140
000 turistů v roce 2015, kdy se památka po rekonstrukci opět otevřela
veřejnosti.
Příchozí návštěvník má možnost
vybrat si u nás nově z pěti prohlídkových okruhů. Základním okruhem je
hodinová prohlídka hospitalu s výkladem o hraběcí rodině Šporků, fungování hospitalu a barokní výzdobě
a symbolice – především o souboru
soch Ctností a Neřestí z dílny Matyáše B. Brauna a nástěnných malbách
z cyklu Tance smrti. Zajímavým rozšířením je návštěva rodinné hrobky
Šporků pod kostelem Nejsvětější Trojice. České farmaceutické muzeum reprezentuje expozice Historie lékáren,

kde si turisté mohou zkusit vyrobit
pilulku stejně, jako se to dělávalo za
milosrdných bratří, seznámí se s prací
lékárníka a nejčastějšími léčivy dob
minulých. Čtvrtou expozici „Historie výroby léků“ si návštěvník jako
jedinou prochází individuálně. Zde
si může prohlédnout tovární stroje,
které se k výrobě léků používaly.
Novinkou v prohlídkových okruzích je komentovaná procházka po
bylinkové zahradě. „Revitalizace Kuks
– Granátové jablko“ zpět navrátila
144 záhonů, které především v období
od května do září krásně kvetou. Právě v těchto měsících budou venkovní
prohlídky probíhat. Cílem je seznámit
návštěvníky s účelem zahrady, jejím
historickým i současným využitím,
přihlédnuto bude k popisu bylin, které
v daném období porostou. Opomenuta
nezůstane ani sochařská výzdoba.
Turisté se k hospitalu dostanou po
silnici č. I/37, v obci Kuks je záchytné
parkoviště pro osobní automobily i autobusy. Zastávka autobusových linek
Kuks (rozcestí) je nad vesnicí, vlaky
zastavují přímo za hospitalem. Cyklisté mohou svá kola uzamknout do
stojanů v areálu hospitalu. K dispozici
jsou uzamykatelné skříňky pro úschovu zavazadel a přebalovací pult pro
miminka. Ve venkovních prostorách
je povoleno pohybovat se se psem na
vodítku, do interiérů mazlíčci nesmí.
Příchozím doporučujeme navštívit
i nedaleký Braunův Betlém.

Foto: NKP Hospital Kuks

Hospital Kuks
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nové expozice

Svatomikulášská městská
zvonice
Custos Turris / Strážce města
Karel Kučera
Muzeum hlavního města Prahy

M

Foto: Archiv MMP

uzeum hlavního města Prahy
otevřelo 7. prosince 2016 pro
veřejnost druhou, finální část stálé
expozice ve Svatomikulášské městské
zvonici. Tato druhá etapa dovršila prezentaci funkce věže.
Městská věž, obecní zvonice, hodinová věž – to jsou termíny, kterými
můžeme označit štíhlou barokní stavbu v samém srdci Malé Strany. Muzeum hlavního města Prahy zde připravilo stálou expozici mapující u nás
téměř neznámý fenomén historických
měst, která seznámí návštěvníka

18

s tím, jak důležité byly pro středověká
a raně novověká města městské věže,
z nichž se na sídla dohlíželo z ochranných důvodů: kvůli živelným pohromám a ohrožení nepřátelskými vojsky.
Městské zvonice se jako samostatný fenomén začínají po českých zemích
šířit v souvislosti s rozmachem měst
v 16. století. Na tyto věže se umisťují
hodinové stroje a výjimečně i orloje.
V průběhu 18. století dochází k vyhlašování a prosazování prvních skutečně účinných požárních předpisů,
týkajících se i projektování městských

věží, které jsou plně vybaveny pro
potřeby hlásné služby. Dochází také
k profesionalizaci věžných, kteří se
již nerekrutují z dobrovolníků a řemeslníků, ale stávají se strážci měst
na plný úvazek. S rozvojem techniky
pak postupně zaniká funkce hlásných
věží, poslední jsou zrušeny do první
světové války.
Jako městská věž sloužila malostranská zvonice až do 1. prosince
1891, kdy byla hlásná funkce zrušena.
Na věži nadále pracoval bývalý hlásný
Karel Landa (1841–1909), kterému
zůstalo již jen každodenní natahování, mazaní a čištění hodin. Na věži
bydlel sám, proto sloučil dva dosavadní byty do jednoho. Když roku 1909
zemřel, převzal funkci jeho zeť Josef
Velebil (1864–1924). Za jeho služby došlo k zavedení vodovodu (1909)
a opravám exteriérových omítek. Po
dramatickém požáru roku 1925, který se dotkl Josefova syna Františka
(1904–1999), pak končí i služba údržbáře hodin, protože zničený barokní
stroj byl nahrazen novým elektrickým.
František Velebil ve věži bydlel až do
začátku 60. let 20. století. Poté zdejší byt využívali spolupracovníci StB,
kteří se prezentovali jako pracovníci
požární ochrany. Tajná policie věž využívala do roku 1990.
Zajímavou součástí této významné památky je unikátní černá kuchyně
(jediná přístupná v Praze), barokní
kanalizační systém a zvon sv. Mikuláše z roku 1576.
Ve věži se návštěvník seznámí
s náročným životem věžníků – strážců
města, s historií objektu i se zneužitím památky v době komunistického
režimu, kdy v krovu vznikl sledovací
bod I. správy SNB s krycím jménem
Kajka. V Kajce nebylo možné po nutné změně půdorysné dispozice prezentovat služebnu v autentické podobě, proto muzeum zvolilo netradiční
přístup prostřednictvím krátkého filmu, který návštěvníkovi umožní lépe
se vžít do tísnivé atmosféry minulého
režimu.

Věstník AMG 1 /2017

rozhovor

Díky sbírkám je z muzeí vidět nejen
do minulosti, ale také do budoucnosti
Rozhovor s Jiřím Žalmanem nejen o Kapesním průvodci
po muzeu a muzejnictví
Pane doktore, právě vychází
Vaše zbrusu nová publikace
k muzejní problematice, bude
to další Příručka muzejníkova?
Bude a nebude. Vždycky jsem
s trochou nadsázky říkal –
a ti, kdo mě znají, vědí, že
mluvím pravdu – že myslím,
jen když píšu. A tak se mi
často stává, že mám nějaký
záměr, něco chci říct, ale teprve když začnu psát, začne
se ten záměr rozvíjet a nakonec vznikne něco trochu, někdy dokonce značně, jiného.
Tak tomu bylo i v případě Kapesního průvodce po muzeu
a muzejnictví. Chtěl jsem napsat třetí Příručku muzejníkovu věnovanou pouze tvorbě a správě sbírek. Abych
ji trochu oživil, napadlo mě, že bych mohl zvolit formu
fiktivního rozhovoru s muzejní elévkou, které bych vložil
do úst všechny ty dotazy, týkající se „muzejního řemesla“,
na které jsem dvě desítky let odpovídal jako metodik pro
správu sbírek na ministerstvu. Jenže jakmile jsem začal
psát, muzejní elévka Karolína jakoby obživla. Ukázalo
se, že je to dáma zvídavá, zjistila, že jsem prožil s českým
muzejnictvím celé půlstoletí a začala se ptát na další a další
věci. A vznikly tak, vlastně nadplán, kapitoly o základních
principech komunikace muzea s veřejností, o řízení muzeí
a nakonec také o tom, jak to v muzeích, kde jsem pracoval,
a také na ministerstvu vypadalo a co jsem tam prožil za
těch padesát let. Je její zásluhou, že se klasická „příručka“
nakonec nekonala, text se rozrostl o vyprávění starého
pána, což mě na začátku ani nenapadlo.
Máte velký dar paměti i slova, můžeme očekávat něco
jako „paměti novodobého českého muzejnictví“? Budete
dále nějak literárně činný?
Tak paměti v té knížce jsou. Nevím ale, jestli je namístě
mluvit jen o muzejnictví novodobém. Když si vezmete, že si
připomínáme 200 let trvání českého muzejnictví (nikoliv
sběratelství, které je, samozřejmě, mnohem starší), tak
jsem s ním prožil celou jednu čtvrtinu! A tak si říkám,
že něco z toho, co pamatuji a Karolíně jsem o tom vyprávěl, už možná, zvláště pro začínající muzejníky, až tak
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„novodobé“ není. Rozhodně si také nechci hrát na historika českého muzejnictví, vyprávěl jsem Karolíně jen
o tom, co jsem sám zažil nebo převzal tak říkaje z první
ruky. A jestli ještě něco dalšího napíšu? Teď si myslím,
že spíše už ne, že už jsem všechno napsal, ale třeba ještě
„chytnu slinu“.
Právě jste ukončil, nebo spíše Vám tak nějak uplynula
doba působení na Ministerstvu kultury. Byl jste tam více
než dvě desítky let. Za tu dobu se v našem muzejnictví
událo mnohé. Jak jste to viděl „shora“?
Jsem rád, že jsem mohl být u toho, když muzejnictví
opouštělo kalné a stojaté vody „kontrolovaného živoření“ v nenormálních podmínkách totalitního režimu a že
mi bylo dopřáno s ním pak pobýt ještě skoro čtvrtstoletí
v těch vodách sice dravých, ale přirozeně tekoucích. Za
to jsem opravdu vděčný. O tom nejdůležitějším, co se
dělo v muzejnictví i na ministerstvu, viděno mýma očima,
vyprávím ve své knížce Karolíně a nebudu to prozrazovat.
A jí jsem také řekl, že jsem se na to nikdy nedíval „shora“,
tj. z pozic ředitele ministerského odboru nebo vedoucího
oddělení, ale pořád jen očima muzejníka, kterému byly ty
pozice jen na chvíli propůjčeny, aby mohl pro muzejnictví
snad něco málo udělat, a co by bez nich šlo jen těžko. To
nejzajímavější, co jsem viděl a snad k tomu i trochu mohl
přispět, bylo „vstávání muzejnictví z popela“, pokud jde
o rehabilitaci jeho prostorových, materiálních a technických podmínek a jeho otevírání se veřejnosti. Protože
mám možnost srovnávat s obdobím toho „kontrolovaného
živoření“, mám pořád pocit, že se stal doslova zázrak.
Přitom ale stále zdůrazňuji, že bychom neměli sklouznout k tomu, abychom období druhé poloviny 20. století
v muzejnictví vnímali pouze jako „dobu temna“, kdy se
nedalo nic dobrého udělat. Dalo, byť k tomu vedly většinou
cestičky mnohem užší, klikatější a hrbolatější než dnes.
Jak jsem to řekl Karolíně – byli jsme mladí, kytky kvetly,
ptáci zpívali a holky nosily minisukně…
Sledoval jsem taky s radostí, jak bylo důležité, že se
nám podařilo připravit, myslím, že docela dobrý, zákon
o ochraně sbírek. Cením si hlavně toho, že i když byla
příprava zákona poměrně dlouhá, podařilo se jej přijmout
včas. Dříve než došlo k převodu více než čtyřiceti početných
sbírek z majetku státu do vlastnictví nově zřízených krajů.
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rozhovor

To bylo důležité, protože noví vlastníci od samého počátku
sbírky spravovali podle jednotných pravidel, jejichž dodržování je kontrolováno. Pro kvalitu správy sbírek veřejných
muzeí a galerií to mělo zásadní význam.
Mohl byste si se svými zkušenostmi trochu zavěštit
a předeslat co muzejnictví dále čeká? Vidíte tam nějaká
úskalí?
To období „kontrolovaného živoření“ a deformace vztahu
muzeí k veřejnosti bylo tak devastující a tak dlouhé, že
rehabilitace stále probíhá a nějakou dobu ještě probíhat
bude. Jsem rád, že mnohé významné počiny se už staly
a o některých už víme, že se nepochybně stanou. Tím nejvýznamnějším je teď především dokončení probíhající rekonstrukce historické budovy Národního muzea a následná
instalace nových expozic. To není počin významný pouze
pro Národní muzeum, ale pro celé české muzejnictví. Jde
jednak o rehabilitaci významné národní kulturní památky spjaté s novodobou historií českého národa a jednak
o prezentaci jedné z nejkvalitnějších a bezkonkurenčně
nejrozsáhlejší sbírky muzejní povahy. Jedná se ale také
o završení zcela mimořádné a logisticky velmi náročné
investiční akce. Nejen pokud jde o samotnou rekonstrukci,
ale o všechno to, co začalo být realizováno už v polovině
90. let minulého století, aby k rekonstrukci vůbec dojít
mohlo. Vždyť bylo třeba např. vybudovat areály v Terezíně
a Horních Počernicích a získat Novou budovu NM, aby
bylo kam umístit sbírkové předměty, získat zázemí pro
zaměstnance, přestěhovat miliony sbírkových předmětů…
Bylo ale také třeba vybrat schopného generálního ředitele,
který by si dokázal sestavit optimální tým spolupracovníků
a spolu s nimi celou tu obří akci realizovat, a nezbytný byl,
samozřejmě, vstřícný přístup vlády a Ministerstva kultury,
aby mohly být uvolněny v historii českého muzejnictví
naprosto nevídané finanční prostředky.
Zatímco pro mnohá muzea, nejen státní, ale i krajská,
se prostorové, materiální a technické podmínky postupně
již vyřešily natolik, že to přineslo viditelné výsledky, Národní muzeum, byť se jeho podmínky rovněž postupně lepšily,
bylo veřejností stále vnímáno „jako ta krásná, ale zoufale
chátrající budova, z níž odpadává umělecká výzdoba, a proto do ní návštěvníci musí vcházet pod dřevěným lešením,
aby pak procházeli někdy i více než sto let starými expozicemi“. Mnozí tímto prizmatem vnímali celé české muzejnictví, protože ta budova se zlatou bání v čele Václavského
náměstí je jeho symbolem. Trvalo to déle než dvacet let po
roce 1989, než se začal tento stav, alespoň opticky, měnit.
Teprve až se ale otevřou nové expozice v rekonstruované
historické budově, začne veřejnost věřit, že se s českým
muzejnictvím opravdu něco pozitivního událo. Jsem rád,
že už není třeba věštit. Vše směřuje k tomu, že v několika
následujících letech se to skutečně stane.
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A jestli vidím nějaká úskalí? Kdysi jsem napsal, že
„díky sbírkám je z muzeí vidět nejen do minulosti, ale také
do budoucnosti, jenže jen tehdy, když v tom výhledu ony
sbírky nepřekážejí“. Bude proto záležet na tom, jak si muzea poradí s tvorbou sbírek a samozřejmě s jejich správou.
Počet sbírkových předmětů v našich muzeích neustále
a velmi dynamicky roste, jenže převažují ty, které lze získat „zadarmo“ (archeologie, přírodniny…). Ty jsou často
do sbírek zařazovány jaksi automaticky, zatímco pro jiné
podsbírky jsou přírůstky velmi pečlivě vybírány. Bohužel,
nikoliv ale pouze podle jejich schopnosti sbírky zhodnocovat, ale hlavně podle finančních možností. Na úplatné
akvizice totiž chybějí peníze, a tak jsou o ně sbírky doplňovány jen sporadicky. V tom vidím vážný rozpor, který
budou muset muzea v tomto století řešit. A budou muset
také vytrvale hledat další možnosti, jak rozvíjet komunikaci s veřejností. O to už ale velkou starost nemám, když
vidím, jak už dnes dokáží muzea a galerie připravit např.
výstavy, na které se stojí fronty.
Můžete nám prozradit, jakým způsobem si budete užívat
důchod? Bude tam místo i pro muzea?
Nějakou představu mám, jenže to bude záležet především
na zdraví, a tak se větším plánům spíše bráním. Rád bych
chtěl mít ještě nějaký čas možnost sledovat, jak si vedou
moje čtyři vnoučata. Velkou radost mi dělá vnuk Jakub,
který je ve svých sedmnácti letech už zdatným ornitologem,
a já se mu v tom snažím pomáhat. Rád bych taky připravil
ještě nějakou výstavu krajinářských fotografií a makrofotografií. Mám šumavskou chalupu, a tedy dobré zázemí
pro „lovy beze zbraní“, fotografování přírody mě naplňuje.
Možná i proto, že tak chlácholím své výčitky, že jsem kdysi
dávno zběhnul od zoologie, kterou jsem vystudoval, právě
k muzejnictví. Mám také několik malých pedagogických
úvazků, kontakty se studenty mě hodně těší.
A jestli najdu ještě čas na muzea? Především vím, co
nechci. Nechci být „přechytralým dědkem, který všude byl
a od všeho má klíče“, ke všemu se vyjadřuje a naznačuje, že
„za něj bylo líp“. Mám pocit, že naprostou většinu z toho,
co jsem mohl k muzejnictví říct a co jsem pro něj mohl
udělat, už jsem řekl a udělal. Muzejnictví mi hodně dalo,
ale snažil jsem se mu to podle svých sil vracet. Nemám
pocit, že bych mu něco dlužil a měl to ještě v důchodu
splácet. Vidím, že v muzeích, ale i na ministerstvu, je dost
lidí, kteří jsou zárukou toho, že o budoucnost muzejnictví
není třeba se obávat. Já už do toho nehodlám mluvit, pokud mě o to někdo nepožádá. Ale pokud budu moci, rád
se přijdu podívat.
Za rozhovor děkuje a mnoho tvůrčích sil
do další životní etapy přeje
Michal Janiš
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Zasedání Senátu AMG
dne 15. prosince 2016 v Národním technickém muzeu
Přítomni:
34 z 54 s hlasem rozhodovacím
6 z 23 s hlasem poradním
Jednání Senátu AMG zahájil II. místopředseda AMG PhDr. Zdeněk Kuchyňka,
který přivítal všechny přítomné a zároveň
tlumočil omluvu předsedy AMG Mgr. Ondřeje Dostála, Ph.D., jenž se zasedání
nemohl z rodinných důvodů zúčastnit.
V úvodu zasedání byla schválená návrhová komise ve složení: RNDr. Miroslava
Šandová, Mgr. Petr Kubín, Mgr. Dagmar
Viletová, a mandátová komise ve složení:
Mgr. Monika Benčová, Mgr. Petra Hejralová, RNDr. Jiří Šebestian, CSc. Zároveň byl
dle návrhu II. místopředsedy AMG PhDr.
Zdeňka Kuchyňky schválen program zasedání Senátu AMG.

Činnost Exekutivy AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval členy
Senátu AMG o činnosti AMG za uplynulé období od minulého zasedání Senátu
AMG (22. září 2016). Exekutiva AMG se
v uplynulém období sešla celkem třikrát
(18. října, 14. listopadu a 5. prosince).
Na svých zasedáních se zabývala zejména
mediálními kampaněmi, především pak
jubilejním XV. ročníkem Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a Festivalem
muzejních nocí, přípravou registrace
a akreditace muzeí a galerií, legislativou
v oblasti muzejnictví, přípravou činnosti
a návrhu rozpočtu AMG na rok 2017.
Z hlavních projednávaných témat dále
PhDr. Zdeněk Kuchyňka připomněl následující:
Unie zaměstnavatelských svazů – Dne
1. prosince 2016 byla UZS projednána
a přijata přihláška AMG. Od 1. ledna
2017 se tak AMG stává řádným členem
UZS. Již o týden dříve, dne 24. listopadu
2016, se uskutečnila společná schůze
malé tripartity, na níž byl za AMG přítomen předseda Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D. Ze schůze bylo pro AMG důležité
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projednání problematiky registru smluv,
standardů a registračního systému muzeí
a příprava akvizičního fondu MK ČR, který
by měl vzniknout do roku 2020.
Ediční činnost AMG – V roce 2017 bude
opět vycházet Věstník AMG v tištěné
podobě; byla podána žádost na MK ČR
o příspěvek na financování časopisu
(v rámci každoroční žádosti na projekt
„Zajištění informačního servisu v oboru
muzejnictví 2017“), jinak bude hrazeno
z prostředků AMG a hledat se budou
i jiné zdroje financování.
AMG také plánuje od roku 2017 vydávat
ve spolupráci s Masarykovou univerzitou
– Mendelovým muzeem malé tematické
brožury na aktuální témata oboru muzejnictví s příklady z praxe. Věnovaly by
se problematice např. právní (výpůjčka,
pracovní smlouva apod.). Doprovodnou
součástí brožur by bylo setkání na daná
témata formou debaty odborníků s doplněním dotazů z řad obecenstva.
Muzeum a změna V / The Museum and
Change V – Ve dnech 22.–24. listopadu 2016 se v prostorách Národního
archivu v Praze na Chodovci uskutečnila
v pořadí již pátá mezinárodní konference.
Ústředním tématem setkání byla problematika vlivu demografických změn na
společenskou roli muzeí. V rámci konference proběhl i druhý ročník studentské sekce. Čtvrtý blok byl připraven ve
spolupráci s Českým komitétem Modrého štítu a byl určen pracovníkům všech
tzv. paměťových institucí; tento blok se
věnoval problematice digitalizace. Záštitu konferenci poskytl ministr kultury
Mgr. Daniel Herman. Dále převzala nad
konferencí záštitu Česká komise pro
UNESCO. V rámci konference se také

dle Memoranda o vzájemné spolupráci
uskutečnilo 23. listopadu 2016 v Národním technickém muzeu společné setkání představitelů muzejních organizací
České a Slovenské republiky. Konference
se zúčastnilo přes 200 muzejníků z ČR
a dalších evropských států, ale i zámoří;
zaznělo v rámci ní na 40 příspěvků, 8 pak
v rámci studentské sekce. Z konference
by měl být v roce 2017 vydán sborník
příspěvků. Konferenci a jejímu zhodnocení se věnoval Věstník AMG č. 6/2016.
Vnitřní chod AMG – Dne 5. října 2016
se na základě usnesení dubnového Senátu AMG sešla pracovní skupina pro
diskuzi nad stávajícím zněním Stanov
AMG. Jednání se zúčastnili: ředitelka
Muzea hl. m. Prahy PhDr. Zuzana Strnadová a ředitel VHÚ plk. Mgr. Aleš Knížek,
za Exekutivu AMG PhDr. Luděk Beneš
a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Po diskuzi na
téma rozdělení hlasů mezi řádné členy
AMG, resp. navýšení počtu hlasů pro hlasování na Sněmu AMG pro velká muzea
zařazená do I. kategorie členských příspěvků bylo domluveno, že plk. Mgr. Aleš
Knížek zpracuje návrh řešení, předá jej
k doplnění PhDr. Zuzaně Strnadové a do
konce října 2016 oba společně předloží
materiál na další jednání pracovní skupiny, resp. Exekutivě AMG a dále Senátu
AMG. Návrh jsme zatím neobdrželi.
Spolupráce AMG s Národním muzeem
– Vytvoření dohody o vzájemné spolupráci bylo ze strany NM předáno AMG,
která smlouvu vypracuje dle podkladů
z předchozích jednání a předá NM ke
schválení a podepsání.
24. výroční konference NEMO – Ve
dnech 10.–12. listopadu 2016 se v Karlsruhe uskutečnila konference NEMO na
téma „Money Matters: Economic Value
of Museums“, které se za AMG zúčastnil předseda Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.
V rámci konference vystoupili zástupci
EU, kteří představili námět evropského
roku 2018 na téma „Čína a Evropa“ –
jak podpořit cestovní ruch mezi Evropou
a Čínou. Dále se na konference věnovala
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fungování NEMO a vzniku nových pracovních skupin. V současné době jsou
tři (Muzea a kreativní průmysly, IPR –
duševní vlastnictví a autorská práva, LEM
– vzdělávání a edukační aktivity v muzeích). Předseda AMG navrhl vytvoření
skupiny zabývající se muzejní legislativou
a implementací EU norem a doporučení
v právním řádu členských zemí NEMO
– sdílení zkušeností. Výroční konference NEMO v roce 2017 se uskuteční ve
dnech 9.–11. listopadu 2017 v belgickém Gentu. V rámci této konference
oslaví NEMO 25. výročí svého fungování.

kterým pouze elektronická podoba časopisu nevyhovovala. První číslo Věstníku
AMG pro rok 2017 bude věnováno tématu Muzea a turismus; na jeho přípravě se podílí i agentura CzechTourism.
PhDr. Jana Hutníková také připomněla
zvýšení členských příspěvků AMG od
roku 2017 o 17 %, které bylo schváleno na zářijovém Senátu AMG (členské
příspěvky AMG byly zvýšeny naposledy
v roce 2007).

Plán činnosti a návrh rozpočtu
AMG na rok 2017

PhDr. Luděk Beneš připomněl, že v rámci
AMG vznikla pracovní skupina, která se
pravidelně schází k přípravě materiálu
se základními tezemi k návrhu registru
a k podobě muzejních standardů. Registrace a akreditace není možná v rámci
zákona č. 122/2000 Sb., ale měla by být
realizována na základě nového zákona,
jímž budou zrušena některá ustanovení
zákona č. 122/2000 Sb., která se zabývají činnostmi muzeí a galerií (např.
§§ 10a, 10b). Zástupci pracovní skupiny
se domnívají, že nelze kategorizaci muzeí
spojovat jen se zřizovatelem z důvodu vysoké odlišnosti institucí (ČR, kraje, obce,
soukromé subjekty apod.). Je nutné najít
systém, který nebude diskriminační. Na
přípravě akreditace je pak nutné spolupracovat s UZS, AK ČR a SMO ČR, neboť
jejich členové jsou zřizovateli největšího
počtu muzeí a galerií v ČR. O podobě
registru, resp. akreditačního systému proběhla již také jednání se zástupci RG ČR
a ČV ICOM.
Dne 13. října 2016 se uskutečnil
seminář na téma „Nová Koncepce rozvoje muzejnictví a její rozvojový potenciál pro galerie a jejich zřizovatele“,
který společně přichystalo OMG MK ČR
a Metodické centrum pro muzea výtvarného umění v Národní galerii v Praze.
Na tomto plénu byl představen záměr
zřízení Registru muzeí a galerií a vybudování Národní sítě muzeí a prezentovány byly výsledky víceletého projektu
RG ČR „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a způsoby jejího

V tomto bodu jednání byly připomenuty termíny tradičních každoročních akcí
AMG. Dne 17. května 2017 se uskuteční
slavnostní vyhlášení výsledků jubilejního
XV. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis. Dny 19. května – 10. června
2017 jsou vyhrazeny pro XIII. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude zahájen
v pátek 19. května 2017 v Litoměřicích.
Pražská muzejní noc se odehraje v sobotu 10. června 2017, přičemž další termíny muzejních nocí jsou dohledatelné
na webových stránkách AMG. Ve dnech
10.–14. října 2017 se Plzeň stane dějištěm odborné mezinárodní konference
Museum Go Ahead! na téma „Význam
neformálního vzdělávání v 21. století:
Muzeum hrou (muzea), Umění hrou
(galerie) a Věda hrou (science centra)“,
jíž je AMG hlavní partnerem. Jedná se
o 11. bianuální konferenci organizace
Hands On! International Association
of Children in Museums. V Mikulově se
pak v září 2017 uskuteční konference na
téma „Archeologie v muzeích“ v rámci
26. setkání pracovníků česko-sasko-bavorsko-hornorakouských muzeí. Právě
s ohledem na větší počet významných
událostí v následujícím roce byli přítomní
požádáni, aby věnovali výběru termínů
pro své vlastní akce zvýšenou pozornost.
Jak již bylo uvedeno výše, v roce
2017 bude vycházet Věstník AMG opět
i v tištěné podobě. K tomuto kroku bylo
přikročeno na mnohé žádosti čtenářů,
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měření“. Na téma registrace a akreditace muzeí přednesl na konferenci Muzeum a změna V / The Museum and
Change V příspěvek PhDr. Zdeněk Kuchyňka se zdůrazněním pozitivních i problematických bodů při aplikaci návrhu
na muzea. Důležité je prosadit systém
registrace, který by oddělil muzea od tzv.
„nemuzeí“, a registroval by také instituce,
které ze zákona nemusí mít sbírky zapsané v CES. Systém by měl být dvoustupňový – registrace následovaná akreditací.
Registr nebude pouze seznamem muzeí,
ale také prezentací muzejní sítě v České republice (dle typů institucí a jejich
zaměření). Druhým stupněm registrace
by měla být akreditace, jejímž cílem je
zavést systém označení registrovaných
muzeí stupněm dosahované kvality vykonávaných činností. Kritériem hodnocení
by měly být výkonnostní a profesní standardy, které je nutné diferencovat pro jednotlivé typy muzeí (kategorizace – porovnávací skupiny dle specializací, velikosti
sbírek, rozpočtu instituce, počtu obyvatel
obce/města atd.). Přiznání stupně kvality
by mělo platit po stanovenou dobu a po
jejím uplynutí bude provedena reakreditace. Při ní lze stupeň kvality obhájit,
případně získat vyšší stupeň, nebo naopak označení kvality ztratit. Akreditační
řízení by mělo být dobrovolné a nemá vliv
na zařazení muzea do registru.
Jelikož Senát AMG schválil 22. září
2016 čtyři kritéria pro registraci muzeí,
pracovní skupina se nyní zabývá přípravou
kritérii pro akreditaci. Měřitelná kritéria
je možné stanovit na základě Benchmarkingu muzeí; neměřitelná kritéria je nutné porovnávat např. na základě závazné
podoby výročních zpráv, podrobnějšího
dotazníku atd., v případě pochybností
pak bude nutné navštívit instituci přímo
na místě pro posouzení sporných bodů či
nejasností. Do konce února 2017 by měla
být kritéria pro akreditaci shrnuta do základního materiálu a předložena k diskuzi
Krajským sekcím AMG. Materiál by měl
sloužit také jako podklad pro jednání s MK
ČR, RG ČR a ČV ICOM. Předsedům Krajských sekcí AMG proto Senát AMG uložil
svolat jednání sekcí s účastí zástupců
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Exekutivy AMG v období únor–březen
2017 za účelem projednání problematiky
tvorby muzejních standardů a registračního systému muzeí a galerií v ČR.

Oborová legislativa
Jak již bylo připomenuto dříve, dne
24. listopadu 2016 se na MK ČR konalo
jednání malé tripartity. AMG připomínkovala materiál MK ČR Návrh na zřízení
výběrového dotačního řízení „Akviziční
fond“, který má vzniknout dle Koncepce
rozvoje muzejnictví v letech 2015–2020.
Stanovisko AMG bylo předáno také UZS,
která chce vytvořit pracovní skupinu, jež
by se návrhem zabývala. V poradní skupině by měli být zástupci AMG a RG ČR,
první setkání by se mělo uskutečnit v lednu 2017. O registru smluv na jednání
za RG ČR hovořil její předseda Mgr. Jiří
Jůza, Ph.D. V této věci zaslala AMG
v říjnu 2016 dopis řediteli OMG MK ČR
Mgr. Pavlu Hlubučkovi s žádostí o pomoc při řešení této problematiky, vč. návrhu řešení novelou příslušného zákona.
AMG bylo dopisem ze dne 14. listopadu
2016 sděleno, že dotaz bude konzultován
s Pracovní skupinou pro posuzování právní problematiky a přestupkové agendy
zpracovávané OMG MK ČR. Stejně jako
AMG i RG ČR nechce v registru smluv
uvádět smlouvy výpůjční a pojistné, protože je tím ohrožena bezpečnost sbírek.
Stanovisko AMG bylo znovu zasláno náměstkyni ministra kultury pro řízení sekce
živého umění JUDr. Kateřině Kalistové
a náměstkovi pro řízení sekce kulturního
dědictví Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D.
Předseda AMG na jednání tripartity
také znovu připomenul problematiku nákupu sbírkových předmětů u muzeí zřizovaných ÚSC a potřebu jejího řešení. PhDr.
Zdeněk Kuchyňka v této souvislosti členy
Senátu AMG informoval, že Vláda ČR
dne 28. listopadu 2016 zamítla návrh
Zastupitelstva Středočeského kraje na
změnu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
a to z důvodu nesprávné interpretace
ustanovení zákona. Návrh kraje je shodný
se stanoviskem AMG. Vyjádření MF ČR
zdůraznilo, že pokud PO zřizované ÚSC
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pořizují sbírkové předměty za účelem
změny rozsahu sbírky muzejní povahy,
jsou povinny je hradit z fondu investic.
Způsob úhrady předmětů z příspěvku na
provoz je v rozporu se zákonem a jako takový by měl být kvalifikován jako porušení
rozpočtové kázně s případnou sankcí.
MK ČR návrh naopak podpořilo – navrhlo
ale vlastní upravenou verzi změn příslušných ustanovení zákona. V okamžiku nákupu předmětu za účelem jeho zařazení
do sbírky nejde ještě o sbírkový předmět,
tím se stává až po jeho zařazení do sbírky.
Navíc je dle MK ČR vhodné neomezovat
výjimku pouze na sbírky oceněné 1 Kč,
aby vyhovovala pro případy akvizic do
obou typů sbírek muzejní povahy. Rozpor
mezi zákonem č. 250/2000 Sb. a vyhláškou č. 410/2009 Sb. tedy stále vyřešen
není.

Mediální kampaně na rok 2017
Připravuje se návrh memoranda o spolupráci AMG s agenturou CzechTourism,
jehož úpravu připomínkovala Exekutiva AMG. Memorandum rozvíjí témata
kooperace na Národní soutěži muzeí
Gloria musaealis, Festivalu muzejních
nocí, portálu Kudyznudy.cz, prezentace
oboru muzejnictví a muzeí a galerií atd.
Na portálu Kudyznudy.cz byla spuštěna
prezentace soutěže v sekci Kultura – Muzea a galerie. Speciální logo upozorňuje
návštěvníky na muzejní instituce, které
v uplynulých čtrnácti ročnících získaly
ocenění v Národní soutěži muzeí Gloria
musaealis. U každého muzea a galerie se
objevuje soupis získaných cen za období
2002–2015.
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
– Mgr. Irena Chovančíková informovala o snaze vyvolat jednání s výkonným
ředitelem komunikace a vnějších vztahů České televize Mgr. Vítem Kolářem
o mediální spolupráci ČT v rámci soutěže.
Žádost na mediální spolupráci se také
připravuje s ČRo, který přislíbil spolupráci
během slavnostního vyhlášení výsledků
jubilejního XV. ročníku, jež se uskuteční
ve středu 17. května 2017 ve Smetanově síni Obecního domu v Praze. Nad

akcí převzala záštitu primátorka HMP
Mgr. Adriana Krnáčová; byl podán grant
na MHMP s žádostí o příspěvek na přípravu a realizaci ceremoniálu. AMG bude
opět spolupracovat také s portálem PROPAMÁTKY, který má zájem být i v dalším
ročníku mediálním partnerem akce. Na
přípravě a realizaci scény slavnostního vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok 2016
přislíbila spolupráci GASK; scéna slavnostního ceremoniálu by měla tentokrát
prezentovat muzea výtvarného umění.
Ještě během prosince 2016 by mělo
proběhnout jednání s vedením MK ČR
a ČV ICOM, na němž by se měly řešit
problematické otázky kolem návrhu připravované trojdohody mezi AMG, MK ČR
a ČV ICOM k zajištění soutěže a vyhlášení stávajícího ročníku.
Do jubilejního XV. ročníku Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis je v tuto
chvíli přihlášeno celkem 21 projektů. Ředitelka soutěže Mgr. Irena Chovančíková
proto přítomné pobídla, aby své projekty
přihlásili co možná nejdříve a neponechávali vše až na závěr ročníku. Zároveň
upozornila také na druhý ročník soutěže
Muzeum roku na portále http://www.
do-muzea.cz, kde je možné usilovat o titul
nejoblíbenější instituce v očích laické
veřejnosti.
Národní zahájení XIII. ročníku Festivalu
muzejních nocí 2017 se uskuteční v pátek 19. května 2017 v Litoměřicích a je
připravováno ve spolupráci s Ústeckým
krajem. Veškeré informace k FMN 2017
budou postupně zveřejňovány na stránkách kampaně http://www.muzejninoc.
cz, kde již funguje také aktuální online
přihláška. Termín pro přihlášení se byl
stanoven do 31. ledna 2017.

Členská základna AMG
O řádné členství v AMG projevily zájem
celkem čtyři instituce, o členství individuální pak 18 osob, z nichž 12 jsou
zaměstnanci Národního muzea.
Senát AMG zamítl přijetí Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie,
Galerie naivního umění, s. r. o., a společnosti Adjust Art, spol. s r. o., za řádné
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členy AMG. Žádost Nové galerie (projekt
Malování, kreslení, z. s.) byla prozatím
odložena.
Za individuální členy AMG byli přijati
zaměstnanci Národního muzea – Martin Fořt, DiS., Jana Kuříková, PhDr. Eva
Lachmanová, Mariana Lebedová,
PhDr. Kateřina Maýrová, Lucie Mešková, PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc.,
Mgr. Darina Svobodová, PhDr. Dagmar Štefancová, Olga Tlapáková, DiS.,
RNDr. Petr Velemínský, Ph.D., Ing. Jitka
Vykouková.
Za individuální členy AMG byli dále
přijati: doc. akad. soch. Petr Kuthan,
Mgr. Petr Skala, PhDr. Stanislav Slavík,
Ing. Hana Štouračová, Mgr. Josef Večera,
Věra Voráčková.

Různé
V závěrečné diskuzi se debata stočila
zpět k otázce muzejních standardů a registračního systému muzeí, která vyvolala
řadu otázek i obav. PhDr. Zdeněk Kuchyňka zopakoval, že registrace i akreditace
by měly být dobrovolnou záležitostí, která
má být prosta jakékoli diskriminace menších muzeí. PhDr. Pavel Ciprian při této
příležitosti upozornil na zjevnou potřebu
věnovat vysvětlení a seznámení se s touto
problematikou zvýšenou pozornost.
PhDr. Zuzana Strnadová informovala
o jednání UZS – tzv. „kulatý stůl“ k Odměňování pracovníků v kultuře, financování kultury z regionálního pohledu a aktuální situaci kultury v regionech, které
se uskutečnilo dne 6. prosince 2016 na

Nové radnici Magistrátu hlavního města
Prahy. Za AMG se tohoto jednání zúčastnila Ing. Iva Cacarová, náměstkyně pro
ekonomiku NTM.
Mgr. Petr Nekuža z Technického
muzea v Brně se vrátil ke zhodnocení
konference Muzeum a změna V / The
Museum and Change V. Posteskl si zejména nad tím, že posluchačů studentské
sekce z řad profesionálních muzejníků
bylo velmi málo, a že tak bohužel našim
budoucím kolegům a kolegyním nedáváme příliš pozitivní signál.
Jednání Senátu AMG bylo zakončeno přijetím usnesení.
Zapsali:
Michal Bařinka, Monika
Benčová, Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG ze dne 15. prosince 2016
Senát AMG vzal na vědomí:
■■ Zprávu o činnosti Exekutivy AMG za období od konání posledního Senátu AMG.
■■ Plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2017.
■■ Stav přípravy muzejních standardů a registračního systému.
■■ Informaci o vývoji oborové legislativy.
■■ Stav přípravy mediálních kampaní AMG na rok 2017.
Senát AMG schválil:
■■ Návrhovou komisi ve složení: Mgr. Petr Kubín, RNDr. Mgr. Miroslava Šandová, Mgr. Dagmar Viletová
■■ Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika Benčová, Mgr. Petra Hejralová, RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
■■ Program jednání Senátu AMG dle plánu pozvánky.
■■ Přijetí za individuální členy AMG: Mgr. Petra Skaly, PhDr. Stanislava Slavíka, doc. akad. soch. Petra Kuthana, Ing. Hany
Šťouračové, Mgr. Josefa Večeři, Věry Voráčkové.
Dále bylo za individuální členy AMG přijato 12 pracovníků Národního muzea – Martin Fořt, DiS., Jana Kuříková, PhDr. Eva
Lachmanová, Mariana Lebedová, PhDr. Kateřina Maýrová, Lucie Měsková, PhDr. Dagmar Pospíšilová, CSc., Mgr. Darina Svobodová, PhDr. Dagmar Štefancová, Olga Tlapáková, DiS., RNDr. Petr Velemíncký, Ph.D., Ing. Jitka Vykouková.
■■ Senát AMG schválil usnesení ve zde uvedeném znění.

Senát AMG neschválil:
■■ Přijetí Krajanského muzea vystěhovalectví do Brazílie za řádného člena AMG.
■■ Přijetí Galerie naivního umění, s. r. o., za řádného člena AMG.
■■ Přijetí společnosti Adjust Art, spol. s. r. o., za řádného člena AMG.
Senát AMG uložil:
■■ Předsedům Krajských sekcí AMG svolat jednání sekcí za účasti zástupce Exekutivy AMG v období únor–březen 2017 za
účelem projednání problematiky tvorby muzejních standardů a registračního systému muzeí a galerií v ČR.
Zapsala:
Miroslava Šandová
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zprávy

Proč vzniká
Registr muzeí
a galerií?
Luděk Beneš – Zdeněk Kuchyňka
Exekutiva AMG

V Koncepci rozvoje muzejnictví v České
republice v letech 2015 až 2020, kterou v létě 2015 schválila vláda, je pod
bodem 3.2.2. uvedeno zřízení Registru muzeí a galerií. Jeho cílem je odlišit
v očích veřejnosti muzea a galerie, které
odborně tvoří, uchovávají, spravují a využívají sbírky ve veřejném zájmu a poskytují
veřejnosti služby s tím spojené, od institucí, které jsou „muzei“ či „galeriemi“
jen podle názvu1 (např. v Kladně nese
název Galerie Kladno restaurace, která
vznikla přebudováním někdejší skutečné
galerie, v níž byla do začátku 90. let 20.
století vystavena díla kladenských rodáků
Cyrila Boudy, Ludviky Smrčkové a Karla Součka; známé jsou případy „muzeí“
tortury, kávy, čokolády atd.). V Koncepci
bylo stanoveno, že do 31. prosince 2016
Ministerstvo kultury uspořádá seminář
k zavedení Registru, jímž bude zahájena
odborná rozprava na toto téma. „Účelem
semináře bude mimo jiné také dosažení
shody na pravidlech registračního řízení
atp. Záměrem ministerstva – na základě
konzultací v pracovním týmu, připravujícím novelu zákona č. 122/2000 Sb. – je,
aby byl Registr zřízen zákonem.“2
Tento seminář se uskutečnil 13. října 2016 v Národní galerii pod názvem
„Nová koncepce rozvoje muzejnictví a její
rozvojový potenciál pro galerie a jejich
zřizovatele“. Ředitel Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
MK ČR Mgr. Pavel Hlubuček na něm zástupcům muzejní obce i krajských úřadů
představil koncept Zřízení registru muzeí
a galerií a vybudování Národní sítě muzeí.
Jak uvedl, vzorem při jeho přípravě byl systém Americké aliance muzeí. Certifikační

autoritou bude Ministerstvo kultury ČR
a – jak je uvedeno v Koncepci – jde
především o oddělení muzeí a galerií od
ne-muzeí a ne-galerií, přičemž proces
registrace bude probíhat formou správního řízení. Registr bude zřízen speciálním
zákonem, protože ho nelze „naroubovat“
na zákon č. 122/2000 Sb., neboť některé
sbírky zapsané v CES nikdy nebudou muzeem nebo galerií. Registrace bude dobrovolná a bude muzea a galerie rovnou
kategorizovat. Do nejvyšší kategorie ovšem budou automaticky zařazeny pouze
muzea a galerie zřizované státem a možná některá další „velká“ muzea a galerie
(Muzeum Hlavního města Prahy, Galerie
Hlavního města Prahy, Muzeum města
Brna). Z těchto institucí bude vytvořena
Národní síť muzeí. Jednotlivé kategorie by měly být teoreticky prostupné, tj.
muzea a galerie by měly mít možnost
postoupit do vyšší kategorie či naopak
se budou moci propadnout do kategorie
nižší, v praxi by to však zřejmě bylo velice
obtížné a zdlouhavé.
Předpokládá se, že instituce v každé
kategorii budou schopny plnit požadovaný souhrn standardů a vykazovat určitou výkonnost. Stanovisko k registraci
by podle slov Mgr. Hlubučka měl Ministerstvu kultury ČR dávat Český výbor
ICOM a možná i další autority. Asociace
muzeí a galerií ČR, z. s., ani Rada galerií
ČR zde ovšem výslovně uvedeny nebyly. Uvažuje se také o možnosti vytvoření
nové „autority“ (např. komise) při Ministerstvu kultury ČR. Registrovaná muzea
by měla mít přístup k určitým dotačním
titulům (např. na výstavy a expozice, na
vzdělávací programy v muzeích), popřípadě možnost využít finančních pobídek
(snížené daně, vyšší platy atd.). Pokud
jde o dotace z ISO, ty budou i nadále podporovat vlastníky sbírek registrovaných
v Centrální evidenci sbírek bez ohledu
na to, zda jde o skutečné muzeum, či jen
o pouhou sbírku. S názorem prezentovaným Mgr. Hlubučkem souzní i materiál,

1 Koncepce rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020. Brno: Moravské zemské muzeum,
2015, s. 38.
2	Tamtéž, s. 39.
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který v rámci víceletého projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích
ČR a způsoby jejího měření“, finančně
podpořeného grantem Ministerstvem kultury ČR, připravila Rada galerií ČR. Také
tento materiál počítá s „automatickou“
kategorizací galerií dle jejich velikosti
a zřizovatele. Do první kategorie by tak
byly zařazeny výhradně velké, především
státem zřizované galerie, druhou kategorii by tvořily velké krajské galerie, do třetí
kategorie by se dostaly menší galerie zřizované kraji (bývalé okresní) a konečně
čtvrtou kategorii by tvořily malé městské
či soukromé galerie.
Ačkoli se v uvedené Koncepci rozvoje
muzejnictví v České republice v letech
2015 až 2020 na mnoha místech včetně
bodu 3.2.2 mluví o spolupráci s odbornými sdruženími, tedy i s AMG, v pracovním
týmu ředitele odboru ochrany movitého
kulturního dědictví, muzeí a galerií připravujícím změnu zákona č. 122/2000 Sb.,
žádný oficiální zástupce AMG není. Na
základě neoficiálních informací o diskusích kolem registru v této pracovní skupině zřídila Exekutiva AMG vlastní pracovní
skupinu ve složení Mgr. Ondřej Dostál,
Ph.D., PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Zdeněk
Kuchyňka, Ing. Richard M. Sicha, Ph.D.,
PhDr. František Šebek, PhDr. Dana Veselská, Ph.D., a Anna Komárková, BBus
(Hons), jejímž úkolem je vytvořit pravidla
pro registraci a akreditaci muzeí a galerií,
která by ze širokého spektra těchto institucí žádnou nediskriminovala jen kvůli
jejímu zřizovateli, velikosti, malému rozpočtu a tomu odpovídajícímu malému
počtu pracovníků, popř. dle dalších neobjektivních měřítek.
Z jednání této pracovní skupiny vzešel návrh čtyř základních kritérií, která
instituce bez ohledu na její název a právní
formu musí pro zápis do Registru muzeí
splňovat současně:
1. Vlastní nebo spravuje sbírku muzejní
povahy s cílem ji uchovávat a zkvalitňovat (bez ohledu na to, zda je, či
není tato sbírka registrována v CES).
Sbírkou muzejní povahy se rozumí systematicky spravovaný soubor hmotných i nehmotných dokladů o vývoji
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přírody a člověka, který je ve své celistvosti významný pro prehistorii, historii, umění, literaturu, techniku, přírodní
nebo společenské jevy. Správou sbírky
se rozumí akviziční a deakviziční činnost, evidence sbírkových předmětů,
jejich trvalé uchování (konzervace,
preparace, restaurování, uložení);
tyto činnosti je povinen provádět buď
vlastník sbírky, nebo její správce.
2. Sbírku zpřístupňuje za stanovených
podmínek veřejnosti. Tzn., že alespoň část sbírky je bezúplatně či za
úplatu zpřístupněna veřejnosti formou
výstav nebo dlouhodobých expozic a je
stanovena otevírací doba, či způsob
zpřístupnění výstav či expozic; pokud
není pravidelná otevírací doba, sbírka
je přístupná badatelům, ať již reálně,
nebo prostřednictvím digitálních záznamů.
3. Je to instituce otevřená veřejnosti
a působící ve prospěch společnosti.
Tzn., že pravidelně informuje veřejnost
o nabízených službách a programech:
■■ každoročně vypracuje a zveřejní
výroční zprávu o své činnosti (dle
stanovených standardů, které se
stanou minimálními kritérii, jež by
měla výroční zpráva obsahovat; to
bude platit i pro organizace, které
nemají zákonem danou povinnost
uveřejňovat výroční zprávy);
■■ každoročně zpracuje a odevzdá roční statistický výkaz V-Kult (MK)
14-01;
■■ dodržuje Etický kodex ICOM a její
činnost (např. nabývání sbírkových
předmětů a jejich prezentace) není
v rozporu s právním řádem ČR.
4. Její činnost má v principu charakter
neziskové (nonprofitní) organizace.
Tzn., že organizace své celkové výnosy vynakládá na pokrytí nákladů své
činnosti (včetně přiměřené mzdy zaměstnanců). Případný zisk používá na
účel, k němuž byla zřízena (na rozvoj
této činnosti, což je vymezeno v zakládací listině), a tento zisk není použit
jako zisk majitele (majitelů) k financování jiných činností. Je-li muzeum
organizačním článkem nějaké jiné
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společnosti (firmy), vede své účetnictví na principu účetního střediska,
z něhož je průkazný princip jeho neziskovosti.
Cílem takto vymezených kritérií není
nic jiného než oddělit skutečná muzea
a galerie od těch, která – jak je uvedeno
v Koncepci – jsou „muzei“ a „galeriemi“
jen podle názvu. Hodnocení kvality činnosti muzeí a galerií by mělo být následně
provedeno v rámci akreditace, díky níž by
instituce získala příslušný stupeň kvality
(např. počet hvězdiček či jiných symbolů).
V tomto směru je ale představa
pracovní komise AMG zcela odlišná od
vize Odboru movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií MK ČR i Rady galerií
ČR. Na rozdíl od RG ČR s 27 členskými
institucemi s homogenním sbírkovým
fondem sdružuje Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 301 institucí (stav k 31.
prosinci 2016) s výrazně diferencovaným a mnohonásobně větším sbírkovým
fondem. Jen pro ilustraci je možno uvést,
že největší sbírkový fond v rámci Rady
galerií ČR má Národní galerie v Praze
s 386 422 inventárními čísly sbírkových
předmětů (převzato z CES k datu 31. 1.
2017), přičemž například z 18 muzeí,
galerií a památníků zřizovaných Středočeským krajem má největší sbírkový
fond Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy s 491 378 inventárními čísly
sbírkových předmětů ze společenskovědních i přírodovědeckých oborů (převzato
z CES k 31. 1. 2017). Jako jiný případ
můžeme uvést Galerii výtvarného umění
v Ostravě zřizovanou městem Ostravou
s 22 682 sbírkovými předměty v CES,
ročními náklady v roce 2015 ve výši 22
672 750 Kč (z toho příspěvek zřizovatele 20 480 500 Kč) a 27 zaměstnanci.3
Naproti tomu Vlastivědné muzeum Slaný
zřizované městem Slaný má srovnatelně
velký sbírkový fond 26 506 předmětů
(převzato z CES k 31. 1. 2017). V muzeu
pracuje pouze 10 zaměstnanců (někteří

jen na částečný úvazek) a náklady na
provoz včetně pobočky Národopisného
muzea v Třebízi činily v roce 2015 pouze
3 207 000 Kč (z toho příspěvek zřizovatele 2 830 500 Kč).4
A další příklad. V rámci slavnostního
vyhlášení výsledků celostátní Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis za rok
2015 byly poprvé prezentovány také
výsledky soutěže Muzeum roku s cílem
vytvořit na základě hodnocení návštěvníků ucelený žebříček českých muzeí a jejich kvality. Vítězem prvního ročníku se
stal Památník Karla Čapka ve Staré Huti
a nikoli některá z institucí, které by dle
záměru prezentovaného Mgr. Hlubučkem
měly mít automaticky nárok na zařazení
do nejvyššího stupně kvality, zatímco Památník Karla Čapka by skončil někde na
konci tohoto žebříčku.
Vzhledem k tomu, že členy AMG jsou
jak tzv. národní instituce zřizované ministerstvy a financované ze státního rozpočtu, tak na opačném pólu soukromé muzejní instituce, zřizované buď jednotlivci,
nebo spolky a financované převážně z neveřejných zdrojů, hledá pracovní skupina
AMG cesty, jak i těmto nestátním muzeím
umožnit v rámci akreditace zvýšení jejich
prestiže u veřejnosti. Zásadním nástrojem
k tomu by mohl být benchmarking, který
umožní srovnávat muzea a galerie bez
ohledu na zřizovatele ve skupinách, sestavených podle takových kritérií, jako jsou
roční rozpočet, počet návštěvníků na m2
výstavní plochy, velikost místa, kde muzeum a galerie působí atd. Data pro benchmarking budou získávána z dotazníku
V-Kult a jejich relevance bude záviset jen
na pečlivém a správném vyplnění tohoto
dotazníku ze strany muzejních institucí.
Uvedená představa registrace a akreditace byla prezentována na zasedání
Senátu AMG dne 22. září 2016. Senát
AMG vyjádřil souhlas se čtyřmi kritérii
navrženými pro registraci a uložil krajským senátorům, aby s nimi seznámili
členy jednotlivých Krajských sekcí AMG.

3 	Údaje převzaty z Výroční zprávy za rok 2015. Staženo 31. 1. 2017 z http://gvuo.cz/Doc/vyrocni%20zpravy/
vz_2015.pdf
4	Údaje převzaty z Výroční zprávy za rok 2015. Staženo 31. 1. 2017 z http://muzeum.slansko.cz/resources/
Muzeum-2015.pdf
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Zároveň se rozbíhá diskuse o způsobu
akreditace, která by měla nediskriminačním způsobem prezentovat odborné
i laické veřejnosti kvalitu činnosti muzeí
a galerií. Záměrem pracovní skupiny AMG
je, aby systém akreditace nevyhovoval
jen velkým, potažmo státním muzeím
a galeriím, a aby nebyl diskriminační vůči
menším muzeím.
Z tohoto důvodu bude potřeba vytvořit porovnávací skupiny:
1. podle specializací:
■■ všeobecná (víceoborová)
■■ výtvarného umění (galerie)
■■ specializovaná jednooborová (např.
technická muzea, muzea v přírodě)
■■ památníky osobností a událostí

2. podle velikosti sbírkového fondu:
■■ podle velikosti sbírkového fondu
u každé specializace 3 kategorie
(celkem tedy dle specializace a velikosti sbírkového fondu 12 kategorií muzeí a galerií)
3. společná kritéria (tedy ta, která budou
hodnocena u všech specializací):
■■ uložení sbírek, jejich zpřístupňování, akviziční činnost, public relations, konzervace a restaurování
■■ rozpočet, počet pracovníků (vč. pracovníků na dohody a dobrovolníků)
Měřitelná data budou přebírána z benchmarkingu, neměřitelná bude muset
instituce dodat vyplněním dotazníku.

Kritéria budou bodována a bude stanoven počet bodů, kterého musí instituce
dosáhnout, aby získala příslušné označení stupně kvality. Nebude možné, aby
v některém z kritérií dosáhla méně než
stanovené procento (např. 25 %).
Na přípravě akreditace je také nutné
spolupracovat s Unií zaměstnavatelských
svazů, s Asociací krajů ČR a se Svazem
měst a obcí ČR, protože jejich členové
jsou zřizovateli největšího počtu muzeí
a galerií. To vše s jediným cílem – vytvořit
systém, který by umožnil i těm nejmenším
muzeím s malým rozpočtem dát počtem
hvězdiček veřejnosti najevo, že jejich pracovníci odvádějí dobrou práci a že stojí za
to takové muzeum navštívit.

z činnosti AMG

Věstník AMG opět
v tištěné podobě
Jana Hutníková
Předsedkyně redakční rady
Věstníku AMG

Vážení čtenáři a příznivci Věstníku Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
po roce, kdy bylo možné číst naše periodikum pouze on-line, mám pro Vás příjemnou zprávu: Počínaje číslem 1/2017 se
vracíme k tištěné podobě! Všechna čísla
Věstníku AMG ročníku 2016 (i starší)
jsou k dispozici na webových stránkách
AMG ke stažení ve formátu PDF. Aktuální
číslo jsme rozesílali v dvouměsíčních intervalech elektronickým Bulletinem AMG
na všechny adresy vložené do Adresáře
muzeí a galerií ČR (na 2000 kontaktů), a zároveň jsme jej prostřednictvím
e-mailů distribuovali všem členům. Věstník AMG se elektronickou cestou dostával také k našim zahraničním partnerům
a spolupracujícím organizacím, na krajské úřady i do knihoven. Dle statistik návštěvnosti webu AMG byla on-line verze
časopisu zobrazena za rok 2016 celkem
5 061 krát. AMG začala v červnu 2016

Věstník AMG 1 /2017

k prezentaci Věstníku AMG nově využívat také aplikaci ISSUU, čímž významně
rozšířila okruh čtenářů i mimo muzejní
oblast. Zde se statisticky objevuje 330
pravidelně se vracejících čtenářů, kteří si
prohlédli přes 2 000 jednotlivých stránek,
což vychází cca 7 stránek na čtenáře. To
jistě není špatný dosah. Přesto souhlasíme s početnou obcí namítajících, že
pouze on-line verze vyřadila z pravidelné
konzumace významnou část čtenářské
obce. V práci řada zaměstnanců muzeí
nemá prostor na to, Věstník AMG číst,
a mnozí nedisponují možností číst ho online na cestách vlakem, tramvají, metrem.
Nemluvě o možnosti prolistovat ho při zákonné pauze v práci. V tomto roce byl proto v rámci rozpočtu AMG vytvořen prostor
pro opětovné vydávání tištěné verze časopisu. Nadále však zůstává k dispozici
i on-line verze na webových stránkách
AMG, tak jak tomu bylo již od roku 2007.
Věstník AMG bude tedy dostupný jak fandům moderních technologií, tak zastáncům tištěné klasiky. Proto, aby uspokojil
potřeby svých čtenářů, je třeba naplnit
ho zajímavými příspěvky. O to se stará
redakční rada a redakce Věstníku AMG.
Ovšem bez přispění početné autorské

obce by to nemohli zvládnout. V této souvislosti Vás proto vyzýváme: „Zasílejte své
příspěvky do Věstníku AMG!“ V muzeích
a galeriích je pořádáno množství inspirativních akcí – podělte se o své zkušenosti. Jistě máte názory na dění v našem oboru i na činnost AMG – sdělte je
svým kolegům. Určitě máte ve svém okolí
zasloužilé muzejníky – pogratulujte jim
prostřednictvím Věstníku AMG k jejich
významnému jubileu. V neposlední řadě
v každé muzejní instituci se nacházejí
předměty se zajímavými příběhy – vyprávějte je i ve Věstníku AMG. Těšíme se, že
spolu s Vámi nás bude příprava i četba
Věstníku AMG bavit.
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AMG v UZS
Ondřej Dostál
Předseda AMG

Koncem roku 2016 byla AMG přijata za
řádného člena Unie zaměstnavatelských
svazů. Členství, počínaje rokem 2017, je
pro nás další možností a příležitostí, jak
se přímo zapojit do legislativních aktivit
či prezentovat činnost AMG i obor muzejnictví jako celku.
UZS je jedním z největších zaměstnavatelských svazů v České republice.
Sdružuje na 52 svazů (cca 12 000 organizací s více jak 765 000 zaměstnanci),
je členem Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Jejím posláním je zastupovat zájmy členů a prosazovat je ve spolupráci s jednotlivými
ministerstvy, vládou i územní veřejnou
správou, připomínkuje připravované normy a veškeré legislativní úpravy, informuje členy o novelách a změnách legislativy,
má zastoupení v Tripartitě (RSHD – Rada
pro hospodářskou a sociální dohodu)
a možnost účastnit se jednání legislativní
rady vlády. UZS má dominantní postavení
v oblasti veřejných služeb, kam spadá
sféra zdravotnictví, sociálních služeb,
školství, kultury a neziskového sektoru.
V Sekci kultury UZS nyní působí
včetně AMG sedm profesních organizací.
Sekce si každoročně stanovuje svoje priority, kam např. patří témata autorského
práva, zpřístupnění digitálního kulturního
dědictví a využití výsledků digitalizace,
prosazení zákona o kultuře, dodržení
vládního prohlášení ve smyslu vyčlenění
1 % státního rozpočtu pro oblast kultury, úprava grantových položek MK ČR
a MŠMT, ad.
AMG započala v UZS aktivně působit od samého počátku svého členství.
Poskytli jsme pro další jednání podklady
týkajících se problematiky registru smluv
a zveřejňování smluv o výpůjčkách, nákupu sbírkových předmětů u muzeí zřizovaných ÚSC a daně z příjmů z hlediska majetkového prospěchu z výpůjčky.
Zástupci Exekutivy AMG se zúčastnili
již řady jednání. Jednou z klíčových
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záležitostí je tvorba nového dotačního
titulu (mimo ISO) na podporu činnosti
muzeí a galerií a jejich akvizičních aktivit.
Tématem se bude zabývat nová pracovní
skupina UZS, kde budeme zastoupeni.
UZS se nyní angažuje i v problematice
změny platových tabulek a jejího dopadu
na rozpočty ÚSC.

Online
aktualizace
Adresáře
a Kalendária akcí
na webu AMG
Monika Benčová
Sekretariát AMG

V předchozích letech jsme se pustili do
velkých změn, které vyvrcholily v létě roku
2015, kdy byla spuštěna nová podoba
webových stránek AMG – Serveru muzeí
a galerií ČR. Nový vzhled pomohl vylepšit
nejen orientaci a přehlednost webu AMG.
Od té doby s pozitivními ohlasy v zádech
nadále pokračujeme v jeho přístupnosti
pro vnější uživatele. V uplynulém roce se
událo mnoho změn, které začnou muzejníci využívat během roku 2017. Zásadní
změny se týkají aktualizace údajů Adresáře muzeí a galerií ČR a Kalendária akcí,
pro níž se dosud využívalo papírových
formulářů, jež byly pravidelně začátkem
nového roku zasílány do muzeí a jsou
také ke stažení na webu AMG. Nyní se
bude aktualizace údajů realizovat online
pomocí registrace v redakčním systému
webu AMG.
Adresář muzeí a galerií ČR a Kalendárium akcí jsou dvě sekce hojně navštěvované a oblíbené i mimo muzejní obec.
S vysokým zájmem o uveřejněné informace vzrůstají také „povinnosti“ muzeím,
v jejichž zájmu je udržovat údaje o svých
kontaktech a aktivitách aktuální. Výhodou, kterou přináší webové stránky AMG,
je propojení Adresáře s Kalendáriem akcí.

Pokud si tedy návštěvník prohlíží informace o muzeu či galerii v Adresáři, má
současně možnost zhlédnout, jaké akce
si instituce připravila, o možnosti přímého
překliknutí na webové stránky muzea či
galerie nemluvě. Přehled akcí v daném
muzeu se objevuje hned pod obrazovou
přílohou v horní části Adresáře.
Adresář muzeí a galerií ČR mohou
návštěvníci webu AMG využít již od svého
spuštění v roce 1995 (v nové podobě
od roku 2007) a od té doby se stal nepostradatelným pomocníkem pro velké
spektrum laické i odborné veřejnosti.
Svým rozsahem nejsou obě sekce nahraditelné žádným jiným prohlížečem nebo
poskytovatelem informačních služeb. Na
muzejníky je dnes samozřejmě nakládáno
více nároků na udržování aktuálních informací. Přichází tak ke slovu spravování
vlastních účtů a informací online, jejichž
úprava je mnohdy snazší než vyplňování
papírových formulářů.
Od roku 2007 tak lze na webu AMG
vyplňovat online např. přihlášku do Festivalu muzejních nocí nebo kampaně
Muzea a 20. století (aktuální kampaň
na téma „Muzea a Velká válka“) a také
přihlášku do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Nově od roku 2017 přibude
možnost aktualizace Adresáře i Kalendária akcí. Přechod na online zadávání údajů
v Adresáři a v Kalendáriu akcí samotnými
institucemi bude probíhat v několika fázích během roku 2017, např. dle krajů.
Po vyzvání institucí Sekretariátem AMG
bude možné se na základě přidělených
přístupových hesel přihlásit do redakčního systému webu AMG a spravovat účet
příslušného muzea či galerie.
Výhodou Adresáře muzeí a galerií ČR
provozovaného Asociací muzeí a galerií
ČR, z. s., je také jeho papírová podoba.
Ta zpětně poskytuje mj. přehled o vývoji organizace, který není na webových
stránkách evidován a jež v aktuální podobě na webu AMG slouží právě jako
podklad pro tištěnou verzi. Ta se těší mezi
návštěvníky muzeí a galerií neutuchající
oblibě. O dalších výhodách, které Adresář
přináší, jsme již informovali ve Věstníku
AMG č. 4/2015. V Kalendáriu akcí se
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objevují pouze aktuální akce pořádané muzei a galeriemi, jež po skončení
doby konání automaticky přecházejí do
archivu. Akce se v Kalendáriu zadávají
zpravidla v tříměsíčním rozpětí pro lepší
přehlednost. Přednostně se proto zveřejňují akce spadající do daného termínu.

Způsob aktualizace údajů
online
Aktualizace Adresáře bude probíhat
celoročně a týkat se bude všech muzeí
a galerií bez ohledu na řádné členství
v AMG. Na rozdíl od toho Kalendárium
akcí slouží jako služba pro řádné členy
AMG (instituce), a tudíž přístup do této
sekce bude povolen pouze členským institucím AMG. V obou případech bude
úpravou údajů za instituci pověřen jeden
muzejník, který bude spravovat přihlašovací údaje. K institucím lze připojit pouze
pracovní e-mailové adresy s doménou
muzea, nikoliv soukromé adresy. Výjimku
tvoří malá (one-man) či soukromá muzea a galerie, která mají „soukromou“
e-mailovou adresu uvedenou v evidenci
AMG.
Při volbě adresy pro registraci doporučujeme využít univerzálního e-mailu,
např. info@technicalmuseum.cz. Tím se
zabrání opakovaným registracím v systému (např. při odchodu zaměstnanců obstarávajících aktualizace). Instituce bude
připojena pouze k jednomu vybranému
e-mailu. Společně s výzvou k registraci
a zadání změn v Adresáři či Kalendáriu
akcí budou přiloženy manuály pro správu webu. Veškeré úpravy či zadání akcí
na webu AMG jsou před povolením do
„ostrého režimu“ zkontrolovány a povoleny správcem webu AMG. Pokud zadaná
změna neodpovídá podmínkám, nebude
v Adresáři či Kalendáriu uveřejněna.
Věříme, že nová služba online aktualizace údajů v Adresáři muzeí a galerií
ČR i Kalendáriu akcí bude dalším krokem
kupředu i ve vztahu při vzájemné komunikaci AMG nejen s členskými muzei
a galeriemi. Těšíme se na spolupráci při
postupném vylepšování poskytovaných
služeb směrem k odborné i laické veřejnosti!
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Rozvoj webových
služeb portálu
Asociace muzeí
a galerií ČR
Evžen Vaněk
EVANEK Web Design Studio

V posledním období, kterému předcházela zásadní změna designu a grafiky webové prezentace Asociací muzeí
a galerií České republiky, z. s., jsme se
soustředili na rozvoj webových služeb,
určených především pro členské instituce
sdružené v AMG.
Cílem naší snahy je usnadnit přístup
k aktualizaci údajů jednotlivých institucí,
které jsou prezentovány v Adresáři muzeí
a galerií ČR a současně nabídnout možnost, aby instituce mohly samy publikovat akce, které pořádají. Zároveň chceme
připravit systém tak, aby instituce mohly
v blízké budoucnosti publikovat na webu
AMG i odborné výstavy, které v rámci své
hlavní činnosti pořádají.
Institucím chceme nabídnout využívat potenciál webu AMG s jeho vysokou
návštěvností pro prezentování a marketing jejich akcí a výstav. Poskytované
webové služby muzeím a galeriím:
■■ Diskusní fóra – online prostředí pro
vzájemnou komunikaci;
■■ Kalendárium akcí – možnost publikovat na web profesní akce;
■■ Adresář muzeí a galerií – spravovat
vlastní data o instituci;
■■ Výstavy muzeí a galerií – možnost publikovat výstavy (připravuje se).
Z uvedeného přehledu vyplývá, že nabídka služeb je již poměrně rozsáhlá a že je
výrazně zaměřena na prezentaci a marketing pro muzea a galerie.
Je potřeba si v této souvislosti uvědomit i skutečnost, že když instituce publikuje např. určitou profesní akci přes
webové služby, tak se kromě Kalendária
akcí automaticky akce objeví na webu
i v Adresáři muzeí a galerií ČR na stránce
příslušné instituce. Obdobným způsobem
se bude chovat i publikování výstav.

V Adresáři muzeí a galerií ČR tak
návštěvník u instituce najde pohromadě
nejen aktuální nabídku všeho, co instituce právě návštěvníkům nabízí, ale i fotografie, všechny kontakty, online mapu
a podrobný popis instituce.
Pro využití webových služeb je nutné se na webu AMG nejdříve registrovat, a to prostřednictvím profesionální
e-mailové adresy navázané na doménu
instituce. Je to proto, že po přihlášení
víme, která instituce se na web přihlásila
a pokud chce např. spravovat svoje data
v Adresáři, tak je hned můžeme instituci
v přehledu webových služeb nabídnout.
To stejné se vztahuje ke Kalendáriu
akcí a v blízké budoucnosti i k výstavám.
U Kalendária už je po přihlášení připravený přehled publikovaných akcí, které
je možné upravovat, případně doplnit
o novou akci. Přihlášené instituce mají
dostupnou i běžnou správu svého účtu
včetně změny přístupového hesla.
Abychom ale také nechali nahlédnout i do zákulisní správy webové prezentace. Po registraci se instituce zobrazí v administrátorském prostředí, kde
AMG přiřadí webové služby, které bude
mít instituce možnost využívat. Pracovnice Asociace jsou přes elektronickou
poštu průběžně informovány o tom kde,
kdy a co se na webu změnilo. Důvod
je prostý. Je to jediná cesta jak udržet
schválenou koncepci dat, jejich jednotné formátování a zabezpečení obsahu
prezentace.
Webové služby jsou v samém počátku rozvoje, a tak je nutné umožnit
při rozběhu služeb větší dohled AMG
nad obsahem publikovaných dat. Proto
je vše připraveno tak, že důležité změny
obsahu, které instituce sama na webu
publikuje, se objeví na webové prezentaci
až po odsouhlasení změn Asociací muzeí
a galerií ČR, z. s.
S rozvojem využívání webových služeb se zvažuje i varianta, že instituce
budou publikovat na web přímo a pracovnice Asociace už jen publikovaný obsah zkontrolují, případně upraví tak, aby
vyhovoval pravidlům publikování v rámci
AMG.
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z konferencí

Ondřej Dostál
Předseda AMG

Ve dnech 10.–12. listopadu 2016 proběhla v německém Karslruhe již 24. výroční konference NEMO. Tématem setkání
byly finance – ekonomický rozměr a hodnota muzejních institucí, dopad jejich činnosti na kulturní turismus a další odvětví,
vytváření pracovních míst, regionální konkurenceschopnost a rozvoj spolupráce.
Konference proto nesla název „Money
Matters: The Economic Value of Museums” (volně přeloženo „Záležitosti peněz –
ekonomická hodnota muzeí“). Konference
se zúčastnilo na 170 účastníků z 36 zemí.
AMG byla reprezentována předsedou
AMG Mgr. Ondřejem Dostálem, Ph.D.;
velmi potěšující byla také účast dalších
zástupců z České republiky (např. Muzea východních Čech v Hradci Králové či
Národního zemědělského muzea, o. p. s.).
Oficiální zahájení každoročního setkání zástupců evropských muzejních
organizací, EU a dalších představitelů
působících v oblasti správy a ochrany kulturního dědictví proběhlo 11. listopadu
2016 za účasti předsedy NEMO Davida
Vuillaume, Petry Olschowski, státní tajemnice ministerstva pro vědu, výzkum
a umění v Bádensku-Württembersku,
zástupce starosty a radního pro kulturu
Karlsruhe Wolframa Jägera a prezidenta
hostitelské německé muzejní asociace
a ředitele Badisches Landesmuseum Eckarta Köhna. Hlavním přednášejícím se
stal Pier Luigi Sacco, profesor pro kulturní
ekonomii na IULM v Miláně a hostující
profesor na Harvardské univerzitě. Ve své
přednášce „Jak muzea vytvářejí hodnoty?“ identifikoval tři režimy tvorby hodnot,
zaměřil se na jejich měřitelnost a také na
sociální roli muzeí. V prvním konferenčním bloku zazněly příspěvky Richarda
Naylora, Kimmo Leva, Beatriz Plaza,
Christophera Kremera a Erica Philipparta. Přednáška, která zarezonovala sálem,
byla od generálního tajemníka Asociace
finských muzeí, Kimmo Leva. Ten vznesl
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zásadní otázku: „Výsledky hovoří samy za
sebe, tak proč nás nikdo neposlouchá?“
Sám pak přišel s novou definicí muzea:
„Muzeum je servisní organizace, která
pomáhá svým zákazníkům plnit jejich
potřeby, je zodpovědná za ochranu, studium a vzdělávání a vystavování kulturního
dědictví, stejně tak dosahuje hospodářského a společenského bohatství.“ Další
příspěvky následovaly až do odpoledních
hodin a byly zakončeny recepcí na radnici
u starosty města Karlsruhe a varhanním
koncertem v městském kostele.
Druhý den byl zaměřen na praxi, prezentaci praktických příkladů a zkušeností
a zasedání pracovních skupin NEMO.
V rámci několika tematických workshopů
byly řešeny otázky financování, EU fondů,
autorských práv, kreativních průmyslů
atd. Zbylá část dne pak byla věnována
valnému shromáždění NEMO, kde David
Vuillaume představil hlavní tři témata
činnosti pro období 2017–2021:
1. Budování kapacit s cílem zvyšování
kvality zázemí NEMO, podpora vedoucí role členů NEMO, sektoru muzeí
v rámci EU a profesionalizace činnosti
muzejních institucí.
2. Rozšíření sítě NEMO a struktury evropského muzejnictví z hlediska růz-

ného zastoupení určitých typů institucí
(specializovaných muzeí) pro lepší
soulad muzejní práce s evropským
společenstvím.
3. Zvýšení dopadu činnosti muzejních institucí v oblasti kultury a dalších oborů, podpora jejich zapojení do sektorů
vzdělávání, digitalizace, ekonomické
a sociální oblasti.
Dále byly předneseny zprávy o činnosti
NEMO a prezentovány výstupy jeho tří
pracovních skupin – LEM (The Learning
Museum; vzdělávací aktivity muzeí), IPR
Working Group (problematika autorských
práv), Museums and Creative Industries
Working Group (témata kreativních
průmyslů). Byl představen plán činnosti
a rozpočet NEMO na rok 2017. Poslední
část setkání pak byla otevřenou diskuzí
k národním otázkám a problémům jednotlivých členských organizací.
Konference NEMO byla výtečnou
možností setkat se s kolegy z celé Evropy a pobavit se o aktuální problematice
muzejní práce. Příští zasedání se uskuteční ve dnech 9.–11. listopadu 2017
v belgickém Gentu. NEMO si zde bude
připomínat 25 let své existence a zástupci AMG by zde určitě neměli chybět.

Foto: © Badisches Landesmuseum

Setkání NEMO
2016

Konference NEMO se konala v Badisches Landesmuseum v Karlsruhe
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A je to tady
zase…
A je to tady zase. Počátek roku se všemi smysluplnými a nesmyslnými výkazy,
formuláři, hlášeními, rozbory, výročními
zprávami atd. Proto je poněkud zvláštní,
že v tomto období přichází na AMG velké
množství přihlášek do Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis. Hrozbou je asi
konečný termín podání přihlášky na konci
měsíce února. Napadá mne v současné
době dosti populární termín „prokrastinace“, vše tedy na poslední chvíli. Zvláště
když byla výstava či expozice zpřístupněna před několika měsíci. A tak si vždycky
vzpomenu na slova předsedy poroty při
slavnostním vyhlášení výsledků soutěže,
kde se obrací s prosbou o včasné přihlášení. Jak vidno, slovo předsedy poroty
zůstává v rovině zbožného přání. Jak říkávala moje maminka: Říkat, neříkat, jako
když mluvím do dubu. Stává se také dost
často, že porota soutěže musí opakovaně
navštívit vzdálené místo, kde se v krátkém
časovém rozpětí hlásí různá muzea či
galerie. Ročně procestuje křížem krážem
republiku a před konečným termínem přihlášek často neví, jak se říká, kam dřív
skočit a jak skloubit vlastní povinnosti
a zájmy s funkcí člena poroty. Takže příště, prosím, ne na poslední chvíli!
Milena Burdychová
Členka poroty Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis

Propagace na
webu AMG
Jak se říká „opakování je matka moudrosti“! Mnohé instituce jsou s možnostmi
propagace na webu AMG dobře seznámeny a vkládání upoutávek na akce pravidelně využívají. Ale noví členové AMG
přibývají, a stejně tak se rozrůstají i řady
individuálních členů. Rádi proto připomeneme možnosti, které poskytuje web
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AMG. Zájem o webové stránky Asociace
ze strany laické i odborné veřejnosti je
dle počtu návštěvníků obrovský, výhoda
využití nabízených benefitů AMG je tedy
nezpochybnitelná.
Členské instituce AMG mohou využít
propagace akcí prostřednictvím Kalendária akcí, které je denně aktualizováno na
základě podkladů zaslaných z muzeí. Zároveň jsme pro propagaci kulturních akcí
i mimo muzea a galerie vytvořili speciální
sekci Dění v oboru, jež má řadu dalších
podkategorií – např. Volná místa, Publikace muzeí, Muzejní legislativa nebo
Statistika muzejnictví.
Aktivním zviditelněním se na webu
AMG tak můžete oslovit ještě širší procento svých návštěvníků! Upoutávky jsou
zveřejňovány také na Facebooku AMG.
Prezentace a propagace není nikdy dost,
tudíž rada na závěr – Posílejte, posílejte,
posílejte!!
Monika Benčová
Sekretariát AMG

Zadání a přehled
termínů
konferencí
Jistě znáte ze své zkušenosti, že stanovit
termín konference, kterou Vaše organizace plánuje není jednoduché, zejména kvůli možné kolizi s termíny jiných konferencí.
Na webu AMG, v záložce Kalendárium
akcí – Konference mohou muzea a galerie
zveřejňovat informace a získat přehled
o chystaných akcích.
V době uzávěrky tohoto čísla zde byla
upoutávka na jedinou konferenci, proto
tuto možnost připomínáme. Možnost
upoutávek se týká i daších akcí (Akce
pro děti, Akce pro školy, Komentované
prohlídky, Přednášky, Workshopy atd.).
Jiří Jedlička
redakční rada Věstníku AMG,
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

Několik poznámek
ke konferenci
Muzeum a změna V
Na konci listopadu 2016 proběhlá muzeologická konference Muzeum a změna
V byla poznamenána mnohými nedostatky, které poněkud snižují její význam
a kvalitu. Pokusím se ve stručnosti vylíčit,
jak z pohledu jejího účastníka vnímám
některé její problematické součásti.
Jako své hlavní téma si konference
vytkla problém demografických změn
a jejich vlivu na muzejní a galerijní prostředí. V tomto bodě, byť mu byl věnován
celý jeden konferenční blok, se ovšem,
krom jediného relevantního příspěvku,
o muzeích takřka nemluvilo. Nedá se
samozřejmě říci, že by příspěvky tohoto bloku nebyly zajímavé, ovšem jejich
přímý vztah k problematice muzejnictví
byl víceméně okrajový. Je pravdou, že demografické přehledy a studie mohou být
muzejním pracovníkům velmi nápomocny, je však skutečně potřebné dávat jim
takových prostor v rámci již tak značně
omezených časových možností konference? Není přeci nic jednoduššího, než
si v případě potřeby vyhledat informace
či navštívit specializovanou konferenci.
Takřka stejným problémem bylo
zařazení celého bloku příspěvků s archivnickou tematikou. Má výtka opět
nemíří na příspěvky samotné, jejichž
kvalitu zde nehodlám posuzovat. Problém vidím opět v tom, že muzeologická
(sic) konference by se měla přednostně
věnovat tématům spojeným s muzei či
galeriemi. Ne snad, že bychom se jako
pracovníci muzeí a galerií nepotkávali
s problematikou digitalizace archiválií či
fungování archivů. Archiváři však přeci
také mají své vlastní konference, které
je možno navštěvovat a obohacovat se
jimi. Je samozřejmě možné namítnout, že
interdisciplinarita je v současnosti velmi
žádaným artiklem. V případě konference
se ovšem nejednalo o živoucí propojení
více disciplín, nýbrž o pouhé postavení
několika autonomních oborů vedle sebe,
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rence vypadat. Vloni jí scházelo kritičtější
prostředí i pečlivější výběr referátů. Do
budoucna by jí snad prospěla větší sevřenost a bude-li to s ohledem na celkovou
kvalitu nutné, tak i její omezení na menší
počet konferenčních dnů.
Pavel Dvořák
Regionální muzeum
v Kopřivnici, o. p. s.

Několik
poznámek…
K textu pana kolegy Dvořáka bych chtěla připojit několik poznámek. Především
hlavním tématem konference byla měnící
se role muzeí v proměňující se společnosti. Otázka demografických změn byla
reflektována pouze v jednom z několika
bloků konference. Zcela záměrně byl
v tomto bloku věnován větší prostor popisu demografického vývoje nejen ČR.
Uvedení muzejní problematiky v širších
souvislostech je totiž dle mého mínění
úkolem těchto velkých konferencí. Zaměření na užší tematiku patří na pódia
kolokvií a seminářů na jednotlivá témata,
která probíhají v mezidobí mezi konferencemi. Uvedení těchto obecnějších souvislostí je tak příležitostí poznat prostředí,
ve kterém se muzea pohybují a výhledově budou pohybovat. Třetí jednací den
nevnímám jako „zařazení celého bloku
příspěvků s archivnickou tematikou“.
AMG je jedním ze signatářů ČKMŠ, který
každý rok pořádá podzimní konferenci
pro paměťové instituce – muzea, galerie,
archivy, knihovny a památkové objekty.
Vysoká účast na těchto konferencích ze
všech jmenovaných oborů je důkazem
toho, že v mnoha ohledech lze v těchto
oborech najít synergie. Zcela jistě to platí
v oblasti digitalizace, kde přes řadu odlišností lze identifikovat i řadu schodných
východisek, problémů i principů. Mám za
to, že to je dostatečný argument k tomu,
že byla tato problematika zařazena do
IV. bloku konference pod názvem „Vize

a nástroje změny společenské role muzeí,
archivů a dalších paměťových institucí –
Digitalizace“. Lze jistě souhlasit s tím,
že úroveň příspěvků nebyla vyrovnaná.
Některé byly podnětnější, kvalitnější. Některým by se dalo leccos vytknout. To je
však průvodním jevem většiny konferencí.
Když pro nic jiného tak proto, že pořadatel nebývá s úplným zněním referátu
seznámen. Přípravný výbor konference
tak vybírá podle předchozí práce referenta
a před premiérou příspěvku zná pouze
jeho anotaci, která určuje pouze určitý
potenciál. Skutečnou kvalitu příspěvku
poznají jak pořadatelé, tak účastníci až na
samotné konferenci. Jako člověk, který se
konference „Muzeum a změna“ účastnil
opakovaně, nemohu souhlasit s výtkou
týkající se nedostatečného prostoru pro
diskuzi. Jednak si myslím, že ve srovnání s jinými ročníky rozhodně diskuze
probíhala a byla mnohdy velmi zajímavá.
Hlavně si však neuvědomuji, že by byla
předčasně ukončena nebo přetržena.
Skončila obvykle v momentě, kdy další
diskutující nebyli k dispozici. Před jednáním konference je znám celý obsah, názvy
i anotace jednotlivých referátů, což mimo
jiné umožňuje účastníkovi vybrat si, co je
pro něj zajímavým tématem. Čas, kdy jsou
přednášeny referáty, které ho tolik nezajímají, může využít k diskuzi v kuloárech,
k navázání odborných kontaktů apod. I to
je ostatně smyslem podobných akcí.
Jana Hutníková
Exekutiva AMG

Foto: Martin Čarek, AMG

aniž by k sobě vzájemně více promlouvaly.
Proč tedy prostor, který má být jednou
za tři roky věnovaný muzeím a galeriím
takto „vyplýtvat“ a vzdát se tak jedinečné
platformy pro diskuzi a řešení muzejněgalerijních otázek?
Dalším problémem, který se mi vzhledem k zamýšlenému významu konference
zdál být palčivým, byla jistá nevyrovnanost příspěvků. Význam řady kvalitních
referátů tak byl v mých očích neustále
snižován zařazováním tematicky či obsahově marginálních příspěvků, díky nimž
bylo později obtížné rozvinout ucelenou
diskuzi nad celým tematickým blokem.
Některé příspěvky, zařazené do hlavních
bloků konference, pak měly vyloženě formu posterových prezentací. Je skutečně
nutné zařazovat do hlavního jednání konference například praktické návody k užití
webových vyhledávacích nástrojů?
Poslední bod, který je z mého úhlu
pohledu potřeba zmínit, je organizačního
charakteru. Smutným aspektem mnohých konferencí, konferenci Muzeum
a změna V / The Museum and Change V
nevyjímaje, je bohužel mnohdy zásadní
marginalizace prostoru věnovaného diskuzi. Diskuze by přitom měla být jednou
z nejvýznamnějších součástí podobných
setkání. Z diskuze se často stává neopakovatelná platforma pro zpřesňování
názorů, výměnu nápadů a myšlenek na
širokém fóru i způsob obohacení a doplnění samotných referátů. Je-li omezena
diskuze, není se k ní většinou již možno
vrátit, tak jako k příspěvkům, které bývají uveřejňovány ve sbornících. A tím se
vlastně podstatně omezuje smysl podobných setkání. Konference totiž nemá být
pouhou sérií přednášek, jejím nejvlastnějším posláním je živá výměna názorů
a myšlenek jejích jednotlivých účastníků,
která má velký potenciál posouvat obor
dopředu. Je smutné, že si toto mnozí moderátoři neuvědomili.
Byl bych nerad, aby můj příspěvek
vyzněl tak, že konference českému muzejně-galerijnímu prostředí nic nepřinesla.
Ovšem výše uvedené nedostatky, mám
dojem, přeci jen neodpovídají tomu, jak
by měla referenční mezinárodní konfe-
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Hang In There. Ateliér módní
tvorby VŠUP

Jan Marek: Svět hor
Exotika ve sbírkách Městského muzea

1. 4. – 28. 5. 2017
1. 4. – 28. 5. 2017

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbězdězí
1. světová válka
Uvolněná šedesátá
Tereza Kašparová: Fotografie
Není tu náboženská poušť…

duben – 29. 10. 2017
duben – 29. 10. 2017
duben – červen 2017
duben – 29. 10. 2017

Benešov
Muzeum Podblanicka – Benešov
1. 3. – 3. 6. 2017

Muzeum umění a designu Benešov
1. 1. – 30. 3. 2017
15. 1. – 30. 3. 2017

Beroun
Muzeum Českého krasu
Fenomén Igráček

23. 2. – 23. 4. 2017

11. 4. – 30. 5. 2017

Nová stálá expozice: Vývoj krajiny Blanenska
a Zámecká obrazárna
od 20. 2. 2017
Hvězdy stříbrného plátna
26. 1. – 24. 3. 2017
K. & R. Ježek
6. 4. – 25. 6. 2017

Blatná
Městské muzeum Blatná

Infocentrum Blatná
1. 2. – 31. 3. 2017

Vlaky na dráze Strakonice–Blatná
1. 3. – 31. 3. 2017

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Můj barevný svět
Klobouky našich prababiček

10. 2. – 15. 4. 2017
16. 3. – 21. 5. 2017

Karel Absolon – manažer a strůjce
velkých vizí
22. 2. 2017 – 2018
František Vítek – Věra Říčařová:
Jeden život
1. 10. 2016 – 30. 4. 2017
200 let MZM / Zoologické oddělení MZM 7. 2. – 5. 3. 2017
200 let MZM / Mendelianum MZM
7. 3. – 2. 4. 2017
200 let MZM / Etnografický ústav MZM 4. 4. – 30. 4. 2017
J. G. Mendel ve výtvarném díle
prof. Daniela Fairbakse

8. 3. – 2. 7. 2017

Palác šlechtičen – Etnografický ústav MZM
Folklór 2016
Beninské bronzy
Pavel Dvorský
Muzeum Photo 2016

duben – září 2017
duben – říjen 2017
15. 2. – 30. 6. 2017
17. 2. – 26. 3. 2017

Památník Leoše Janáčka
Tomáš Hlavenka: „Do lesa a dom…“
Pavel Korbička: Partitury

10. 2. – 19. 3. 2017
23. 3. – 7. 5. 2017

Pavilon Anthropos
Vítejte u neandrtálců

2. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Muzeum města Brna

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Krejčovství na Bojkovsku
Výstava Klubu filatelistů

29. 4. 2016 – 2. 4. 2017

Mendelianum

Nová stálá expozice: Archeologická expozice od 28. 2. 2017
Jan Jirovec: Šunka, škvarky, stékající
slepeniny
21. 2. – 23. 4. 2017

Blatenská nádražní poezie

Martin Rajniš: První architektura

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

Blansko
Muzeum Blanenska

Luboš Švejda: Big Apple

Užité umění a design
15. 12. 2001 – červen 2017
Šlechta před objektivem. Ateliérové
portréty aristokracie
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Milan Pekař: Vázy
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Och! Olgoj Chorchoj: Logika
emoce
9. 12. 2016 – 16. 4. 2017
Etuje pro Venuši
17. 2. – 16. 4. 2017

Jurkovičova vila

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
Z(a)traceni v čase

Neváhej a ber! Ceny Jindřicha Chalupeckého ze sbírky
Magnus Art
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
51+ Nejkrásnější české knihy
roku 2015
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Martin Horák: Spin–off
2. 12. 2016 – 19. 3. 2017
Woody Vasulka: Light Revisited
– Noisefields
20. 1. – 19. 10. 2017
21. 4. – 6. 8. 2017
Jana Kalinová
Marian Palla: Retrospektiva o 7 dějstvích 21. 4. – 6. 8. 2017

Uměleckoprůmyslové muzeum

Svět roubenek a tradic: Lidová kultura
Benešovska
Designblok Benešov 2016
/ Židle Bauhaus
Sbírka umění města Benešova
se rozrůstá

16. 12. 2016 – 16. 4. 2017

Pražákův palác

kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně

17. 2. – 31. 3. 2017
7. 4. – 21. 4. 2017

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Čtvrt století skautského oddílu Nibowaka 3. 3. – 26. 3. 2017
30. 3. – 28. 5. 2017
Kašpárci celého světa

Brno
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Aristokracie vkusu. Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou
a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtů
16. 12. 2016 – 16. 4. 2017

Vasarely
2. 2. – 2. 4. 2017
Nedělní korzo: Svět brněnských promenád
a vycházkových holí
23. 2. – 21. 5. 2017
Nechtěné dědictví: Architekt
Jan Dvořák (1925–1998)
20. 4. – 2. 7. 2017

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

Technické muzeum v Brně
Technické kreslení
1. 11. 2016 – 31. 3. 2017
Dinosauři na řetězu: Mechatronika
a iluze
15. 11. 2016 – 19. 3. 2017
100. výročí založení časopisu Zora
7. 3. – 20. 6. 2017
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Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Josef Hoffmann – Josef Frank: Od „nekonečné garnitury“
k otevřenému systému
22. 6. 2016 – 7. 5. 2017

Bruntál
Muzeum v Bruntále

Ivan Buttra: Krajinou ticha
2. 3. – 23. 4. 2017
2. 3. – 26. 3. 2017
6. 4. – 7. 5. 2017

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Nová stálá expozice: Brána do pravěku
od 3. 4. 2017
Vysvědčení v proměnách časů: Od Marie Terezie
po dnešek
1. 4. – 10. 6. 2017

Výstavní síň (Žižkovo nám. 197)

NZM – Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen, holčičkám vstup dovolen 1. 4. – 30. 10. 2017

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Příroda a lidé Albánie
duben – květen 2017
Jiří Suchý: Malby, design, obrazy tvořené
žhavým sklem
3. 3. – 21. 5. 2017
Jan Komárek: Plastiky (ze sbírek VMG) 4. 3. – 31. 12. 2017
Vladimír Kiseljov: Život jiskry
4. 3. – 10. 5. 2017
Dialog o České Lípě
7. 3. – 17. 4. 2017

Česká Třebová
Městské muzeum
Lovecké zbraně východočeských puškařů 27. 1. – 19. 3. 2017
Naši výborníci: Výtvarná zpodobení
významných osobností
7. 4. – 28. 5. 2017

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
21. 9. 2016 – 2. 4. 2017
16. 3. – 30. 4. 2017
17. 3. – 23. 4. 2017
14. 4. – 24. 9. 2017

Wortnerův dům AJG
Friedrich Feigl: Oko vidí svět
Miloslav Troup: Paříž, Paříž
Petr Kubeš: Kuběs rozostřeno

27. 1. – 16. 4. 2017
27. 1. – 16. 4. 2017
27. 1. – 16. 4. 2017

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
13. 1. – 26. 2. 2017

Havířov-Životice
Muzeum Těšínska – Památník Životické tragédie
Mnichov, okupace, osvobození

14. 2. – 16. 7. 2017

Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Hollaristé minulosti a přítomnosti
Antonín Kanta: Vibrace nitra

3. 2. – 19. 3. 2017
24. 3. – 30. 4. 2017

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Někomu život, někomu smrt:
Operace Anthropoid
Lipnická škola 25 let

24. 2. – 30. 3. 2017
3. 4. – 14. 5. 2017

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Pavel Remar: Stromovous
& Kateřina Žáková
Spolek výtvarných umělců Vysočiny

3. 3. – 9. 4. 2017
21. 4. – 11. 6. 2017

Soubor lidových staveb Vysočina
Velikonoce na Betlémě
Mozaika tradic Pardubického kraje
Jsme tu pro vás

4. 4. – 30. 4. 2017
14. 4. – 30. 6. 2017
14. 4. – 31. 10. 2017

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Patrik Hábl: V architektuře malby 23. 10. 2016 – 26. 2. 2017
Zlatý jelen Slávy Štochla
Helena Grocholová: Příroda v obrazech

1. 4. – 30. 7. 2017
4. 4. – 30. 6. 2017

Hlučín
Muzeum Hlučínska
22. 2. – 9. 6. 2017

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Car Mikuláš II. – 100 let od abdikace posledního ruského
27. 1. – 28. 5. 2017
imperátora

Sál Evropa
19. 3. – 17. 4. 2017

Dobrovice
Dobrovická muzea, o. p. s.
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4. 11. 2016 – jaro 2017
16. 12. 2016 – 5. 3. 2017
3. 3. – 2. 4. 2017
7. 3. – 26. 3. 2017
17. 3. – 16. 4. 2017

Dámy a pánové držte si klobouky
28. 2. – 20. 5. 2017
9. 3. – 29. 10. 2017
20. 1. – 31. 8. 2017

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice

S patchworkovým a Ebru srdcem
nad vodní hladinou III.
Bez práce nejsou koláče

Hmyz a jiná havěť zblízka
Poklady a kuriozity z depozitářů
Jedním tahem
Konfliktní druhy
Karel Lepík

Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Keramika Jarky Rybové
Návrat ztraceného lesku
O založení Fryštátu

4. 2. – 4. 4. 2017

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd

Libor Hřivnáč: Chrám Páně

Pavel Hlavatý: Grafika snů a skutečností 13. 2. – 12. 3. 2017
Kliment Čermák a ti druzí
28. 3. – 7. 5. 2017

Jarní výstava prací lidových tvůrců
a dětí z Dačicka

1. 12. 2017 – leden 2018
10. 3. – 14. 5. 2017

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

Krajina starých sídel: Grafiky
A. F. Kunikeho
Jozef Jankovič: Grafika a kresba
Jesenické reflexe: Dana Rygarová
& Jiří Doležel

Sklo mnoha barev
Výstava fotografií p. Výborné
Velikonoční výstava
Vltavíny a jiná přírodní skla

Ze života loutek
Dvůr ve třetím tisíciletí

Eso v rukávu – z historie hracích
a vykládacích karet

17. 2. – 8. 5. 2017

Hrabyně
SZM – Památník II. světové války
15. 2. – 20. 4. 2017
1. 3. – 30. 6. 2017

Painted by Air / Malováno vzduchem 14. 4. – 30. 11. 2017
Věrni zůstaneme: 1. československý armádní sbor
v SSSR
14. 4. – 30. 11. 2017

Fosílie Michala Potůčka
Velká vizita

27. 1. – 23. 4. 2017
24. 3. – 5. 11. 2017

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Dagmar Urbánková: Maškary
6. 10. 2016 – 27. 3. 2017
Šárka Koudelová: Prism
5. 1. – 26. 3. 2017
Možnosti malby: Patera, Tázler, Frauknecht, Kotyza. Plzeňští
autoři ve sbírkách GAVU Cheb
12. 1. – 23. 4. 2017
Václav Malina – Milan Maur:
Paralelní roky
12. 1. – 26. 3. 2017
Antonín Střížek: Ježíš (1994)
12. 1. – 2. 4. 2017

2. 2. – 28. 5. 2017
2. 2. – 30. 4. 2017

Muzeum Cheb
Krása času. Hodiny ze sbírky Muzea Cheb 8. 4. – 4. 6. 2017

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Hans Kudlich – osvoboditel sedláků

21. 1. – 18. 3. 2017

25. 11. 2016 – 9. 4. 2017
17. 1. – 14. 5. 2017
14. 2. – 11. 6. 2017

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Sladké pokušení

23. 3. – 24. 9. 2017

Včelařství

1. 4. – 30. 10. 2017

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
2. 4. – 31. 5. 2017

Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary

Jindřich Štreit: Domov (bez) domova

3. 2. – 2. 4. 2017
10. 2. – 2. 4. 2017

2. 3. – 9. 4. 2017
9. 3. – 30. 4. 2017
13. 4. – 21. 5. 2017

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

24. 1. – 26. 3. 2017
7. 2. – 21. 5. 2017
4. 4. – 28. 5. 2017

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

20. 1. – 26. 2. 2017
3. 3. – 12. 3. 2017
10. 3. – 23. 4. 2017
17. 3. – 23. 4. 2017

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava
Hic sunt leones
60 let jihlavské ZOO
Svět kostiček
Lucie Dušáková: Fotografie
Stroj času
Spolek výtvarných umělců Vysočiny
SUPŠ Jihlava–Helenín
Velikonoce s dráteníky

Guido Guidi: Pohled směrem na východ 23. 1. – 17. 3. 2017

Kačina u Kutné Hory
NZM – Muzeum českého venkova

Interaktivní galerie Becherova vila

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Břetislav Kužel – malíř rodné země
Petr Heber: Tvorba z let 1964–2017
Svetom, moje, svetom: O slovenských
drátenících
Jindřich Štreit

Nová stálá expozice: Ora et labora 		
od 2. 4. 2017
Škola základ života aneb Výuka za časů
našich prababiček
4. 2. – 30. 6. 2017
Krása hliněných dýmek
17. 2. – 18. 6. 2017

Václav Šerák a žáci: Oheň / hlína / led

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Krása kovu, ohně a damascénské oceli
Historie papírové hračky
Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán

Petrolejové lampy aneb Jak se svítilo
v časech Štěpky Kiliánové
25. 11. 2016 – 15. 3. 2017
Náš Krakonoš
7. 2. – 5. 3. 2017

20 let sklářské firmy TGK Skalice

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Skupina historie vojenského
a policejního letectva Kolešovice
Jan Švácha: Fotografie
Václav Vágner: Keramika

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Já, ozdoba!
Jakub Berdych st.
Eva Eisler

Permanence of Flow
26. 1. – 2. 4. 2017
Jiný život momentky
26. 1. – 16. 4. 2017
Kde končí vana?
1. 2. – 26. 2. 2017
Denisa Krausová
16. 2. – 23. 4. 2017
IGLOO 4: Maďarské zvukové umění
2. 3. – 28. 5. 2017
Nikdy nekončící příběh, život po umění
6. 4. – 30. 4. 2017
Romský svět
8. 4. – 23. 4. 2017

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy

Retromuseum
Pan Vajíčko: Charakter československé
reklamy
Plastimat

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

kalendárium výstav

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

2. 2. – 26. 3. 2017
7. 2. – 2. 4. 2017
10. 2. – 14. 5. 2017
21. 2. – 2. 4. 2017
23. 3. – 18. 6. 2017
30. 3. – 28. 5. 2017
4. 4. – 28. 5. 2017
8. 4. – 28. 5. 2017

Co vyprávějí staré muzejní plakáty
25 ročníků libušínské bitvy
Adolf Born

6. 1. – 2. 4. 2017
20. 1. – 16. 4. 2017
7. 4. – 30. 6. 2017

Zdena Kolečková: Metafyzika ztráty
21. 1. – 26. 3. 2017
Viktor Pivovarov: Dědečku, viděl jsi Boha? 1. 4. – 4. 6. 2017

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Nová stálá expozice:
od 1. 2. 2017
Sběratelé, mecenáši, muzejníci
Voda živá. Z historie lázeňství 30. 11. 2016 – 29. 10. 2017
Pohled do nejpočetnějších sbírkových kolekcí
klatovského muzea
10. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Petr Hyldebrant: E – Art (2014–2016) 8. 3. – 30. 4. 2017
Keramika z Bechyně: 130 let dlouhý příběh nejstarší
české keramické školy
8. 3. – 28. 5. 2017

Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Michael Wellner Pospíšil:
Paris – Můj osud
Stoleté putování Šumavou
Cesta 2016

2. 4. – 20. 6. 2017
2. 4. – 11. 6. 2017
2. 4. – 4. 6. 2017
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Kolín
Regionální muzeum v Kolíně

Letohrad
Městské muzeum Letohrad

Poklady Regionálního muzea v Kolíně
Jiří Balcar – filmové plakáty

8. 3. – 28. 5. 2017
14. 3. – 11. 6. 2017

Králíky
Městské muzeum Králíky

Martin Petr: Dřevěné sochy
V náruči památkové péče
20. 1. – 4. 3. 2017
17. 3. – 29. 4. 2017

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Jarní lidové zvyky. Výstava Klubu
lidové tvorby

3. 2. – 8. 4. 2017

Kravaře u České Lípy
Expozice lidového bydlení
Malovaný nábytek

duben – říjen 2017

Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
13. 12. 2016 – 22. 3. 2017

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Když jsem já sloužil…
Tomáš Měšťánek: Nová tvorba
Umění je stav duše XI

14. 2. – 4. 6. 2017
10. 3. – 9. 4. 2017
14. 4. – 21. 5. 2017

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Panenky v muzeu

duben – červen 2017

Ležáky – Miřetice u Hlinska
Pietní území Ležáky
Ostnaté spomienky
10. 1. – 31. 3. 2017
Cesta k velkému vítězství nad nacismem:
Od Stalingradu do Prahy
1. 4. – 31. 8. 2017

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Není malých mistrů: Německá grafika 16. století
ze sbírky OGL
16. 12. 2016 – 5. 3. 2017
Anna Hulačová: Cena Jindřicha
Chalupeckého
10. 3. – 25. 6. 2017
Richard Loskot: Základní výzkum
10. 3. – 28. 5. 2017
František Tkadlík (1786–1840)
10. 3. – 18. 6. 2017
Písmo v obraze
10. 3. – 28. 5. 2017
Josef Čapek – František Hrubín – Jan Skácel – Miloslav
Kabeláč: Nespatříte hada
27. 1. – 30. 4. 2017
Náš císař
15. 12. 2016 – 12. 3. 2017
Cvičím, cvičíš, cvičíme – v libereckém
Sokole!
9. 2. – 2. 4. 2017
Canis pictus: Pes na historické
fotografii 1839–1918
23. 2. – 28. 5. 2017
Remigijaus Kriuko: Sklo
23. 3. – 14. 5. 2017

Lidice
Památník Lidice
Nová stálá expozice: Domek č. p. 116

od 29. 3. 2017

Lidická galerie
Martin Homola a Michal Fiala: Spectaculum aneb
Jak se žije umělci
15. 12. 2016 – 30. 4. 2017
Osobnosti ostravské operace

28. 1. – 26. 3. 2017
1. 4. – 7. 5. 2017

Lešná
Muzeum regionu Valašsko – Zámek a park v Lešné
7. 3. – 21. 5. 2017
1. 4. – 31. 8. 2017
1. 4. – 31. 8. 2017
1. 4. – 31. 8. 2017
8. 4. – 17. 4. 2017

4. 1. – 31. 3. 2017
1. 4. – 30. 6. 2017

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Příroda Českého středohoří
Fenomén Merkur

Hoši od Zborova: Podpisy významných legionářů
4. 3. – 9. 4. 2017
ze soukromé sbírky Františka Frolíka
Velikonoční výstava
9. 4. – 9. 4. 2017
Historie trampingu
13. 4. – 14. 5. 2017

4. 1. – 30. 4. 2017

Výstavní síň pod Tribunou
Děti ve válce
Japonský dětský válečný deník

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
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Muzeum řemesel Nový Dvůr Letohrad

Výstavní síň In Memoriam

Chryzantéma a meč. Umění a materiální kultura
starého Japonska
13. 2. – 23. 4. 2017

Za zimních večerů v chalupách
Fotografie Josefa Antoše

4. 4. – 24. 5. 2017
4. 4. – 24. 5. 2017

Severočeské muzeum v Liberci

Dorota Sadovská: Léčba bílou
7. 6. 2016 – 9. 4. 2017
Ty děti si pořád hrají. Dětská tematika
v díle bratří Čapků
6. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Vladimír Véla: Předpoklady
20. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Petr Fiala: Český horizont
20. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Penocze: Plán3
20. 11. 2016 – 9. 4. 2017
Restaurovaná díla na papíru
ze sbírek GASK
25. 11. 2016 – 29. 10. 2017
Josef Hampl: Šitá grafika
19. 2. – 23. 4. 2017
Zbyněk Janáček: Serigrafie
19. 2. – 23. 4. 2017
Josef Hnízdil: Odložený případ
26. 3. – 21. 5. 2017

Křehká těla, křídla motýlí
Hvězdy stříbrného plátna
Svět starých rádií
Krajina v obrazech
Velikonoce na zámku

19. 1. – 22. 3. 2017
29. 3. – 13. 4. 2017

Zámek Letohrad

Lubomír Štefka: Muž, kterého nosíme
na sobě
Mira Dušková: Krajiny a města

Od meče k pušce

Malé hrátky se zvířátky
Jaro v muzeu

26. 1. – 26. 3. 2017
13. 4. – 4. 6. 2017

Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Jaromíra Němcová: Vrtstvami
Josef Váchal: Ten, kdo kněhoznačky
pilně sbírá…

11. 2. – 2. 4. 2017
8. 4. – 4. 6. 2017

Regionální muzeum v Litomyšli
Příroda Litomyšlska – ruderál
Imaginárium v Litomyšli

10. 1. – 9. 4. 2017
5. 2. – 3. 9. 2017

Litovel
Muzeum Litovel
Paměť starých krovů a střech

1. 2. – 23. 4. 2017

Zlatá éra českého filmového plakátu
Fotograf Jindřich Štreit:
Výběr z díla

7. 2. – 19. 3. 2017
26. 3. – 23. 4. 2017

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
O včelách a lidech

1. 2. – 21. 5. 2017

Louny
Oblastní muzeum v Lounech

Studentský plakát 1996–2016: 20 let ateliéru Grafického
designu UTB ve Zlíně
23. 2. – 9. 4. 2017
Putování po stavbách slavných tvůrců moderní architektury
Zlínského kraje
13. 4. – 14. 5. 2017

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Výstava Pohádkového království. 20. ročník soutěže
Turistická pohlednice ČR
1. 4. – 21. 4. 2017

Holubovo putování jižní Afrikou
Slabikáře z celého světa

18. 1. – 12. 3. 2017
31. 1. – 19. 3. 2017

Mariánská Týnice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Jubilanti Hollaru

28. 3. – 14. 5. 2017

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Muzeum a sbírky
7. 2. – 5. 3. 2017
50 let s MŠ Zvoneček
7. 2. – 5. 3. 2017
Velikonoční dávnohrátky aneb „Jak to bylo
u Kudrnů“
6. 3. – 2. 4. 2017
Kašpárkův rok 2016 obrazem
7. 3. – 2. 4. 2017
Věže na fotografiích Blanky Vágnerové
7. 3. – 2. 4. 2017
Velikonoce v kavárně
4. 4. – 30. 4. 2017
Mámo, táto! Podívej, co umím…
4. 4. – 30. 4. 2017

Mladá Boleslav
Městský palác Templ

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Hynek Luňák: Retrospektiva

13. 1. – 17. 4. 2017

Horácké muzeum
Antonín Kašpar: Strážci
Hynek Luňák: Retrospektiva
Fotografie Aloise Podlouckého
Photographia Natura 2016

13. 5. 2016 – 28. 9. 2017
13. 1. – 17. 4. 2017
15. 1. – 14. 5. 2017
3. 2. – 12. 3. 2017

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Václav Burle: Houby Křivoklátska

březen – duben 2017

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Art déco na Novoborsku
Na tělo – skleněný šperk

11. 2. – 31. 5. 2017
4. 3. – 31. 5. 2017

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

Margaryta Sheiko: Jeho vrchnost portrét 16. 1. – 5. 3. 2017
Holky od barev
13. 2. – 16. 4. 2017
Marie Bartáková: Obrazy
6. 3. – 7. 5. 2017
Václav Kořínek
19. 4. – 21. 5. 2017

Muzeum Mladoboleslavska
Rodinná dílna Jelínků
Obrázky z Mladé Boleslavi:
Staré město
Lucemburské opraski

Dámou v každé době

3. 3. – 18. 6. 2017

Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Knižní svět Bohumila Hrabala

3. 2. – 31. 5. 2017

2. 1. – 30. 12. 2017

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci

11. 2. – 23. 4. 2017
28. 2. – 28. 5. 2017

Jachting v Olomouckém kraji
Milování v přírodě: Průvodce intimním
životem zvířat

ŠKODA Muzeum
Úspěchy vozů ŠKODA na Rallye
Monte Carlo

Napajedla
Muzeum Napajedla

kalendárium výstav

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie v Lomnici nad Popelkou

3. 3. – 30. 4. 2017
7. 4. – 24. 9. 2017

Opava
Slezské zemské muzeum
24. 2. – červenec 2017

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
„70“ a „80“ v Mnichově Hradišti

duben – květen 2017

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Fenomén Merkur

19. 1. – 9. 4. 2017

17. 2. – 7. 5. 2017
24. 2. – 31. 8. 2017

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Michal Burget – Petr Fiala:
Nomen omen
Dmitrij Ivanovič Melnikov: Romanovci
Ruské malířství 19. a počátku
20. století
Julius Mařák a jeho žáci jako grafici
Darja Čančíková: Pokaždé jinak

Památník Petra Bezruče
Toulky muzejního fotografa

Most
Oblastní muzeum v Mostě
Egypt – dar Nilu
Třetihorní flora Mostecké pánve

Můj svět
3. 3. – 16. 3. 2017
Jan II. kníže z Lichtenštejna: Mecenáš a donátor
Slezského zemského muzea
31. 3. – 20. 8. 2017

21. 1. – 19. 3. 2017
26. 1. – 19. 3. 2017

22. 2. – 30. 7. 2017

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Album 76
Tradice v proudu modernity
Narušená imaginace

18. 1. – 5. 3. 2017
18. 1. – 31. 12. 2017
25. 1. – 26. 3. 2017

Ostravské muzeum
Korunovační klenoty
v dějinách světa

9. 12. 2016 – 5. 3. 2017

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Luděk Vojtěchovský: Černobílé světy

5. 4. – 18. 6. 2017

Dům U Jonáše
1. 4. – 12. 11. 2017
1. 4. – 18. 6. 2017
6. 4. – 18. 6. 2017

Vojmír Vokolek: Mizející poselství
Architektura Pardubic a okolí:
Prior Pardubice

27. 3. – 4. 6. 2017
27. 3. – 4. 6. 2017
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Východočeské muzeum v Pardubicích

Dům U Kamenného zvonu

Krása z blízka i z daleka
Táhni… ale vrať se!
Svět kostiček

Eduard Steinberg: From Moscow to Paris 24. 2. – 28. 5. 2017

3. 3. – 17. 4. 2017
24. 3. – 10. 9. 2017
31. 3. – 4. 6. 2017

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

Aleš Veselý

7. 5. 2016 – 5. 3. 2017

„Galerie“ – Lukáš Jasanský a Martin Polák uvádějí
Jana Mertu
2. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Richard Deacon
14. 4. – 17. 9. 2017

7. 5. 2016 – 5. 3. 2017

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Pomalu začalo být zase dobře

Příliš mnoho zubů

Těšínsko na pohlednicích

17. 3. – 23. 4. 2017

Pavel Roučka: Mezi askezí a extází

16. 2. – 30. 4. 2017

Pražské biografy: Pomíjivé kouzlo
potemnělých sálů
Pražské veduty 18. století

1. 3. – 30. 4. 2017

Obnova Müllerovy vily 1997–2000

1. 3. – 28. 5. 2017

Oděvní hry: 60 let umění a řemesla
SPŠ oděvní
20. 11. 2016 – 23. 4. 2017

2. 3. – 28. 3. 2017

Muzeum Policie ČR

4. 4. – 28. 5. 2017

Život ve stínu šibenice
Šlechtická poselství
Zlaté české ručičky

Zaniklý svět stolních společností aneb
Sociální síť před sto lety
27. 10. 2016 – 1. 5. 2017

Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy

Očím skryté: Podkresba na deskových obrazech14.–16. st.
ze sbírek NG v Praze
24. 2. 2017 – 17. 9. 2018

Salmovský palác
Charta 77 ve fotografii
Příběh Charty

„13“

Šternberský palác
24. 2. – 21. 5. 2017

Západočeské muzeum v Plzni
25. 2. – 4. 6. 2017
23. 3. – 28. 5. 2017

Valdštejnská jízdárna
František Skála: Jízdárna

Veletržní palác

Lidová zbožnost na Plzeňsku

Prostory Magdaleny Jetelové
Aj Wej–wej

14. 4. – 27. 8. 2017

Národopisné muzeum Plzeňska
3. 2. – 18. 6. 2017

Poděbrady
Polabské muzeum
24. 1. – 31. 5. 2017

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
– Centrum Bohuslava Martinů

20. 1. 2017 – 6. 2. 2019
14. 3. 2017 – 6. 2. 2019

Andrea del Sarto: Madona
s dítětem
11. 11. 2016 – 26. 3. 2017
Michaela Maupicová: After Rembrandt
9. 1. – 9. 5. 2017

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

10. 3. – 3. 9. 2017
17. 3. – 31. 8. 2017
17. 3. 2017 – 7. 1. 2018

Národní muzeum
České muzeum hudby
Když císař umírá
30. 11. 2016 – 26. 3. 2017
16. 2. – 29. 3. 2017
Josef Mysliveček (1737–1781)
Ladislav Vycpálek (1882–1969)
16. 2. – 29. 3. 2017

Muzeum Bedřicha Smetany
11. 2. – 2. 4. 2017

Praha
Armádní muzeum VHÚ Praha

Putování za rodokmenem
Bedřicha Smetany

27. 4. 2016 – 24. 4. 2017

Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur

311 – Příběhy sbírkových předmětů
21. 12. 2016 – 31. 8. 2017
VHÚ Praha

Lovci lebek

Galerie hlavního města Prahy
Colloredo–Mansfeldský palác

Druhý život husitství
Československý legion
v Polsku 1939

Josef Žáček

1. 8. 2016 – 30. 6. 2017
18. 1. – 31. 3. 2017
24. 1. – 30. 6. 2017

Národní galerie
Klášter sv. Anežky České

Interiéry duše: Umělecké bytování v prostoru
Loosových plzeňských architektur
1. 2. – 30. 4. 2017

Svět fotoaparátů

9. 3. – 28. 5. 2017

Zámecký areál Ctěnice

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni

Ludmila Kristová: Nahoře dole

6. 4. 2016 – 19. 3. 2017
15. 3. – 4. 6. 2017

Studijní a dokumentační centrum Norbertov

Obrazy pařížského Čecha Františka Januly
Čarovný svět krystalů pegmatitů
Čertova břemene
Miloslava Říhánková: Gobelíny
& Dalibor Říhánek: Obrazy a kresby
Obrazy 19. a 20. století
ze sbírky Karlštejnská, a. s.

Plzeň ve století světla
Společenský život hmyzu

31. 1. – 9. 4. 2017

Muzeum hlavního města Prahy

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Světla, šero a temnoty: Umění
českého 19. století

28. 1. – 23. 4. 2017

Museum Montanelli

Petřvald u Karviné
Technické muzeum

Miroslava Zychová

31. 3. 2017 – 29. 10. 2018

Městská knihovna

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
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Trojský zámek

3. 3. – 18. 6. 2017

4. 11. 2016 – 18. 6. 2017

Národní památník na Vítkově

Dům fotografie

Nová budova

Karel Kuklík: Fotografický dialog s krajinou 7. 2. – 14. 5. 2017

Retro

13. 5. 2016 – 26. 3. 2017
15. 12. 2016 – 2. 4. 2017
17. 6. 2016 – 30. 4. 2017

Historie školních budov. Od tereziánských reforem
po současnost
6. 10. 2016 – 31. 8. 2017
Za časů české královny Marie Terezie 16. 2. – 31. 12. 2017

Národní technické muzeum
Nová stálá expozice: Herna Merkur
od 1. 2. 2017
Český kinematograf. Počátky filmového
průmyslu (1896–1930)
28. 9. 2016 – 21. 5. 2017
Člověk a telefon
16. 11. 2016 – 30. 4. 2017
Ostře sledované vlaky
7. 12. 2016 – 30. 4. 2017
Svatopluk Král – hra (s) technikou
22. 2. – 1. 10. 2017

Národní zemědělské muzeum Praha
Rozkulačeno! Půl století perzekuce
selského stavu
25. 5. 2016 – 31. 3. 2017
Z fotoarchivu NZM I. / Lidé a zvířata
7. 2. – 31. 3. 2017

Památník národního písemnictví
Wenceslaus Hollar Bohemus: Řeč jehly
a rydla
duben – červen 2017

Grabova vila
Kdo jsem. Bohumil Hrabal: spisovatel – Čech
– Středoevropan
3. 2. – 5. 3. 2017

Letohrádek Hvězda
20. 4. – 28. 5. 2017

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Galerie Josefa Sudka
Sonja Bullaty & Josef Sudek

9. 2. – 21. 5. 2017

Chvalský zámek
Dracula a ti druzí aneb Upíři
na Chvalském zámku

14. 1. – 9. 4. 2017

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

Mykokosmos – tajemný svět hub

3. 4. – 31. 10. 2017

Přeštice
Dům historie Přešticka
Autíčka Jirky Beneše aneb Když si
tatínek hraje
Zachráněné panenky Jarmily Strakové

Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
1. 12. 2016 – 30. 4. 2017

Prachatické muzeum
Z všedního dne za romantikou

5. 4. – 31. 5. 2017

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

4. 4. – 29. 10. 2017

Předklášteří
Muzeum Brněnska
Vila Löw–Beer v Brně, Galerie Celnice
Proměny Brna aneb 13 pohledů
13. 1. – 26. 3. 2017
objektivem času
Letní rezidence Pražanů: Dobřichovická
villegiatura
30. 3. – 25. 6. 2017

Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
Od kresby k malbě
Naplno. Malba Pavla Mareše

7. 2. – 21. 5. 2017
28. 2. – 23. 4. 2017

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

25. 1. – 17. 4. 2017
25. 1. – 17. 4. 2017

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Ousečtí muzikanti. Mozaika
zdejšího muzicírování
Skíčko
Svět lišejníků
MUDr. František Barcal

4. 5. 2016 – 30. 4. 2017
17. 1. – 5. 3. 2017
10. 2. – 30. 4. 2017
10. 2. – 19. 3. 2017

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
3. 11. 2016 – 28. 5. 2017

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Zmizelá Příbram
11. 6. 2016 – 7. 5. 2017
Příbramit a bytízit
3. 7. 2016 – 7. 5. 2017
Princezna a drak
3. 1. – 29. 12. 2017
Minerály z lomu Těškov u Rokycan
1. 2. – 29. 12. 2017

Svatohorské poutní muzeum
Velehrad nás volá!

Labyrintem normalizace. Židovská obec jako zrcadlo
většinové společnosti
6. 4. 2017 – 28. 1. 2018

Komenský? Toho už jsme
někde viděli!

ORNIS – Ornitologická stanice

Kopřiva

Nejkrásnější české knihy roku 2016

Husovské unikáty ze sbírek
Národního muzea

Tajemství pravěké osady v Hlinsku
odhalena?
15. 11. 2016 – 12. 3. 2017
Učení nemá být mučení
14. 1. – 19. 3. 2017
Příběhy hradů…
1. 3. – 4. 6. 2017
Poklady z hůry aneb Jak se žilo
na Hané
14. 4. – 12. 11. 2017
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Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského

16. 1. 2017 – podzim 2017

Přibyslav
Kulturní zařízení města Přibyslav
Haló, haló, tady rozhlas…
Barevné Velikonoce

10. 4. – 30. 9. 2017
10. 4. – 30. 4. 2017

Radnice
Muzeum Josefa Hyláka
Místa zbožnosti na Radnicku

30. 3. – 31. 12. 2017

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Cyrilometodějský Velehrad
Dobrodružství abecedy II.
Josef Kainar 1917–1971
Říkadla a Zlatovláska
Kainarovy kytary

15. 3. 2017 – 25. 2. 2018
5. 4. – 5. 11. 2017
12. 4. – 12. 11. 2017
12. 4. – 12. 11. 2017
12. 4. – 12. 11. 2017

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Lucie Seifertová: Dějiny udatného
2. 3. – 7. 5. 2017
českého národa
Karel Daněk: Obrazy
2. 3. – 2. 4. 2017
Doba ledová je holt doba ledová: Aurignacien
(nejen) na Rakovnicku
6. 4. – 28. 5. 2017

Galerie Samson – Cafeé
Terč – Emil Pejša, Pavel Kreml a spol.
Defigurace
Miroslav Franěk: Fotografická výstava

10. 1. – 17. 3. 2017
11. 1. – 17. 3. 2017
21. 3. – 19. 5. 2017

Rabasova galerie Rakovník
25. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Marcela Vichrová: Pohádkář

12. 1. – 2. 4. 2017
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Výstavní síň pod Vysokou bránou
Jan Tichý: Imprese II.
Nové sdružení pražských umělců

9. 2. – 26. 3. 2017
30. 3. – 14. 5. 2017

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Návrat lišejníků aneb Fabián má
zase vousy
Archeologie ze vzduchu
Sochař Václav Koukolíček a Rokycany

13. 1. – 5. 3. 2017
20. 1. – 5. 3. 2017
23. 3. – 28. 5. 2017

Výstavní síň, Josefa Knihy 146
27. 1. – 19. 3. 2017

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Pavel Kopřiva – Jiří Černický: War Zone 23. 2. – 16. 4. 2017

Podřipské muzeum
8. 11. 2016 – 3. 3. 2017
11. 1. – 31. 3. 2017
5. 4. – 21. 4. 2017

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Marie Fischerová-Kvěchová známá
i neznámá…
9. 12. 2016 – 26. 3. 2017
Transport smrti
26. 1. – 30. 4. 2017
Bratři v triku 70
24. 2. – 9. 7. 2017
Klobouky
9. 3. – 30. 7. 2017
Grafičanka 1972–2017. Hudební legenda
české grafiky
14. 4. – 27. 8. 2017
Jmenuji se Sajetta. Svět prvních
zemědělců
20. 4. – 22. 10. 2017

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
Bronislava Šnajdrová – Daniela Mikulášková
– Lenka Kamínková: Příběhy
4. 3. – 2. 4. 2017
Velikonoce na Rýmařovsku
a Opolském Slezsku
6. 4. – 30. 4. 2017

Říčany
Muzeum Říčany
Podivuhodný pravěk
Letadla a drony

30. 3. 2016 – 20. 8. 2017
14. 12. 2016 – 12. 3. 2017

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Jaroslav Hladký, sochař
Velikonoční ubrousky a dekorace

24. 2. – 2. 4. 2017
14. 4. – 30. 4. 2017

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Brána recyklace

Sven Kraus: Bokusho (Kaligrafie)

2. 4. – 28. 5. 2017

Staré Město
Památník Velké Moravy

Podmalby na skle

1. 10. 2016 – 7. 4. 2017

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

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

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Nonsens
Jak chtěl změnit svět

15. 1. – 23. 3. 2017
2. 4. – 25. 6. 2017

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Retrogaming. Počátky osobních
počítačů u nás
Přehlídka 2017

20. 1. – 26. 3. 2017
5. 2. – 19. 3. 2017

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Maska

24. 2. – 21. 5. 2017

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Divoká krása Jeseníků
24. 11. 2016 – 2. 3. 2017
Vzkazy a signály
3. 2. – 26. 3. 2017
Umění pravdivosti, soucitu a snášenlivosti 10. 2. – 2. 4. 2017
Krysáci
6. 12. 2016 – 9. 3. 2017
Zóna / Černobyl 30 let poté
2. 2. – 23. 4. 2017

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Drahokamy pro Karla IV.
25. 11. 2016 – 31. 7. 2017
Bohumil Smrčka (1943–1997)
22. 1. – 4. 3. 2017
Pavel Talich
17. 3. – 14. 5. 2017

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Když ptáčka lapají
Leonardo z Volgogradu

8. 3. – duben 2017
18. 2. – 19. 3. 2017

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
6. 3. – 9. 4. 2017

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Zbyněk Sekal: Kresby z KT Mauthausen 6. 4. – 30. 6. 2017

Muzeum ghetta
Nezapomeň své jméno
24. 1. – 12. 3. 2017

Památník Vítězslava Nováka
7. 2. – 7. 4. 2017

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
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Sovinec
Hrad Sovinec

Přehlídka krajských ZUŠ

My jdem světem s flašinetem
26. 2. 2016 – 31. 3. 2017
3. 3. – 7. 4. 2017
Dřevěné hračky
Martin Wagner: Fotografie
3. 3. – 26. 3. 2017
Zdenka Marie Nováková: Obrazy
31. 3. – 30. 4. 2017

Čestmír Suška

Výstava prací žáků a učitelů ZUŠ Sokolov 1. 3. – 2. 4. 2017
Jak semena putují krajinou
8. 3. – 25. 6. 2017

Cyrilometodějský Velehrad

Tradice a krása řemesla v Oselcích

Geologie Podřipska
Eva Vágnerová: Hadrové panny
Výstava kraslic

Sokolov
Muzeum Sokolov

8. 3. – 30. 4. 2017

15. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Trutnov
Galerie města Trutnova
Oldřich Kulhánek
březen – duben 2017
Petr Chvalina: Sítotisk
26. 1. – 18. 3. 2017
David Hanvald – Filip Dvořák: V prostoru
není hřích
2. 2. – 4. 3. 2017

Vinařice u Kladna
SVMK – Hornický skanzen Mayrau

Josef Prodělal: Retro výstava (70 let)
3. 2. – 12. 3. 2017
Franta: Výstava z tvorby Františka Mertla 31. 3. – 4. 6. 2017

Galerie Tympanon
Josef Kremláček

20. 1. – 5. 3. 2017

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Andy Warhol: V hloubi mé zahrady
Lékařství
Pravdivost – soucit – snášenlivost
Každý máme svého anděla
Jako vejce vejci

2. 2. – 1. 4. 2017
2. 2. – 17. 4. 2017
5. 4. – 15. 5. 2017
7. 4. – 25. 6. 2017
11. 4. – 25. 6. 2017

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Masopustní rej
Zmatené peníze
Česko–polský dětský výtvarný salón
Jawor–Turnov
Zkameněliny: Archiv života
Ovce, moje ovce

15. 3. – 13. 4. 2017
13. 4. – 28. 5. 2017
21. 4. – 24. 9. 2017

26. 1. – 23. 4. 2017
16. 3. – 21. 5. 2017

Galerie Slováckého muzea
Memento Tiziani
Jan Konůpek (1883–1950)

16. 2. – 9. 4. 2017
16. 2. – 9. 4. 2017

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Ve stínu světla: Fotografie Ondřeje Šika 11. 3. – duben 2017
Nesem vám líto a dobrou novinu… jaro
v muzeu
10. 3. – 16. 4. 2017
Josef Vik
10. 3. – 16. 4. 2017

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Zámek Čechtice
150 let Prodané nevěsty

1. 4. – 4. 6. 2017

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Poznávej se – IQLandia Liberec
Václav Sika: Chodské a jiné nálady

5. 2. – 19. 3. 2017
26. 3. – 14. 5. 2017

Karel Stuchlík – Miloslav Vaněček: Známá i neznámá
zvířata na Vodňansku
duben – červen 2017
J. A. Comenius: Cesta Poutníka
11. 1. – 31. 3. 2017

Sloupová síň radnice
Marie Lhotová – Milan Nakonečný:
Imaginární portrét

6. 3. – 30. 4. 2017

Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník
Vojna u Příbrami
Ani gram uranu okupantům
Kresby z vězení
Skautská lilie za ostnatým drátem
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje

3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017
3. 1. – 29. 12. 2017

Tvrz – hrad – starý zámek – panská sýpka
– muzeum
20. 4. 2016 – 1. 4. 2017
Milena Dopitová: Cestování
nalehko
16. 6. 2016 – 31. 5. 2017
Samizdat
1.12.2016 – 28.2.2017
Přírůstky 2013–2016
27. 11. 2016 – 29. 4. 2017
Žákyně Miluše Hodoušková
3. 2. – 25. 3. 2017

Fara Malenice

Petra Housková: Hlasité ticho
20. 1. – 16. 4. 2017

19. 1. – 7. 5. 2017
20. 1. – 12. 3. 2017
23. 3. – 2. 7. 2017
26. 3. – 23. 4. 2017
3. 4. – 30. 4. 2017
11. 4. – 2. 7. 2017

1. 4. – 31. 10. 2017

Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina
Betlém
Velikonoce na Veselém Kopci

3. 3. – 31. 3. 2017
5. 4. – 8. 5. 2017

15. 7. 2016 – 31. 5. 2017

Galerie Na shledanou

Valtice
NZM – Muzeum vinařství, zahradnictví
a životního prostředí
Utajený svět našich zahrad, luk a polí

Fotoklub Vlašim
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim

Lufťáci maleničtí

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Háčkované dějiny
RC modely zblízka
Stromy jako domy
Velikonoce v muzeu
Den země
Nakresli rally!

Vlašim
Muzeum Podblanicka

Volyně
Městské muzeum ve Volyni

Uherskobrodské pohádky a pověsti 1. 7. 2016 – 31. 8. 2017
Svět mechanické hudby
27. 10. 2016 – 23. 4. 2017

Cizí dům? Architektura
českých Němců 1848–1891

30. 1. – 17. 4. 2017
20. 3. – 20. 6. 2017

Infocentrum Vodňany
2. 2. – 12. 3. 2017
9. 2. – 2. 4. 2017

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Konzervátoři aneb Skrytá tvář muzea
Z deníku archeologa

Viktor Stříbrný
Jaro. Výstava výtvarných prácí dětí

kalendárium výstav

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

14. 4. – 17. 4. 2017

24. 9. 2016 – 31. 3. 2017

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Když cvakne spoušť

7. 2. – 30. 4. 2017

Čtyři historické domy
Křehká krása

29. 11. 2016 – 30. 4. 2017

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Interfotoklub 2016
Krása kraslic
Zbrojovka a město

22. 1. – 5. 3. 2017
7. 3. – 23. 4. 2017
19. 3. – 10. 6. 2017

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Kouzlo papírových modelů
Atlas ptáků neobyčejných
Čeští vědci a jejich vynálezy
Zbraně východočeských puškařů

29. 1. – 19. 3. 2017
7. 2. – 17. 3. 2017
28. 3. – 28. 4. 2017
2. 4. – 28. 5. 2017
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Vysoký Chlumec
Hornické muzeum Příbram – Skanzen
Vysoký Chlumec
Husaři jedou

4. 4. – 29. 10. 2017

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Příběhy barokních obrazů
Kam nám uletěly včely
Tajemství hlíny
Velikonoce ve světě

P. Opatrný – A. Crk – J. Páv: Příroda, svět lidí
a trocha fantazie
9. 2. – 5. 3. 2017
Písek plus X Glasheimat Bayern
9. 3. – 2. 4. 2017
Vladimír Buriánek: Fotokoláže
7. 4. – 7. 5. 2017

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
1. 2. – 12. 3. 2017

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Hedvábná cesta

5. 10. 2016 – 6. 10. 2017
20. 1. – 8. 3. 2017
17. 3. – 21. 5. 2017

Historické cukrárny
V soukromí divočiny
Historická kola

13. 1. – 18. 3. 2017
13. 1. – 4. 3. 2017
21. 4. – 7. 5. 2017

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Krkonoše na starých mapách a grafikách 17. 2. – 28. 4. 2017

23. 2. – 30. 4. 2017

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh

Antonín Sládek: Mezi Prahou a Paříží

Darů si vážíme!
Nositelé tradic
M. D. Rettigová

Dům umění
24. 1. – 5. 3. 2017
10. 2. – 9. 4. 2017
14. 2. – 23. 4. 2017
7. 3. – 16. 4. 2017

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Koupaliště a plovárny

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě

10. 2. – 23. 4. 2017

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Čas odložil svůj šat
Historické hřbitovy
65 let stálé loutkové scény Jitřenka

19. 1. – 26. 3. 2017
9. 2. – 3. 3. 2017
6. 4. – 18. 6. 2017

Křížova vila
Kropenatá slepičko, jaké mi dáš vajíčko? 2. 3. – 23. 4. 2017

Stará papírna
Národní házená v Žatci

20. 4. – 17. 6. 2017

Ždánice
Vrbasovo muzeum Ždánice
Radek Medřický: Kovaný šperk

2. 4. – 31. 5. 2017
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Zapojte se do soutěže o nejoblíbenější muzeum!
Soutěž o nejpopulárnější muzeum vychází z hodnocení
registrovaných uživatelů na portálu www.do-muzea.cz
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.,
a Český výbor ICOM vyhlašují soutěž Muzeum roku
jako součást mediální kampaně
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis.

Držitel titulu Muzeum roku 2016 bude vyhlášen
v rámci slavnostního předávání
Cen Gloria musaealis 2016
dne 17. května 2017 v Betlémské kapli v Praze

Ohodnoťte nás na novém portálu

www.do-muzea.cz!

Portál Do muzea! nabízí kompletní seznam všech muzeí a galerií na území České republiky.
Stačí se jen zaregistrovat a ohodnotit navštívené muzeum.
Registrovaní uživatelé mohou soutěžit o věcné ceny a volné vstupenky do muzeí!

Light On
rekonstrukce budovy
Galerie moderního umění
v Hradci Králové

Galerie moderního umění v Hradci Králové ve spolupráci se společností Etna si Vás dovolují pozvat na konferenci
architektů, muzejníků, restaurátorů, památkářů a správců budov. Setkání se zůčastní ředitel Galerie moderního
umění PhDr. Tomáš Rybička a autor architektonického řešení rekonstrukce Ing. arch. Pavel Tušl.

5. dubna 2017 od 10:00 do 14:00

přednáškový sál Galerie moderního umění v Hradci Králové
Velké náměstí 139 -140, Hradec Králové

Program a přihlašovací formulář nejdete na www.etna.cz. Info: seminar@etna.cz

