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Sněm AMG je vrcholným orgánem Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., a zasedá jednou za tři roky. Cílem tohoto 
významného setkání je kromě organizačních a personálních 
otázek příprava koncepcí a strategií činnosti AMG na další 
období 2019–2021, projednání případné změny Stanov AMG, 
seznámení členských muzeí a galerií s výsledky práce AMG 
v uplynulém tříletém období (2016–2018), a také volba 
nového vedení našeho profesního svazu – Exekutivy AMG 
a Revizní komise AMG. 

V současné době má AMG 302 řádných členů (muzeí a galerií), 
190 individuálních členů a 14 čestných členů. Při hlasování 
na Sněmu AMG má každý řádný člen AMG jeden právoplatný 
hlas; individuální a čestní členové AMG mají hlas poradní (bez 
práva volit a být volen do orgánů AMG). Pokud nebude řádného 
člena zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát 
předložit písemné pověření, že je zmocněn ke hlasování. 
Pokud budete při volbách do orgánů AMG navrhovat kandidá-
ta, který se jednání sněmu nezúčastní, je třeba předložit jeho 
písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce.

XII. Sněm AMG 
28.–29. listopadu 2018
v prostorách Muzea města Ústí nad Labem

Prosíme členy AMG o spolupráci při přípravě podkladů pro 
jednání XII. Sněmu AMG. Jedná se zejména o předložení 
námětů do Hlavních linií činnosti AMG na období let 2019–
2021 a návrhů do Kandidátní listiny pro volby do funkcí v Exe-
kutivě AMG a Revizní komisi AMG pro období 2019–2021. 
Své náměty zasílejte s ohledem na hladký průběh příprav jed-
nání Sněmu AMG na Sekretariát AMG do 30. června 2018, 
zejména případné návrhy na změnu Stanov AMG, které by 
měly být včas předány k posouzení právníkům, zda nejsou 
v rozporu s platnými právními předpisy. 

Zapojte se aktivně do příprav XII. Sněmu AMG. Vyjádřete tak 
svůj postoj k oboru muzejnictví, k profesionalitě i etice muzejní 
práce a tradici poslání muzeí a galerií v ČR.

Kontaktní osoba pro XII. Sněm AMG:
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMG
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 210 037, e-mail: amg@cz-museums.cz
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  Tématem příštího čísla 2 /2018 jsou:

ÚVODEM

Letošní rok je rokem významných výročí a není náhoda, 
že první číslo Věstníku AMG roku 2018 je věnováno 

expozicím. Právem očekáváme, že muzea přispějí k připo-
menutí výročí osudových osmiček a speciálně 100. výročí 
vzniku Československa svým podstatným dílem, přičemž 
v řadě případů to bude právě prostřednictvím autorských 
výstav a nových expozic. Očekáváme dokončení význam-
ných rekonstrukcí, řadu výstupů náročných vědeckých 
výzkumů a reprezentativních specializovaných i maso-
vých kulturních či vzdělávacích programů, ale výstavy 
a expozice budou v muzeích vždy tím základním. Jsou 
základním kamenem komunikace muzea s veřejností a co 
je podstatné, děje se tak prostřednictvím němých svědků 
událostí – sbírkových předmětů. Takto zprostředkovaný 
dotek s autentickým je tím, co muzea mohou nemuzejnímu 
světu nabídnout, čím jej mohou oslovit. Autentický zážitek 
se skutečným svědkem události však muzejní expozice 
mohou zprostředkovávat různými způsoby, prosté ukazo-
vání už dávno nestačí. Měly by sdělovat, učit, probouzet 
zvědavost, budit zájem o poznání a zprostředkovávat radost 
z poznání, zapojovat a zaměstnávat všechny smysly, pěsto-
vat fantazii, vyvolávat emoce, přinášet potěšení, zážitky… 
Měly by být tím vším i něčím dalším, jen ne synonymem 
nudy, protože nuda je pro muzea největší nepřítel.

Expozice jsou výkladními skříněmi muzeí, obvykle 
představují to nejlepší, co se v muzejních sbírkách nachá-
zí, a reprezentují výsledky jejich odborné práce. S tím je 
také spojená náročnost jejich vzniku od scénáristického 
a vizuálního zpracování až po samotnou realizaci, a také 
náročnost ekonomická. O náročnosti administrativní, 
mnohdy výrazně překážející tvůrčí práci všech zúčastně-
ných, ani nemluvě. Pro větší část muzejních pracovníků je 
tvorba expozice vrcholem odborné kariéry, kdy dostávají 
příležitost ukázat výsledky své někdy i celoživotní práce. 
Někdy chybí zkušenosti, často peníze, rozdíly v nákladech 
na expozice obecních muzeí a velkých státních institucí 
jsou obrovské. Právě na tvorbě nových expozic je pak 
vidět, jak se muzeím daří týmová práce, jak je výkonný 
management a v jakých podmínkách muzea působí. Jeli-
kož působí vícero faktorů určujících přitažlivost konkrétní 
expozice pro návštěvníky, výsledná kvalita může někdy 
v dobrém i špatném smyslu slova odborníky i návštěvníky 
překvapit. Je to logické, tvorba expozic je (nebo by měla 
být) tvorbou odbornou i uměleckou zároveň, svého druhu 
dobrodružnou. Autentičnost svědectví sbírkového předmě-
tu ve spojení s emocemi, krásou a poznáním v muzejních 
expozicích nás činí ve světě vědy a kultury jinými, nena-
hraditelnými, svébytnými. Takový by měl být i náš přínos 
letošním připomínkám a oslavám, ale nejen jim.

IRENA CHOVANČÍKOVÁ
MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ Muzea a soukromý sektor
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Trochu jiné retro
JAN MERGL
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

TÉMA / NOVÉ EXPOZICE

Silná průtrž mračen na jaře roku 
1982 a  dlouhodobě zanedbaný 

a chátrající stav muzejní budovy zna-
menaly definitivní uzavření expozi-
ce uměleckoprůmyslového oddělení 
v nejvyšším patře historické budovy 
Západočeského muzea v Plzni.

Základ dnešních sbírek umělec-
koprůmyslového oddělení Západočes-
kého muzea v Plzni byl položen již 
koncem 70. let 19. století, v samých 
počátcích činnosti nového Historic-
kého muzea založeného v Plzni roku 
1878. „Sbírka průmyslu“, v níž byly 
soustřeďovány nejen příklady cenných 
starších uměleckořemeslných prací, 
ale i ukázky současných výrobků pl-
zeňských dílen a podniků, se rychle 
početně i odborným záběrem rozrůs-
tala. Již roku 1886 se proto objevil váž-
ný záměr založit v Plzni samostatné 
uměleckoprůmyslové muzeum. Dva 
roky poté, roku 1888, vyústila snaha 
přípravné komise ve vznik Západočes-
kého umělecko-průmyslového muzea 
v Plzni. Správa nové muzejní instituce 
byla svěřena Josefu Škorpilovi, nad-
šenému a nad jiné zkušenému znal-
ci muzejní problematiky, pod jehož 
odborným vedením vznikla nejstarší 
expozice sbírek v prostorách bývalého 
kláštera u sv. Anny. Architekt Josef 
Škorpil se snažil sbírky dále rozvíjet 
a zkvalitňovat, nakupoval i získával 
dary jak v Čechách, tak v cizině. Usi-
loval především o vybudování nové 

muzejní budovy, řešené dle soudobých 
názorů a požadavků na účel a funkci 
uměleckoprůmyslových muzeí zpro-
středkovávajících příkladné estetic-
ky i  řemeslně hodnotné artefakty. 
Podle jeho do detailu propracované-
ho projektu vznikla v letech 1897 až 
1901 novostavba, která prostorovým 
uspořádáním plně vyhovovala nejmo-
dernějším expozičním nárokům. Po 
postupném vybavení výstavním mo-
biliářem, rovněž Josefem Škorpilem 
navrženými vitrínami, a po několika-
leté přípravě výstavních souborů obsa-
hujících historické i aktuální ukázky 
domácí i zahraniční užité tvorby, byla 
stálá expozice roku 1913 otevřena.

Vzhledem ke kvalitě sbírek tak 
v Plzni vznikla jedna z nejhodnotněj-
ších uměleckoprůmyslových expozic 
u nás. 

Její další osudy však již nebyly tak 
šťastné, zejména pak po roce 1945. 
V období rozvoje socialistické společ-
nosti postupně, vzhledem ke svému 
ideologicky nepříliš vhodnému ob-
sahu, ztrácela svůj dřívější účel a ve 
své původní podobě existovala jen do 
počátku 60. let. Roku 1961 byla její 
polovina nahrazena expozicí Oddělení 
dělnického hnutí Plzeňska, zbývající 
část, ochuzená o uzavřené církevní 
oddělení, zůstala už jen torzem pů-
vodní instalace. 

Pohled do expozice Umělecké řemeslo / Užité umění v ZČM
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Jako Fénix z popela
JIŘÍ HOUDEK 
NÁRODNÍ ZEMĚDĚLSKÉ MUZEUM

TÉMA / NOVÉ EXPOZICE

I když první úvahy o znovuvytvo-
ření stálé expozice ze sbírek umělec-
koprůmyslového oddělení vznikaly 
již během vyklízení expozice v polo-
vině 80. let, idea o budoucí podobě 
instalace se začala rozvíjet a obsahově 
rozpracovávat teprve s pokračující ge-
nerální rekonstrukcí muzejní budovy. 
Tehdy padlo i prozíravé rozhodnutí vy-
užít původní výstavní vitríny. Od roku 
1995 pak renovace a zmodernizování 
všech osmdesáti vitrín „zaměstnávala“ 
muzejní rozpočet po řadu dalších let.

Souběžně se vyvíjely názory na 
podobu a obsah expozice. Prvotně 
zvažovaný záměr vytvořit instalaci 
chronologicky řazených „dobových“ 
interiérů, přibližujících stylový vývoj 
uměleckého řemesla, byl zamítnut. 
Nový plán základního členění insta-
lace vycházel ze struktury, obsahu 
a uměleckohistorické hodnoty sbírek 
a směřoval proto k často používané-
mu rozdělení do částí představujících 
vývoj v jednotlivých oborech umělec-
kořemeslné tvorby. Návaznost této 
koncepce na pojetí bývalé Škorpilo-
vy expozice však vyvolala další pro-
vokativní úvahu – nakolik je možné 
vrátit expozici její původní, historic-
kou podobu a charakter. Retrospek-
tivní návrat o století zpět se nezdál 
být složitý a k napodobení dřívějšího 
vzhledu a navození někdejší muzejní 
atmosféry vybízela výjimečná souhra 
možností: secesní, do původního stavu 
zrenovované prostory, opravené ori-
ginální vitríny i v celé šíři dochovaný 
sbírkový fond. Navíc i dostupná foto-
dokumentace převážné části původní 
instalace.

Zbývalo však dořešit zásadní otáz-
ky: Jak a jaké informace nejen k vy-
staveným předmětům, ale i k zastou-
peným oborům uměleckých řemesel 
a k dalším tématům bude expozice 
přinášet? Jak poukázat na význam ex-
ponátů, na důvody, které vedly k jejich 
výběru; na jejich uměleckohistorickou 
hodnotu, typické stylové rysy, techno-
logické zvláštnosti zpracování či na 
osobnosti jejich tvůrců? Jak vyhovět 

současným nárokům na vzdělávací roli 
muzejní expozice?

Po zvážení různých možností byl 
zvolen a vlastními silami vyvinut sys-
tém, jehož prostřednictvím je návštěv-
ník nucen si jednoduchým postupem 
sám dohledat základní i rozšiřující in-
formace na dotykových obrazovkách 
rozmístěných v expozici.

Podařilo se tak nevšedně skloubit 
dřívější způsob instalace, podněcující 
k hlubšímu vnímání každého z před-
mětů jako jedinečného výsledku lid-
ského myšlení a řemeslné zručnosti, 
s nezbytným zdrojem dalších poznatků 

poskytovaným moderními informač-
ními technologiemi a vizuálními pro-
středky.

Nová stálá expozice Umělecké 
řemeslo / Užité umění byla po téměř 
čtyřiceti letech zpřístupněna. Před-
stavuje na dva a půl tisíce exponátů 
z keramiky, skla, kovů, porcelánu či 
ze zvláštních kolekcí antického a ori-
entálního umění. Způsobem a  sty-
lem instalace znovuoživuje původní 
expozici z počátku minulého století, 
detailní informace o exponátech pak 
v duchu dneška přinášejí moderní vi-
zuální technologie.

NZM prošlo v letech 2015–2017 
nebývalou proměnou v  rámci 

rozsáhlého procesu Oživování. Ten 
byl v roce 2015 zpracován do Strategie 
rozvoje muzea na roky 2015–2020, 
následně Ministerstvo zemědělství 
jako náš zřizovatel zajistilo dostatek 
investičních prostředků na stavební 

obnovu budovy a expozic, včetně do-
statku provozních prostředků. Ori-
ginalitou zůstalo, že jsme za plného 
návštěvnického provozu rekonstruo-
vali vnitřní prostory, otevřeli nové ex-
pozice i unikátní střešní terasu – Ži-
vou zahradu výhledů, nabízející jeden 
z nejkrásnějších pohledů na Prahu.

Expozice Gastronomie s dětskou gastronomickou hernou a gastrostudiem
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Proces Oživování se netýkal jen 
stavebních úprav, které měly za cíl 
budovu co nejvíce přiblížit původní-
mu návrhu architekta Milana Babu-
šky z roku 1937, ale i změny koncep-
tu. Rekonstrukci jsme prováděli za 
plného provozu, abychom neztratili 
kontakt s návštěvníky a aby oni sami 
viděli, jak se „nové“ muzeum rodí. 
Pohyby návštěvníků i zaměstnanců 
často připomínaly vojenské manévry. 
S postupující rekonstrukcí se měnily 
vstupy do budovy, přístupy do jednot-
livých pater a expozic, také prostory 
a zázemí pro pořádání akcí a výstav. 
Propracovaná logistika se stala jednou 
z nejdůležitějších komodit.

Naši návštěvníci neprotestovali 
a statečně s námi sdíleli částečný dis-
komfort. Naopak s velkým zájmem 
vítali možnost nahlédnout pod poklič-
ku probíhajících změn. Milým překva-
pením se pro nás stal fakt zvyšující 
se návštěvnosti. V roce 2014 k nám 
přišlo 23 803 a v roce 2017 148 303 
návštěvníků.

V  letech 2015–2016 byly před 
započetím obnovy budovy vytvořeny 
nové interaktivní expozice Rybářství, 
Laboratoř ticha, Myslivost. Jsou ře-
šeny v dynamickém konceptu, který 
umožňuje neustále obměňovat a vy-
lepšovat. V roce 2017 byly postup-
ně otevřeny další expozice – Voda 
v krajině, Objevovna, Gastronomie 
s dětskou gastronomickou hernou 
a  gastrostudiem, zmodernizováno 
zázemí pro návštěvníky, kompletně 
zrekonstruováno vstupní atrium a in-
stalována nová pokladní přepážka 
a vrátnice, vybudován muzejní ob-
chod, bezbariérový přístup a zreno-
vovány výtahy. Vrcholem stavebních 
úprav se stalo vybudování střešní vy-
hlídkové terasy. 

Koncepce a duch celé budovy má 
svými expozicemi, které jsou již dnes 
z největší části hotovy, vyprávět Příběh 
zemědělství jako příběh všeho mezi 
zemí a talířem, nebo jinak – jako pří-
běh mezi půdou a jídlem. Celou bu-
dovou zároveň návštěvníka provázejí 

Škroupova slova naší národní hymny, 
vždy tematicky k jednotlivým zeměděl-
ským činnostem. 

Co popřát všem, kteří se podob-
nou cestou zásadních rekonstruk-
cí a změn chtějí vydat? Je třeba mít 
zejména osvíceného zřizovatele zto-
tožněného s  vaší koncepcí, kterou 
intenzivně podpoří jak finančně, tak 
i personálně. Následuje zpracování 
projektu a výběr kvalitní realizační 
firmy. To se nám až neuvěřitelně poda-
řilo, a to jak v rámci stavebních prací 
v celkové výši téměř 80 milionů, tak 
i expozičních záměrů ve výši téměř 

Muzeum Hořovicka, pobočka 
Muzea Českého krasu v Be-

rouně, p. o., otevřelo na konci března 
2017 nové expozice ve Starém zámku 
v Hořovicích. Společně s představiteli 
města tím završilo několikaleté úsilí 
o jejich znovuobnovení. Poslední ex-
pozici s názvem Umělecká litina na 
Podbrdsku mohli návštěvníci zhléd-
nout do roku 2010 na Novém zámku. 
Poté musela ustoupit rozšiřujícím se 
zámeckým okruhům.

Město Hořovice, majitel areálu 
Starého zámku, vyčlenilo neobývaný 
byt s kuchyní, třemi pokoji, sociálním 
zařízením a komorou v prvním patře 
hlavní budovy. Pro projektanty, archi-
tekty či výtvarníky možná výzva, ale 
pro muzejní pracovníky šok, protože 
museli vymýšlet realizaci do prostor, 
které v podstatě neexistovaly. Jejich 
podoba se rýsovala paralelně s tvorbou 
námětu i scénáře. Nakonec vznikly 
tři prostorné místnosti, k nimž přiby-
lo ještě vstupní schodiště s podestou. 

Zkušenosti „malých muzeí“ 
při tvorbě nových expozic
DANA HRADILOVÁ
MUZEUM ČESKÉHO KRASU V BEROUNĚ, P. O.

TÉMA / NOVÉ EXPOZICE

60 milionů. Zároveň nutno zmínit 
i podporu a snahu správních institu-
cí, jež se vždy snažily najít určitý kon-
sensus k tak významné změně. Zcela 
nezanedbatelné je mít na své straně 
i sympatie a pochopení návštěvníků. 
V neposlední řadě je nutné získat tým 
nadšených spolupracovníků, kteří 
k sobě mají bezmeznou důvěru. 

A co bych dnes udělal jinak? Mož-
ná, že bych více prezentoval a hájil 
všechny ty, kteří se na rekonstrukci 
a Oživování pražské pobočky muzea 
podíleli. 

Přijďte se k nám podívat!

Stavební úpravy pak přinesly prvky, 
které se dodatečně zapracovávaly. Při-
dělené prostory se ukázaly limitující 
z hlediska požárních předpisů, které 
stanovují maximální počet návštěvní-
ků na 20 osob.

Při volbě témat expozic jsme vy-
cházeli z výstavního prostoru, sbír-
kového fondu, určité míry atraktiv-
nosti a originality, vztahu k regionu 
a časové zvládnutelnosti zpracování. 
Jelikož se jednalo zároveň o reinsta-
laci, hrála velkou roli snaha o celkově 
nové pojetí. Přihlíželi jsme i ke sku-
tečnosti, že v blízkém okolí již sídlí 
Muzeum Středních Brd ve Strašicích, 
Podbrdské muzeum v Rožmitále pod 
Třemšínem a Expozice umělecké li-
tiny v Komárově. Abychom se trochu 
odlišili, zvolili jsme i formu rozdílné 
muzejní instalace – dobové vitríny 
z 1. poloviny 20. století, vitrínu ze 
70. let 20. století se světelnými efek-
ty a interaktivní zážitkové instalace 
21. století.
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Úvodní expozice Nahlédnutí do 
minulosti Městského muzea v Hořo-
vicích se věnuje historii muzea. V po-
době komiksu ukazuje cestu přeměny 
předmětu každodenní potřeby v mu-
zejní exponát. Návštěvník zde nahléd-
ne do muzejního depozitáře z poloviny 
20. století. V typických dřevěných vit-
rínách jsou vystaveny exponáty spo-
lečenskovědních a  přírodovědných 
sbírek. Součástí expozice je též měš-
ťanský interiér z počátku 20. století. 

Expozice Sbírka kovových umě-
leckých a historických předmětů pre-
zentuje archeologické nálezy z vrchu 
Plešivec a ze zříceniny hradu Valdek. 
Další exponáty tvoří výrobky míst-
ních firem zaměřujících se na výrobu 
umělecké litiny. Smaltované nádobí 
představuje tradiční výrobu hořovické 
firmy Václava Schmidta, která patřila 
k prvním výrobcům v českých zemích. 
Cvočkařská dílna s cechovními památ-
kami odkazuje k dlouholeté tradici 
cvočkářství v hořovickém regionu. 

Expozici Za historií brdského lesa 
dominuje dřevo nejen jako symbol 
brdských lesů, ale i jako materiál ka-
ždodenního kontaktu našich předků. 
Nepřehlédnutelnou je mapa hořovic-
kého fideikomisu z roku 1890 dopl-
něná fotografiemi hájoven, mysliven, 
sídel lesních správ či úřadů, zaniklých 
vznikem brdského vojenského újezdu. 

V malém muzeu je obvykle au-
tor výstavy výtvarníkem, architek-
tem, projektantem, mnohdy i  zho-
tovitelem v jedné osobě. Nyní jsme 
se museli při řešení výtvarného a ar-
chitektonického návrhu spolehnout 
na přidělené spolupracovníky z řad 
výše uvedených profesí a s nimi hle-
dat společnou řeč. Těžkým úkolem se 
ukázalo uhlídat, aby výtvarné pojetí 
nepřebylo vypovídací hodnotu vysta-
vených exponátů, aby multimediální 
prezentace nenahrazovaly exponáty, 
a aby scénografické řešení netlumilo 
historickou rekonstrukci. I vnímání 

některých skutečností se ukázalo jako 
velmi rozdílné, například bez našeho 
vědomí byly dobové vitríny zbaveny 
nátěru a doplněny skleněnými police-
mi na kovových konzolích, čímž ztra-
tily původní podobu.

Při vlastní realizaci se jako tvrdý 
oříšek ukázala instalace vitríny kom-
binující sokly s tzv. light boxy. Bez po-
čítačové vizualizace návrhu rozmístění 
se jednalo o čirou improvizaci, kdy se 
musely exponáty opakovaně a kompli-
kovaně aranžovat, neboť sokly neměly 
vyhovující rozměr a některé se nedaly 
použít vůbec. 

V průběhu provozu expozic se ob-
jevily některé nedostatky, například 
ve skleněné zástěně chránící měšťan-
ský interiér se odráží okno, tudíž si 
návštěvníci nemohou pořádně pro-
hlédnout obrazy. Pultík s ovládáním 
osvětlení vitríny nevnímají jako in-
teraktivní, ale chaotický. 

Projekt Muzea Hořovicka vzni-
kl v poměrně krátké době necelého 
půldruhého roku, zahrnoval tvorbu 
námětu a scénáře, návrh architekto-
nického a výtvarného řešení, staveb-
ní úpravy prostor, restaurování před-
mětů, veřejnou soutěž na zhotovitele 
a vlastní instalaci expozic. Všem, kteří 
se na jeho přípravě i realizaci podíleli, 
bych chtěla moc poděkovat. 

Čapkova Strž nově
KRISTINA VÁŇOVÁ
PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA, P. O. STŘEDOČESKÉHO KRAJE

TÉMA / NOVÉ EXPOZICE

Nejoblíbenější interaktivní prvek – bicí souprava ze smaltovaného nádobí 

Expozice Památníku Karla Čap-
ka se nacházejí v  empírovém 

domě pod hrází rybníka Strž v obci 
Stará Huť u Dobříše. Někdejší admi-
nistrativní budovu zdejších železáren 
obývali manželé Karel Čapek a Olga 
Scheinpflugová v letech 1935–1938. 
První památník spisovatele zde byl 
otevřen již v roce 1963 a další etapa 

jeho rekonstrukce následovala v le-
tech 1996–1999.

Po dvaceti letech provozu expo-
zice z konce 90. let 20. století již do-
sloužily a bylo třeba je přepracovat, 
aby byly dostatečně přitažlivé i pro 
současné návštěvníky. Ani v klasic-
ké literárně historické expozici si již 
nevystačíte s fotografiemi, kopiemi 
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dokumentů či trojrozměrnými před-
měty. Za uplynulých dvacet let se zá-
sadně změnily možnosti muzejních 
prezentací. I když vitríny či panely se 
používají stále, přibyly hlavně audiovi-
zuální prostředky a interaktivní prvky. 
Přesto jsme byli ve využití zejména 
audiovize ostražití – dům má totiž vel-
mi silné genium loci, které jsme ne-
chtěli vyhnat filmovými či zvukovými 
smyčkami nebo velkoplošnou projek-
cí. Také jsme chtěli do domu, v němž 
se zachoval pouze soubor originální-
ho zařízení Čapkovy pracovny, vrátit 
pomocí jednotlivých kusů dobového 
nábytku pocit obývaného prostoru. 
V archivu památníku jsme nashro-
máždili řadu nových dokumentů i au-
tentických předmětů zejména ze sou-
kromých sbírek či od příbuzných námi 
prezentovaných osobností. V průběhu 
času jsme získali také poměrně dobrý 
přehled o dalších zdrojích materiálů 
z centrálních i regionálních paměťo-
vých institucí.

Poté, co jsme si ujasnili základní 
koncept proměny a vytvořili časový 
harmonogram, jsme usoudili, že bude 
schůdné postupovat v rekonstrukci 
po etapách – z důvodu kapacitních 
(malý tvůrčí tým) provozních (nechtě-
li jsme dlouhodobě uzavírat památník 
pro návštěvníky), i finančních (stačily 
menší objemy peněz, které se dařilo 

sehnat z grantu MK ČR, prostředků 
Středočeského kraje, darů fyzických 
osob i z vlastního rezervního fondu). 

Jako první jsme tedy přepracovali 
expozici Ferdinanda Peroutky. Nahrá-
la nám k tomu paradoxně i aféra ko-
lem neexistujícího článku citovaného 
prezidentem ČR. Nově jsme zpracova-
li informace, jak byl Peroutka vnímán 
a pomlouván komunistickým režimem 
od 50. let 20. století a jak se tato okol-
nost přenáší do současnosti. Do expo-
zice jsme umístili dobové rádio, kde si 
návštěvník může poslechnout archivní 
záznamy Peroutkova hlasu z vysílání 
RFE nebo jeho řeč na pohřbu Karla 
Čapka. Z důvodu nedostatku místa 
jsme zpracovali unikátní kolekci fo-
tografií a diapozitivů do vizuálních 
prezentací, které si návštěvník spustí 
na dotykové obrazovce.

Expozici Olgy Scheinpflugové 
jsme oprostili od původního divadel-
ního klišé vínového sametu, do pod-
krovního prostoru jsme vpustili denní 
světlo a zaměřili se zejména na posled-
ní etapu jejího života. Její četné diva-
delní role prezentujeme v divadelním 
albu, kde je i více podrobností o jed-
notlivých inscenacích. Pozornost pak 
budí zadní projekce civilních portrétů 
herečky na zrcadle toaletního stolku. 

V  loňském roce jsme pokračo-
vali výměnou expozice Karla Čapka. 

Čapkův příběh jsme nově dovedli až 
do současnosti, čímž jsme chtěli uká-
zat aktuálnost jeho myšlenkového od-
kazu. Nově jsme zpracovali i osudy 
jeho sourozenců Heleny a Josefa. Tíhu 
posledního období jeho života a tvor-
by, zejména v roce 1938, jsme odlehči-
li interaktivními otočnými destičkami 
s dobovými událostmi a Čapkovými 
texty. Naopak místnost věnovaná po-
bytu Karla a Olgy na Strži prezentuje 
tehdejší okamžiky pohody a radosti 
v nelehké době.

Velkou změnou prošla část expo-
zice věnována tvorbě bratří Čapků 
dětem. Virtuální průvodkyní po ní je 
dcerka Josefa Čapka Alena. Na foto-
grafiích ze soukromého alba ukazuje-
me nejen její vztah s rodiči, ale také 
životní styl intelektuální měšťanské 
rodiny za první republiky. Expozice je 
vybavena originálními herními prvky 
s motivy obrazů Josefa Čapka, dětský-
mi knihami i speciálními alby obou 
bratří s dětskou tématikou.

Vzhledem k  „osmičkovým“ vý-
ročím jsme přepracovali panely s té-
matikou vztahu Karla Čapka a T. G. 
Masaryka. Zde jsme opět, pro znač-
né množství fotografického matriálu, 
využili dotykovou obrazovku. Jedná 
se o unikátní materiál z literárního 
archivu PNP, 

Z výtvarného hlediska v celém 
domě dobře působí velkoplošný tisk 
na textilu, ať už ve formě funkčního 
závěsu (projekční kout, vstupní hala) 
nebo potahu panelů. Samozřejmá byla 
i výměna osvětlení za použití LED 
technologie.

Samotná tvorba nové expozice 
byla pro mne radostnou prací, zavr-
šující mé více než dvacetileté půso-
bení v památníku. Velmi příjemný 
a přínosný byl pro mne také kontakt 
a spolupráce s kolegy z řady muzeí 
a archivů. Snad to byl právě Karel 
Čapek, který nás všechny spojoval 
v úsilí vyprávět příběh jeho života co 
nejvěrněji, pravdivě a přesto přitaž-
livě. Reakce návštěvníků nám dávají 
za pravdu.Expozice Olgy Scheinpflugové
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Pohled do části Masarykovské Československo a Morava 1918–1938

Dvacáté století v MZM
JAN BŘEČKA
MORAVSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM

U příležitosti 200. výročí založení 
MZM byla na sklonku listopadu 

2017 slavnostně otevřena nová stálá 
expozice Středoevropská křižovatka: 
Morava ve 20. století. Náročnému vý-
stavnímu projektu, jenž nemá v his-
torii muzea obdoby, je věnován celý 
prostor třetího patra Dietrichstein-
ského paláce, které kvůli instalaci 
muselo projít kompletní rekonstruk-
cí a značnými stavebními úpravami. 
Tvůrci architektonického řešení pro-
jektu byli architekti Radko Květ a Ri-
chard Mátl, stavební realizaci měla 
na starost společnost Kalaha s mnoha 
subdodavateli.

Expozice je koncipována tak, aby 
připomenula významné osobnosti, 
fenomény a určitá specifika spojená 
s historií Moravy. V deseti tematic-
kých okruzích jsou sledovány poli-
tické, kulturní a sociální dějiny této 
historické země. 

Úvodní část Konec starých časů: 
Pod vládou dvojhlavého orla 1905–
1914 přibližuje závěr takřka třísetleté 
epochy, v níž české země existovaly 
pod nadvládou habsburského panov-
nického rodu a přeměn společnosti 
do její moderní podoby. Následující 
část Moravané v letech Velké války 
1914–1918 reflektuje témata spoje-
ná s prvním celosvětovým válečným 
konfliktem (na frontách i v zázemí) 
a definuje rozsah tohoto tragického 
střetnutí i jeho důsledky, zejména roz-
pad habsburské monarchie a následný 
vznik Československé republiky. Část 
Masarykovské Československo a Mo-
rava 1918–1938 zpřítomňuje dobu 
první republiky a život mezi světový-
mi válkami na základě dobových reá-
lií, dokladů meziválečného průmyslu 
(fenomén Baťa), kultury i každoden-
ního života. Pohnuté období nacistic-
ké okupace jako prvního totalitního 

režimu u nás popisuje část Morava 
ve stínu hákového kříže 1938–1945. 
Část Léta naděje a vzestup totality 
1945–1960 mapuje dobu krátkého ná-
vratu relativní demokracie po skon-
čení 2. světové války, následovanou 
komunistickým převratem v únoru 
1948, terorem padesátých let a léty 
postupného utužování a konstituce 
totalitního komunistického režimu. 
Dvě navazující části Zlatá šedesátá – 
Pražské jaro 1968 a sovětská okupace 
prezentují fenomén 60. let, kdy dochá-
zelo k postupnému uvolňování komu-
nistické diktatury v českých zemích, 
vrcholícímu na jaře 1968 snahou o re-
formu systému, brutálně ukončenou 
vpádem pěti armád Varšavské smlouvy 
v čele se Sovětským svazem. Morava 
normalizační se pak věnuje dvěma 
desetiletím existence Československa 
v letech normalizace komunistického 
systému, kontrastu každodenního ži-
vota s aktivitami malých skupin ob-
čanů, vedených domácím disentem 
(Charta 77). Konec expozice, tvořený 
částmi Návrat demokracie 1989–1993 

a Současná Morava v souřadnicích 
Evropy, poskytuje stručný přehled 
událostí po tzv. sametové revoluci v lis-
topadu 1989, následující léta demokra-
tizace společnosti a převratné změny 
v její podobě až do vzniku samostatné 
České republiky v lednu 1993. Na úpl-
ný závěr se návštěvníci seznámí s feno-
mény spojenými s existencí České re-
publiky, jejím začleňováním do širších 
evropských struktur a reflexí dnešního 
globalizovaného světa.

Od počátku projektu bylo jasné, 
že se do prostoru (zhruba 800 m2 vý-
stavní plochy) nevejdou všechny udá-
losti za posledních 100 let. Podrobněj-
ší popis událostí všech důležitých etap 
20. století v kontextu dějin Moravy 
proto naleznou návštěvníci v dotyko-
vých monitorech, které jsou umístěny 
vždy po jednom v každé z deseti částí. 
Na textových podkladech výstavy se 
podílelo 27 historiků nejen z Morav-
ského zemského muzea, ale i z Masa-
rykovy univerzity, JAMU, brněnského 
pracoviště Ústavu pro soudobé dějiny 
AV ČR a dalších institucí.

Výraznou složku expozice tvoří 
výtvarné pojetí od brněnského studia 
ULMA. Nedílnou součástí je i 9 ko-
miksově zpracovaných příběhů výtvar-
nice Lucie Lomové. Samostatnou a ne-
méně důležitou složku tvoří vybrané 
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Nové expozice pobočky 
Muzea Vysočiny Jihlava
KATEŘINA ROZINKOVÁ
MUZEUM VYSOČINY JIHLAVA
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filmové, televizní a hudební ukázky, 
které expozici na několika místech 
doplňují, které připravil režisér a do-
kumentarista Pavel Jirásek. 

V celém prostoru je na 300 expo-
nátů ze sbírek MZM. Dva předměty 
zapůjčilo Technické muzeum v Brně 

a několik maličkostí dodali tři soukro-
mí sběratelé. 

Do budoucna se ve spolupráci 
s  Dětským muzeem MZM počítá 
s přípravou výukových programů pro 
školy, které budou navazovat na rám-
cové vzdělávací osnovy.

V  rámci projektu IROP „Hrad 
Roštejn – zpřístupnění nových 

expozic“, probíhají od jara roku 2017 
na loveckém hrádku Roštejn u Tel-
če intenzivní práce, které mají za cíl 
otevřít návštěvníkům nově upravené 
trasy. S tvorbou nových expozic jsou 
pak spojeny i stavební práce, které 
jednak připravují prostor na prezen-
taci sbírkových předmětů, ale mají do 
budoucna rovněž zajistit jejich lep-
ší ochranu jak před odcizením, tak 
vlivy klimatu. Posledním z přínosů 
projektu bude do budoucna i zlepše-
ní návštěvnického zázemí hradu, kte-
rý ročně navštíví okolo 40 000 osob. 
Nositelem projektu je Kraj Vysočina, 
na realizaci se intenzivně podílí i pro-
vozovatel objektu – Muzeum Vysočiny 
Jihlava, p. o.

Roštejn patří mezi populární 
památky již od konce 60. let 20. sto-
letí, kdy byl poprvé částečně zpří-
stupněn veřejnosti. Postupně se zde 
vyvinul systém dvou návštěvnických 
tras a možnosti samostatného výstu-
pu do hradní věže. I podoba expozic 
se průběžně vyvíjela. Jako handicap 
však bylo dlouhodobě vnímáno po-
měrně malé množství prostoru věno-
vaného přímo historii hradu a jeho 
okolí, či zdejší přírodě. Ta je přitom 
velmi důležitá, neboť objekt se nalézá 

v přírodní rezervaci Roštýnská obo-
ra a je součástí teritoria Geoparku 
Vysočina. Právě snaha ve větší míře 
se zaměřit na okolní přírodu i místní 
historii je jedním z hlavních motivů 
tvorby nových expozic. Ačkoli i v bu-
doucnu bude zachováno rozdělení na 
kratší a delší návštěvnickou trasu, do-
jde nově k tomu, že expozice budou 
oddělené i charakterově. 

Základní trasa vedoucí obytnými 
místnostmi si ponechá podobu pa-
mátkové interiérové instalace a bude 
provozována s průvodcem, doplňková 

trasa bude mít charakter muzejně-ga-
lerijní a bude přístupná samostatně. 
První z expozic bude tedy vyhovovat 
spíše klasickým návštěvníkům památ-
kových objektů se zájmem o historii, 
druhá bude cílit především na rodiny 
s dětmi. Jejím hlavním obsahem bude 
příroda, lovectví a myslivost a ve svém 
pojetí bude velmi interaktivní. Muze-
um spolu s autory podoby nových ex-
pozic tvoří zejména na přírodě věno-
vané trase mnoho zajímavých prvků. 
Ty návštěvníkům sdílnou formou při-
blíží fenomén lesa a života v něm, ale 
i různé způsoby lovu zvěře v historii 
a současnosti. Vzhledem k soudobému 
pojetí prostoru budou s prezentací po-
máhat i některé audiovizuální prvky, 
vynechány ale nejsou ani prvky hap-
tické, určené zejména dětem. Jedním 
z lákadel expozice bude i pobyt v tzv. 
Botanickém sále, který je vyzdoben 
historickou nástěnnou malbou se 492 
druhy rostlin inspirovanou herbářem 
z 16. století. Návštěvník se zde ocitne 
na pomyslné louce a bude moci zůstat 
v sále po libovolně dlouho dobu, aby 
mohl vše náležitě prozkoumat. To dří-
vější pojetí trasy neumožňovalo. Nová 
expozice věnovaná přírodě a lovectví 
otevře své brány již v létě 2018. Stejně 
tak bude letos již v jarních měsících 
zpřístupněna i miniexpozice v hradní 

Obnovovanou částí vedly v roce 2017 i speciální prohlídky
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Chyby v expozicích 
z pohledu porotce GM
MILENA BURDYCHOVÁ
ČLENKA KOMISE NÁRODNÍ SOUTĚŽE MUZEÍ GLORIA MUSAEALIS

TÉMA / NOVÉ EXPOZICE

věži, věnovaná historii hradu od nej-
starších počátků až po velký požár 
objektu v roce 1915. Jako poslední 
z nových expozic bude v roce 2019 
zpřístupněna základní trasa, která 
bude návštěvníky seznamovat s živo-
tem loveckého sídla v průběhu dějin. 

Na všechny nové instalace by měly 
navazovat i edukační programy nabí-
zené pro různé cílové skupiny, stejně 
jako kulturní akce v příštích letech. 
Veškeré práce jsou prováděné za pro-
vozu hradu. Objekt je tedy v době 

sezony vždy zčásti otevřen široké ve-
řejnosti, a to včetně speciální prohlíd-
ky vedoucí skrze právě obnovovanou 
část hradu. Projekt přinese nejen vi-
zuálně novou podobu interiérů, ale 
umožní také restaurovat poměrně 
velké množství sbírkových předmě-
tů, z nichž mnohé budou veřejnosti 
představeny úplně poprvé. Dochá-
zelo a dochází také k restaurování 
i v rámci samotné stavby. Celý proces 
zpřístupňování nových expozic bude 
ukončen v roce 2020. 

Při výjezdech poroty Národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis se 

seznamujeme a hodnotíme jako jednu 
soutěžní kategorii muzejní výstavy, 
mezi něž patří i dlouhodobé výstavy 
a stálé expozice. Od roku 2002, kdy 
se soutěž koná, do ní bylo přihlášeno 
přes 30 expozic. Nejčastěji vznika-
ly v případě, že muzea získala nové 
nebo rekonstruované prostory. Ač 
jim muzea věnují velkou pozornost, 
přesto se při jejich realizaci i provozu 
dopouštějí stále se opakujících chyb. 
I když jsou pro muzea obvykle velkou 
finanční zátěží, chyby tato skutečnost 
neovlivňuje.

Jedna z  chyb se týká výtvarné 
stránky. Když řeší muzea výtvarnou 
stránku nové expozice ve spolupráci 
s externím architektem či výtvarní-
kem dochází často k situaci, kdy tzv. 
„forma potírá obsah“. Celkové řešení 
či jednotlivé výtvarné prvky rádoby 
zakomponované do expozice tak čas-
to odvádějí pozornost návštěvníka od 
vlastních exponátů. Důležitým vlivem 
v tomto případě je barevnost. Dalším 

prohřeškem je, u prostorově větších 
expozic, absence odpočinkové zóny, 
nebo alespoň sedacího nábytku, kde 
by si mohl návštěvník v průběhu pro-
hlídky odpočinout. Tuto skutečnost by 
měl hlavně řešit jako součást projektu 
architekt. Co se týká umístění expo-
nátů, často bývá snahou zařadit jich 
do expozice co největší množství. Do-
chází tak k situaci, kdy je např. vitrína 
nepřehledná a předměty se navzájem 
překrývají a ruší. Je proto v zásadě 
nutné, aby mezi výtvarníkem a muzej-
ními pracovníky došlo ke vzájemnému 
respektu a spolupráci. 

Další chybou jsou obsáhlé texty na 
panelech či bannerech, které návštěv-
níka zahltí tak, že je povětšinou čte jen 
na počátku a posléze jim již nevěnuje 
pozornost. Navíc se v textech často vy-
skytují odborné výrazy, kterým běžný 
návštěvník nerozumí. Důležitou úlohu 
při tvorbě textů hraje i výběr písma, 
jeho barva či barva pozadí. Leckdy 
je text díky nevhodně laděnému po-
zadí téměř nečitelný. Velká část mu-
zeí již texty v expozicích řeší pomocí 

informačních technologií – kiosků, 
kde si návštěvník další informace, po-
kud má zájem, hledá sám. U těchto 
tzv. kiosků by také měla být vhodná 
možnost usednutí.

Stále se opakujícím problémem 
jsou popisky exponátů – jejich umístě-
ní, barevnost či obsah. Je třeba hledat 
při jejich umístění takové místo, kde 
se vizuálně snadno spojí s exponátem 
a návštěvník nemusí složitě popisku 
dohledávat, přemýšlet, ke kterému ex-
ponátu patří. Důležité je zaměřit se na 
typ písma, jeho barvu či barvu podkla-
du. Je třeba volit pro oči příjemnou 
formu tak, aby byla popiska dobře či-
telná. Musí stručně vystihnout expo-
nát a podat celkově důležité informace 
o předmětu – název, datování, mate-
riál či techniku a je-li znám i autora. 
Při vystavení kopie předmětu je také 
důležité tuto skutečnost na popisce 
uvést. V případě, že jsou vystaveny 
originální exponáty spolu s kopiemi, 
které nejsou viditelně označené, do-
chází ke klamání návštěvníků.

Dalším důležitým prvkem, který 
ovlivňuje kvalitu expozic, je osvětlení. 
Často dochází k situaci, kdy jeden ex-
ponát je přesvětlen, jiný nevhodně na-
světlen. Stejně tak problematické jsou 
odlesky a občas i kombinace osvětle-
ní umělého a denního. Při současné 
nabídce trhu by neměl být problém 
osvětlení odpovídající potřebným 
parametrům realizovat. Průběžně je 
ovšem třeba také toto nasvětlení kon-
trolovat, v případě výpadku pak ne-
prodleně řešit náhradu. Také je nutné 
kontrolovat směr osvětlení. Stává se, 
že vlivem tepla svítidla se směr změní.

Samozřejmostí by měla být čistota 
expozice. Porota se setkává i se zaprá-
šenými vitrínami či exponáty. 

Výše vyjmenované chyby jsou asi 
nejběžnější, které jsme u nových ex-
pozic zaznamenali. Stejné chyby se 
však vyskytují i u krátkodobých výstav. 
Přesto lze konstatovat výrazné zvýšení 
kvality nových expozic i výstav během 
posledních let a věříme, že tento trend 
bude pokračovat.
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OTÁZKY PRO NOVÉ RADNÍ KULTURY

Jaké kroky chystáte k naplnění Vaší 
vize v oblasti rozvoje kultury?

Dne 18. září 2017 byla schválena 
Koncepce rozvoje kultury a památko-
vé péče Olomouckého kraje pro obdo-
bí 2017–2020. Koncepce představuje 
kulturu a památkovou péči jako ne-
dílné součásti každodenního života. 
Pilíři krajského vztahu ke kultuře 
jsou dotační programy a dotační ti-
tuly. Olomoucký kraj pomáhá k rea-
lizaci celosvětově vnímaným projek-
tům (např. Academia film Olomouc, 
Blues Alive Šumperk), akcím, které 
desítky let zdobí kulturní scénu v kraji 
(např. Wolkrův Prostějov, Dvořákova 
Olomouc, Schubertova soutěž pro kla-
vírní dua, Dittersův hudební festival 
nebo Mohelnický dostavník) či nově 
vzniklým úspěšným projektům (např. 
Divadelní Flora nebo Olomoucké ba-
rokní slavnosti). 

Ke stávajícím dotacím jsme při-
pravili dvě novinky. V oblasti kultury 
přibude program pro stálé profesionál-
ní umělecké soubory v kraji, přínosem 
jistě bude též nový památkový dotační 
titul zaměřený na obnovu nemovitostí, 
které nejsou kulturní památkou, na-
cházejících se na území památkových 
rezervací a památkových zón.

Mgr. František Jura
náměstek hejtmana Olomouckého kraje

Kraj napomáhá také v  oblasti 
regionálních funkcí knihoven a při 
subvencování ostatních kulturních 
institucí v kraji (filharmonie, muzea 
či divadla), za všechny zmiňme výraz-
nou podporu provozu Muzea umění 
Olomouc. Kraj se zaměří také na po-
moc při rozvoji tradiční lidové kultu-
ry či sbírkotvorné činnosti krajských 
muzeí. 

Mimořádný důraz je kladen na 
investiční priority Olomouckého kraje 
v oblasti kultury a péče o movité i ne-
movité kulturní dědictví, např. pro-
jekt revitalizace červeného kostela 
v Olomouci na kulturně společenské 
centrum nebo výstavbu knižního de-
pozitáře v Olomouci-Hejčíně. Chceme 
také zahájit diskuzi o záměru posta-
vit novou budovu Vědecké knihovny 
v Olomouci, tento záměr je i součástí 
celostátní knihovnické koncepce. 

Jak se dotknou muzeí a galerií ve Va-
šem regionu?

Páteří Koncepce je důraz na plnění 
úkolů v hlavní činnosti příspěvkových 
organizací v oblasti kultury, snaha po-
sílit hmotné podmínky pro jejich kaž-
dodenní provoz, zaměření na podporu 
jejich komunikačního, informačního, 
technického a technologického záze-
mí. Ze sedmi krajem zřizovaných or-
ganizací je pět muzeí (šesté Muzeum 
silnic je organizační jednotkou kraj-
ské správy silnic). Z toho plyne, že 
většina záměrů, plánů a investic za-
hrnutých v Koncepci se přímo dotýká 
muzeí a značná pozornost je věnována 
návrhům v oblasti sbírkotvorné, vý-
stavní a prezentační činnost těchto 
institucí.

Řadu záměrů míříme k  inten-
zivnějšímu využití nejmodernějších 
technologií jako nástrojů k rozvoji 
kulturní politiky. Pozornost také vě-
nujeme všestranné propagaci činnosti 

krajských kulturních zařízení (pět 
muzeí, krajská knihovna a archeolo-
gické centrum). 

Důležitá je i naše snaha posilovat 
spolupráci krajských paměťových in-
stitucí při tvorbě a realizaci vzděláva-
cích programů základních a středních 
škol, zvlášť v oblasti výuky regionál-
ních dějin. 

Koncepce navrhuje zřízení dotač-
ního programu na posílení sbírkotvor-
né činnosti muzeí a dalších sbírkových 
institucí v kraji, přichází s projektem 
„Digitalizace sbírkových předmětů“ 
a zahrnuje také vybudování nových 
expozic. 

Chceme zintenzivnit práci s ná-
vštěvníky jako celkem i specifickými 
skupinami. Máme v plánu vytvoření 
systému „Olomoucké muzejní karty“, 
který by umožnil celoroční jednotný 
vstup do muzeí Olomouckého kraje.
Ze stavebních investic zmíním rekon-
strukci budovy pro depozitář Muzea 
Komenského v Přerově, rozšíření de-
pozitářů Vlastivědného muzea v Šum-
perku, přístavbu depozitáře Muzea 
a galerie v Prostějově nebo zastřešení 
atria hlavní budovy Vlastivědného mu-
zea v Olomouci. 

Červený kostel v Olomouci čeká revita-
lizace

Z
dr

oj
: W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s 



Věstník AMG 1 /2018 11 

200 LET ČESKÉHO MUZEJNICTVÍ

Oslavy 500 let založení města Velvary a otevření muzea v domě č. p. 109, 1982

Archeologická expozice muzea v 50. letech 20. století Pohled do nově otevřené expozice

85 let Městského muzea 
Velvary
VOJTĚCH VONDRÁČEK
MĚSTSKÉ MUZEUM VELVARY

Dne 11. listopadu 2017 se kona-
la oslava na počest 85. výročí 

otevření Městského muzea Velvary. 
Muzeum bylo veřejnosti zpřístupněno 
dne 11. prosince roku 1932 po velice 
zdlouhavých a náročných přesunech 
sbírkového fondu do různých budov 

ve Velvarech. Budova muzea se nyní 
nachází v domě č. p. 109 v Pražské 
ulici. Ovšem otevření nové expozi-
ce umožnilo přístup do horní polo-
viny domu č. p. 110. Dne 31. ledna 
2012 v souvislosti s prodejem domu 
vypověděli majitelé pronájem muzeu 

a prostory musely být odděleny. Až 
v  roce 2016 město Velvary znovu 
pronajalo 1. podlaží domu č. p. 110 
a sbírkové fondy muzea mohly být in-
stalovány zpět. Během let 2016 a 2017 
probíhala rekonstrukce a instalace no-
vých expozic. 

V nově otevřené části expozice 
se nachází čtyři místnosti, věnované 
zejména historickým obdobím, kte-
ré jsou tematicky spjaty s regionem 
Velvar a okolí (baroko, 1. republika, 
dobová škola a  dílnička pro děti). 
V místnosti věnované Baroku ve Vel-
varech a okolí je unikátní barokní 
strop opředený mnoha příběhy. Dále 
zde můžeme vidět například také ba-
rokní varhany, sošky a obrazy svatých 
či se zde můžeme dozvědět něco o Ma-
riánském sloupu, který je dominantou 
Velvarského náměstí. Další součástí 
nové expozice jsou místnosti věnované 
zejména období 1. republiky. Zde se 
nachází i autentická kuchyně či do-
bové školní lavice dovezené z nedale-
ké Kmetiněvsi. V těchto místnostech 
jsou ukázky mužské a ženské módy, 
průmyslu, zemědělství, běžného ži-
vota či dětství. Dále se zde seznámíte 
s poválečným průběhem ve Velvarech 
a přilehlém okolí.
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OTÁZKY PRO NOVÉ ŘEDITELE

Mgr. Tomáš Libánek
Východočeské muzeum v Pardubicích

Jaká profesní dráha předcházela Vaše-
mu nástupu do funkce ředitele?

Věnoval jsem se oblasti památkové 
péče a muzejnictví. Několik let jsem 
působil jako vedoucí oddělení kultury 
a památkové péče Pardubického kra-
je, kde jsem měl na starosti i Výcho-
dočeské muzeu v Pardubicích. Působil 
jsem také na Katedře dějin a didaktiky 

dějepisu Pedagogické fakulty Univer-
zity Karlovy a mimo jiné i v médiích.

Vzpomínáte, co Vás po nástupu do 
funkce mile či nepříjemně překvapilo?

Muzeum jsem znal velmi dobře i před 
nástupem do funkce. Mile mě překva-
pilo nasazení a práce kolegů, přičemž 
musím říci, že mě nejvíce okouzlilo 

charisma našich konzervátorských 
dílen.

Co považujete za nejzajímavější před-
mět ve Vašem muzeu?

Zajímavých předmětů máme v muzeu 
celou řadu. Těžké je vybrat jeden, ov-
šem největší citový vztah mám k de-
nárovému depotu z  konce 10. sto-
letí, který objevil náhodný nálezce 
nedaleko obce Chýšť na Pardubicku 
v roce 2015 krátce po mém nástupu. 
Z numismatického hlediska se jedná 
o zcela výjimečný nález, jež čítá přes 
tisíc osm set položek včetně doposud 
neznámých exemplářů.

 
Čeho jste doposud v čele muzea dosáhl 
a čeho byste si přál ještě dosáhnout?

Od počátku připravujeme několik pro-
jektů na výstavbu nových depozitářů 
a rekonstrukci Zámku Pardubice, kde 
muzeum sídlí. Součástí těchto projek-
tů je i rehabilitace zámku jako sídla 
Pernštejnů, s čímž souvisí příprava 
nové expozice, kterou chceme otevřít 
v roce 2020. To je jen jeden z mnoha 
cílů, které bych rád splnil.

Východočeské muzeum v Pardubicích sídlí na renesančním zámku
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Jmenuji se Sajetta
Svět prvních zemědělců

VERONIKA KLIMEŠOVÁ BAČOVÁ
MUZEUM HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Od dubna do 22. října 217 mohli 
návštěvníci ve Středočeském mu-

zeum v Roztokách u Prahy zhlédnout 
archeologickou výstavu o životě prv-
ních zemědělců. Jednalo se o putovní 
výstavu, která byla poprvé prezento-
vána v Muzeu T. G. M. Rakovník již 
v loňském roce pod názvem „Neuvě-
řitelný svět prvních zemědělců mezi 
Ohří a Berounkou“ a jež získala výroč-
ní Cenu Eduarda Štorcha za zásluhy 
o popularizaci oboru a šíření povědo-
mí o významu archeologických pamá-
tek. Roztočtí archeologové se však roz-
hodli výstavu rozšířit o příběh mladé 
ženy (pojmenované Sajetta) z hrobu, 
který našli v Hostivicích-Sadové v roce 
2004, a přiblížit tak svět prvních ze-
mědělců návštěvníkům svého regionu 
na základě místního nálezu.

„Oživená“ Sajetta provázela ná-
vštěvníky výstavou v podobě karto-
nové postavy na celkem pěti místech, 
znázorněná byla od svých čtyř let až 
do dospělosti. Prostřednictvím komik-
sových bublin předávala informace 
o svém životě a rodině a na úplném 
konci výstavy byl nainstalován hrob 
s její kostrou, tak jak byl nalezen při 
archeologickém výzkumu. Nechyběl 
zde ani klasický informační panel po-
pisující podrobnosti hrobového nálezu 
či antropologické údaje.

Základní uspořádání výstavy 
sice sledovalo klasické schéma „pa-
nel – vitrína“, její atraktivnost však 
tkvěla v použití aktivizačních a  in-
teraktivních prvků pravidelně roze-
setých v celé ploše instalace. Hned 
při vstupu byl návštěvník vtažen 
do období neolitu, tedy období prv-
ních zemědělců, prostřednictvím 
promítaného videa s tematikou ex-
perimentální archeologie pojící se 

s daným obdobím (bez komentáře, 
jen s popiskami). Vedlejší „Stroj času“ 
už vyžadoval aktivnější zapojení divá-
ků – sestavit pomocí barevných dře-
věných pilířů podíl lidských aktivit 
během jednoho dne v dnešní době, 
v neolitu a mezolitu. Děti spíše zaujala 
možnost dále ve výstavě nadrtit si obilí 
na mouku pomocí kamenných mlýnů, 
postavit roubenou konstrukci studny 
z dřevěných hranolů nebo vyvrtat ot-
vor do kamene či kosti pomocí jedno-
ho ze dvou rekonstruovaných vrtacích 
zařízení. Zručnější návštěvníci využili 
možnost utkat si kousek tkaniny na 
rekonstrukci tkalcovského stavu nebo 
pomocí dřevěné destičky. Pro malé 
i velké byla připravena instalace pra-
věké domácnosti ve formě ohniště, 
okolo rozmístěných kožešin, keramic-
kých nádob na vaření nebo hudebních 
nástrojů. K dispozici bylo i poměrně 
velké množství dobových oděvů pro 
všechny věkové skupiny. Návštěvníci, 
kteří sehráli život neolitické rodiny, se 
mohli vyfotografovat nebo natočit na 
video, které bylo po zaslání zveřejněno 
na webu muzea.

Výstavě přidávala na působivos-
ti také řada modelů a rekonstrukcí. 
Přes sklo si bylo možné prohlédnout 
detailní modely neolitické vesnice, 
dlouhého domu, rondelu nebo model 
válečného konfliktu u Schletzu v Ra-
kousku. Rekonstruován byl i depot po-
lotovarů kamenných mlýnů z Holubic. 
Pro výstavní projekt s archeologickou 
tematikou byly však samozřejmě roz-
hodující prezentované archeologické 
nálezy. Setkali jsme se s nimi v sedmi 
vitrínách. Po levé straně výstavního 
sálu byly umístěny dvě pultové vitrí-
ny (obsahující originální kamenné 
nástroje či jejich repliky, popřípadě 

ozdoby, šperky a keramické zoomor-
fní nebo antropomorfní plastiky), po 
pravé straně čtyři vitríny skříňového 
typu. Poslední sedmá vitrína byla si-
tuována na samotném konci výstavy 
uprostřed plochy, oddělená od zbytku 
expozice vysokým proutěným plotem, 
a představovala již zmiňovaný hrob 
neolitické dívky Sajetty. Tato část sálu 
byla potemnělá, nasvícený byl pouze 
hrob (a  informační panel), což má 
vždy velmi efektní účinek. Pultové 
vitríny byly opatřeny klasickým papí-
rovým popiskem umístěným v jejich 
blízkosti, skříňové vitríny (všechny 
obsahovaly keramické nádoby) měly 
popisky nalepené přímo na skle. Bo-
hužel samotná nálepka byla průsvitná 
s černým písmem, jež je proti světlu 
špatně čitelné. Samotné vystavené ar-
tefakty byly dobře osvícené a vkusně 
aranžované, jejich množství ve vitrí-
nách bylo adekvátní. 

Zhruba dvacet klasických infor-
mačních panelů poskytovalo návštěv-
níkům poznatky o všech aspektech 
života našich předků v neolitu, tedy 
v době vzniku zemědělství (od životního 
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Zasedání Senátu AMG
dne 14. prosince 2017 v Národním technickém muzeu

Přítomni:
35 z 54 s hlasem rozhodovacím
10 z 23 s hlasem poradním

prostředí přes zpracování obilí, cho-
vatelství a lov až po náboženství a po-
hřbívání). Informace byly založené 
převážně na archeologických výzku-
mech středních Čech, nechyběly však 
ani údaje vážící se k jiným částem naší 
republiky nebo světa. Černé bezpat-
kové písmo dobře vynikalo na čer-
venofialovém podkladě, doplňovaly 
ho bohaté obrazové materiály, ať už ve 
formě fotografií nebo kreseb. Kromě 
těchto obvyklých panelů šlo ve výsta-
vě nalézt sedmnáct nepravidelně roz-
místěných otvíracích tabulek, které 
poskytovaly informace k některým 
zajímavým tématům (např. „Co nám 
mohou říct lidské kosti?“, „Byl neolit 
šedý nebo barevný?“, „Užívali drogy už 
v neolitu?“). Návštěvníci mohli také 
nahlédnout do vzdělávacího komiksu 
Den v životě neolitické ženy založené-
ho na archeologickém výzkumu neo-
litické vesnice ve Velimi, který vydal 
Ústav archeologické památkové péče 
středních Čech na jaře letošního roku. 
Návštěvník logicky předpokládal mož-
nost zakoupit tuto velmi podařenou 
publikaci v muzejním obchodě, bohu-
žel se zde komiks neprodával. Komiks 
je distribuován zdarma prostřednic-
tvím Ústavu archeologické památkové 
péče středních Čech.

Na působivosti výstavě přidáva-
lo také její umístění do netradičního 
půdního prostoru s dřevěným kro-
vem a podlahou dobře korespondující 
s ústředním archeologickým tématem. 
S  rázem prostoru korespondovaly 
také dřevěné palety dřevěné palety, 
na nichž byly umístěny pultové vitríny. 
Odpočinková návštěvnická místa rov-
něž dodržovala jednotný styl, ať už se 
jednalo o dřevěné špalky a kožešiny 
umístěné před promítáním u vstupu, 
posezení na kožešinách v neolitické 
domácnosti nebo jednoduché dřevě-
né lavice u hrobu Sajetty. Tyto bylo 
možné najít i u posledního audiovi-
zuálního prvku výstavy (v zadní části 
sálu za hrobem) – promítání filmu 
s komentářem o období mezolitu, ne-
olitu a eneolitu.

Vzhledem k  tomu, že výstava 
představila projekt několika institucí 
(Muzeum T. G. M. Rakovník, Středo-
české muzeum v Roztokách u Prahy, 
Oblastní muzeum v Lounech, Ústav 
archeologické památkové péče střed-
ních Čech), pocházely také exponáty 
z několika muzeí (Národní muzeum, 
Muzeum hlavního města Prahy, Mu-
zeum T. G. M. Rakovník, Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy a Ob-
lastní muzeum v Lounech). Založena 
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byla především na poznatcích získa-
ných díky archeologickým výzkumům 
prováděným ve středních Čechách, 
a tudíž primárně byla určena zájem-
cům ze středočeského regionu. Nejspí-
še z tohoto důvodu byla celá výstava 
pouze v češtině, neobsahovala žádné 
cizojazyčně psané informace, což je 
na jednu stranu škoda. Další nedo-
statek pak spatřuji v absenci dopro-
vodné publikace. Myslím, že hodně 
návštěvníků by ocenilo jednoduchý 
katalog, který by třeba mohl sloužit 
i pedagogům jako doplňková učební 
pomůcka. Ostatně během doprovod-
ných programů byla výstava hojně ško-
lami navštěvována.

Záměrem výstavy „Jmenuji se Sa-
jetta. Svět prvních zemědělců.“ bylo 
prezentovat návštěvníkům prostředí 
a život našich předků v neolitu pro-
střednictvím archeologických nálezů 
a nejrůznějších interaktivních a ak-
tivizačních prvků poutavou formou 
a tohoto cíle bylo beze zbytku dosaže-
no. Pokud jste neměli čas Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy navští-
vit, další možnost byla do 28.  ledna 
2018 v Regionálním muzeu v Jílovém 
u Prahy. Pevně věřím, že se nejedná 
o poslední zastávku tohoto přínosného 
muzejního projektu.

V  úvodu zasedání Senátu AMG byla 
schválena návrhová komise ve složení: 
Štěpánka Běhalová, Jitka Pešková a Jiří 
Jedlička; mandátová komise ve složení: 
Zuzana Strnadová, Michal Babík a Kate-
řina Svobodová. 

1) Na začátku jednání Senátu AMG 
vznesli zástupci Krajské sekce hl. m. 
Prahy AMG Zuzana Strnadová a Karel 
Ksandr návrh na doplnění předloženého 
návrhu programu zasedání o bod „Svo-
lání mimořádného Sněmu AMG na jaře 

2018“. Návrh nebyl odsouhlasen a pro-
gram Senátu AMG byl poté schválen 
v původním znění.

2) Zpráva o činnosti Exekutivy AMG 
od minulého zasedání Senátu AMG – 
Podrobná zpráva byla jako podklad pro 
jednání zaslána členům Senátu AMG 
v  předstihu. Luděk Beneš informoval 
o  společném jednání Exekutivy AMG 
s náměstkem ministra kultury pro říze-
ní sekce kulturního dědictví Vlastisla-
vem Ourodou, které se uskutečnilo dne 
6. prosince 2017. Na programu setkání 
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bylo především plnění Koncepce rozvoje 
muzejnictví na léta 2015–2020 a za-
pojení AMG do jejího řešení, dále pak 
příprava systému registrace a akreditace 
muzeí, která bohužel probíhá odděleně 
a prakticky nekoordinovaně na třech plat-
formách (MK ČR, AMG, RG ČR). Nasto-
leny byly i aktuální problematické okruhy 
z oblasti muzejní legislativy (zejména 
novela prováděcí vyhlášky č. 410/2009 
Sb. a GDPR). Inventura MK ČR k plnění 
Koncepce by měla být hotova do konce 
roku 2017 a předložena všem partner-
ským subjektům. Na jednání se také krát-
ce diskutovalo o Národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis, vzhledem k tomu, že 
k ní probíhají pravidelná jednání všech 
tří vyhlašovatelů. Luděk Beneš dále in-
formoval o jednání vědecké rady k pro-
gramu ELVIS, které se uskutečnilo dne 
9. listopadu 2017 v Národním muzeu. 
Tento program pro správu a evidenci mu-
zejních sbírek by měl nahradit Demus. 
Členové rady byli seznámeni s postupem 
při podání žádosti o příspěvek z IROP 
a s harmonogramem plánovaných aktivit. 
Pokud vše dopadne dle plánu, mohl by 
být program hotov a nabídnut muzeím 
v roce 2019. Exekutiva AMG se dohod-
la, že bude třeba oživit aktivity pracovní 
skupiny AMG pro evidenci a digitalizaci 
muzejních sbírek, jejímž vedením byl 
nově pověřen Richard M. Sicha, který se 
jako nově kooptovaný člen od 18. října 
2017 účastní zasedání Exekutivy AMG. 
Ve dnech 13.–15. listopadu 2018 se 
bude v Bratislavě konat slovensko-česká 
konference k 100. výročí vzniku ČSR, na 
jejíž přípravě a realizaci se na základě 
memoranda o spolupráci budou podílet 
ZMS, AMG, RG ČR, RG SR, ČV ICOM 
a SV ICOM. Konference bude věnována 
nejen roku 1918, ale také dalším „os-
mičkovým“ výročím a jejich odrazu ve 
vývoji a v činnosti muzeí, resp. v jejich 
sbírkách. V současné době je vytvářen 
návrh témat pro přednáškové a diskusní 
bloky a rovněž seznam referentů. AMG 
se stala partnerem konference Poslání 
a budoucnost muzeí v přírodě v České 
republice, která se uskuteční ve dnech 
31. ledna – 2. února 2018 ve Valaš-

ském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. 
Dne 20. listopadu 2017 se uskutečnilo 
jednání zástupců AMG a Svazu měst 
a obcí ČR. Zástupci AMG představili 
návrh systému registrace a akreditace 
muzeí a požádali o spolupráci při řešení 
aktuálních legislativních otázek v oblasti 
muzejnictví. Obě strany se zároveň shod-
ly na spolupráci při přípravě a realizaci 
projektů, které přispívají k popularizaci 
muzejních institucí. AMG a ČV ICOM 
podepsali společné Memorandum o pod-
poře přípravy a podání kandidatury na 
uspořádání generální konference ICOM 
v roce 2022 v Praze. Do přípravného 
výboru konference byla za AMG nomino-
vána Irena Chovančíková. Exekutiva AMG 
odeslala dopis hejtmance Středočeského 
kraje Jaroslavě Pokorné Jermanové k zá-
měru sloučit Muzeum T. G. M. a Raba-
sovu galerii v Rakovníku. V dopise byla 
obsažena žádost o vysvětlení, z jakého 
důvodu má ke sloučení dojít. Po změně 
vedení kraje však bylo od návrhu na slou-
čení obou institucí upuštěno.

3) Muzejní standardy, systém regis-
trace muzeí a statistika – Pracovní 
skupina AMG se naposledy sešla dne 
10.  listopadu 2017 a projednala ze-
jména metodický materiál vytvořený 
Františkem Šebkem, který objasňuje 
jednotlivé položky Benchmarkingu muzeí 
a jejich význam pro registraci/akreditaci 
muzeí. Z materiálu vyplývá, že mnohá 
muzea vyplňují dotazník V-Kult, jenž je 
mj. podkladem pro benchmarking, stále 
chybně (vč. muzeí zřizovaných státem). 
Projednán byl rovněž dílčí návrh doku-
mentu, který by se měl stát základem pro 
zařazení muzeí do jednotlivých kvalitativ-
ních skupin v rámci systému akreditace 
muzeí. František Šebek opět zdůraznil, 
že stěžejní podmínkou pro registraci či 
akreditaci by neměl být zápis sbírek do 
CES. Připomněl situaci v době vzniku 
zákona č. 122/2000 Sb. a upozornil 
na významné instituce, které naplňují 
podstatu muzeí, ale nemají sbírky evido-
vané v CES. Zároveň odkázal na příklady 
dlouhodobě fungujících akreditačních 
systémů v zahraničí.

4) Legislativní aktivity Exekutivy AMG 
a nové právní předpisy – Zdeněk Ku-
chyňka zpracoval podrobnou zprávu o vý-
voji oborové legislativy, která byla členům 
Senátu AMG zaslána k prostudování před 
zasedáním. Luděk Beneš se dne 12. listo-
padu 2017 v DOX zúčastnil diskusního 
setkání zástupců institucí působících 
v oblasti kultury k přípravě programu Kul-
turní dědictví, podnikání a spolupráce, jež 
bude podpořen z Fondů EHP. Program by 
měl být schválen do konce roku 2018. 
Zdeněk Kuchyňka se dne 29. listopadu 
2017 zúčastnil jednání sekce kultury 
UZS, která schválila plán priorit pro rok 
2018, v němž se počítá také s vytvořením 
Programu státní podpory muzeí a galerií. 
AMG připomínkuje přímo nebo prostřed-
nictvím UZS řadu norem, k zásadním 
legislativním otázkám pak o spolupráci 
vždy žádá také MK ČR, AK ČR a SMO 
ČR. Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost 
nařízení vlády č. 399/2017 Sb., o kata-
logu prací, kde se nově objevuje edukátor 
v kultuře a registrátor specialista (týká 
se zejména velkých muzeí). Od 1. ledna 
2018 vejde v platnost novela vyhlášky 
č. 410/2010 Sb., která nově upravuje 
metodu oceňování nově nabytých sbír-
kových předmětů. MF ČR zamítlo nejen 
připomínky AMG proti předkládanému 
návrhu, ale i stanovisko MK ČR. O situ-
aci byl dne 6. prosince 2017 podrobně 
informován náměstek ministra kultury 
Vlastislav Ouroda, který byl Exekutivou 
AMG požádán o pomoc při vyjasnění pro-
blému s účtováním o sbírkách muzejní 
povahy a zároveň o vydání metodického 
pokynu MK ČR k této věci. Muzeí se bude 
od 23. září 2018 týkat také zákon o pří-
stupnosti internetových stránek a mobil-
ních aplikacích, v rámci nichž musí být 
zajištěna přístupnost osobám se zdra-
votním postižením. Dále byla podrobně 
diskutována problematika GDPR. Na 
novou úpravu ochrany osobních dat dle 
Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679 
upozornil Zdeněk Kuchyňka na jednání 
malé tripartity dne 3. října 2017, kde také 
vznesl dotaz, zda bude MK ČR poskyto-
vat metodickou pomoc svým institucím. 
Podle vyjádření příslušného pracovníka 
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MK ČR si státem zřizovaná muzea musí 
v této věci poradit sama. Odlišný přístup 
zvolily kraje, které se krajským PO pokusí 
pomoci a již vydaly nebo připravují vlast-
ní směrnice a pokyny pro jimi zřizované 
organizace. Probíhají také první školení, 
která jsou ale zatím velmi obecná, při-
čemž by teprve mělo dojít k implemen-
taci normy do české legislativy. AMG na 
problematiku GDPR upozornila také na 
již výše zmíněném setkání s náměstkem 
ministra kultury Vlastislavem Ourodou. 
V rámci jednání Senátu AMG byl navržen 
vznik pracovní skupiny AMG zabývající 
se ochranou osobních údajů v muzeích. 
Problematikou GDPR také ve vztahu 
k muzejním sbírkám se budou v rámci 
AMG zabývat: Zdeněk Kuchyňka, Luděk 
Beneš, Richard M. Sicha, Dana Veselská, 
Jiří Jedlička a Zuzana Strnadová. Na prv-
ní jednání pracovní skupiny, které by se 
mělo uskutečnit v lednu 2018, budou 
pozváni také zástupci Památníku Terezín 
a Muzea Policie ČR. 

5) Mediální kampaně AMG pro rok 
2018 – XIV. ročník Festivalu muzejních 
nocí 2018 se uskuteční od 18. května 
2018 a zakončen bude Pražskou muzejní 
nocí dne 9. června 2018. Irena Chovančí-
ková dále informovala o Národní soutěži 
muzeí Gloria musaealis. Členům Senátu 
AMG byl na minulém zasedání poskytnut 
k prostudování materiál shrnující 15 let 
trvání soutěže, který je k dispozici také 
na webu AMG. Od jara 2017 probíhají 
jednání vyhlašovatelů soutěže, v rámci 
nichž byly připraveny soutěžní dokumenty 
pro rok 2017 i 2018. Podpis Dohody vy-
hlašovatelů o pořádání Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis je naplánován na 
další setkání dne 22. ledna 2018, aby tak 
následně mohla začít jednání o změnách 
nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceně-
ních v oblasti kultury udělovaných MK ČR, 
v bodech týkajících se soutěže. Irena Cho-
vančíková reagovala na dřívější připomín-
ky Karla Ksandra i zápis z jednání Krajské 
sekce hl. m. Prahy AMG, která označila 
soutěž za stále „problematičtější“. Zmí-
nila, že soutěž prošla od svých počátků 
velkými změnami a postupně se rozvíjí. 

O spolupráci projevili zájem noví 
partneři (Hlavní město Praha, agentura 
CzechTourism, portál PROPAMÁTKY či 
AV MEDIA, a. s.), podařilo se získat me-
diální partnerství ČRo, který se od roku 
2015 podílí také na programu slavnost-
ního vyhlášení, prozatím však chybí ge-
nerální partner. Dále se vyjádřila k návrhu 
na úpravu soutěže, který společně před-
ložili Karel Ksandr a Ondřej Dostál. Při-
pomněla, že se Exekutiva AMG důkladně 
zabývala rozborem navrhovaných změn, 
který je také součástí zápisu z výjezdního 
zasedání Exekutivy AMG a k nahlédnutí 
na webu AMG. Návrh byl dále projednán 
na společném jednání AMG s ČV ICOM 
dne 19. července 2017 a své stanovisko 
k němu vypracovala i odborná komise 
soutěže. Irena Chovančíková souhlasila 
s požadavkem Krajské sekce hl. m. Prahy 
AMG na zveřejnění návrhu ve Věstníku 
AMG. Dále uvedla, že MK ČR na společ-
ných jednáních výslovně odmítá změny, 
které by zvýšily mandatorní náklady na 
realizaci soutěže. Karel Ksandr na to 
reagoval, že je třeba najít takové řeše-
ní, které umožní dlouhodobější smluvní 
vztah vyhlašovatelů, což ze strany MK 
ČR i ČV ICOM nelze bez úpravy soutě-
že. To je i důvod, který již dříve potvrdil 
náměstek ministra kultury Vlastislav 
Ouroda, proč jsou při jednáních vyhla-
šovatelů zatím řešeny pouze následující 
dva ročníky. Návrh vypracovaný Karlem 
Ksandrem a Ondřejem Dostálem je pro 
MK ČR atraktivní, neboť umožní minis-
terstvu ušetřit do soutěže vkládané fi-
nanční prostředky. Navíc Odbor muzeí 
MK ČR je i bez AMG připraven vyhlásit 
pro oblast muzejnictví vlastní soutěž. 
Karel Ksandr dále uvedl, že soutěž není 
prezentovaná v ČT kvůli spolupráci AMG 
s agenturou Three Brothers Production 
(přímo od GŘ ČT má informaci, že s ní 
ČT vede soudní spor). Na závěr svého 
vystoupení zopakoval, že pokud AMG 
nezmění svůj přístup, může o soutěž za 
dva roky přijít mj. i tím, že na ni MK ČR 
přestane poskytovat dotaci. Na vyjádření 
reagoval Luděk Beneš, který připomněl, 
že každý měsíc probíhají společná jed-
nání všech vyhlašovatelů soutěže, na 

nichž zástupci MK ČR nikdy ani nena-
značili výše uvedené záměry. Dohoda 
o pořádání soutěže má být uzavřena na 
dobu neurčitou. Předložený návrh snižuje 
náklady vyhlašovatelů tak, že by zajištění 
ceremoniálu přenesl na oceněná muzea. 
Navíc počítá zejména s jeho konáním 
v  Praze či Brně, a  tudíž nepřipouští 
možnost výhry i „malých muzeí“. Jana 
Hutníková podotkla, že na jednáních 
vyhlašovatelů se neřešila a neřeší zá-
sadní změna v pojetí soutěže, hlavním 
bodem bylo a je zejména uzavření do-
hody k zajištění její stabilizace. AMG 
požádá MK ČR o oficiální vyjádření, zda 
existuje na ministerstvu záměr vytvoření 
jiné muzejní soutěže a zda mimo dosa-
vadní setkání probíhají souběžně i  jiná 
jednání či přípravy, které by k vytvoření 
této nové soutěže v budoucnu vedly. Poté 
následovala rozsáhlá diskuse. Richard 
M. Sicha vyslovil obavu, aby se soutěž 
nestala nástrojem k rozdělení AMG, kte-
rá je největší profesní institucí v oblasti 
muzejnictví v ČR. Pozval také zástupce 
Krajské sekce hl. m Prahy AMG k ná-
vštěvě jednání Pardubické krajské sekce 
AMG. František Frýda nastolil zásadní 
otázku: Jak chceme soutěž uchopit? Jako 
odměnu pro pracovníky muzeí, nebo pro-
středek k přesvědčení veřejnosti, že jsou 
muzea důležitá? Předložený návrh dle 
něho spíše směřuje k ocenění muzej-
níků, pro širší veřejnost ale bude méně 
zajímavý. Závěrem tohoto bodu jednání 
uložil Senát AMG zveřejnění návrhu Kar-
la Ksandra a Ondřeje Dostála k možné 
změně Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis ve Věstníku AMG spolu se 
stanoviskem komise soutěže a Exekutivy 
AMG a zahájení diskuze v rámci AMG 
na toto téma.

6) Plán činnosti a  návrh rozpočtu 
AMG na rok 2018 a příprava XII. Sně-
mu AMG – Exekutiva AMG se zabýva-
la návrhem rozpočtu, jenž byl vytvořen 
na základě Plánu činnosti AMG na rok 
2018, schváleného na zasedání Senátu 
AMG dne 20. září 2017. Byly projednány 
projekty předložené Komisemi a členy 
AMG a bylo schváleno jejich zařazení 
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do rozpočtu, resp. do příslušných žádostí 
o dotace MK ČR na rok 2018. Sněm 
AMG se uskuteční ve dnech 28.–29. lis-
topadu 2018 v Ústí nad Labem. Termín 
byl schválen mj. s ohledem na přípravu 
a konání mnoha akcí k oslavám 100. vý-
ročí vzniku ČSR. Následně byl návrh roz-
počtu AMG na rok 2018 v předloženém 
znění odsouhlasen.

7) Stav a změny členské základny AMG 
– Sekretariát AMG obdržel tři přihláš-
ky k řádnému členství v AMG. Přihláška 
Muzea řemesel Konicka byla odložena 
do doby, než bude upřesněna informace 
o evidenci sbírky. Za řádné členy AMG 
byla přijata Muzeum vimperského panství 
a Muzeum Mattoni. Dále byly projedná-
ny přihlášky k  individuálnímu členství 
v AMG zaměstnanců Národního muzea, 
a to Dagmar Semecké, Pavly Kubošo-
vé, Kristýny Outratové a Kateřiny Nové. 
Dále byli za individuální členy AMG při-
jati Daniela Meravá, František Tomčala 
a Štefan Anovčín. Zita Suchánková z po-
věření předsedkyně Etnografické komise 
AMG přednesla návrh na čestné členství 
v AMG, novými čestnými členkami se staly 
Eva Večerková a Jiřina Langhammerová. 

Na závěr jednání bylo schváleno 
usnesení Senátu AMG.

Zapsaly:
MONIKA BENČOVÁ,
ANNA KOMÁRKOVÁ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG

Usnesení Senátu AMG 
ze dne 14. prosince 2017

Senát AMG bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minulého zasedání Senátu AMG 

dne 20. září 2017;
2. Zprávu o přípravě muzejních standardů a registračního systému muzeí a o muzejní 

statistice;
3. Informaci o vývoji oborové legislativy;
4. Informaci o GDPR;
5. Zprávu o mediálních kampaních AMG v roce 2018;
6. Návrh Karla Ksandra, Ondřeje Dostála a Krajské sekce hl. m. Prahy AMG na změnu 

Národní soutěže muzeí Gloria musealis a stanovisko Exekutivy AMG a komise 
soutěže k těmto návrhům.

Senát AMG schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení Kateřina Svobodová, Zuzana Strnadová, Michal 

Babík;
2. Návrhovou komisi ve složení Štěpánka Běhalová, Jitka Pešková, Jiří Jedlička;
3. Program zasedání Senátu AMG dle předloženého návrhu;
4. Návrh rozpočtu AMG na rok 2018;
5. Za řádného člena AMG – Muzeum vimperského panství a Muzeum Mattoni;
6. Za individuální členy AMG – zaměstnance Národního muzea – Kateřinu Novou, 

Dagmar Semeckou, Kristinu Outratovou, Pavlu Kubošovou; Danielu Meravou, 
Františka Tomčalu a Štefana Anovčína.

7. Za čestné členy AMG – Evu Večerkovou a Jiřinu Langhammerovou.

Senát AMG neschvaluje:
1. Doplnění předloženého návrhu programu Senátu AMG o další bod – návrh Krajské 

sekce hl. m. Prahy AMG na zařazení bodu s tématem předčasného Sněmu AMG.
2. Za individuálního člena AMG – Vladimíra Kučeru.

Senát AMG ukládá:
1. Exekutivě AMG vytvoření pracovní skupiny pro řešení problematiky GDPR ve 

složení: Jiří Jedlička, Zdeněk Kuchyňka, Richard M. Sicha, Zuzana Strnadová, 
Dana Veselská, a oslovení památníků, Muzea Policie ČR a MK ČR s návrhem na 
vyslání zástupců do této pracovní skupiny.

2. Exekutivě AMG zveřejnění návrhu Karla Ksandra a Ondřeje Dostála k možné změně 
Národní soutěže muzeí Gloria musealis ve Věstníku AMG a zahájení diskuze na 
toto téma.

Senát AMG odkládá:
1. Rozhodnutí o řádném členství Muzea řemesel Konicka.
2. Rozhodnutí o individuálním členství Jána Patcha.

Zapsal: JIŘÍ JEDLIČKA
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Muzeum Mattoni je novým členem AMG
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Návrh změn Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis
KAREL KSANDR – ONDŘEJ DOSTÁL
NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM – MENDELOVO MUZEUM MASARYKOVY 
UNIVERZITY

Milé kolegyně a kolegové,
domníváme se, že nastal ten správný čas 
pro reorganizaci a úpravu soutěže Gloria 
musaealis. Domníváme se, že takto na-
vržená cesta pro Glorii a její budoucnost 
dává smysl. Nikdo z nás dvou nemá pa-
tent na rozum, tudíž buďte vůči předlože-
nému návrhu shovívaví a pracovně sdílní. 
Bavme se proč ano a proč ne fakticky. 
Nyní bodově:

Kategorie
1. Expozice (přípravě je věnována zvý-

šená pozornost, dlouhodobý cha-
rakter, dobrá medializace směrem 
k nejširší veřenosti);

2. Výstava roku (nutné zachovat – je 
to důležitá informace směrem dovnitř 
muzejní komunity, ocenění muzej-
ní práce, která je páteří muzejních 
aktivit. Má velkou nevýhodu v tom, 
že v době po vyhlášení už většina 
krátkodobých výstav neběží, je tedy 
složité je medializovat;

3. Práce s veřejností (edukační progra-
my, spoty, PR kampaně. Mají dlouho-
dobý i krátkodobý charakter);

4. Péče o sbírky (konzervace a restau-
rování, depozitáře, způsoby ukládání 
sbírek i jednotlivých předmětů, nová 
technická řešení);

5. Muzejní publikace roku (neměnit, 
při hodnocení ale dbát i na grafickou 
úpravu publikací – vychováváme ne-
jen informacemi ale i vizuální kvalitou 
projektů);

6. Cena ministra kultury ČR (přidat do 
Nařízení vlády, laureát jednoho roč-
níku se stává členem soutěžní poroty 
následujícího ročníku);

7. Cena předsedy Českého výboru 
ICOM (přidat do Nařízení vlády, lau-
reát jednoho ročníku se stává členem 
soutěžní poroty dalšího ročníku);

8. Cena předsedy AMG (přidat do Na-
řízení vlády, laureát jednoho ročníku 
se stává členem soutěžní poroty ná-
sledujícího ročníku);

9. Pantheon osobností (osobnost, 
ocenění celoživotního díla, výjimečné 
aktivity pro rozvoj muzejnictví ČR).

V každé kategorii budou vybráni tři nomi-
novaní bez pořadí a z nich se bude vybí-
rat jeden vítěz. Cen bude 9 (stejně jako 
nynější ocenění), ale rozšíří se spektrum 
těch, kteří budou moci být hrdí na to, že 
byli nominovaní.

Soutěžní porota
1. Zvýšit počet členů (dnes 7 členů 

poroty. Tzn., že se zcela nově najme-
nuje porota, a to za každou instituci 
5 osob, tedy celkem bude mít porota 
15 členů);

2. Hodnocení bude porota provádět 
na 2–3 denním zasedání s tím, že 
jednotlivé destinace navštíví povinně 
alespoň dva členové poroty dopředu, 
kteří budou na zasedání o výsledku 
informovat ostatní, jež se s projek-
tem seznámí na přihlášce;

3. Členové poroty (délka mandátu 
max. tři roky. Současný stav: Čle-
nové poroty a jejich náhradníci jsou 
jmenováni na šest let, a to vždy část 
poroty po dvou letech, tj. ve dvou-
letých odstupech tři členové poroty 
a jeden náhradník). 

Přihlášky 
On-line formulář, do něhož bude možné 
nahrát texty a fotky a všichni členové 
poroty budou mít vzdálený přístup do této 
databáze.

Místo udělování
Střídat lokality – nejlépe Praha / Brno.

Medializace
Pokračovat ve stávající formě.
1. Rozhlas – rozhovory s vítězi;
2. Další rozvíjet.

Generální partner
Hledat mezi dodavateli výstavních tech-
nologií a stavebními firmami, nebo zkusit 
třeba Mattoni.

Stanovit do nařízení vlády to, co bude hra-
dit ministerstvo, co AMG a co ČV ICOM:
1. MK ČR bude hradit finanční od-

měnu v  kategoriích 1 až 5, tedy 
5 x 100 000 Kč; výrobu pěti trofejí 
25 000 Kč. Dále pak Cenu MK ČR 
30 000 Kč. Dále uhradí katalog, di-
plomy, ostatní tiskoviny 155 000 Kč. 
Celkem tedy 710 000 Kč.

2. AMG uhradí Cenu AMG 30 000 Kč. 
Dále pak náklady na porotce a ad-
ministrativu soutěže 230 000 Kč. 
Celkem tedy 260 000 Kč a náklady 
na administrátora

3. ČV ICOM uhradí Cenu ČV ICOM 
30 000 Kč. Celkem tedy 30 000 Kč.

4. Pantheon osobností je čestný, a tudíž 
bez finanční odměny.

Ostatní položky jako je ceremoniál a pře-
dávání cen se hradit nebudou, neboť 
bude zvykem, že se tento ceremoniál 
bude odehrávat vždy u některé z pěti 
oceněných muzejních institucí, která 
v předchozím roce získala Cenu Gloria 
musaealis. Občerstvení se bude každý 
rok řešit dle možností jednotlivých po-
řadatelů. Řízení soutěže již nebude mít 
na starost ředitel/ka, nýbrž administrá-
tor. Bude se starat o veškeré provozně-
-technické záležitosti. S tím také spojené 
úkoly na poli fundraisingu. Bude nomi-
nován vždy z Exekutivy AMG. Předseda 
Čestného výboru soutěže bude druhá, 
spíše reprezentativní úloha (navazuje 
na stávající formát).

Co závěrem? Ano je to revoluce, 
možná ale jen evoluce. Soutěž se nám 
proměnila a muzeopolitická situace nás 
nutí jít dál. Není to jednoduché, ale mu-
síme udělat první krok my – muzejníci. 
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Stanovisko Exekutivy AMG k návrhům 
změn Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis
1. Expozice: O  zavedení samostatné 
kategorie muzejních expozic vedle kate-
gorie muzejních výstav se v AMG vedla 
řada diskuzí. Hlavním důvodem, proč 
k tomuto oddělení nedošlo, je poměrně 
volná odborná terminologie a velice tenká 
hranice mezi tím, co je ještě výstava a co 
už je expozice. Zejména to pak vyniká 
u nákladnějších dlouhodobějších projek-
tů, především u projektů velkých muzeí. 
Definice rozdílu mezi expozicí a výstavou, 
pro obor muzejnictví celkem zřejmá, je 
pro legislativní prostředí terminologicky 
vágní a málo jednoznačná. Pokud použi-
jeme definici MK ČR pro účely programu 
ISO („expozice je výstava, která nemá 
daný konec“), získáme sice jednoznač-
ně definovaný časový rozdíl, ale kritéria 
pro hodnocení zůstávají stejná. Mimo to 
nelze nebrat v úvahu, že existují dlouho-
dobé výstavy (trvající i pět let), které však 
vědomě nejsou komponovány jako stálé 
expozice, i když jejich úlohu do určité 
míry plní. Pokud by vznikla samostatná 
kategorie pro muzejní expozice, může 
v budoucnu nastat problém tuto kate-
gorii naplnit. V současné době se buduje 
řada nových expozic, a to jak samostatně 
nebo v rámci rekonstrukcí celých muzeí 
z evropských dotací. Jaká bude v tomto 
směru situace po roce 2020, nelze pre-
dikovat. Současně by muselo být jedno-
značně vymezeno, jak hodnotit expozice, 
které jsou součástí rekonstrukcí a jsou 
přihlašovány jako kompletní projekt v ka-
tegorii Muzejní počin roku (jako součást 
rekonstrukce objektu nebo otevření nové 
pobočky muzea). 

2. Výstava roku: Jedná se o důležitou 
informaci o ocenění práce, která je páteří 
muzejních aktivit, nejen směrem dovnitř 
muzejní komunity, ale i vůči nejširší ve-
řejnosti. Její medializace směřuje k celé 
instituci, která „dělá výborné výstavy...“ 
a je tedy značkou kvality v našem oboru. 

Nevýhodu neaktuálnosti části krátko-
dobých výstav v době slavnostního vy-
hlášení výsledků kompenzují expozice 
a dlouhodobé výstavní projekty.

3. Práce s veřejností: Především si lze 
těžko představit hodnotící kritéria pro 
soutěžní projekty typu edukační progra-
my, spoty, PR kampaně, které by měly 
být posuzovány v rámci jedné kategorie. 
Jde tu přece jen o dosti odlišné činnosti, 
jejichž jediným společným jmenovatelem 
je to, že jsou směrovány vůči veřejnosti. 
Zatímco množství edukačních programů 
v muzeích vzrůstá, nelze zatím totéž říci 
o jejich kvalitě. Úroveň projektů je velmi 
různorodá. Vedle programů nesporně po-
stavených na bázi pedagogické erudice 
stojí na druhém konci pomyslné kvalita-
tivní škály i takové, které v mnohém ohle-
du nahrazují dětské koutky v nákupních 
centrech či aktivity školek a jiných po-
dobných zařízení. V drtivé většině případů 
se tyto projekty řadí do doprovodných 
programů k výstavám či expozicím a ne-
přesahují svou kvalitou „standard toho, 
co se dělá všude...“. Pokud ovšem některé 
z nich vybočily, porota si toho vždy všimla 
a ocenila to. Jistým vývojovým trendem, 
jemuž leckdy podléhá i muzejní manage-
ment, nezřídka pod tlakem zřizovatelů, 
jsou akce „lákajícího“ typu, které mají 
docílit maximální návštěvnosti instituce. 
Je otázkou, zda vývoj tímto směrem je 
pro obor jednoznačně žádoucí. Pokud jde 
o PR kampaně, spoty a další marketingo-
vé nástroje pocházející z komerční sféry, 
může si je dovolit jen relativně málo muzeí 
(např. reklamní spoty v ČT, na komerč-
ních TV se s nimi už vůbec nepotkáme). 
Z toho vyplývá úzký okruh potenciálních 
soutěžících a zvětšování nůžek mezi tzv. 
velkými „bohatými“ muzei a těmi ma-
lými, čímž se od prvopočátku narušuje 
rovný přístup, rovné šance všech účast-
níků soutěže. Jistě, v době sociálních 

sítí, internetu, e-mailů, youtuberů, není 
třeba pro úspěšnou on-line kampaň mno-
ho financí, jde zejména o nápad. I malá 
muzea tak o sobě mohou dát vědět právě 
tím, že budou mít nápady a lidi, kteří je 
budou s nadšením realizovat. Ale opět 
stojíme před problémem definice kritérií: 
Co k nim bude patřit a jak je posuzovat? 
Mimo to existují projekty sice nepříliš 
finančně náročné, ale zato kontroverzní 
(např. projekty tzv. guerilla marketingu). 
Jak ale tyto projekty, byť zřejmě splnily 
svůj účel a vyvolaly pozornost, hodnotit? 
Jinými slovy: Pokud se mezi do soutěže 
přihlášenými edukačními projekty nebo 
PR aktivitami objeví skutečně výkony za-
sluhující ocenění, lze tak bez problémů 
učinit v kategorii Muzejní počin roku.

4. Péče o sbírky: Povinnost řádné péče 
o sbírky (konzervace a restaurování, de-
pozitáře, způsoby ukládání sbírek i jed-
notlivých předmětů) je muzeím uložena 
zákonem. Těžko může být předmětem 
ocenění dodržování zákona. Tím mohou 
být nová technická řešení, inovativní 
technologické postupy, špičkové pracovní 
výkony apod. Ale právě pro tyto účely 
byla zavedena kategorie Muzejní počin 
roku. Nastává zde opět problém defini-
ce kategorie, jejích kritérií a hodnocení. 
Kdo bude účastníkem soutěže a případně 
oceněným v případě špičkových konze-
rvátorských či restaurátorských výkonů? 
Dle statutu soutěže to mají být muzea, ta 
však práce právě tohoto charakteru z vel-
ké většiny řeší principem outsourcingu, 
tj. zadávají je specialistům. V praxi by to 
znamenalo, že muzeum získá ocenění za 
dobře provedené výběrové řízení místo 
restaurátora, který v muzeu nepracuje, 
ale onen špičkový výkon skutečně od-
vedl. Odhlédnuto od toho, že vůči těmto 
skutečným tvůrcům oceněných projektů 
se takový přístup jeví jako neetický, opět 
to zvětšuje nůžky mezi velkými „bohatý-
mi“ a malými muzei a narušuje princip 
rovnosti účastníků soutěže v několika 
rovinách. Případnou námitku, že je to 
podobné jako u expozic, jež taktéž vy-
tváří vysoutěžení dodavatelé, lze vyvrátit 
tím, že v takových případech je nutná 
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kolektivní autorská spolupráce s projek-
tanty a dodavateli a autorský vklad muzea 
jakožto instituce v nich nelze na rozdíl 
od řady konzervátorských či restaurátor-
ských zásahů zpochybnit.

5. Muzejní publikace roku: Při hodno-
cení projektů této kategorie je od vzniku 
soutěžních pravidel dbáno mj. na grafic-
kou úpravu publikací. Je to jedno z kritérií 
obsažených v soutěžním řádu.

6. Cena ministra kultury ČR: Cena Glo-
ria musaealis je, jak vyplývá z nařízení 
vlády, cenou ministra kultury. Jestliže by 
se laureát jednoho ročníku automaticky 
měl stát členem soutěžní poroty roční-
ku následujícího, je třeba vzít v úvahu 
mimořádné nároky na členy komise kla-
dené. Člen poroty je během dvou měsí-
ců zhruba dvacet pracovních dnů mimo 
svoje pracoviště. Bude každý laureát 
ochoten či schopen za těchto podmínek 
se jednání soutěžní komise účastnit? Už 
jen fakt, že po ocenění bude následovat 
tato povinnost, může odradit potenciál-
ní soutěžící od podání přihlášky. Nelze 
také předpokládat, že ocenění v soutěži 
získají vždy jen velké instituce, které si 
mohou případně lépe dovolit uvolňovat 
svého zaměstnance. Navíc by tato pod-
mínka-povinnost musela být již dopředu 
avizována v soutěžním řádu.

7. a 8. Cena předsedy ČV ICOM a Cena 
předsedy AMG: Navrhovaná ocenění ne-
mají oporu v platném nařízení vlády. Ve 
vztahu k ceně ministra kultury lze návrh 
chápat jako snahu po jakémsi sjednocení, 
resp. vyrovnání postavení všech vyhlašo-
vatelů soutěže, které se vyznačuje jistou 
logikou: Uděluje-li cenu ministr (a je-li 
dnes udělována – pouze na základě do-
hody s AMG – Cena Českého výboru 
ICOM), měli by i představitelé ostatních 
vyhlašovatelů, tj. ČV ICOM a AMG mít 
tuto možnost také. Dávalo by smysl, aby, 
pokud se uděluje Cena ČV ICOM, byla 
udělována Cena AMG, kterou by se např. 
oceňovaly vynikající osobnosti oboru. 
S výjimkou Ceny Gloria musaealis jsou 
všechny ostatní ceny v praxi de facto udě-

lovány AMG, neboť platné nařízení vlády 
zná pouze první místo. Druhá a třetí místa 
a zvláštní ceny, Cena ČV ICOM a Cena 
čestného výboru soutěže se udělují na 
základě doporučení poroty dle soutěžního 
řádu, který jde tímto nad rámec nařízení 
vlády. Tento nesoulad lze odstranit nove-
lizací tohoto nařízení, jejímž smyslem by 
mělo být, aby byly všechny ceny udělová-
ny všemi vyhlašovateli soutěže. Totéž se 
pak týká i soutěže Muzeum roku. Pokud 
jde o návrh, aby se laureát jednoho roč-
níku stal členem soutěžní komise ročníku 
následujícího, platí totéž ad bod 6).

9. Pantheon osobností: Bezpochyby 
jsou v oboru vynikající osobnosti, jež si 
ocenění celoživotního díla či výjimečných 
zásluh o rozvoj muzejnictví v ČR zaslouží 
a jejichž význam je třeba popularizovat. 
Vyvstává otázka, kdo bude o udělení oce-
nění rozhodovat a podle jakých kritérií? 
Pokud by to byla Cena AMG, definovala 
by si AMG, stejně jako to činí ČV ICOM, 
hodnotící kritéria. Lze si představit, že 
tak jako v případě Ceny ČV ICOM, by 
tuto osobnost k ocenění navrhla porota 
soutěže, konečné slovo by pak měla Exe-
kutiva AMG, nebo ještě lépe Senát AMG. 
Tím by se výběr oceněného objektivizoval. 
Taková cena, udělovaná pod patronací 
AMG, by jistě získala na prestiži. Dal-
ším důvodem podporujícím zřízení nové 
ceny je skutečnost, že takové ocenění 
pro muzejní pracovníky nyní neexistuje. 
Uděluje se pouze cena ministra kultury za 
celoživotní dílo v určité oblasti, tou však 
bylo dosud oceněno jen minimum muzej-
níků. Platforma AMG by navíc umožnila 
navrhovat osobnosti napříč obory, které 
mohou z pozice ředitelů muzeí zůstat 
nepovšimnuty. Objektivitu by do toho-
to procesu mohlo vnést zapojení Komisí 
AMG, resp. Krajských sekcí AMG. Tako-
vé ocenění by přineslo větší medializaci 
celému oboru muzejnictví a také činnosti 
AMG.

10. Nominace: Pokud jde o návrh, aby 
v každé soutěžní kategorii byli vybráni 
tři nominovaní bez pořadí, z nichž by se 
vybíral jeden vítěz, což by mělo rozšířit 

spektrum těch, pro které by byla oceně-
ním i jen pouhá nominace, je třeba vzít 
v úvahu reálný počet potenciálních soutě-
žících institucí a množství přihlašovaných 
projektů. Jinak řečeno: Na počet muzeí 
a obvykle přihlašovaný počet projektů 
se nezdá být smysluplné vypisovat další 
kategorie. V základních kategoriích lze 
očekávat dostatek projektů. Je zde však 
důvodná obava, že v ostatních kategoriích 
by mezi sebou mohlo soutěžit jen několik 
málo projektů, což by postrádalo smysl. 
Navíc lze z dosavadních reakcí muzeí 
předpokládat, že nominace by nebyla 
pokládána za „plnohodnotné“ ocenění. 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
je výjimečná tím, že každý z nomino-
vaných si nějakou cenu odnese, i když 
hodnota cen může být vnímána rozdíl-
ně. Pro někoho druhé či třetí místo nebo 
zvláštní cena znamená jen málo a takové 
umístění může být zklamáním. Naproti 
tomu pro jiného soutěžícího je i taková 
cena zásadní informací o úspěchu mezi 
množstvím přihlášených projektů. V na-
šem prostředí nemá samotná nominace 
takovou prestiž jako v zahraničí. Pokud 
má být nominace prestižní záležitostí, 
měly by být nominované projekty na slav-
nostním ceremoniálu nějakým způsobem 
prezentovány. Za těchto podmínek by to 
znamenalo prezentovat během jednoho 
večera 24 projektů a jednu osobnost do 
Pantheonu (místo současných 14). Za-
nedbatelná není ani otázka medializace 
soutěže a její prezentace veřejnosti. Čím 
složitější systém kategorií a cen, tím bude 
hůře srozumitelný, a to nejen pro laickou 
veřejnost.

11. Soutěžní porota: Komise s 15 členy 
s sebou nese mnohem náročnější logistiku 
a servis pro organizaci hodnocení a zvy-
šuje náklady na chod soutěže. Už teď je 
logistika velmi náročná. Několik let trvalo, 
než se porotci naučili s kritérii a systémem 
hodnocení zacházet a než se podařilo na-
stavit hodnotící systém tak, aby zamezo-
val taktizování ve prospěch spřátelených 
projektů. Dle soutěžního řádu musí vidět 
projekt alespoň jeden porotce. Praxe je 
ale jiná. Porotci chtějí pokud možno vidět 
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všechny přihlášené projekty. Navrhovaný 
systém by snížil objektivitu hodnocení. To 
pouze dle dokumentace probíhalo v prv-
ním ročníku soutěže a poměrně záhy vy-
šlo najevo, že nevyhovuje. Dokumentace 
soutěžních projektů je dodávána v různé 
kvalitě a vypovídací hodnotě, řada projek-
tů v reálu vyzní jinak. Takové hodnocení 
je pak méně objektivní, a tím se stává do 
značné míry nespravedlivým. Délka man-
dátu byla stanovena mj. i s ohledem na 
možnosti výběru členů poroty. Není snad-
né získat do soutěžní komise osobnosti, 
které jsou široce respektovány a zároveň 
si mohou dovolit věnovat soutěži potřebný 
volný čas.

12. Přihlášky: On-line formulář přihlášky 
na webových stránkách soutěže s mož-
ností nahrávat texty a fotografie již ně-
kolik let existuje, muzea jej ale prakticky 
nevyužívají. Většinu dokumentů do sys-
tému zadává tajemník soutěže. Muzea 
mají navíc problém dodržovat technické 
náležitosti nahrávaných materiálů. Jed-
ná se zejména o kvalitu, resp. způsob 
vkládání fotografií a videí pro potřeby 
webu, jež musí být v podstatně menším 
rozlišení, a naopak v tiskové kvalitě pro 
výroční zprávu soutěže. Na internetových 
stránkách jsou umístěny všechny projek-
ty vč. jejich doprovodné dokumentace, 
slouží zároveň jako archiv soutěže a mají 
sem přístup všichni bez výjimky (porota, 
muzejníci, široká veřejnost i média).

13. Místo udělování: Kromě Prahy 
a Brna jsou v soutěži oceňovány projekty 
i v jiných lokalitách.

14. Medializace: Medializace soutěže je 
nastavena marketingovým plánem tak, 
abychom byli schopni plně využít toho, 
co máme v tuto chvíli k dispozici. Sekre-
tariát soutěže (tzn. Sekretariát AMG) 
v současném složení vykonává uvedené 
činnosti s ohledem na svou kapacitu ve-
lice dobře. Bezpochyby by bylo žádoucí 
zapojit další pracovní sílu, která se bude 
plně věnovat pouze medializaci soutě-
že a dalším marketingovým aktivitám. 
Kromě již fungující spolupráce s Českým 

rozhlasem a internetovými portály je také 
opět v jednání mediální spolupráce s Čes-
kou televizí. 

15. Generální partner: Část finančních 
prostředků dokážeme již nyní získat 
vlastními silami a postupně nalézáme 
zajímavé partnery (Český rozhlas, Hlavní 
město Praha, agentura CzechTourism, 
AV Media, a. s.). V oblasti získání stálé-
ho a dlouholetého generálního partnera 
vyvíjí AMG značné úsilí.

16. Změny nařízení vlády a finanční, 
resp. organizační zajištění soutěže: 
Stanovit do nařízení vlády, co budou 
jednotliví vyhlašovatelé hradit, bychom 
jistě uvítali. Nemůžeme však do tohoto 
nařízení prosadit taková opatření, která 
půjdou proti jeho duchu a nebudou ob-
dobná u jiných ocenění, jichž se také týká. 
Dosavadní systém přidělování prostředků 
přes grantový titul pro spolky je samo-
zřejmě nevyhovující, ale neexistuje před-
poklad (ani politická vůle) na tom něco 
měnit. Náklady AMG na realizaci soutěže 
uvedené v návrhu, neodpovídají realitě. 
Již nyní navíc víme, že MK ČR nepodpoří 
návrh, který by z principu zvyšoval ekono-
mickou náročnost soutěže. V návrhu také 
postrádáme rovnost mezi vyhlašovateli. 
Z hlediska slavnostního ceremoniálu jsme 
se dopracovali k viditelně vzrůstající kva-
litě, díky které se mj. daří získávat zájem 
o spolupráci s novými partnery, zvyšuje 
se četnost prezentace soutěže v médiích. 
Oceněny mohou být i relativně malé insti-
tuce, pro které bude „odměna“ pořádání 
slavnostního vyhlášení výsledků spíše za 
trest. Navíc je zde důležitá spádovost pro 
všechny zúčastněné. Zatímco teď vytvá-
říme ceremoniál na úrovni profesionálně 
komponovaných pořadů, řešení uvedené 
v návrhu by znamenalo závislost na fi-
nančních a personálních možnostech po-
řadatelů. Takovou podmínku proto nelze 
vložit ani do pravidel soutěže, stejně jako 
podmínku vyslat svého zaměstnance jako 
porotce. Podmínky převzít na sebe tuto 
zátěž mohou být pro potenciální soutěžící 
odrazující. Z hlediska zajištění cateringu 
bychom opět přenášeli zátěž na soutěžící, 

a tím je zároveň dostali do vzájemně ne-
rovné pozice vzhledem k jejich finančním 
možnostem. Ekonomické důvody v dů-
sledku zvyšující se účasti na ceremoniálu 
nás spíše donutí omezit občerstvení na 
zástupce nominovaných muzeí a VIP hos-
ty. Nová pozice administrátora znamená 
placenou funkci v Exekutivě AMG a zvý-
šení nákladů na mzdy o cca 0,5 mil. Kč 
ročně. Pokud to správně chápeme, mělo 
by to být vzhledem k nastíněné náplni 
nové pracovní místo (může navazovat na 
pracovní sílu, viz bod 14). Určitě to ale 
není práce pro zástupce z řad Exekutivy 
AMG, kde jsou všechny funkce volené 
a čestné. Návrh nic neříká o tom, jakou 
by měl administrátor pravomoc, komu 
by byl odpovědný, jestli by rozhodoval 
o financích, jak by vše fungovalo v praxi.

18. Předseda Čestného výboru soutěže: 
Čestný výbor poskytuje soutěži záštitu, 
jeho členové předávají ocenění, někteří 
se podílejí na zajištění medializace, mo-
derují, ale při jejich exponovanosti nelze 
docílit setkání, na nějž by se dostavila 
většina. Předsedu budou mezi sebou volit 
členové výboru nebo jim ho zvolí vyhlašo-
vatelé? Jakou by měl předseda čestného 
výboru pravomoc, komu by byl odpovědný, 
jak by vše fungovalo v praxi?

Stanovisko Exekutivy AMG k návrhům 
změn Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis bylo redakčně kráceno, plné 
znění naleznete na webu AMG v sekci 
Asociace muzeí a galerií ČR / Orgány 
AMG / Exekutiva AMG / Zápisy z jednání 
Exekutivy AMG / Rok 2017.

Materiály zpracované ke zhodnocení 
15 let trvání Národní soutěže muzeí Glo-
ria musaealis naleznete na webu AMG 
v sekci Gloria musaealis / O soutěži. 
Jedná se o tři dokumenty: Shrnutí vývoje 
soutěže v letech 2002–2016; Přehled 
oceněných institucí v letech 2002–2016 
(řazeno abecedně dle sídla muzea); Vý-
sledky soutěže za 15 let jejího trvání (řa-
zeno dle druhu ocenění).

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG / PŘÍLOHY
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Stanovisko poroty k návrhům změn 
Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis
Porota Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis obdržela k vyjádření několik 
návrhů změn soutěžních kategorií a sou-
těžního řádu a posoudila jejich možný 
přínos a realizovatelnost.

Počet přihlášených/oceněných expozic, resp. výstav v kategorii Muzejní výstava roku (vč. Ceny ČV ICOM):

Ročník Výstavy oceněné Stálé expozice 
oceněné Výstavy přihlášené Stálé expozice 

přihlášené
Celkem oceněných 

projektů
Celkem přihlášených 

projektů
2002 2 1 6 3 3 9
2003 2 2 13 5 4 18
2004 2 1 22 5 3 27
2005 1 3 18 9 4 27
2006 3 2 19 8 5 27
2007 4 1 21 6 5 27
2008 1 3 18 6 4 24
2009 2 3 20 10 5 30
2010 4 2 22 6 6 28
2011 2 2 21 6 4 27
2012 2 4 24 10 6 34
2013 4 1 28 11 5 39
2014 2 3 33 10 5 43
2015 2 3 27 3 5 30
2016 5 1 26 11 6 37

Celkem 38 32 318 109 70 427
Tj. v % 54 % 46 % 74 % 26 % 100 % 100 %

Přehled přihlášených projektů v kategorii Muzejní počin roku dle převládajícího zaměření (vč. Ceny ČV ICOM):

Ročník
Rekonstrukce/

novostavby / stálé 
expozice

Depozitáře
Péče o sbírky/
sbírkotvorná 

činnost            

Doprovodné/ 
edukační programy

Prezentace/ 
digitalizace

Celkem 
přihlášených 

projektů
2002 3 – 1 – 2 5
2003 4 – 2 3 3 9
2004 3 1 2 – 5 8
2005 5 – 2 1 4 10
2006 6 2 – 3 4 12
2007 8 – 1 2 4 13
2008 11 3 3 4 5 23
2009 8 3 2 2 5 20
2010 15 3 – 1 2 21
2011 10 1 3 2 4 20
2012 5 – – 3 3 11
2013 13 – 1 4 4 22
2014 6 – 2 – 1 9
2015 8 1 2 3 4 18
2016 6 – 4 3 – 13

Celkem 111 14 25 31 33 214
Tj. v % 52 % 7 % 12 % 14 % 15 % 100 %

1. Navrhované rozšíření počtu kate-
gorií, v nichž je cena udělována, by bylo 
opodstatněné, pokud by přineslo možnost 
ocenit takové aktivity muzeí a galerií, které 
jsou zásadní pro hodnocení muzejní čin-

nosti v souladu s cíli soutěže a které se 
stávajícím kategoriím vymykají. Návrh vy-
členit z kategorie Muzejní počin roku např. 
péči o sbírky nebo práci s veřejností není 
z uvedeného hlediska odůvodněný. Zkuše-
nosti z uplynulých ročníků soutěže ukazují, 
že kvalita péče o sbírky a práce s veřejnos-
tí (např. edukačních programů) je v po-
sledních letech velmi podstatnou součástí 
hodnocení projektů ve většině stávajících 
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V rámci zasedání Senátu AMG zaznělo 
dne 14. prosince 2017 nepravdivé vy-
jádření generálního ředitele Národního 
technického muzea Mgr. Karla Ksandra 
na adresu naší společnosti v tom smyslu, 
že Národní soutěž muzeí Gloria musae-
alis není prezentována v České televizi  
kvůli spolupráci AMG s agenturou Three 
Brothers Production, neboť s ní ČT vede 
soudní spor. Musím zdůraznit, že mě tato 
informace velmi překvapila stejně jako 
generálního ředitele ČT Ing. Petra Dvo-
řáka, MBA. Já ani generální ředitel ČT si 
nejsme vědomi, že bychom byli v soudní 
či mimosoudní při, a tudíž je tento ar-
gument ve vztahu k pořádání soutěže 
zcela irelevantní. Naopak Three Brothers 
Production patří mezi dlouholeté spolu-
pracovníky České televize a koproduko-
vala s ní hned několik významných titulů. 
Hlavním důvodem k nerealizování přímé-
ho přenosu ze slavnostního vyhlášení 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG / PŘÍLOHY

Vyjádření k nepravdivému výroku vůči 
společnosti Three Brothers Production
VIKTOR KRIŠTOF
THREE BROTHERS PRODUCTION

kategorií, a to jak muzejních počinů, tak 
často i výstav a expozic. Úspěšné počiny 
v uvedených oblastech nebyly v minu-
lých ročnících opomíjeny, jak lze doložit 
z přehledu oceněných projektů. Kromě 
toho je nutné připomenout, že soutěž je 
oceněním týmové muzejní práce a katego-
rie by měly tuto povahu reflektovat. Není 
vhodné soutěž orientovat na dílčí úseky 
a jednotlivé profesní skupiny, zvláště když 
v řadě těchto oblastí se dnes setkáváme 
s projekty řešenými dodavatelsky. Stávající 
kategorie celkem dobře umožňují hod-
notit přihlášené projekty v souladu s cíli 
soutěže, s posouzením vlastního podílu 
soutěžících, a vyhnout se větším výkyvům 
kvality oceněných projektů v případech, 
kdy v některé kategorii soutěží menší po-
čet přihlášených. Z tohoto důvodu také 
není vhodné vyčlenit muzejní expozice do 
samostatné kategorie, jednak pro jejich 
obtížné odlišení od počinů a výstav, jed-
nak vzhledem k jejich kolísavému a někdy 
nízkému počtu v minulých ročnících.

2. Navýšení peněžního ocenění v hlav-
ních kategoriích soutěže je žádoucí, 
samozřejmě pokud bude možné tento 
nárůst ze státního rozpočtu zajistit. 

3. Návrh změn počtu členů poroty 
(zvýšení až na 15 členů) neodpovídá 
realizovatelným možnostem a základním 
principům hodnocení, které je založeno 
na osobní zkušenosti a důkladném sezná-
mení se každého porotce se všemi přihlá-
šenými projekty. Tyto principy se v práci 
poroty plně osvědčily, osobní zhlédnutí 
a vlastní zážitek má pro posuzování pro-
jektů nezastupitelnou roli; hodnocení 
podle fotografické či jiné dokumentace 
je zcela nedostatečné a zavádějící. Uká-
zala to i hodnotící praxe v obdobných 
soutěžích (např. EMYA), které zkoušely 
jiné modely, ale nakonec se k zásadě au-
topsie při hodnocení přiklonily.

4. Zastoupení všech odborných speci-
alizací v porotě není možné, lze je kom-
penzovat profesně širokým a interdiscipli-
nárním zaměřením porotců. V současném 
složení porota odborně pokrývá poměrně 

širokou škálu oborů a specializací, mj. 
včetně kompetentního posuzování archi-
tektonické kvality projektů, edukačních 
aktivit nebo výtvarné a grafické úrovně 
publikací. Vznesený požadavek, aby při 
hodnocení bylo přihlíženo i ke grafické 
úpravě publikací, není nutné připomínat, 
je jedním z hodnotících kriterií zakotve-
ných v Soutěžním řádu a o jeho naplňo-
vání svědčí úroveň oceněných muzejních 
knih i katalogů.

5. Délka mandátu porotce podle zku-
šeností ukazuje jako optimální pětileté 
funkční období s možností jedné prolonga-
ce o další „pětiletku“. Každoroční doplnění 
poroty například o laureáta minulého roč-
níku je z mnoha důvodů nerealizovatelným 
návrhem, který by v praxi neumožňoval 
dodržet výše zmíněné principy hodnocení. 

6. Zasedání poroty – závěrečné hodno-
cení je již nyní prováděno na 2–3 denním 
výjezdním zasedání, na této praxi není 
nutno nic měnit.

7. Místo udělování – ceremoniál předá-
vání cen by měl mít vzhledem ke statutu 
soutěže reprezentativní charakter (jedná 
se o ocenění ministrem kultury) a va-
rianta, že tuto organizačně i finančně 
náročnou akci budou realizovat oceněné 
instituce z předchozího roku je zvláště 
v případě menších či vzdálenějších muzeí 
stěží představitelná. Pro výběr místa musí 
být podstatným hlediskem dobrá dostup-
nost, organizační a technické zázemí, do-
statečná kapacita (i ubytovací) a rovněž 
možnosti celostátní medializace soutěže 
a samotného ceremoniálu předávání Cen 
Gloria musaealis.

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
jsou vysoké náklady na přenos samotný, 
přičemž tyto náklady nejsou v korelaci 
s diváckou sledovaností. Ta se u tohoto 
typu pořadů bohužel pohybuje v jednot-
kách procent. 

Dále bych si dovolil vyjádřit se k ma-
teriálu, který byl předložen jako náhra-
da stávající podoby soutěže. Jedná se 
o nekoncepční soupis několika námětů, 
které soutěž většinou komplikují a činí ji 
z hlediska médií či veřejnosti spíše nepo-
užitelnou. Ekonomická část návrhu pak 
neodráží reálné náklady a činí ze soutěže 
putovní slepenec. Přitom velmi nešťastně 
přenáší finanční i organizační tíhu na 
výherce předešlých ročníků a ignoruje 
skutečnost, že se mnohdy jedná o malá 
muzea či galerie, které si z ekonomických 
a samozřejmě také kapacitních důvodů 
nemohou dovolit slavnostní ceremoniál 
hostit.
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Edukátor 
a registrátor 
specialista 
v muzeích 
a galeriích
ZDENĚK KUCHYŇKA
EXEKUTIVA AMG

Dne 1. ledna 2018 vstoupilo v platnost 
Nařízení vlády č. 399/2017 Sb., kte-
rým se mění předchozí nařízení vlády 
o katalogu prací ve veřejných službách 
a správě, o katalogu správních činnos-
tí a nařízení vlády, kterým se stanoví 
katalog činností v  bezpečnostních 
sborech, ve znění pozdějších předpisů. 
Z pohledu muzeí a galerií jsou samo-
zřejmě nejpodstatnější změny, které se 
objevily v písmenu B 2. části dílu 2.04 
novelizovaného nařízení, kde byly dopl-
něny dvě nové profese. První z nich je 
2.04.32 edukátor v kultuře, po němž 
muzea a  galerie dlouhodobě volala. 
Pracovníci, kteří vykonávají tuto profesi, 
mohou být zařazeni do 8.–12. platové 
třídy. K jednotlivým platovým třídám jsou 
přiřazeny i charakteristiky vykonávané 
činnosti, z nichž vyplývá, že pracovníci, 
kteří se věnují těmto činnostem a do-
sáhli magisterského, nebo bakalářského 
stupně vysokoškolského vzdělání, mohou 
být zařazeni až do 11. platové třídy. Ta 
nejvyšší 12. platová třída bude až na 
výjimky vyhrazena jen největším muzeím 
a galeriím nadregionálního charakteru.

Další novinkou je zavedení profese 
2.04.33 registrátor specialista. Vzhledem 

k tomu, že jeho činností je zajišťování 
tuzemských a  zahraničních výpůjček, 
uplatní se tato funkce především ve vel-
kých muzeích a galeriích, které řeší velké 
množství výpůjček jak ze svých sbírek, 
tak i zápůjček od jiných domácích či za-
hraničních institucí. Zde jsou pouze tři 
platové třídy v rozmezí 10.–12.

V souvislosti s legislativními změna-
mi je od 1. ledna 2018 důležitou změ-
nou navýšení nejen minimální mzdy, ale 
i zaručené mzdy novelou Nařízení vlády 
č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, 
o nejnižších úrovních zaručené mzdy, 
o vymezení ztíženého pracovního pro-
středí a o výši příplatku ke mzdě za práci 
ve ztíženém pracovním prostředí. Až do 
10. platové třídy 1. platového stupně je 
totiž nejnižší zaručená mzda vyšší než 
platový tarif stanovený v příloze 1 Na-
řízení vlády č. 341/2017 Sb., o plato-
vých poměrech zaměstnanců ve veřejných 
službách a správě. V 1. platové třídě je 
zaručená mzda dokonce nižší ve všech 
platových stupních a teprve v nejvyšším 
12. platovém stupni nejnižší úroveň za-
ručené mzdy přesahuje! Je tedy důležité, 
aby se vedoucí pracovníci muzeí a gale-
rií seznámili i s tímto, byť nepříjemným 
nařízením. Na dlouhodobý rozpor mezi 
nejnižšími platovými tarify a nařízeními 
vlády o zaručené mzdě, který nivelizu-
je platy v našich organizacích a ztěžuje 
tak spravedlivé odměňování muzejníků, 
upozornil zástupce Exekutivy AMG na 
jednání zástupců zaměstnavatelských 
a odborových organizací dne 3. ledna 
2018, kterému byl přítomen i předseda 
Českomoravské konfederace odborových 
svazů Josef Středula.

Muzea a GDPR
LUDĚK BENEŠ / ZDENĚK KUCHYŇKA
EXEKUTIVA AMG

První schůzka pracovní skupiny, která 
se na základě usnesení Senátu AMG 
ze dne 14. prosince 2017 má zabývat 
ochranou osobních údajů v  muzeích 
podle Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/679 známého pod 
zkratkou GDPR, se sešla k úvodnímu 
jednání 24. ledna 2018. Zúčastnili se jí 
za Exekutivu AMG PhDr. Luděk Beneš, 
PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Ing. Richard 
M. Sicha, dále PhDr. Zuzana Strnadová 
(Muzeum hl. města Prahy), Mgr. Micha-
ela Dostálová a Mgr. Tomáš Federovič 
(Památník Terezín). 

Mgr. et Mgr. Karolína Šimůnková 
z Národního archivu představila, jak se 
na GDPR připravují v archivech. Zásadní 
je, že se GDPR netýká zemřelých osob. 
Zatímco v Německu už platí implementač-
ní zákon od května loňského roku, u nás 
je tento právní předpis připravený Minis-
terstvem vnitra ČR, který může v soula-
du s výše uvedeným nařízením stanovit 
výjimky pro archivy a historické bádání, 
teprve v meziresortním připomínkovém 
řízení. Podle informací Mgr. Šimůnkové 
by měla být v návrhu tohoto předpisu 
pro archivy stanovena výjimka z uplat-
ňování §§ 15–21, které se např. týkají 
povinnosti vymazávat na základě žádosti 
oprávněné osoby její údaje. V praxi by to 
znamenalo, že se Nařízení nebude vzta-
hovat na specializované archivy muzeí, 
pokud je jako např. Národní muzeum mají 
zřízeny a jsou akreditovány, a také na sbír-

ZPRÁVY

Chtěl bych podotknout, že snaha 
všech partnerů, jež se podařilo pro pod-
poru soutěže získat, vede ke zjednodu-
šení a zkrácení akce, tedy k přesnému 
opaku návrhu. Soutěž není v současné 
době kryta plně z prostředků MK ČR, 

ale podstatnou část nákladů na ni nese 
AMG, resp. daří se získávat i příspěvky 
z dalších externích zdrojů, a to mj. díky 
její nové tváři.

Velmi rád se zúčastním věcné a účel-
né diskuse nad jednotlivými body návr-

hu a věřím, že moje vyjádření přispěje 
ke kultivaci budoucích vztahů. Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis není věcí 
zisku či osobní prestiže jednotlivců, ale 
měla by být kvalitní značkou pro všechny 
muzejní instituce.

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SENÁTU AMG / PŘÍLOHY
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kové předměty, které jsou jako archiválie 
evidovány v NAD. Je tedy žádoucí, aby 
tato výjimka platila i pro veškeré sbírko-
vé předměty v muzeích a galeriích, které 
obsahují osobní údaje. Exekutiva AMG 
proto vyzvala Ministerstvo kultury ČR, aby 
v rámci připomínkového řízení tuto výjim-
ku prosadilo pro uchovávání a publikování 
osobních údajů ve sbírkových fondech, 
nikoliv v úřední agendě. V té bude evrop-
ské nařízení a potažmo samostatný český 
zákon platit i v muzeích v plném rozsahu.

Zda se tyto výjimky do zákona do-
stanou, poznáme až po jeho schválení 
Parlamentem ČR.

Někteří zřizovatelé muzeí, zejména 
územně správní celky (kraje), již vyda-
li nebo nyní připravují vlastní směrnice 
a pokyny pro jimi zřizované organizace.

Za současného stavu můžeme ještě 
doporučit, aby si příslušní pracovníci mu-
zeí a galerií prohlédli prezentace, které 
jsou zveřejněny na internetu a mohou 
pomoci při přípravě na nakládání s osob-
ními údaji v rámci personální činnosti 
muzeí i  dodavatelsko-odběratelských 
vztahů (http://projektovakancelar.mkcr.
cz/wp-content/uploads/2017/07/
Adaptace-GDPR-MK-červen-2017.
pdf; http://www.msmt.cz/file/44592/; 
http://www.mzcr.cz/Legislativa/doku-
menty/metodika-implementace-gd-
pr_14674_3805_11.html).

Živa Award pro 
nejlepší slovanské 
muzeum
DENISA BREJCHOVÁ
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

Slovanská bohyně Živa (také Żiwia, Siva, 
Sieba nebo Razivia) představuje princip 
života, dlouhověkosti, mladistvosti, krásy, 
mírnosti, vitality a plodnosti. Jako symbol 
cen pro nejlepší slovanské muzeum byla 
zvolena záměrně, neboť všechny tyto atri-
buty by měly popisovat i slovanské dědictví. 

Cena Živa byla založena v roce 2012 
z iniciativy členů odborné skupiny složené 
z členských zemí Fóra slovanských kultur. 
Cena Živa oceňuje projekty a inovativní 
přístupy těch evropských muzeí, které ve 
svých přístupech a instalacích respektují 
zvláštnosti a specifické hodnoty slovan-
ského světa, jeho příběhy, tradice, dědic-
tví, společné i odlišné kořeny, stejně jako 
jeho problémy. Udělování ceny umožňuje 
sdílení zajímavých zkušeností a příkladů 
dobré praxe na nadnárodní úrovni. Hlavní 
myšlenkou udělování ceny je přesvědče-
ní, že znalost a sdílení zkušeností jsou 
nezbytné pro sebeurčení i vlivnější roli 
muzeí ve společnosti.

Hlavním iniciátorem a pořadatelem 
soutěže je Fórum slovanských kultur 
(FSK) se sídlem ve slovinské Lublani. 
Jedná se o nevládní neziskovou organi-
zaci založenou z iniciativy slovanských 
kulturních institucí v roce 2004. Dnes 
sdružuje třináct slovanských zemí: Bělo-
rusko, Bulharsko, Bosnu a Hercegovinu, 
Chorvatsko, Českou republiku, Makedo-
nii, Černou Horu, Polsko, Rusko, Sloven-
sko, Slovinsko, Srbsko a Ukrajinu.

FSK se zabývá slovanskou kulturou, 
vědou a uměním, slovanským tvůrčím 
potenciálem a  kulturním dědictvím. 
Aktivně propaguje význam slovanských 
kultur po celém světě. Díky partnerství 
s mezinárodními organizacemi i národní 
finanční a politické podpoře může FSK 
napomáhat rozvoji inovativních přístupů 
a tvořivosti kulturních institucí a zpro-
středkovávat společné kulturní projekty, 
mobilitu umělců i profesionálů a tvořit 
informační platformu v oblasti kultury, 
vědy a umění.

Ceny Živa 2017 pro nejlepší slovan-
ské muzeum se předávaly ve dnech 20.–
24. září v Bledu na Slovinsku. Programu 
se zúčastnilo přes 70 účastníků z jede-
nácti slovanských a dalších evropských 
zemí. Zástupci kandidátů na cenu Živa 
za rok 2017 představili své organizace 
a svou práci a setkali se s třinácti porotci, 
kteří je navštívili v procesu hodnocení. 
Celkem bylo uděleno 7 různých cen. Za 
Českou republiku byly nominovány tři 
instituce – Archeopark Pavlov, Západo-
české muzeum v Plzni – Muzeum loutek 
a Valašské muzeum v Rožnově pod Rad-
hoštěm. Posledně jmenované zcela po 
právu obdrželo zvláštní ocenění za „pře-
dávání odkazu prostřednictvím příběhu“. 
Cenu převzal Jindřich Ondruš, ředitel 
muzea. „Prostřednictvím mnoha aktivit 
muzeum zvyšuje povědomí místní kulturní 
identity a propaguje předávání zkušenos-
tí mladším generacím. Instituce zvlášť 
úspěšně uskutečňuje koncept moderního, 
trvale udržitelného muzea v přírodě zalo-
ženého na tradici a velkou měrou přispívá 
k uchování vlastního kulturního dědictví 
a pocitu sounáležitosti prostřednictvím 
vyprávění příběhů a interakce s návštěv-
níky“, popsala důvody udělení ceny Nina 
Zdravič Polič, předsedkyně mezinárod-
ní poroty. Mezi dalšími oceněnými byly: 
Slovinské alpské muzeum, Puškinovo 
muzeum a  Glinkovo národní muzeum 
z Ruska, Státní literární muzeum Janka 
Kupaly z Běloruska, Macurovo muzeum 
ze Srbska a Slezské muzeum z Katowic. 

Poslední den setkání byl věnován ná-
vštěvě slovinských muzeí v Radovljici, 
Planici a Slovinského alpského muzea 
v Mojstraně (vítěz Cen Živa 2017). 

ZPRÁVY

Účastníci udílení cen Živa 2017 při cestě na ostrov na jezeře Bled
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Seminář 
knihovníků muzeí 
a galerií
ALŽBĚTA KULÍŠKOVÁ
KNIHOVNICKÁ KOMISE AMG

Na rozdíl od většiny ostatních vyhlížejí 
muzejní knihovníci konec prázdnin a za-
čátek nového školního roku s nadšením, 
protože se již tradičně scházejí na semi-
náři věnovaném problematice muzejních 
a galerijních knihoven., Již 41. ročník 
semináře, se konal ve dnech 5.–7. září 
2017 a připraven byl ve spolupráci se 
Západočeským muzeem v Plzni. Do his-
torické budovy muzea dorazilo včetně 
přednášejících a hostů 114 účastníků. Na 
semináři zaznělo 20 příspěvků a třetí den 
jej doplnily odborné exkurze. Proběhla 
také valná hromada členů Knihovnické 
komise AMG. 

Seminář zahájil ředitel Západočeské-
ho muzea v Plzni PhDr. František Frýda, 
který pohovořil o vynikající, ale občas 
opomíjené práci muzejních knihoven. 
Po něm se ujal slova náměstek hejtma-
na Plzeňského kraje pro oblast kultury 
a  památkové péče Mgr. Martin Baxa. 
Následovalo přivítání z úst předsedkyně 

komise PhDr. Štěpánky Běhalové, Ph.D., 
a zdravice oficiálních hostů zastupujících 
knihovnickou a muzejní obec – Mgr. Blan-
ky Skučkové, vedoucí oddělení literatury 
a knihoven MK ČR, Mgr. Romana Giebis-
che, Ph.D., předsedy SKIP, a PhDr. Víta 
Richtera, předsedy Ústřední knihovnické 
rady a ředitele Knihovnického institu-
tu. Po slavnostním úvodu semináře byl 
zahájen odborný program, a to prvním 
blokem příspěvků věnovaných dotačním 
programům a grantům pro knihovny. 

Po prvním bloku přednášek proběhla 
valná hromada členů Knihovnické komise 
AMG.

První den semináře zakončilo vystou-
pení vynikající klavíristky Sáry Bukovské. 
Odměnou jí byl bouřlivý potlesk, který 
zazněl po poslední skladbě. Následovalo 
tradiční společenské setkání, které se 
tentokrát odehrálo v muzejní zbrojnici. 

Dopoledne druhého jednacího dne 
proběhlo ve znamení digitalizace. Blok 
nazvaný „Budování a využívání digitálních 
knihoven a elektronické zdroje“ obsa-
hoval 6 prezentací konkrétních projektů 
a zkušeností s digitalizačními programy. 
Po přestávce následovala vystoupení 
sponzorů semináře, kterými byly přede-
vším firmy vyvíjející automatizované ka-
talogizační programy. Vzhledem k tomu, 

že katalogizační programy jsou základní 
pomůckou knihovníků a výrazně ovlivňují 
kvalitu jejich práce, vyslechli si přítomní 
všechny prezentace s velkým zájmem. 
Odpolední program byl věnován ochraně 
knižních fondů a knižní kultuře. 

Při slavnostním zakončení poděko-
valy předsedkyně komise PhDr. Štěpán-
ka Běhalová, Ph.D., a tajemnice výbo-
ru Mgr. Iveta Mátlová Západočeskému 
muzeu v Plzni a jeho zaměstnancům za 
přípravu semináře, AMG, MK ČR a spon-
zorům za příspěvky, díky kterým se mohl 
konat, a knihovníkům za zájem a nadšení, 
se kterým vykonávají svou práci. 

Jak již bylo zmíněno, třetí den se-
mináře byl věnován exkurzím po okolí. 
Účastníci si mohli vybrat mezi návštěvou 
Semlerovy rezidence s expozicí interi-
érů architekta Adolfa Loose, návštěvou 
Meditační Hruškovy zahrady a Muzeem 
knihtisku. 

Pravidelná každoroční setkávání 
umožňují navazování kontaktů, sdíle-
ní zkušeností s kolegy z celé republiky 
a jsou nedocenitelným zdrojem spolu-
práce. Každoroční bohatá účast to jen 
potvrzuje. Už nyní se těšíme na další roč-
ník semináře, který se uskuteční v Písku. 

Zpráva byla redakčně zkrácena, plné 
znění naleznete na webu AMG v sekci 

Dění v oboru / Zprávy z konferencí.

Podzimní 
determinační 
seminář 
Botanické komise 
AMG 
Hlavní část tradičního semináře byla 
tentokrát zaměřena na rod Bromus, dal-
ší část se věnovala otázkám spojeným 
s používáním GIS mezi muzejními bota-
niky a zazněla i přednáška o budoucnosti 
programu Demus. Seminář se uskutečnil 
ve dnech 17. a 18. října 2017 v prosto-Exkurze do Muzea knihtisku a knihy v Plzni
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rách botanického oddělení Moravského 
zemského muzea v Brně.

První den proběhla určovací část 
semináře. Úvodní přednášku pronesli 
a následné určovací praktikum vedli Jin-
dřich Chrtek z Botanického ústavu AV ČR 
s Jiřím Danihelkou z Ústavu botaniky 
a zoologie Přírodovědecké fakulty Ma-
sarykovy univerzity. Program pokračoval 
až do večerních hodin, neboť účastníci 
semináře dovezli k determinaci četné 
herbářové položky. 

Druhý den seznámil Jiří Juřička 
z Muzea Vysočiny Jihlava s možnostmi 
zpracování geografických dat v nejrůz-
nějších programech a aplikacích od ma-
pových a navigačních až po profesionální 
pracující v prostředí GIS. Seminář byl 
zakončen přednáškou Iva Rožnovského 
z CITeM o programu Demus, v níž autor 
zrekapituloval historii tohoto nástroje 
k  dokumentaci a  evidenci muzejních 
sbírek a zejména zmínil možné scénáře 
jeho dalšího vývoje.

– ze zaslaných materiálů

Komise pro 
bezpečnost 
v muzeích AMG
PAVEL JIRÁSEK
KOMISE PRO BEZPEČNOST 
V MUZEÍCH AMG

Rok 2017 byl pro Komisi rokem aktivním. 
Soustředili jsme se na dvě hlavní činnosti 
– novou interaktivní expozici v Technic-
kém muzeu v Brně (zatím má pracov-
ní název „Kabinet bezpečnosti“) a na 
požární ochranu muzejních a ostatních 
paměťových institucí. Rok 2017 bychom 
mohli z hlediska Komise také charakte-
rizovat jako rok česko-norské spoluprá-
ce v oblasti zabezpečení. V lednu 2017 
proběhla jednání v Oslo ve Folkemuseu, 
Riksantikvaru a Centrální norské církev-
ní organizaci pro přípravu společného 
semináře v Brně, který pořádal Národní 

památkový ústav ve spolupráci s naší 
Komisí, Technickým muzeem v  Brně 
a ČV ICOM. Dvoudenní seminář, zamě-
řený na požární ochranu industriálních 
památek a historických budov proběhl 
ve dnech 15. a 16. června 2017 v Me-
todickém centru moderní architektury při 
vile Stiassny v Brně za účasti téměř 100 
zástupců českých paměťových institucí. 
Díky příspěvku z Fondu pro bilaterální 
spolupráci Finančních mechanismů EHP/ 
/Norska jsme společně zajistili nejen 
účast řady českých a norských odborníků 
z oblasti požární ochrany, ale i simultánní 
tlumočení, exkurze a doprovodný spole-
čenský program. 

Druhý seminář proběhl 14. prosince 
2017 v Technickém muzeu v Brně. Pro-
gram navazoval na červnový seminář se 
zaměřením na požární ochranu historic-
kých dřevěných staveb a na obsahovou 
náplň a činnost „Kabinetu bezpečnosti“. 
Seminář proběhl za účasti muzeí, HZS, 
NPÚ a společností na trhu zabezpečo-
vací techniky. V roce 2018 chceme dále 
rozvíjet již zahájenou česko-norskou spo-
lupráci, a to jak při konzultační činnosti 
při budování „Kabinetu bezpečnosti“, tak 
i při možném zapojení českých muzeí do 
projektů Finančních mechanismů EHP/ 
/Norska 2014–2021 v oblasti muzejní 
bezpečnosti. Dále uspořádáme opět jeden 
seminář i za účasti norských kolegů.

Konference 
konzervátorů-
restaurátorů 2017
ALENA SELUCKÁ
TECHNICKÉ MUZEUM V BRNĚ

Ve dnech 19.–21. září 2017 se v Lito-
myšli uskutečnil již 26. ročník Konference 
konzervátorů-restaurátorů, která je pra-
videlně pořádána Metodickým centrem 
konzervace Technického muzea v Brně 
ve spolupráci s Komisí konzervátorů-
-restaurátorů AMG. Roli partnerských 
a hostitelských institucí přijaly Fakulta 
restaurování Univerzity Pardubice a Cen-
trum pro restaurování a památkovou péči 
v Litomyšli, které se u nás významně 
podílejí na rozvoji oboru konzervování-
-restaurování a ochraně kulturního dě-
dictví. Vzdělávání mladých restaurátorů 
se zde datuje již od roku 1993, kdy byla 
založena Škola restaurování a konzer-
vačních technik v Litomyšli. Za tu dobu 
se podařilo vybudovat moderní studijní 
i technické zázemí uznávaného oboro-
vého vysokoškolského vzdělávání. Slav-
nostní zahájení konference v prostorách 
nedávno rekonstruovaného Zámeckého 
návrší svou účastí zaštítili starosta měs-
ta Litomyšle Radomil Kašpar, prorektor 
Univerzity Pardubice prof. Petr Vorel, 

Seminář „Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb“
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proděkan Fakulty restaurování PhDr. To-
máš Kupka a Ing. Ivo Štěpánek, předseda 
Komise konzervátorů-restaurátorů AMG 
a ředitel Technického muzea v Brně.

Prezentováno bylo 31 příspěvků 
a 23 posterových prezentací, reflektují-
cích současné poznatky z oblasti mate-
riálových a technologických průzkumů, 
konzervátorsko-restaurátorských zásahů 
a výzkumu v oblasti ochrany předmětů 
kulturního dědictví. Následovaly další pří-
spěvky, které jsou dokladem neustálého 
vývoje a zkvalitňování poznatků o zkou-
maných artefaktech. S vybranými příspěv-
ky, které prošly oponentním řízením a též 
posouzením redakční radou, je možné se 
podrobněji seznámit v tištěné podobě 
v časopise Fórum pro konzervátory-re-
staurátory 2017. Originální posterové 
prezentace budou pro zájemce k dispozici 
na webových portálech Konference kon-
zervátorů-restaurátorů a Metodického 
centra konzervace Technického muzea 
v Brně. 

Bohatý program doprovázela velmi 
živá diskuze k  jednotlivým referátům 
i panelovým prezentacím ze strany té-
měř 300 účastníků konference, která se 
přelívala i do předsálí a společenské části 
programu. Nedílnou součástí konference 
byla rovněž odborná exkurze, zahrnující 
prohlídku Státního zámku v Litomyšli, 

expozic Regionálního muzea v Litomyšli 
a odborných pracovišť, ateliérů a knihov-
ny Fakulty restaurování Univerzity Pardu-
bice. V této souvislosti bych ráda jménem 
organizátorů konference poděkovala ve-
doucím zástupcům uvedených institucí 
a univerzity, jakožto i všem pracovníkům 
a studentům, kteří se podíleli na zajiště-
ní uvedených prohlídek doprovázených 
velmi fundovaným výkladem. Stejně tak 
velký dík patří všem podporovatelům 
konference, kterými jsou již pravidelně 
MK ČR, AMG a ČV ICOM. Konání konfe-
rence podpořilo i Město Litomyšl. Vítanou 
a cennou podporou jsou i příspěvky řady 
firem, které svůj nabízený sortiment či 
služby poskytují v rámci péče o kulturní 
dědictví či obecně muzejnictví. 

V rámci konference se uskutečnilo 
plenární zasedání Komise konzerváto-
rů-restaurátorů AMG a volby do funkcí 
jejího výboru a revizní komise. Z 89 plat-
ných volebních lístků byli potvrzeni násle-
dující členové výboru Komise na období 
2017–2020: předseda Ing. Ivo Štěpá-
nek (Technické muzeum v Brně); mís-
topředseda Ing. Dušan Perlík (Národní 
galerie v Praze); tajemnice Ing. Alena 
Selucká (Technické muzeum v Brně); 
členové: doc. Petr Kuthan (individuální 
člen AMG), doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič 
(VŠCHT). Ve funkcích revizní komise 

byli zvoleni: předseda Ing. Jan Josef (in-
dividuální člen AMG), členové: Aranka 
Součková-Daňková (Polabské muzeum 
v Poděbradech); Alena Komendová (Ji-
homoravské muzeum ve Znojmě).

Zpráva byla redakčně zkrácena, plné 
znění naleznete na webu AMG v sekci 

Dění v oboru / Zprávy z konferencí.

Společný seminář 
Zoologické 
komise AMG 
a zoologů Státní 
ochrany přírody
JIŘÍ ŠEBESTIAN
ZOOLOGICKÁ KOMISE AMG

Ve dnech 13.–15. září 2017 se sešli 
zoologové na společném semináři po-
řádaném Muzeem regionu Valašsko ve 
Vsetíně a Správou CHKO Beskydy. Ještě 
před začátkem semináře se zoologové 
zúčastnili prohlídky expozic muzea. Poté 
se potkali v prostorách turistické chaty 
Cáb ve Vsetínských vrších, kde je uvítal 
zástupce ředitele Muzea regionu Valaš-
sko RNDr. Lukáš Spitzer, který potom vedl 
i jednací část semináře. 

Nejprve předseda Zoologické komise 
AMG RNDr. Jiří Šebestian, CSc., podal 
zprávu o dění v AMG a seznámil přítom-
né s činností výboru komise za uplynu-
lý rok. Rovněž proběhla volba nového 
výboru komise. Výbor byl zvolen hlasy 
všech přítomných ve staronovém slože-
ní: předseda RNDr. Jiří Šebestian, CSc., 
z Prácheňského muzea v Písku, členové 
Mgr. Pavlína Peřinková z Muzea Vysočiny 
Třebíč a Libor Dvořák z Městského muzea 
Mariánské Lázně.

Následovala diskuze k výměně cen-
ných zkušeností se správou zoologických 
a entomologických sbírek a o pořádá-
ní dalších ročníků semináře Zoologic-
ké komise AMG. Příští seminář v roce 

Z ČINNOSTI AMG

Odborný program konference v prostorách Fakulty restaurování UP v Litomyšli
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2018 uspořádá RNDr. Jan Matějů, Ph.D., 
z Muzea Karlovy Vary; o pořádání příští-
ho semináře v roce 2019 bude požádán 
Mgr. Peter Adamík, Ph.D., z Vlastivěd-
ného muzea v Olomouci. Pak již byly na 
programu semináře přihlášené referáty.

Druhý den byl věnován celodenní 
terénní exkurzi po chráněných i dosud 
nechráněných územích Valašska, po kte-
rých nás vozil historický autobus Škoda 
RTO z Prvního Valašského motomuzea, 
což všichni účastníci přivítali s nadše-
ním. Po návratu proběhly v přednáškovém 
sále chaty Cáb poslední dvě naplánované 
přednášky.

Závěrečný den semináře se účastníci 
rozdělili podle zájmu. Část z nich samo-
statně navštívila Cábské jezírko, vzniklé 
na místě půdního sesuvu; druhá část se 
zúčastnila exkurze po hřebeni Vsetín-
ských vrchů. Z hlediska předsedy komise 
i účastníka akce hodnotím seminář jako 
úspěšný. Z plánovaných bodů programu 
byly všechny stěžejní cíle bez komplikací 
splněny. Po ukončení semináře následo-
vala od mnoha jeho účastníků pozitivní 
zpětná vazba.

DENISA BREJCHOVÁ
ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI

Od 9. do 12. listopadu 2017 se v Gentu 
v Belgii konala 25. mezinárodní konferen-
ce NEMO (Network of European Museum 
Organisations). Během čtyř dnů se zde 
setkali zástupci evropských národních 
muzejních organizací, odborníci, tvůrci 
politik a zainteresované subjekty evrop-
ského kulturního sektoru, aby si vyměnili 
znalosti, diskutovali, navazovali kontakty 
a hledali možnosti vzájemné spoluprá-
ce. Výroční konference byla zaměřena na 

Z ČINNOSTI AMG

Z KONFERENCÍ

muzejní sbírky. Možnosti tvorby umělec-
kých kolekcí a péče o ně byly diskutovány 
z různých úhlů pohledu jak v panelových 
diskusích, tak při workshopech a setká-
ních odborníků. Průřezovým tématem celé 
konference byly vnější vlivy, kterým jsou 
muzea v současnosti vystavena. Kromě 
toho se během druhého konferenční-
ho dne uskutečnila setkání pracovních 
skupin zřízených NEMO (LEM – The 
Learning Museum, Museums and Cre-
ative Industries, Advocacy and PA a IPR 
– Intellectual Property Rights ). Poprvé 
se představil také projekt „EU slum and 
market“, zaměřený na možnosti spolu-
práce na sedmi evropských projektech. 

Součástí konference je také výroční 
valná hromada NEMO. Vedle souhrnu 
aktuálních aktivit, akcí a politik EU se 

v rámci ní konaly volby nových členů před-
stavenstva. Zvoleni byli znovu Dragos 
Neamu, David Vuillaume a Sofia Tsilidou, 
novými členy výkonné rady se tak stali 
Kimmo Levä a Aida Vezic.

Slavnostní večer k 25. výročí konání 
první konference zahájil na radnici v Gen-
tu Frank Birkebæk, zakladatel NEMO.

V poslední den měli účastníci konfe-
rence možnost navštívit muzeum Rogera 
Raveela a Regionální archeologické mu-
zeum ve Velzeke ve východním Vlámsku 
nebo se připojit ke komentované prohlíd-
ce v Domě evropských dějin v Bruselu.

Konference se zúčastnilo přes 200 
osob z celé Evropy. Kompletní prezentace 
a podrobnější popisy projektů a možností 
spolupráce naleznete na http://www.
ne-mo.org.

25. výroční 
konference NEMO 
v Gentu

Exkurze po chráněných i dosud nechráněných územích Valašska
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OSMIČKOVÁ VÝROČÍ

Velká válka očima 
Antonína Kurky
MILOSLAV LOPAUR
REGIONÁLNÍ MUZEUM MĚSTA ŽĎÁRU 
NAD SÁZAVOU

Od 23. ledna do 18. března 2018 bude 
probíhat ve žďárském muzeu výstava fo-
tografií Antonína Kurky, který byl feld-
weblem (šikovatel, nejvyšší poddůstoj-
nická hodnost) v rakouské armádě. Do 
té byl odveden v roce 1915 a bojoval na 
ruské a italské frontě. Sloužil v 81. plu-
ku, kam rukovala značná část mužů ze 
Žďárska. Na snímcích jsou reálie ze ži-
vota vojáků v letech 1915–1918: jak 
jedí, popíjejí, stavějí si odvšivárnu nebo 
pohřbívají kamaráda. Nechybí záběry de-
tailů v krajině, které už dnes neexistují: 

dřevěné kostely, domky chalupníků, ba-
ráky, jež si vojsko v Alpách budovalo ve 
skalních stěnách. Unikátní jsou záběry 
na vojenskou techniku, která musela být 
v Alpách přepravována pomocí soumarů.

Výstavu připravil vnuk Antonína 
Kurky Radek Kurka z Třebíče, jež strá-
vil zpracováním zhruba 500 deskových 
negativů několik tisíc hodin (zhotovení 
fotografií, vyčištění snímků, identifikace 
osob, objektů i výzbroje). Vedle dvou set 
fotografií uvidí návštěvníci také předmě-
ty z pozůstalosti Antonína Kurky (věci 
osobní potřeby, výstroj nebo fotoaparát 
s příslušenstvím, kterým autor snímky 
nafotil). K vidění jsou i zbraně a části 
výstroje ze sbírek Městského muzea 
v Bystřici nad Pernštejnem, Horáckého 
muzea v Novém Městě na Moravě a Mu-
zea Vysočiny Jihlava. Antonín Kurka, 1918

Nákladní vůz Austro-Daimler vz.17
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NEKROLOG

Zemřel ředitel 
Muzea Cheb 
Zbyněk Černý
* 20. března 1974 
† 26. listopadu 2017

V neděli 26. listopadu 2017 po krát-
ké nemoci náhle zemřel ředitel Muzea 
Cheb Mgr. Zbyněk Černý. Připomeňme 
si tohoto předního regionálního histo-
rika a vynikajícího muzejního odborníka 
krátkým textem, který sám o sobě napsal 
v adventním čase roku 2011. Text vzni-
kl v rámci projektu „950 tváří a osudů 
z města Chebu“ u příležitosti výročí první 
písemné zmínky o Chebu:

„Světlo světa mi bylo dopřáno spatřit 
pod nádherným benediktinským klášte-
rem v Kladrubech u Stříbra. Ve stínu San-
tiniho architektury není nikterak těžké, 
a popravdě ani nápadité, propadnout 
kouzlu historie. Do tajů múzy Kleió jsem 
byl zasvěcen na Jihočeské univerzitě 
v Českých Budějovicích, kde ke krátkému 
životu byl vzkříšen idealistický, leč svým 
obsahem neuchopitelný obor kulturní his-
torie. Jeho základní premisou bylo seznat 
kulturu v její komplexnosti, v absolutní 
celistvosti, což v dnešní době atomizace 
vyznívá i přes háv vznešenosti více jak 
naivně. Leč zamiloval jsem si pomalou až 
lenivou atmosféru tohoto „hebkého“ měs-
ta, kterou tak nějak mimovolně určovala 
svou zahálčivostí řeka Malše. Po studiu 
jsem v opojení literaturou zvažoval život 
potulného vagabunda, ale bylo mi dáno 
rychle vystřízlivět, a tak jsem se ohlížel po 
práci solidní, nikoliv však usedlé a fádní. 
Ještě dnes se člověk musí pousmát, když 
sám sebe vidí, jak si chodil pro whisky 
maje sotva na sodu. Ale práci jsem našel 
nanejvýš zajímavou. Stal jsem se histori-
kem bižuterie v Jablonci nad Nisou. Pod 
pozlátkem cingrlátek a levných šmuků 
se rozkrývaly neuvěřitelné příběhy hou-
ževnaté píle, německé soustředěnosti, 
slovanské podbízivosti i náhlých pádů za 
hranu, odkud není již návratu. Dlouho mi 
nebylo dáno těšit se v tomto skrz na skrz 
promoklém městě leskem broušených V expozici muzea Valdštejnská obrazárna. Zbyněk Černý je první zleva

kamenů a byl jsem povolán někdejší ředi-
telkou chebského muzea Evou Ditterto-
vou do služeb v západní gubernii. Nabídce 
jsem neodolal, vždyť první dětské trauma 
jsem si odnesl právě z tohoto kulturního 
stánku, to když jsem nechápavě zíral na 
brutální výjev stahování sv. Bartoloměje 
z kůže. První, o co jsem v chebském mu-
zeu zakopl, bylo toto opravdu rozměrné 
a syrové oltářní plátno, které mi bylo 
svěřeno do péče. Jaká to ironie osudu, 
neváhaje zvolil jsem si sv. Bartoloměje za 
svého patrona, a když je nejhůř, pohlédnu 
na jeho martyrium a opravdu jen stěží 
mi přichází srovnání. Postupně jsem za-
čal propadat kouzlu tohoto města, které 
nemá s líbivostí jihu co dočinění, ani mu 
není vlastní průmyslová dravost severu. 
Co to ovšem je, ani po deseti letech stále 
netuším. Ukoptěná levná holka na povr-
chu, ale uvnitř vznešená dáma, byť tro-
chu domýšlivá a vypočítavá. Během těch 
let jsem se dal do důvěrného rozhovoru 
s fascinujícím sochařem a keramikem 
Willibaldem Russem, zbožným a pra-
covitým malířem Eliasem Dollhopfem, 
velkoryse vtipným Johannem Adolfem 
Mayerlem, doposud záhadným Karlem 
Wilfertem ml. Pokouším se ustavičně za-
přádat rozhovor i s dalšími osobnostmi 
tohoto města a regionu a rozkrývat jejich 
příběh, který na rozdíl od mého, stojí za 

poznamenání. A ano, rovněž architektura 
je mou favoritkou, nakonec také spolkové 
dějiny a vůbec vše, co odráží onen mimo-
řádný a doposud jen dotýkaný a stále 
neuchopený fenomén Chebu a Chebska.“

Od roku 2011, kdy vznikl tento text, 
pokročil Zbyněk Černý v poznání archi-
tektury a osobností Chebska o velký kus 
dále. Zúročil tak stovky hodin bádání 
v archivech, dokumentace architektury 
v terénu a zpracovávání muzejních sbírek. 
Za krátkých posledních pět let publiko-
val sedm rozsáhlejších časopiseckých 
příspěvků, napsal několik kapitol do re-
gionálních historických publikací, vydal 
pět knih. Kromě oblíbených témat, se 
stal odborníkem na chebskou fotografii 
mezi lety 1849–1945, chebskou archi-
tekturu počátku 20. století, ikonografii 
Chebu (společně s Michaelou Bäum-
lovou a Marcelem Fišerem) či umění ve 
veřejném prostoru Chebu a Františkových 
Lázní (společně s Marcelem Fišerem). 
Monografii o svém oblíbeném sochaři Jo-
hannu Adolfu Mayerlovi (1884–1954) 
však již dopsat nestihl…

PRACOVNÍCI MUZEA CHEB

Text z Encyklopedie města Chebu na 
http://encyklopedie.cheb.cz byl přejat 
s  laskavým svolením oddělení kultury 
a cestovního ruchu Města Cheb.
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Benešov
Muzeum Podblanicka
Kostely broumovské skupiny 1. 3. – 26. 5. 2018

Beroun
Muzeum Českého krasu
Nová stálá expozice:
Muzeum Hořovicka od 31. 3. 2017
Za bílým zlatem aneb Bavlna a její využití v domácnostech 
našich předků 20. 10. 2017 – 1. 4. 2018

Blansko
Muzeum Blanenska
Nová stálá expozice:
Cesta do pravěku Blanenska  od 27. 2. 2018 
Knoflíkářství a perleťářství, zaniklá řemesla 2. 2.– 29. 3. 2018
O včelách a lidech 13. 4. – 27. 5. 2018

Blatná
Městské muzeum Blatná
Nová stálá expozice:
Od středověku po třicetiletou válku od 8. 2. 2018
Velká válka očima Jana Rafaela
Schustera 8. 12. 2017 – 4. 3. 2018

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Nová stálá expozice:
Stará škola aneb Škamna, kalamář a rákoska od 1. 5. 2017
Alois Moravec: Obrazy, grafika 30. 11. 2017 – 24. 2. 2018
Lidová architektura Plzeňského kraje 15. 2. – 21. 4. 2018
Jaroslav Šafařík: Šafara (1888–1947) 1. 3. – 20. 5. 2018

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Barbaři v pohybu. Malá Haná
v době římské 7. 12. 2017 – 31. 3. 2018

Brno
Moravská galerie v Brně
Uměleckoprůmyslové muzeum
Expo Montreal (Respirium) 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Paneland. Největší československý
experiment 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Toulky přírodou Moravy. Hmyz mizející
a přicházející  5. 12. 2017 – 3. 6. 2018
Dietrichsteinský palác
Nová stálá expozice: Středoevropská křižovatka.
Morava ve 20. století od 22. 11. 2017
Chvála sběratelství. 200 let služby moravské
kultuře a vědě  10. 9. 2017 – 30. 6. 2018
Analfabeta Negramotná a další hrdinové
z knih 25. 10. 2017 – 1. 7. 2018
Vlasta Fialová (1928–1998)  18. 1. – 27. 5. 2018
Muzeum Brněnska
Vila Lőw-Beer v Brně
Arnoldova vila. Možnosti a limity
památkové obnovy 2. 2. – 1. 4. 2018
Muzeum romské kultury
Miranda – romský holocaust. Kdo se bojí
bílého muže? 25. 1. – 25. 2. 2018
Andrej Pešta: Mire sveti  23. 3. – 30. 9. 2018

Technické muzeum v Brně
Nová stálá expozice: Pozor, zákruta!
aneb Na čtyřech kolech k lepším zítřkům od 20. 2. 2018
Umění emailu, technika smaltu 31. 10. 2017 – 3. 6. 2018
Hieronymus Lorm – muž, jenž otevřel
hluchoslepým svět  27. 2. – 10. 6. 2018

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Mezi dvěma světy 23. 1. – 11. 3. 2018
Masopust. Fotografie Dalibora Bednáře 15. 2. – 8. 4. 2018
Detaily Blanky Valchářové 3. 4. – 6. 5. 2018
Podmalby na skle 26. 4. – 5. 8. 2018

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Nová stálá expozice:
Brána do pravěku od 3. 4. 2017
František Jelínek: Výběr z tvorby 13. 2. – 25. 2. 2018
Zuzana Havelková: Pohledy do krajiny 5. 3. – 25. 3. 2018
Výstava ZUŠ J. L. Dusíka Čáslav 9. 4. – 22. 4. 2018
Muzeum zemědělské techniky
100 let ve sbírkách NZM 1. 4. – 31. 10. 2018

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Osiřelé památky 3. 2. – 25. 2. 2018
Řemesla Polabí 2018 10. 3. – 24. 3. 2018
Rok v Polabí na fotografiích Jiřího Žalmana
a Lukáše Legáta 7. 4. – 13. 5. 2018

Česká Třebová
Městské muzeum
Poklady i podivnosti, kuriozity a roztodivnosti aneb 130 let 
sbírkotvorné činnosti muzea 25. 1. – 18. 3. 2018
Akvizice výtvarného umění
v letech 2003–2017 5. 4. – 27. 5. 2018

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
České šlechtické rodové ražby
16.–17. století 7. 2. 2017 – 30. 6. 2018
První světová válka. Léta zkázy
a bolesti 12. 11. 2017 – 11. 11. 2018
Výstava orchidejí, bromélií, sukulentů, jiných
exotických rostlin a hmyzu  16. 2. – 25. 2. 2018
Výstava hmyzu v obrazech
Jana Kobyláka 16. 2. – 31. 5. 2018

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Petr Bezruč 13. 9. 2017 – 25. 2. 2018

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Malé kalendárium osobností 18. 3. – 10. 6. 2018
Jaro ťuká na dveře 18. 3. – 15. 4. 2018
Italští uprchlíci u nás 21. 4 – 20. 5. 2018

Dobrovice
Dobrovická muzea
Autosnění 27. 1. – 30. 6. 2018
Fenomén Igráček 27. 1. – 2. 4. 2018
Od turnýry k secesi 6. 3. – 30. 6. 2018
S patchworkovým a ebru srdcem
nad vodní hladinou IV.  21. 3. – 20. 5. 2018
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Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Od mrakodrapů v L. A. do kalifornské
pouště 19. 1. – 2. 4. 2018

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Muzejní ohlédnutí 24. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd – Frýdecký zámek
Zzzzima 24. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Multiplum bratří Medků 22. 2. – 22. 3. 2018

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Písek do hodin. Dragoun, Kubička,
Rožánek 19. 1. – 8. 4. 2018
Sexies! Vždyť přeci létat je snadné 19. 1. – 8. 4. 2018
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Veronika Souralová: Kouzlo
hmyzí říše 9. 9. 2017 – 31. 5. 2018
Historické fotografie výlovů rybníků 1. 4. – 17. 6. 2018

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Udělej si sám! Originální nápady kutilů 16. 2. – 27. 5. 2018

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Sál Evropa
Sestry Boromejky. Kongregace Milosrdných sester
sv. Karla Boromejského 10. 11. 2017 – 18. 2. 2018

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Pavla Breuová: Nevšední tvář
okamžiku 4. 11. 2017 – 1. 3. 2018
Ing. arch. Karel Zoch: Obrazy
za horizontem 4. 3. – květen 2018

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Muzejní nostalgie. 110 let budovy
ve fotografii 19. 1. – 4. 3. 2018

Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Julius Reichel: Fedex / Cash /
/ Crypto / Sex 11. 1. – 4. 3. 2018
Diplomové práce na Akademii výtvarných
umění v Praze 1969–1989  11. 1. – 1. 4. 2018
Retromuseum Cheb
Smíšené zboží 16. 11. 2017 – 25. 3. 2018

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Ach, zase to prádlo… 20. 1. – 18. 3. 2018
Smrtí to nekončí 28. 3. – 2. 6. 2018

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
Sdružení Artefaktum: Kouzlení 1. 3. – 23. 4. 2018

Chrudim
Regionální muzeum v Chrudimi
To jsme doma měli taky 7. 12. 2017 – 25. 2. 2018

Jabkenice
Památník Bedřicha Smetany
Nevěsta provdaná do ciziny 6. 12. 2017 – 30. 10. 2018

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Druhá strana mince 30. 11. 2017 – 15. 4. 2018
Sklo z Desné 1847–2017 8. 12. 2017 – 15. 4. 2018
Jablonec nad Nisou – mincovní město
České republiky (1993–2018)  30. 1. – 31. 12. 2018
Nastassia Aleinikava 30. 1. – 13. 5. 2018
IRDS 20. 2. – 17. 6. 2018

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Šancmajstři a šancknechti
aneb Jak se budovaly pevnosti  17. 10. 2017 – 30. 3. 2018

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Z historie turistiky a zimních sportů 16. 1. – 25. 3. 2018
Egypt objektivem českého vědce
Jaromíra Krejčího 23. 1. – 25. 2. 2018
Půl století s Cimrmanem 6. 3. – 6. 5. 2018
Retrogaming 3. 4. – 8. 7. 2018

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Renata Štěpánková a Jiří Zlatník: Druhé setkání
pastelky se štětcem 12. 1. – 18. 2. 2018
Škola mých snů 9. 2. – 25. 4. 2018
Hrnčíři z jižních Čech Jan Vítek
a Patrik Folíř 23. 2. – 22. 4. 2018
Sklo Zdeňka Lhotského a malba
Richarda Náhlovského 2. 3. – 1. 4. 2018
Konírna imaginární 13. 4. – 16. 9. 2018
Pozor, žáby! 27. 4. – 10. 6. 2018

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Partitury pro G. Mahlera: Annegret Heinl /
/ Jan Steklík 13. 12. 2017 – 17. 2. 2018
Štěpán Málek 7. 3. – 29. 4. 2018
Muzeum Vysočiny Jihlava
Staré časy tužkou a perem 23. 1. – 4. 3. 2018
Vize & Prostory 6. 3. – 15. 4. 2018
Polární záře ve Švédsku 17. 4. – 27. 5. 2018
S domečkem na zádech 20. 4. – 17. 6. 2018
Masarykovo nám. 57/58
Jak jsme kdysi ťukali 19. 1. – 2. 4. 2018
Národní park Podyjí. Čtvrtstoletí pro přírodu 2. 2. – 2. 4. 2018
Svět cínových vojáčků 9. 2. – 8. 4. 2018
100 let republiky. Očekávání, naděje
a skutečnost 23. 2. – 25. 11. 2018
František Sarna „70“ 13. 4. – 17. 6. 2018
Živá Amazonie 13. 4. – 10. 6. 2018
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
IGLOO 7 / Skupina: Není slyšet 23. 11.2017 – 4. 3. 2018
Lubomír Typlt: Jedlíci kukuřice 25. 1. – 8. 4. 2018
Milada Schmidtová Čermáková (1922–2015):
Chodkyně v mracích 22. 2. – 20. 5. 2018
IGLOO 8 / Prokop Jelínek & Ian Mikyska:
Hra94 8. 3. – 27. 5. 2018
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Galerie Alternativa
Živá hodnota – Nádech, Výdech 25. 1. – 25. 2. 2018
Eva Bystrianská: Hledání velké nádhery 8. 3. – 8. 4. 2018
Maud Kotasová: On the road.
Víc štací než Kerouac 19. 4. – 27. 5. 2018

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Tváře zemědělství 1. 4. – 31. 10. 2018
Krajinomalba 1. 4. – 31. 10. 2018
Království včel 2 1. 4. – 31. 10. 2018
Jak mluví zvířata a rostliny 1. 4. – 31. 10. 2018
Jan Rudolf Chotek 1. 4. – 31. 10. 2018
Historické cukrárny 1. 4. – 30. 4. 2018

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Svět kostiček 18. 1. – 4. 3. 2018
Galerie umění Karlovy Vary
Malíř Karel Retter (1928–2017) 26. 1. – 4. 3. 2018
Sochaři Antonín a Gizela Kuchařovi 26. 1. – 4. 3. 2018
Interaktivní galerie Becherova vila
Pastviny Petra Poše 9. 2. – 1. 4. 2018

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Modelářská výstava 2018 19. 1. – 8. 4. 2018
Rok 1948 v plakátech 16. 2. – 8. 4. 2018
Než vznikla republika 20. 4. – 30. 6. 2018

Klatovy
Galerie U Bílého jednorožce
Luděk Filipský / Kapky světla 13. 1. – 18. 3. 2018
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Pohled do nejpočetnějších sbírkových kolekcí
klatovského muzea 10. 1. 2017 – 31. 12. 2018
Šperk, ozdoba ženy 30. 1. – 3. 6. 2018
Fochtle a voháňky 30. 1. – 3. 6. 2018
Drahé kameny v klenotnictví 30. 1. – 3. 6. 2018

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Dávná touha cestovatelská 10. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Dalibor Bednář: Se Sudkem za zády 2. 2. – 25. 2. 2018

Králíky
Městské muzeum Králíky
Jaroslav Šabata 70 let 11. 1. – 28. 2. 2018

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Z galerie Dolního Povltaví 2. 2. – 24. 3. 2018

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
V muzeu straší aneb Nebojte se
trochu bát 21. 9. 2017 – 4. 3. 2018

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Nová stálá expozice: Stavy mysli / Za obraze 
– obměny a intervence od 2. 12. 2017
Jan Tichý: Emoce krajiny 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Barbora Bálková 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018

Josefína Bakošová: Imago 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Jakub Myslín: Stará spektiva 22. 10. 2017 – 18. 3. 2018
Vnitřek lesa. Z cyklu práce na papíře
ze sbírek GASK 11. 2. – 13. 5. 2018
Dana Puchnarová: Pokus o překonání
hranice 11. 2. – 13. 5. 2018

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Merkur 19. 2. – 15. 4. 2018

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Fotografie Martin Faltejsek 20. 1. – 1. 4. 2018
Drákula a ti druzí 7. 4. – 3. 6. 2018

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Historie ošetřování a obvazování raněných 4. 2. – 22. 4. 2018

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Křídla v průběhu času 24. 1. – 3. 3. 2018
Jaro v muzeu 14. 3. – 29. 3. 2018
Od košilky k rubáši 11. 4. – 18. 5. 2018
IVKO – skleněná krása 18. 4. – 9. 6. 2018
Výstava dortů 28. 4. – 28. 4. 2018

Liberec
Oblastní galerie Liberec
SKOL!!! 18. 1. – 29. 4. 2018
Midasův dotyk 18. 1. – 29. 4. 2018
Hrůzy války 18. 1. – 29. 4. 2018
Bydlet spolu 15. 3. – 10. 6. 2018
Alberto Kalach 15. 3. – 10. 6. 2018
Viktorie Langer 15. 3. – 10. 6. 2018

Lidice
Památník Lidice
Nové stálé expozice:
Stavíme nové Lidice. Domek č. p. 116  od 29. 3. 2017
Lidická sbírka výtvarného umění od 10. 6. 2017
Domov můj. Svědectví portrétu 15. 12. 2017 – 30. 4. 2018
Lidičtí muži v boji za svobodu 5. 1. – 29. 5. 2018

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Tajemství barokní knihy 9. 11. 2017 – 2. 4. 2018

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Litomyšlská ornitologie 24. 1. – 22. 4. 2018
Od masopustu do Velikonoc 4. 2. – 8. 4. 2018

Loštice
Památník Adolfa Kašpara v Lošticích
Hrátky se zvířátky 17. 2. – 6. 5. 2018

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Nová stálá expozice:
Stepi Lounského středohoří od 7. 3. 2017
Jarní lidové zvyky. Od Masopustu
po Velikonoce 6. 2. – 8. 4. 2018
Poslanci za lounský okres do říšské rady 13. 2. – 15. 4. 2018
Živočichové Českého středohoří 6. 3. – 8. 4. 2018
Prales 17. 4. – 31. 5. 2018
Přírodní park Džbán 17. 4. – 17. 6. 2018
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Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného
Jaroslav Cicu: Lysá nad Labem v obrazech 6. 2. – 31. 3. 2018
Vyšívané obrazy Petra Gregora 10. 4. – 2. 6. 2018

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Joachim Beruschka: Otisk přírody 29. 3. – 29. 4. 2018
Ladislava Nouzecká: Výběr
z malířské tvorby 29. 3. – 22. 4. 2018
František Pečený a Heřmannova huť 26. 4. – 10. 6. 2018

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Výstava výstupů projektové výuky studentů
České zahradnické akademie Mělník  6. 2. – 4. 3. 2018
Petr Soukup: Obrazy 16. 2. – 18. 3. 2018
Velikonoční dávnohrátky aneb Jak to bylo u Kudrnů
o postních nedělích 27. 2. – 21. 3. 2018
Kokořínsko nostalgické 27. 2. – 22. 3. 2018
Kašpárkův rok 2017 obrazem 6. 3. – 1. 4. 2018
V proudu času 4. 4. – 6. 5. 2018
Cesta po USA 24. 4. – 20. 5. 2018
Mandaly 6. 2. – 25. 2. 2018
Petr Pěnkava: Obrazy 19. 1. – 18. 2. 2018

Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Šaty dělají člověka 28. 2. – 3. 6. 2018
ŠKODA Muzeum
Historie reklamy Laurin & Klement a ŠKODA:
Od Super velocipedu až po Superba 1. 2. – 30. 6. 2018
Vision X ve ŠKODA muzeu 7. 3. – 18. 3. 2018

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Dokola okolo kola 19. 4. – 31. 8. 2018

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Velikonoce v lidovém umění 10. 2. – 15. 4. 2018

Most
Galerie výtvarného umění v Mostě
Kosmologická interakce QCD 27. 1. – 16. 3. 2018
Oblastní muzeum v Mostě
Svět kachlových kamen 1. 12. 2017 – 31. 5. 2018

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Alžběta Bačíková 8. 3. – 22. 4. 2018
Umění Československa v období
let 1918–1938 3. 3. – 22. 4. 2018
Antonín Kybal a Otto Eckert:
Od květu k lilii 3. 3. – 22. 4. 2018
Putování – Naše galerie 27. 1. – 18. 2. 2018

Napajedla
Muzeum Napajedla
Oděvy v běhu staletí 12. 1. – 18. 2. 2018
T. G. Masaryk ve fotografii 22. 2. – 8. 4. 2018
Historie napajedelského divadla 12. 4. – 27. 5. 2018

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Josef Klimeš: Rovnováha do 25. 3. 2018
Anna a Josef Dvořákovi: Obrazy 6. 1. – 11. 3. 2018

Věra Staňková a Drahomír Prihel:
Benátský karneval 18. 1. – 1. 4. 2018
Photographia Natura 2017 1. 2. – 25. 3. 2018
Horácké muzeum
Století na lyžích 8. 12. 2017 – 25. 2. 2018

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Židovskou minulostí Rakovnicka 25. 1. – 11. 3. 2018

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Pavel Werner: Sklo 11. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Mechorosty. Latimérie mezi rostlinami 9. 2. – 27. 5. 2018

Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Jan Paulů 9. 2. – 15. 4. 2018
S Bohumilem na věčné časy 26. 4. – 30. 6. 2018

Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Jozef Jankovič: Plynutí času 12. 10. 2017 – 11. 3. 2018
Můj dům je i tvůj dům: České kolektivní domy
a jejich proměny v čase  16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Monogramista T. D. 16. 11. 2017 – 18. 2. 2018
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Hedvábná cesta 10. 11. 2017 – 19. 2. 2018

Opava
Slezské zemské muzeum
Putujeme po Slezsku s Edmundem
Wilhelmem Braunem  10. 10. 2017 – 4. 11. 2018
Vilém Borůvka a Indie 5. 12. 2017 – 30. 4. 2018
Můj svět 23. 2. – 8. 3. 2018
Česká republika 1993–2018 21. 3. – 4. 11. 2018
Móda osmiček. Trendy let 1918–1988 21. 3. – 4. 11. 2018
Slezsko a Ostravsko 1918–1938 21. 3. – 4. 11. 2018
Valentin Držkovic: Kresby
z pařížské ZOO 1. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Petr Bezruč. Bard prvý,
co promluvil 13. 9. 2017 – 18. 2. 2018
Památník Petra Bezruče
Leopold Parma mezi přáteli 15. 11. 2017 – 15. 4. 2018

Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě
Nová stálá expozice: František Jureček – Alois Sprušil. 
Nová galerie v Nové republice od 26. 1. 2018
Výstava jednoho díla ze dvou sbírek GVUO /
/ Emil Filla: Kuřák  25. 1. – 25. 3. 2018
Norbert Grund Fecit. Jan Balzer Sculpsit 26. 1. – 25. 3. 2018
Abstraction-Création. Art
non figuratif 1932–1936 26. 1. – 25. 3. 2018
Hledání hranic v post-mediálním
prostředí 26. 1. – 25. 3. 2018
Ivan Pinkava – Eliáš Dolejší: Nejdřív uhořet / 
/ Burning Through 11. 4. – 10. 6. 2018
Ostravské muzeum
Panenky jako suvenýry ze světa 13. 12. 2017 – 25. 2. 2018
Za Velkou zdí. Památky čínského starověkého umění
ze soukromé sbírky 16. 12. 2017 – 28. 2. 2018
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Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Obrazy Jana Exnara 2. 6. 2017 – 29. 4. 2018
Včely ze všech ú(h)lů 16. 3. – 23. 9. 2018
Orchideje české přírody 30. 3. – 19. 8. 2018
Od stříbrného českého tolaru
k americkému dolaru 13. 4. – 19. 8. 2018
Poklady zbrojnic ve správě NPÚ 1. 11. 2017 – 4. 3. 2018

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Velká válka – rok 1917 1. 5. 2017 – 13. 5. 2018

Planá nad Lužnicí
Galerie Fara
Jan Dinga 5. 1. – 18. 2. 2018
Iva Fialová 20. 2. – 22. 4. 2018
Markéta Váradiová 24. 4. – 17. 6. 2018

Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Nová stálá expozice:
Umělecké řemeslo / Užité umění od 10. 11. 2017
Všeho do času… (1788–1918) 24. 2. – 9. 9. 2018
Kořeny 28. 3. – 16. 9. 2018
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Letnice umělců duben – 13. 5. 2018
Muzeum loutek Plzeň
Josef Skupa. Dnes a denně
zázraky 28. 4. 2017 – 31.3.2018
Národopisné muzeum Plzeňska
Osiřelé památky 7. 3. – 1. 7. 2018
Letectví v Plzni 20. 4. – 3. 6. 2018
Cestou necestou aneb Známé i neznámé
památky Plzeňského kraje  11. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Plzeň za Socialismu 26. 1. – 27. 5. 2018
Josef Hodek a kniha 19. 1. – 8. 4. 2018

Poděbrady
Polabské muzeum
65 let ZUŠ Poděbrady 9. 2. – 25. 3. 2018
Výstava ke Dni Poděbrad 2. 3. – 4. 3. 2018
100 let rybářského spolku
v Poděbradech 10. 3. – 30. 5. 2018
Milan Exner: 70 5. 4. – 17. 6. 2018

Polička
Městské muzeum a galerie Polička 
– Centrum Bohuslava Martinů
Zbyšek Sion: Obrazy ze studentských let 4. 2. – 15. 4. 2018

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Pozdrav z bojiště zasílati ráčíme 10. 10. 2017 – 18. 3. 2018

Praha
Galerie hlavního města Prahy
Colloredo-Mansfeldský palác
Sráč Sam: Rozdíl v otázce 27. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Dům fotografie
Vladimír Ambroz: Akce 30. 1. – 29. 4. 2018
Dům U Kamenného zvonu
The Reunion of Poetry and Philosophy 9. 2. – 20. 5. 2018
Městská knihovna
Nová díla ve sbírkách GHMP 8. 12. 2017 – 15. 4. 2018

Galerie kritiků – palác Adria
Výstava finalistů a vyhlášení vítězů 11. Ceny kritiky
za mladou malbu 2018 7. 2. – 5. 3. 2018
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Jitka Svobodová: venku a uvnitř 25. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Jaroslav Vožniak 9. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Muzeum hlavního města Prahy
Kouzlo svatých obrázků  9. 12. 2017 – 2. 4. 2018
Český filmový plakát 1931–48  13. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Dům U Zlatého prstenu
Nová stálá expozice:
Praha Karla IV. – středověké město od 2. 12. 2017
Od nitě ke košili: Středověké textilnictví
a barvířství v Praze  17. 5. 2017 – 18. 2. 2018
Konzervovaná minulost 27. 3. – 21. 10. 2018
Muzeum Policie ČR
Rytíři nebes březen – květen 2018
Finské domky pro pohraniční stáž duben – červen 2018
Nuselský most včera a dnes 14. 11. 2017 – 28. 2. 2018
Falza Kamila Lhotáka 8. 2. – 28. 3. 2018
100 let sboru 15. 4. – 21. 12. 2018
Chvalský zámek
Jiří Brdečka 100 let. Od Limonádového Joa
k zázrakům animace 16. 12. 2017 – 1. 4. 2018
Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Očím na odiv. Výzdobné techniky v malířství
a sochařství 14.–16. století 15. 12. 2017 – 20. 5. 2018
Palác Kinských
Norbert Grund (1717–67): Půvab
všedního dne 1. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Salmovský palác
Nová stálá expozice: TBA21NGP od 6. 6. 2018
Schwarzenberský palác
Zlatý věk benátské veduty: Canaletto, Marieschi,
Guardi 5. 1. – 25. 3. 2018
Šternberský palác
Podoby a příběhy. Portréty
renesanční šlechty 12. 10. 2017 – 28. 2. 2018
Valdštejnská jízdárna
Arcivévoda Ferdinand II. Habsburský. Renesanční vladař
mezi Prahou a Innsbruckem 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018
Veletržní palác
Příběhy ptačího koberce 29. 3. – 2. 12. 2018
Maria Lassnig 15. 2. – 17. 6. 2018
Katharina Grosse 15. 2. – 7. 1. 2019
Národní muzeum
České muzeum hudby
Hudba a pohádka 26. 5. 2017 – 28. 2. 2018
Umělecká beseda (1863–1972).
155. výročí založení 3. 1. – 3. 4. 2018
Jan Nepomuk Maýr (1818–1888) 3. 1. – 3. 4. 2018
Muzeum Antonína Dvořáka
Antonín Dvořák a zbožnost 4. 5. 2017 – 2. 4. 2018
Hříšné radosti Antonína Dvořáka 26. 3. – 27. 3. 2019
Muzeum Bedřicha Smetany
Smetana zapomenut v kameni
aneb Výlety zapomníky 6. 12. 2017 – 20. 12. 2018
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Náprstkovo muzeum asijských, afrických
a amerických kultur
Svět ve vitríně 1. 12. 2017 – 30. 6. 2018
Indiáni 8. 12. 2017 – 1. 9. 2018
Národní památník na Vítkově
Návrat Volyňských Čechů do staré vlasti.
70 let od reemigrace 1. 9. 2017 – 31. 12. 2018
Pavel Tigrid 25. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Válečný rok 1918 na frontách a 1917 – zlomový rok 
Československého odboje  7. 12. 2017 – 1. 4. 2018
Přepište dějiny…!!! Nagano 1998–2018 2. 2. – 29. 4. 2018
Národopisné muzeum – Musaion
Jak vzniká výstava 20. 1. – 25. 3. 2018
Fenomén Masopust 1. 2. – 28. 2. 2018
Modrotisk tradiční a netradiční 10. 4. – 9. 9. 2018
Nová budova
Světlo a život 28. 7. 2017 – 31. 12. 2018
Národní knihovna České republiky
Moje země. Česká republika a Praha
očima Pavla Radosty 25. 1. – 7. 3. 2018
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Nová škola v nové republice 1. 2. – 31. 12. 2018
Tady nová republika 1. 2. – 31. 12. 2018
Národní technické muzeum
Člověk v náhradách 10. 5. 2017 – 27. 5. 2018
Plachetnice Niké a její osudy 6. 9. 2017 – 31. 5. 2018
Umění a řemeslo 25. 10. 2017 – 25. 3. 2018
Tvář průmyslové doby: Poldi. Lidé
a jejich továrna 30. 11. 2017 – 11. 3. 2018
Národní zemědělské muzeum Praha
Šrobárova sbírka 23. 8. 2017 – 30. 6. 2018
Grónsko – země ledu, života
a zemědělství 10. 1. – 3. 4. 2018
Modulové kolejiště 10. 4. – 15. 4. 2018
Kouzlo historické techniky 24. 4. – 10. 6. 2018
Poštovní muzeum
200 let poštovní schránky 11. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Director´s Choice – Výběr
ze sbírek 25. 11. 2017 – 25. 3. 2018
Bydliště: panelové sídliště. Plány, realizace,
bydlení 1945–1989 25. 1. – 20. 5. 2018
Židovské muzeum v Praze
Můj šálek Kafky… 22. 2. – 27. 1. 2019

Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Retro 16. 11. 2017 – 29. 4. 2018

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Špalíček
Karel IV. na medailích 26. 1. – 18. 3. 2018

Předklášteří
Muzeum Brněnska
Podhorácké muzeum
Václav Hynek Mach (1882–1958). Sochař
nové republiky 25. 2. – 22. 4. 2018
Šelmy České republiky 27. 3. – 30. 9. 2018

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Středověké až raně novověké
zbraně Přerovska 15. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Schváleno! Razítka, pečetě, typáře,
městské znaky 31. 10. 2017 – 4. 3. 2018
100letá republika. Příběh jednoho
města (1918–1948) 1. 3. – 24. 6. 2018
ORNIS – Ornitologická stanice
Společenský hmyz 3. 4. – 31. 10. 2018

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Dětský svět před 100 lety 16. 3. – 31. 10. 2018
Háčkem a jehlicemi 16. 3. – 31. 10. 2018
Jaro na vsi 16. 3. – 15. 4. 2018

Přeštice
Dům historie Přešticka
Československá armáda 27. 1. – 20. 5. 2018

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Knihy z muzejních sbírek 11. 1. – 2. 6. 2018
Vyrobeno v Tatře, ale tatrovka
to není! 8. 11. 2017 – 2. 6. 2018

Příbram
Hornické muzeum Příbram
S Honzou z role do role 1. 12. 2017 – 1. 11. 2018
Nejnovější mineralogické přírůstky
do sbírek muzea 29. 1. – 28. 12. 2018

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Cyrilometodějský Velehrad 22. 3. 2017 – 25. 2. 2018
Móda v dobovém tisku. Inspirace z časopisů
20. a 30. let 22. 11. 2017 – 25. 3. 2018
Baví nás časopisy pro děti 11. 4. 2018 – 14. 10. 2018

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Miroslav Zýka: Fascinující svět brouků.
Sběr → preparace → sbírka 18. 1. – 4. 3. 2018
Dan Bárta: Mezi námi vážkami 3. 1. – 18. 2. 2018
Monika Hobziková-Sieglová:
Dotkla se světla 23. 2. – 25. 3. 2018
Fascinující svět brouků  18. 1. – 4. 3. 2018
Galerie Samson – Cafeé
Báječný svět Vladimíry Kubičkové 9. 1. – 2. 3. 2018
Rabasova galerie Rakovník
Český dřevák 9. 2. – 29. 4. 2018
Nová síň pod Vysokou bránou
Jednota umělců výtvarných 2. 2. – 18. 3. 2018
Petr Šmaha 22. 3. – 6. 5. 2018
Výstavní síň na radnici
Převážně mezi ptactvem. Fotografie
Libora Jiřince  15. 2. – 25. 3. 2018
ZUŠ Výtvarný obor 29. 3. – 22. 4. 2018

Rokycany
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Po stopách brouka Pytlíka 9. 2. – 27. 5. 2018
Rokycany a jejich Mistr Jan 27. 10. 2017 – 22. 2. 2018
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Roudnice nad Labem
Podřipské muzeum
Fotografie Antonie Brídlové 9. 1. – 30. 3. 2018
Výstava obrazů Emy
a Barbory Srncových 10. 1. 2018 – 6. 4. 2018

Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Viděno rukama 9. 2. – 20. 5. 2018
Barevný svět 9. 3. – 8. 7. 2018
Vysoce ctěná slečno / Můj milý 13. 4. – 12. 8. 2018
Příběhy Tichého údolí 27. 4. – 28. 10. 2018

Rožnov pod Radhoštěm
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově
pod Radhoštěm
Případ Světlana: Proměny obrazu
třetího odboje 27. 9. 2017 – 15. 4. 2018

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Miroslav Šnajdr ml.: Malby, kresby, bestie 4. 2. – 28. 2. 2018
Radomil Uhlíř: Výstava obrazů 3. 3. – 1. 4. 2018
Broumovská skupina kostelů 3. 2. – 28. 2. 2018
Petra Niklová a Jarmila Soldánová: Šperk
a fotografie 3. 3. – 1. 4. 2018

Říčany
Muzeum Říčany
Příběh peněz 13. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Tvoř a hraj si 14. 4. – 19. 8. 2018

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Pavel Tigrid: Slovy proti totalitám 27. 10. 2017 – 21. 3. 2018
Jaroslav Kučera: Černobíle 3. 2. – 18. 3. 2018
Semilské motivy 12. 2. – 25. 3. 2018
Markéta Urbanová: Hyper symbol POP 23. 3. – 30. 4. 2018

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Petr Lichtenberg: Realistické obrazy 23. 1. – 25. 3. 2018
Mozaika tradiční lidové kultury Pardubického kraje
a Skutečska 7. 2. – 8. 4. 2018

Sokolov
Muzeum Sokolov
Jan Janoud: Štětcem a dlátem 17. 1. – 18. 2. 2018
Roman Pleier: Ohlédnutí za krásou
zápalkové nálepky 1. 3. – 1. 4. 2018
Milena Drtinová: Zpět o sto let 4. 4. – 24. 6. 2018
Výstava fotoklubu Sokolov a jeho
německých partnerů 7. 4. – 29. 4. 2018

Sovinec
Hrad Sovinec
Krajina Ladislava Kucharského 30. 3. – 15. 5. 2018

Staré Město
Památník Velké Moravy
Makedonie: Putování (nejen) po stopách
Sedmipočetníků  9. 10. 2017 – 1. 4. 2018

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
První skleníková expozice
v Arboretu Nový Dvůr 1. 4. 2017 – 1. 4. 2018
Zvířata a jejich děti 24. 5. 2017 – 1. 4. 2018

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Na dvorcích i polštářcích 12. 1. – 15. 4. 2018
Nejmenší mazlíčci 23. 2. – 15. 4. 2018

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Historie a současnost českého školství
v Šumperku 15. 2. – 13. 5. 2018
Josef Pavlíček: Kouzlo fotografie 4. 1. – 25. 2. 2018
Evangelíci na Šumpersku 22. 2. – 22. 4. 2018
Divadlo zrozené z vody
aneb Loutky 100x jinak 14. 12. 2017 – 18. 3. 2018
Jak semena putují krajinou 1. 2. – 8. 4. 2018

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Josef Štainochr (1899–2003) 24. 11. 2017 – 24. 2. 2018
Bohuslav Lamač (1921–2001) 24. 11. 2017 – 24. 2. 2018
Svobodní zednáři a Tábor 18. 3. – 10. 6. 2018

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Nostalgie. Panenky – hračky – šperky 15. 1. – 11. 3. 2018
Lidová zbožnost na Plzeňsku 14. 2. – 25. 3. 2018

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Nová stálá expozice:
Unikátní malovaný strop a umělé jeskyně  od 1. 7. 2017
Svět kostiček – LEGO 1. 12. 2017 – 11. 3. 2018
Výstava XXL 3. 11. 2017 – 25. 2. 2018

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Vzpomínky 27. 4. – 6. 9. 2018
„O osudu člověka se rozhoduje proužkem papíru...“. 
Transporty Židů z ghetta Terezín do Osvětimi-Březinky
na podzim 1944 5. 1. – 22. 4. 2018
Muzeum ghetta
Hnědá kartonová složka. Pocta
Felixi Blochovi 14. 9. 2017 – 28. 2. 2018
Alfred Kantor: Terezín – Osvětim – Schwarzheide.
Holocaust v deníku umělce 7. 3. – 29. 5. 2018

Trutnov
Galerie města Trutnova
Břetislav Malý: Snahy o lety na lyžích, urputné malby,
zrcadlí obraz 1. 2. – 3. 3. 2018

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Sopky v geologické minulosti
Moravy a Slezska 2. 2. – 25. 3. 2018
Horácká architektura a kroje 26. 1. – 11. 3. 2018

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Udělej si sám. Kutilství v Československu
před rokem 1989 18. 1. – 18. 2. 2018
Česko-polský dětský výtvarný
salón Jawor-Turnov 8. 2. – 29. 3. 2018
Příběh Tibetu 28. 2. – 27. 5. 2018
Najděte si svého dědečka 8. 4. – 10. 6. 2018
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Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kované bytosti 4. 4. – 31. 10. 2018

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Odborná škola knihvazačská
v Uherském Hradišti 1. 3. – 3. 6. 2018
Pivo a tabáček: 330 let od založení
Jarošovského pivovaru  26. 4. – 23. 9. 2018
Vládci noci 7. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Galerie Slováckého muzea
Josef Mžyk: Obrazy 8. 2. – 8. 4. 2018
Jaroslav Kovanda: Obrazy, sochy 8. 2. – 8. 4. 2018

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Sebastian Weise: Dvě duše žijí. Obrazy
ze Šluknovského výběžku 6. 12. 2017 – 4. 3. 2018
Milování v přírodě. Průvodce intimním
životem zvířat 2. 2. – 1. 7. 2018

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Fotograf Jiří Toman 9. 2. – 1. 4. 2018
Papírová realita 9. 2. – 1. 4. 2018
Na paměť v kameni 13. 4. – 3. 6. 2018
Pivovarnictví v Pardubickém kraji
a komínářská výstava 13. 4. – 3. 6. 2018

Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Obrázky nejen z pohádky 12. 1. – 8. 4. 2018
Svět kostiček 26. 1. – 29. 4. 2018

Velvary
Městské muzeum Velvary
Osobnosti Velvarska, Slánska a Kralupska
s ukázkami jejich rukopisů 9. 2. – 27. 4. 2018

Vinařice u Kladna
Sládečkovo muzeum v Kladně
Hornický skanzen Mayrau
Milica Gedeónová 10. 9. 2017 – 25. 2. 2018
Výstava prací dětí ze ZŠ a MŠ 20. 3. – 20. 6. 2018

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Malujeme s muzeem 30. 1. – 23. 2. 2018
Svět podle Amerlinga 1. 3. – 1. 4. 2018
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim 4. 4. – 8. 5. 2018

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Podmořský svět 9. 1. – 16. 3. 2018
Kdo se čertů nebojí 15. 1. – 29. 3. 2018

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Školákem ve válečných letech 2. 1. – 28. 12. 2018
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku 2. 1. – 28. 12. 2018

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Řez starou sbírkou 16. 11. 2017 – 30. 4. 2018
Jakub Hošek: Armed with a brick 15. 10. 2017 – 31. 3. 2018
Hlína & sádra 11. 10. 2017 – 31. 3. 2018

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Noční život v Krkonoších 9. 10. 2017 – 25. 2. 2018
Janusz Moniatowicz 5. 3. – 13. 5. 2018

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
10 let fotoklubu Vsetín 23. 1. – 25. 2. 2018
Tattoo 28. 1. – 17. 6. 2018

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Život v secesi 29. 1. – 29. 4. 2018
Oldřich Uhlík: Karosář československé
šlechty 5. 2. – 31. 12. 2018

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Ve stínu Kokrháče 9. 12. 2017 – 1. 4. 2018

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Nositelé tradic 18. 1. – 8. 4. 2018
Lucemburské opráski 1. 3. – 29. 4. 2018
Vyškov po požáru 1917 7. 3. – 29. 4. 2018
Hedvábná cesta 8. 3. – 10. 5. 2018

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Za zimních večerů v chalupách 24. 11. 2017 – 18. 3. 2018
Obrázkování ze šuplíku 23. 1. – 18. 3. 2018

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Otakar Lebeda (1877–1901) 21. 2. – 6. 5. 2018
Zlínský fotograf a filmař Antonín Horák 28. 2. – 6. 5. 2018
David Vávra: retrospektiva 7. 3. – 27. 5. 2018
Grafický kabinet
Henri Matisse (1869–1954):
Dopisy 13. 12. 2017 – 25. 2. 2018
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Hodiny ze Švarcvaldu 18. 1. – 20. 5. 2018

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Když se rozbuší kovadlina 15. 12. 2017 – 30. 11. 2018
Kraslice pěti generací 9. 2. – 6. 4. 2018
Kořeny poznání 20. 4. – 24. 6. 2018
Dům umění
Podyjí v proměnách času 18. 1. – 25. 3. 2018
Cesty 16. 2. – 22. 4. 2018
Pestrá paleta Lojzy Budíka 27. 4. – 17. 6. 2018

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Doba dřevěná, doba minulá 25. 1. – 15. 4. 2018
T. G. M a armáda 1. 2. – 28. 2. 2018
Křížova vila
Válka s hokejkami aneb Z počátků ledního hokeje
v Ústeckém kraji 12. 1. – 18. 2. 2018
Já jsem malý koledníček… 1. 3. – 8. 4. 2018
Háčkované dějiny zemí českých 19. 4. – 22. 7. 2018
Stará papírna
Záhady a tajemna
nejen v České republice 18. 1. – 17. 3. 2018
Návraty lidických žen a dětí 26. 4. – 30. 6. 2018
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Kampaň 
Muzea a 20. století

Již od roku 2014 běží celoroční informační kampaň Muzea 
a Velká válka. 100 let od I. světové války 1914–1918. V roce 
2018 kampaň vyvrcholí oslavami 100. výročí založení ČSR. 
Sdílejte své projekty na společném portále http://www.mu-
zea20stoleti.cz. Pro zapojení se do kampaně stačí vyplnit 
elektronický formulář přihlášky na webových stránkách. Hlásit 
můžete různorodé akce – výstavy, přednášky, komentované 
prohlídky, vzpomínkové slavnosti, akce typu „living history“ 
a další doprovodné programy. Přihlášky přijímáme v průběhu 
celého roku 2018.

V rámci kampaně Muzea a 20. století můžete také publikovat 
článek o Vašich projektech v nové rubrice Věstníku AMG 
nazvané „Osmičková výročí“.

XIV. ročník Festivalu 
muzejních nocí 2018
Připojte svou instituci k celonárodnímu svátku muzejních nocí. 
Termín pro podávání přihlášek byl prodloužen do 28. úno-
ra 2018! Stačí vyplnit online formulář na http://www.mu-
zejninoc.cz nebo přihlášku zaslat na e-mail: kalendarium@
cz-museums.cz.

Festival muzejních nocí 2018 bude probíhat ve dnech 18. 
května – 9. června 2018. Národní zahájení festivalu se 
uskuteční v Královéhradeckém kraji dne 18. května 2018. 
Festival bude tradičně zakončen Pražskou muzejní nocí v so-
botu 9. června 2018. Přehled přihlášených institucí najdete 
na společném informačním portále, na němž jsou k dispozici 
také další informace o akci.

Kalendárium akcí muzeí 
a galerií ČR – podklad 
pro web AMG
Informujte návštěvníky o akcích, které se ve Vašem muzeu konají 
prostřednictvím Kalendária akcí na webových stránkách AMG. 
Kalendárium akcí je určeno pouze pro členské instituce AMG. 
Zveřejňujeme jen události vzdělávacího a populárně-nauč-
ného charakteru – konference, semináře, přednášky, komen-
tované prohlídky, exkurze, workshopy, kurzy a akce pro děti.

Aktuální přehledy těchto akcí, změny a aktualizace zasílejte na 
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Jen tak budou Vaše 
aktuální akce propagovány na internetových stránkách AMG!

XVI. ročník Národní 
soutěže muzeí Gloria 
musaealis a III. ročník 
soutěže Muzeum roku
Až do 28. února 2018 máte možnost přihlásit se do XVI. roč-
níku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2017. Na http://
www.gloriamusaealis.cz naleznete základní podmínky pro 
přihlášení se do soutěže. Potřebujete poradit s vytipováním 
vhodných projektů a také při zpracování přihlášky? Neváhejte 
nás kontaktovat, nabízíme Vám možnost konzultace: gloria@
cz-museums.cz. 

Soutěžit můžete také o titul nejpopulárnějšího muzea, a to ve 
III. ročníku návštěvnické soutěže Muzeum roku. Hodnocení se 
mohou zúčastnit jen zaregistrované muzejní instituce a zare-
gistrovaní návštěvníci. Soutěž probíhá na portále http://www.
do-muzea.cz až do 31. března 2018. 

Mezinárodní den
muzeí 2018
Dne 18. května 2018 oslavíme Mezinárodní den muzeí, ten-
tokrát na téma Hyperpropojená muzea: Nové cesty, nové 
publikum. Cílem je poukázat na vztah muzeí a nových tech-
nologií a možnosti jejich využití k oslovení návštěvníků. Tyto 
technologie umožňují muzeím oslovovat širší veřejnost, která si 
k nim dosud nenašla cestu, jednoduše například prostřednic-
tvím hashtagů. Mohou tak svá sdělení komunikovat inovativními 
způsoby, dostatečně atraktivními pro současnou veřejnost.

Mezinárodní den muzeí 2018 chce podnítit muzea na celém 
světě, aby vyhledávala nové cesty a nové publikum tak, že budou 
zkoumat, posilovat a vytvářet nejrůznější vazby. Více informací 
naleznete na http://network.icom.museum.cz.

Kalendárium výstav 
muzeí a galerií ČR 
– podklad pro 
Věstník AMG
Informujte návštěvníky o výstavách, které se ve Vašem muzeu 
uskuteční v průběhu roku 2018 prostřednictvím Kalendária 
výstav v příloze Věstníku AMG či na webových stránkách AMG.
Aktuální přehledy výstav, jakékoliv změny a aktualizace zasílejte 
na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Jen tak mohou být 
Vaše aktuální výstavy propagovány!



Light first. Dům U Zlatého prstenu
Muzeum hlavního města Prahy představilo 2. etapu expozice „Praha Karla IV“ v Domě U Zlatého prstenu. 
Návrh a dodávka osvětlení.
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


