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Spolupráce, respekt 
a uznání

Když tak listuji dalším číslem Věstníku AMG, těší 
mne, jeho pestrost. Je jistě zajímavé pročíst příspěvky 

k hlavnímu tématu, jímž se tentokrát stala problematika 
malých muzeí. A chce se mi spolu se Zitou Suchánkovou 
konstatovat: Není malých muzeí! Stejně jako na divadle 
má každá role svůj důležitý a nezastupitelný význam, má 
ho i každé muzeum. Když si vyberu klíčová slova, která ve 
většině příspěvků zaznívají – vztah zřizovatele a muzea, 
důležitost komunikace, respekt a uznání, empatie, hledání 
cesty, pozor na politiku a zároveň i muzeum je politikum, 
ach ty volby, reorganizace, muzeum jako součást komunity 
atd. – napadá mne, že problémy tzv. velkých a tzv. malých 
muzeí jsou rozdílné snad jen co do konkrétních souřadnic. 
Jinak jsou si mnohdy podobnější, než by člověk na první 
pohled předpokládal. Příspěvek Petry Ostenrieder navíc 
ukazuje, že základní premisy jsou platné i navzdory hrani-
cím států a rozdílným podmínkám. Velmi mne těší, že 
rubriku 200 let českého muzejnictví si vzali muzejníci za 
svou a pravidelně ji naplňují články o historii svých muzeí, 
byť číslovka výročí ještě nedosahuje dvoustovky.  Pošlete 
nám další! Příspěvky o Veletrhu muzeí ČR, Musaionfil-
mu, knihovnách, dění v komisích i sekcích ukazuje, že 
na poli muzejních institucí i struktur AMG panuje čilý 
ruch. Příspěvek Evžena Vaňka pak ukazuje, že webové 
stránky AMG umožňují propagaci těchto aktivit nejen 
ze strany administrátora (Sekretariátu AMG) ale, že je 
zde také prostor pro prezentaci ze strany jednotlivých 
orgánů AMG, jenž bohužel není dosud adekvátně využit. 
Věstník AMG dává prostor i pro blahopřání konkrétním 
jubilantům a bude jen dobře, pokud tato forma připo-
menutí důležitých životních výročí našich muzejníků bude 
využita ještě v hojnější míře. Stejně tak zajímavé je před-
stavování nových ředitelů. Nezastupitelné jsou pozvánky 
na konference, semináře a výstavy, nebo i  upozornění na 
zajímavé publikace z muzejní produkce. Díky Memorandu 
o vzájemné spolupráci mezi AMG a advokátní kanceláří 
Legal Partners již podruhé uvádíme příspěvek v sekci 
Právní poradna AMG. Zajistit právní servis pro členy 
AMG byl dlouhodobý požadavek, který se daří touto for-
mou splnit. Avšak Memorandum nabízí další zajímavé 
bonusy a tak jistě stojí za to se s ním detailně seznámit. 
Děkujeme všem přispěvatelům, že nám pomáhají náš ča-
sopis naplnit touto pestrou směsí a zveme ke spolupráci 
i další kolegy a kolegyně!

Jana Hutníková
Předsedkyně redAkční rAdy Věstníku AMG  
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Problematika malých 
muzeí
Malá muzea a co s nimi?
František šebek
unIVerzItA PArdubIce

Fo
to

: A
rc

hi
v 

m
uz

ea
téMA / ProbleMAtIkA MAlých Muzeí

Fenomén malých muzeí je spe-
cifickou a také závažnou kapitolou 

českého muzejnictví. Je těžko uchopi-
telný už tím, že pojem „malé muzeum“ 
nedokážeme přesně vymezit. Bývají za 
ně považovány organizace s malým 
počtem zaměstnanců (řekněme do 
5 až maximálně 10). Občas se uvá-
dí též malý rozsah sbírek (do 10 tisíc 
sbírkových předmětů). Toto kritéri-
um je ale velmi relativní. Malá muzea 
představují velice pestrou škálu speci-
alizací (zaměření činnosti), a proto je 
vnímání pojmu „velká“ nebo „malá“ 
sbírka obor od oboru jiný. Mezi malý-
mi muzei najdeme tedy co do zaměření 

jejich sbírkových fondů a charakteru 
činností několik skupin (vlastivědná 
a specializovaná na nejrůznější témata 
– častěji to jsou dějiny dopravy, vojen-
ství, nějaké řemeslo nebo druh výroby, 
významná osobnost nebo historická 
událost, instalovaný historický objekt, 
jako např. mlýn, kovárna, zemědělská 
usedlost). Dalším charakteristickým 
znakem malých muzeí je, že celkově 
jich je podle výše naznačených kri-
térií hodně. Statisticky se to nedá 
přesně vyjádřit. Probereme-li střízlivě 
dostupná data, můžeme konstatovat, 
že to je asi 60 % všech muzeí v ČR. 
A to znamená, že kdokoliv se bude 

zabývat stavem a perspektivami čes-
kého muzejnictví, musí se vážně zao-
bírat i problémy „malých muzeí“. Nic 
na tom nemění fakt, že co do rozsahu 
sbírek pečují tyto instituce vcelku pou-
ze asi o 16 % všech muzejních sbírek 
v ČR. Podobně je to s číselným vyjád-
řením počtu zaměstnanců v přepoč-
tu na plný úvazek v poměru k počtu 
pracovníků všech našich muzeí. Co do 
návštěvnosti muzejních výstav a expo-
zic představuje ta v malých muzeích 
asi 30 % z celkové návštěvnosti všech 
muzejních institucí v ČR.

Malá muzea jsou rozprostřena na 
celém našem území a s ostatními in-
stitucemi, především těmi státními 
a krajskými, vytváří určitou charak-
teristickou síť. Česká republika patří 
z tohoto úhlu pohledu mezi pět zemí 
Evropy s nejhustší muzejní sítí v pře-
počtu na tisíc obyvatel i co do roz-
lohy území (přepočet na 100 km2). 
Osobně mám dojem, že to je způ-
sobeno právě počtem malých muzeí 
(exaktně to však zatím nedokážeme 
vyjádřit) a také tím, že mezi českými 
institucemi je velký počet tzv. muzeí 
vlastivědných, což je důsledek spe-
cifického historického vývoje a jev, 
který nemá v Evropě až na malé vý-
jimky obdobu. 

Vyjdeme-li z faktu husté sítě 
malých muzeí, musíme si uvědomit 
jejich význam. Jako vojáci v první linii 
mohou být tyto organizace nejdříve Městské muzeum v nové Pace – Suchardův dům
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v kontaktu s veřejností a ovlivňovat 
tedy to, jak jsou současnou populací 
vnímány význam a užitečnost všech 
muzeí. Snad každý z nás byl v době 
školní docházky přiveden do něja-
kého blízkého muzea, často právě 
toho malého. Návštěva v něm pak za-
nechala buď pozitivní nebo naopak 
odmítavý dojem (leckdy bohužel 
navždy). Prvořadou úlohou malých 
muzeí (a samozřejmě nejen jich) je 
vytvořit ve veřejnosti vědomí o ne-
zastupitelném významu muzejních 
institucí. Ten pro společnost spočívá 
zaprvé v tom, že muzea jsou tvůrci 
věcné paměti minulosti (různě dife-
rencované podle zaměření konkrétní 
organizace), tzn. že tvoří a zkvalitňují 
sbírky. Zadruhé tuto paměť (muzejní 
sbírky) uchovávají pro budoucí gene-
race, což je docela náročná činnost. 
A  konečně (zatřetí) tuto věcnou 
paměť, její vypovídací hodnotu, lidem 
zpřístupňují, a to hlavně vystavováním 
nebo dnes i jinými způsoby prezenta-
ce. Na první pohled to je jasné, ale 
náročné v praktickém provedení. 
Když některá z těchto tří zmíněných 
složek nefunguje dobře, muzeum ne-
plní svoje poslání a dříve nebo později 
na to bude doplácet. 

Dosáhnout výše naznačených 
cílů může být velice těžké právě pro 
malá muzea (zvláště ta vlastivědná, 
městská či obecní) zaměřená na pub-
likum v místě a okolí svého působiště. 
A takových je u nás patrně nejvíce. 
Jelikož se to někdy nedaří, slyšíme dů-
vody: nejsou peníze a nejsou lidé (za-
městnanci). Protože ale muzeum nemá 
u místní veřejnosti silnější pozitivní 
ohlas, vzniká začarovaný kruh, který 
se musíme pokoušet rozrazit. Stesky 
těchto muzeí jsou jistě oprávněné. Po-
díváme-li se na statistická čísla, jsou 
malá muzea ve srovnání s ostatními 
skutečně podfinancovaná (nízké platy, 
chybějící peníze na doplňování sbírek, 
jejich konzervaci, či zabezpečení atd.). 
Na druhé straně nikdy nebude stačit 
plnit očekávání zřizovatelů honbou za 
vyšším počtem návštěvníků za každou 

cenu (což je často kýžená meta), když 
půjdou ostatní klíčové činnosti muzea 
stranou. Některá z malých muzeí se 
tak začínají transformovat na jakási 
kulturní střediska, fenomén „muze-
um“ v pravém slova smyslu se vytrácí. 
Do toho vstupují i takové věci jako 
kvalifikační vybavenost zaměstnanců; 
řediteli muzeí se stále častěji stávají 
„trafikanti“ (lidé bez profesních zna-
lostí a často i schopností, kteří dosta-
li místo z blahovůle zřizovatele, byť 
formálně prostřednictvím výběrového 
řízení). 

Jak dál? Přes všechno výše uvedené 
je stále dost pracovníků malých muzeí, 
kteří by rádi hledali cestu z nazna-
čeného začarovaného kruhu, někteří 
ji už našli a úspěšně se po ní i vydali. 
Univerzální řešení neexistuje, nemusí 
být rychlé ani jednoduché. Určitě stojí 
za to zamýšlet se nad hledáním nové 
strategie činnosti konkrétní muzejní 

instituce při zachování rovnováhy na-
značených tří složek činnosti. S tím 
souvisí také hledání strategie mar-
ketingu. Pozor ale abychom tuto ob-
last neredukovali pouze na propagaci 
a popularizaci. A ještě malá poznámka 
na závěr: Myslím, že dnes už nejde 
hovořit jen o marketingu muzeí, je 
třeba promýšlet specifičnost marke-
tingových přístupů různých typů mu-
zejních institucí, např. právě i těch 
vlastivědných. Malá muzea by měla 
v rámci AMG vytvářet platformu or-
ganizací podobného typu, setkávat se 
a hovořit o společných problémech. 
Je důležité slyšet, že v tom či onom 
nejsme sami, hledat řešení formou 
dobrého příkladu nebo i vědět, že v ně-
čem jsme na tom líp než jiní. Taková 
komunikace (třeba s přizvaným od-
borníkem) je vždy nesmírně cenná. 
Jde jen o to nevzdat se, chtít a najít 
někoho, kdo to vezme na sebe.

Malá muzea, velké starosti
Zita SuchánkOvá
středočeské MuzeuM V roztokách u PrAhy

Jde o pouhý pracovní název tohoto 
typu muzejních institucí, neboť 

stejně jako u divadla platí, že není 
malých rolí, a není tedy v pravém 
slova smyslu malých muzeí. Každé 
z těch, které PhDr. František Še-
bek nazývá oblíbeným označením 
„einmannmuseum,“ je významnou 
součástí muzejní sítě České repub-
liky, uznávané většinou laické i od-
borné veřejnosti. Muzejní pracovní-
ci řeší vše nezbytně nutné pro chod 
organizace a zodpovědnost v rám-
ci jejich působnosti je srovnatelná 
s muzei většími i velkými, jen jsou 
na to obvykle sami. Musí se osvěd-
čit v mnoha profesích, je třeba být 
odborníky pro sbírkovou činnost, 
manažery, ekonomy, právníky, 
schopnými propagátory i řečníky.

Muzejníci v menších městech 
mají často potíže hlavně s dlouhodo-
bými strategiemi. Už proto, že každé 
čtyři roky (podle nového politického 
vedení), bezprostředně po volbách do-
chází obvykle k razantním změnám. 
Ty se umírňují, při postupném chá-
pání potřeb instituce a nutnosti do-
držovat zákonné normy, až do rela-
tivního usazení a klidu pro odbornou 
muzejní práci na zhruba tak jednoho 
a půl roku do voleb příštích. Nová 
předvolební kampaň představuje oži-
vení zájmu o muzeum, ovšem z uti-
litárních důvodů: účasti funkcionářů 
na společenských akcích, kde je na-
děje na početnější zástup občanů. 
Ještě dnes mám v živé paměti zážitek 
ze srazu rodáků s obyvateli malého 
města při významném historickém 



6 Věstník AMG 4 /2019

téMA / ProbleMAtIkA MAlých Muzeí

výročí, kdy projevy poslanců, sená-
torů a zastupitelů trvaly tak dlouho, 
až se dočkaly otevřeného nesouhlasu 
účastníků. Tím nevylučuji součinnost 
kulturních zařízení s politickými 
představiteli a zástupci samospráv, 
naopak, jejich účast dodává prestiž 
oběma stranám.

Nechvalně známé jsou potíže 
se schvalováním rozpočtů na každý 
další rok. U zcela malých muzeí sice 
nebývá složitější než u ostatních, ale 
bezprostředních vlivů je více než v pří-
padě závislosti institucí na větších zři-
zovatelích. Zde hrají dost významnou 
úlohu sousedské, přátelské nebo 
i nepřátelské postoje členů místního 
zastupitelstva. Nezasvěcený názor, 
leckdy i podceňování významu mu-
zejní práce, ztěžují celoroční činnost. 
Kamenem úrazu bývá často otázka 
finančního zajištění muzejních aktivit 
a v neposlední řadě odměňování za-
městnanců muzea, kdy laické postoje 
úředníků mohou vytvářet spory, které 
jen ztrpčují odbornou práci. Z vlast-
ní zkušenosti vím, jak je technicky 
orientovanému a věcně argumentu-
jícímu radnímu těžké vysvětlit, že ač 
má muzeum „dost“ pohlednic, proč 
chce objednávat další. Zkrátka někte-
ré se prodávají snáz a jiné obtížněji, 
neboť je to jako u matiček a šroubků. 
Když máte dost trojek a chybí vám 
pětky, zákazníkovi nevyhovíte, on není 

spokojen, odchází rozladěn a příjmy 
z prodeje stagnují.

Z širší praxe už je známo, že se 
zcela neosvědčil model vstupu ve-
doucích muzeí do politických stran 
a volených orgánů obcí. Změna koa-
ličního uskupení se může negativně 
promítnout do schvalovacích procesů 
budoucích, zejména v oblasti financí. 
Zde je přímý vliv na fungování or-
ganizace zřejmý. Nežádoucí je také, 
aby se muzeum automaticky stalo 
servisem pro místní úřad. 

Muzea v menších obcích (dotýká se 
to ale v současné době i měst velkých) 
velmi často čelí trendu slučování s ji-
nými, tzv. též kulturními institucemi. 
Bývá jim odejmuta právní subjektivi-
ta, ředitelem se stává člověk bez od-
borného vzdělání nebo alespoň zamě-
ření, který se nikdy nemusel zabývat 
muzejní problematikou a zákonnými 
normami, nutnými pro správný chod 
muzea. Veškeré schvalovací procesy 
se nutně prodlužují a přirozeně musí 
docházet ke stagnaci nebo dokonce 
pochybení při správě sbírek i dalších 
odborných činností.

Druhou stránkou, a to pozitivní, 
je osobní znalost zaměstnanců muzea 
s místními spoluobčany, spolupráce 
při zápůjčkách, akvizicích a rozhodně 
též podíl na společenském životě, je-
hož významným hybatelem muzeum 
obvykle bývá. Zde nelze podcenit 

osobnost vedoucího muzea a jeho 
účast na veřejném životě obce.

K mému pohledu na tuto proble-
matiku mne inspiroval článek kolegy-
ně Petry Ostenrieder z Vlastivědného 
muzea v Oettingen z 25. konferen-
ce bavorských, českých, saských 
a  hornorakouských muzeí s téma-
tem „Etnografie v muzeu.“ Sice op-
timisticky popisuje práci s veřejností 
v malém muzeu, ale z článku vyplývá, 
že muzejní sbírka je poměrně malá 
a není zájem ji rozšiřovat, protože in-
stituce pracuje zejména se soukromými 
zápůjčkami a prezentace je založena 
na práci dobrovolníků. Obávám se, že 
z mnoha důvodů jsme v České republi-
ce ještě do stádia, kdy by si dobrovolní-
ci brali dovolenou, aby pomohli mu-
zeu zdarma stavět výstavu, nedospěli. 
Samozřejmě, že u spolkových výstav to 
je zcela jiné i u nás. Ovšem inspirací 
ze zahraničí není nikdy dost, a proto je 
vydávání sborníků z konferencí a semi-
nářů muzejní obcí velmi vítáno. 

Závěrem je dlužno konstatovat, že 
zbožným přáním zůstává, aby zřizova-
telé sice plnili své povinnosti vůči svě-
řeným institucím, ale přitom nad jejich 
rámec nezasahovali do odborné mu-
zejní činnosti. Předešlo by se mnohému 
napětí a zbytečnému nedorozumění při 
vzájemné spolupráci.
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nádvoří Regionálního muzea v Jílovém u Prahy
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třebechovické muzeum betlémů
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V České republice je evidováno cca 
500 muzeí a galerií. Z toho bez-

mála 50 % lze pokládat za tzv. malá 
muzea. Tento pojem je obtížné de-
finovat, ale většinou jsou za ně po-
važované instituce s malým počtem 
pracovníků (do 10). Tato muzea jsou 
drtivou většinou zřizována obcemi 
a městy, několik desítek z nich také 
spolky či podnikatelskými subjekty. 
Jak v otázce právní formy, zřizovate-
le, skladby sbírek, počtu sbírkových 
předmětů, tak ostatně i v počtu pra-
covníků jsou to velmi různorodé in-
stituce. Chybějící zákon o muzeích 
nám zatím ani neumožňuje přesně 
z tohoto souboru vyčlenit organiza-
ce, které jsou skutečnými muzei na-
plňujícími definici Mezinárodní rady 
muzeí (ICOM). Legislativa poněkud 
více uchopuje ty, které své sbírky 
evidují v Centrální evidenci sbírek 
(CES). Těm zřizovaným územně 
samosprávnými celky tento zápis 
zákon přímo ukládá. V komunikaci 
s pracovníky těchto muzeí se často 
objevuje problém malého povědomí 
o zákonem daných povinnostech ze 
strany zřizovatelů. Přitom v § 1 záko-
na č. 122/2000 Sb. je řečeno, že tato 
norma upravuje práva a povinnosti 
vlastníků sbírek. Těmi jsou v případě 
městských a obecních muzeí právě 
města a obce. Pracovníci těchto in-
stitucí jsou tak pouze pověřeni tyto 
závazky vykonávat. V české muzejní 
praxi se nezřídka objevuje problém, 
že zřizovatel si buď není povinností, 
jež mu ze  zákona plynou, plně vědom, 
nebo je přehlíží, doufajíc, že proti 
němu nebudou použity žádné sankce. 

Jaké mají povinnosti obce a města, 
které shromažďují sbírky muzejní po-
vahy a tedy zřizují muzeum (galerii), 
i když tuto instituci někdy muzeem či 

Partneři nikoli rivalové
Jana hutníkOvá
MuzeuM českého lesA V tAchoVě

galerií nenazývají? 1) zapsat takové 
sbírky v souladu se zákonem do CES; 
2) chránit je před ztrátou, krádežemi 
a tedy uchovávat je v zabezpečeném 
prostředí; 3) chránit sbírky před ne-
příznivými vlivy – vlhkostí, prašností, 
teplotními výkyvy, biologickými škůdci 
atd. S tím souvisí i zajištění vhodných 
depozitárních prostor, obalových 
materiálů apod.; 4) se sbírkami dále 
pracovat, rozšiřovat je, zhodnocovat, 
evidovat v prvním i druhém stupni 
evidence a na základě těchto činností 
pravidelně aktualizovat zápis do CES; 
5) v souladu se zákonem provádět per-
manentní inventarizaci sbírek na zá-
kladě stanoveného harmonogramu; 
6) smyslem tvorby sbírky muzea či 
galerie je pak prezentace sbírek ve-
řejnosti. Je to obvykle nejviditelnější 
část činnosti, která má ovšem také 
své zásady, odborné i zákonné náleži-
tosti. Jen z výše uvedeného výčtu je 
patrné, že plnit zákonem dané úkoly 
muzea musí osoby odborně zdatné, 
v ideálním případě v oboru vzdělané, 
nebo alespoň proškolené. V závislosti 

na velikosti sbírky je potřeba zvažovat 
nejen kvalifikaci, ale také počet za-
městnanců. Vedle finančního zajištění 
personálu musí vlastník sbírky pokrýt 
i všechny zákonem dané povinnosti. 
Může se tak ucházet o grantovou 
podporu, jež mu tyto závazky pomů-
že plnit. 

Častým problémem je komunika-
ce ve vztahu muzeum versus zřizova-
tel. Potýkají se s ním jak muzea malá, 
tak mnohdy i ta největší. Vysvětlit úko-
ly a zákonné povinnosti muzejní in-
stituce svému zřizovateli, získat jeho 
podporu pro své plány a činnost je 
základní úkol a dovednost nezbytná 
pro vedení muzea. Lze tomu pomoci 
i někdy jednoduchými věcmi. Najít si 
v zastupitelstvu spřízněnou duši, kte-
rá pomůže. Snažit se vyjít zřizovateli 
vstříc, pochopit, že má k řešení víc 
problémů a oblastí než jen muzeum.  
Dokázat jasně a věcně formulovat 
požadavky, podpořit je odbornými 
argumenty a znalostí zákona. Nebát 
se v odůvodněných případech za nimi 
v klidu a pevně stát. Stručné shrnutí 
celoroční práce a úspěchů v písemné 
podobě zabere sice čas, ale vyplatí se 
ho rozšířit mezi co nejvíce lidí. Ko-
nec konců některé organizace mají 
zpracovaní výroční zprávy ve svých 
povinnostech. Je také dobré spolu-
pracovat s ostatními institucemi, 
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Muzeum čs. opevnění z let 1935–1938. Pěchotní srub k-S 14 králíky 
„u Cihelny“.
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Pozitivní přístup 
sedlčanského muzea
DaviD hrOch
Městské MuzeuM sedlčAny

spolky a sdruženími v obci či městě. 
Zapojit do své práce jednotlivce či 
dobrovolníky. Rozvoj komunika-
ce s místní komunitou s sebou nese 
zvýšení prestiže muzea i jeho pracovní-
ků. Muzejní instituce se tak stává pod-
statnou a neopomenutelnou součástí 
života v regionu a navíc může získat 
zastánce při řešení svých problémů 
či přímo „přímluvce“ u zřizovatele. 

Naopak zřizovatel muzea či 
galerie by se měl seznámit s po-
vinnostmi, které mu ukládají právní 
předpisy. Na základě této znalosti 
zodpovědně vybrat vedoucího pra-
covníka schopného všechny závazky 
řádně plnit, s dovedností správně ří-
dit své podřízené. Tomu pak vložit 
do rukou dostatečné kompetence 
a důvěru. Dále by si měl být zřizova-
tel vědom finančních nároků a zajis-
tit základní plnění zákona o ochraně 
sbírek. Neměl by také opomíjet svou 
roli kontrolní. Bohužel se často stává, 

Na otázku, co je to vlastně malé 
muzeum, se nabízí řada odpově-

dí, které si jistě všichni vybavíme. Mu-
zea můžeme jednoduše rozlišovat pod-
le velikosti spravovaného sbírkového 
fondu, podle počtu pracovníků v něm 
působících, podle velikosti rozpočtu, 
ale i třeba podle velikosti územního 
celku apod. Zřejmě se bude jednat 
o souhrn výše uvedených a kvantifi-
kovatelných veličin.

Souběžně s těmito vyčíslitelnými 
údaji běží ale linie jednoduše lidská, 
na niž se často zapomíná, a která vy-
stupuje do popředí zvláště v případě 
muzeí, působících v menších městech.

Zde se nám totiž dostává na denní 
řád osobní kontakt mezi zástupci 
instituce a zřizovatele (ve většině 
případů volení zastupitelé). A tato 
komunikace není často vůbec jedno-
duchá, jak můžeme vidět u mnohých 
kolegů, často si stěžujících na neza-
svěcený a neodborný přístup svého 
zřizovatele. Pravdou je, že se nám do 
muzejnictví dostává stále častěji po-
litika, v mnohých obměnách. Může 
se jednat o „tlaky“ v různých podo-
bách, které mohou dokonce vrcholit 
nápady na slučování příspěvkových 
organizací, snahou o výměnu stávají-
cího muzejního vedení nebo dokonce 

náznaky na úplné zrušení instituce. 
Toto vše by ale mělo vedení muzea 
prostě ustát – smířit se s tím, že 
výše uvedené (možná bohužel) patří 
k dennímu režimu, a  spíše hledat 
cesty ke zřizovateli, i s výhledem na 
případnou politickou změnu v dané 
lokalitě. Klidu na práci nám to jistě 
nepřidá, možná je někdy lépe neu-
stupovat za určité meze a umět včas 
situaci vyhodnotit jako mezní a raději 
odejít s čistým štítem. Vztahy by měly 
být vždy na bázi vzájemného respektu 
a uznání.

Městské muzeum Sedlčany, které 
je příspěvkovou organizací, sídlí od 
roku 2002 v nově rekonstruovaných 
prostorách staré radnice. Rekon-
strukce budovy a vybudování stálé 
expozice byly financovány téměř vý-
hradně z rozpočtu města. Z uvedené-
ho vyplývá, že naše instituce patří 
mezi malá muzea. Sbírkový fond čítá 
4 000 předmětů zapsaných v CES, 
rozpočet se pohybuje okolo 3,5 mi-
lionů Kč ročně, pracovníci jsou čtyři 
(tři odborní – kurátor sbírkového 
fondu, knihovnice, ředitel – historik 
a účetní). Letní sezóna bývá částečně 
pokryta brigádníky – studenty místní-
ho gymnázia, kteří pracují na dohodu 
o pracovní činnosti.

Dle mého názoru je práce v našem 
oboru velmi pestrá. V malém muzeu 
přináší také mnoho zajímavých zku-
šeností jako je osobní komunikace 
s veřejností, ať již se jedná o dárce, 
kteří je často navštěvují a mají k němu 
pozitivní vztah. Výhodou malého 
města je, že řadu těchto aktivit si ře-
ditelé muzeí mohou sami nastavovat 
a přímo osobně ovlivňovat.

Zaprvé se jedná o činnost vý-
stavní. Vedle různých tzv. velkých 
výstav může jít i o spolupráci s míst-
ními obcemi, jejichž projekty přibli-
žují život a aktivity v jednotlivých osa-
dách a mohou být jakýmsi mostem 
pro spolupráci také mezi muzeem 
a školami. Tato součinnost se v na-
šich podmínkách jeví jako zcela zá-
sadní a promítá se také do kooperace 

že kontroly nejsou prováděny a nedo-
statky, mnohdy z neznalosti či nepo-
rozumění, se vrší. Jejich následné na-
pravení pak může být složité. Nemluvě 
o tom, že jsou někdy účelově zneužity 
při personálních neshodách.

Zřizovat muzejní instituci není 
tedy záležitost jednoduchá ani levná. 
Muzeum v obci či městě však plní 
řadu důležitých funkcí – od role repre-
zentativní, přes cíl turistů, k posta-
vení kulturního a vzdělávacího centra, 
k nástroji získání a posílení místní 
a regionální identity. Nehledě na 
to, že se jeho sbírky stávají součástí 
kulturního dědictví České republiky. 
Tam, kde se zřizovateli daří obsadit 
organizaci kvalifikovaným personá-
lem, jehož odbornost je jím i okolím 
respektována, přičemž jsou si navzá-
jem partnery, tam vznikají kvalitní 
centra kulturního a společenského 
života, místa vzdělávání i vyhledávané 
turistické cíle.
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Z výstavy „Polní maršál Radecký a jeho doba“ 

s místní Základní uměleckou školou, 
se kterou muzeum již mnoho let vy-
tváří programy Muzejních nocí. Spe-
cifikem je rozdělení těchto akcí na 
dopolední část pro žáky a studenty 
a večerní pro veřejnost.

Další aktivitou, jež opět trochu 
více posunula muzeum blíže k ve-
řejnosti, je pořádání tzv. „Večerů při 
svíčkách“. Většinou jde o hudební vy-
stoupení v komorním prostředí mu-
zea, na která často přichází publikum, 
jež by jinak cestu k nám hledalo zřej-
mě jen velmi těžko.

Pro mne osobně byla příjemným 
překvapením reakce místní veřejnosti 
na postupné vydávání publikací s regi-
onální tématikou. Asi nejvíce ceně-
nou se stala kniha autorské dvojice 
Petr Sommer – Martin Stecker na-
zvaná Kostely na Sedlčansku, vydaná 
v roce 2011. Publikační činnost mu-
zea bývá pokryta z  vícezdrojového 
financování, kombinací obecních, 
krajských a privátních zdrojů. Re-
álné a finančně udržitelné se ukazuje 
vydávání jednoho většího titulu zamě-
řeného na region každý druhý rok.

Je třeba zdůraznit, že v našem pří-
padě, se výše uvedená činnost realizuje 
ve shodě se zřizovatelem a má jeho 
plnou podporu, která se projevuje 
také při připomínání si významných 
osobností spjatých s naším regionem 

(Jakub Krčín, Jan Josef Václav Ra-
decký, Josef Suk, Josef Balabán). 
Posledně jmenovanému město Sedl-
čany ve spolupráci s muzeem odha-
lilo v červnu 2019 pamětní desku na 
místní škole. 

Je dost dobře možné, že situa-
ce u nás v Sedlčanech je trochu jiná 

každodenní život ve 
vlastivědném muzeu
Petra OStenrieDer
VlAstIVědné MuzeuM oettInGen

V malém vlastivědném muzeu prak-
ticky nepřipadá v úvahu, že by se 

jeho všední chod mohl stát únavnou 
rutinou. Oettingen je malé městečko 
mající něco přes 5 000 obyvatel, které 
se nachází v bavorské části Švábska.  
V historii bylo hlavním a rezidenčním 
městem samostatného knížectví Oet-
tingen. 

V netypickém městě ovšem na-
cházíme velmi typické vlastivědné mu-
zeum. V roce 1908 založila místní ho-
norace Spolek pro vlastivědu v Riesu 
a zahájila sběratelskou činnost. Pod 

heslem „Nejraději máme dary“ ape-
lovali na nezištnost a lásku k domovi-
ně a zdůrazňovali, že darované 
exempláře získají po systematickém 
začlenění do všeobecně přístupné 
sbírky vysokou vzdělávací hodnotu. 
Základem sbírky, čítající dnes cca 
11 500 kusů, se tedy staly nejrůznější 
předměty od kameninové láhve až po 
cechovní list. Muzeum disponuje také 
rozsáhlým fotoarchivem. 

V polovině 80. let 20. století na-
stal velký zlom. Muzejní prostory totiž 
musely být z důvodu protipožární 

než v jiných přibližně stejně velkých 
městech. Možná je to vedle toho, že 
místní „Sedlčaňáci“ drží při sobě, 
dáno i tím, že od roku 1990 zde 
pravidelně ve volbách vítězí jedna 
politická strana (byť personálně ob-
měňovaná), kladoucí důraz na rozvoj 
kultury a sportu ve městě.

Zcela na závěr bych chtěl zmínit 
ještě jednu důležitou věc, a tou je pře-
dávání zkušeností v rámci muzejního 
oboru. Mělo by se jednat o radostnou 
povinnost získat nějaké vědomosti od 
svého předchůdce a následně je poz-
ději, obohacené o své životní a pra-
covní zkušenosti, dále předat svému 
nástupci. Příklady z poslední doby 
jakoby nasvědčovaly spíše o opačném 
trendu. Vedoucí pracovník může být 
sebelepším manažerem s často až 
technokratickou snahou dané mu-
zeum někam posunout, bohužel bez 
určité míry empatie a schopnosti se 
na problémy dívat očima člověka z ji-
ných pozic, zůstává „jen“ papírovým 
výkonným vedoucím. 
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ochrany pro veřejnost uzavřeny. S cí-
lem udržet instituci při životě se začaly 
konat vysoce improvizované výstavy. 
Když bylo nově koncipované muzeum 
konečně v roce 1998 znovuotevřeno, 
mnohé z nich byly integrovány do stálé 
expozice.

V průběhu doby se ustálil pevný 
rytmus. Každý rok pořádáme dvě 
vlastní výstavy, jedna běží od května 
do října a druhá, vánoční, se koná 
od adventu do února. Pravidelnost je 
důležitá pro velké množství zapůjči-
telů a podporovatelů. Naštěstí se bě-
hem let našel dostatek dobrovolníků, 
kteří si například naplánují zimní 
dovolenou na dobu, kdy se staví jes-
ličky. Bez takovéto pomoci bychom 
vzhledem k omezeným prostředkům 
nemohli akce realizovat. Výstavy se vě-
nují každodennímu životu v nejširším 
slova smyslu, vždy se zaměřením na 
daný region a ilustrovaný pokud 
možno dostupnými předměty.  

Návštěvníky tvoří lidé z okolí, dů-
ležitým aspektem pro návštěvu muzea 
je i osobní vztah k tématu. Na řadu 
návštěvníků udělala trvalý dojem vý-
stava věnovaná výrobě uzenin. Z vlast-
ního inventáře jsme použili cechovní 
předměty řezníků a projekt pak obo-
hatila řada zápůjček. Svým dílem při-
spěla i jedna místní obyvatelka, která 
ušila vepře a klobásy.

Jen málokdy jsou mezi zapůjčiteli 
sběratelé, kteří působí na trhu s umě-
ním a starožitnostmi. Spolupracovní-
ci našeho muzea uchovávají rodinné 
předměty a poutá je k nim emoci-
onální vztah. Věci jsou autentické 
a obvykle mají topografickou i osobní 
vazbu. Zpravidla se nám u jednoho 
projektu sejde kolem 200 zápůjček, 
kromě toho i řada fotografií a doku-
mentů. 

Postupně zpracováváme i regio-
nální dějiny. Za členění výstavy, její 
didaktickou linii a technickou realiza-
ci odpovídá muzeum. První výstavy 
byly věnovány jednotlivým profesním 
oborům. Bylo nasnadě kontaktovat 
rodiny, popř. potomky místních dí-
len či podniků, což není na malém 
městě žádný problém. Vznikly tak 
projekty věnované rybářům na řece 
Wörnitz, provazníkům, fotografům, 
zahradníkům a dalším profesím. 

Spolupráce probíhá i se škola-
mi. To, zda bude plodná, závisí do 
značné míry na angažovanosti pří-
slušného učitele. V průběhu let jsme 
uskutečnili dva stěžejní projekty, oba 
ve spolupráci se skupinou studentů 
z dějepisného semináře. Motivovaní 
učitelé a studenti se zapojili všude, 
kde bylo třeba, shromažďovali infor-
mace, pomáhali s instalací, vyráběli 
nábytek, tuhovali kamna, malovali, 

zpívali a hráli, prováděli návštěvníky, 
mimo jiné i starostu a zástupce minis-
terstva kultury. 

Když vám lidé přenechají předmě-
ty ze soukromého majetku, jedná se 
o projev důvěry. K takovým předmě-
tům se váže řada osobních infor-
mací. Po dobu výstavy se předmět 
z každodenního života rodiny stává 
exponátem. V  tomto kontextu zís-
kává nový význam. Osobní souvislosti 
přitom hrají roli pouze zčásti a jen 
některé z nich jsou prezentovány ná-
vštěvníkům. Každá výstava představu-
je určitý dialog. V našem malém městě 
tak často vzniká skutečná komunika-
ce. Čím bližší téma, tím vyšší je mo-
tivace k návštěvě muzea. 

Lidé pozitivně reagovali na vý-
stavu „My v šedesátých letech“ (2016). 
Podílelo se na ní více než 60 zapůjči-
telů, kteří poskytli přibližně 400 ex-
ponátů. Jedna mladá návštěvnice pro-
hlásila: „Přijdu ještě jednou a vezmu 
s sebou mamku, ta se v tom vyzná ještě 
lépe.“ Právě takovouto komunikaci 
napříč generacemi jsme si přáli: pra-
rodiče nebo rodiče, kteří na základě 
určitého předmětu vyprávějí o tom, co 
prožili. Od exponátů se odvíjejí roz-
hovory a vznikají kontakty.

Každodenní témata nám otevírají 
nejrůznější oblasti. Historické či mezi-
oborové srovnání vedou k reflexi vlast-
ního regionu. Je tedy přirozené, že 
vlastivědné muzeum poskytuje platfor-
mu pro setkávání různých kultur 
a životních světů. Ani na bavorském 
venkově už dávno není samozřejmé, 
že by mělo muzeum okruh podpo-
rovatelů s místními kořeny. Mezi ak-
tivními členy vlastivědného spolku 
i mezi návštěvníky nacházíme často 
lidi s migrační historií – ať už vnit-
roněmeckou, evropskou či globální. 
Témat je více než dost, dějiny všední-
ho dne jsou rozmanité. V průběhu let 
se náš inventář rozrůstal, a pokud jde 
o témata, skýtají takřka neomezený 
potenciál. 

Vzhledem k situaci v depozitá-
ři jsme však byli nuceni pozměnit 
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Pohled do výstavy věnované řeznictví 
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retrospekce regionálního 
muzea 
MetODěJ chráStecký
MuzeuM hlučínskA

Smyslem tohoto příspěvku je při-
blížení vzájemné interakce Muzea 

Hlučínska s jeho zřizovatelem. Těší 
mne, že jsme vnímáni jako příklad 
dobré praxe. Muzeum vzniklo 1. led-
na 2005 jako příspěvková organizace 
města Hlučína. Dnešní muzeum mělo 
v polovině 20. století svého předchůd-
ce v podobě městské instituce, která 
byla přetransformována na muzeum 
okresní. Po zrušení okresu Hlučín po-
čátkem 60. let ukončila rovněž tato 
organizace svoji činnost a sbírky byly 
delimitovány do Slezského zemského 
muzea.

Myšlenka vzniku nové muzejní 
instituce šla ruku v ruce s rekonstruk-
cí hlučínského zámku, který získalo 
město koncem 90. let 20. století. Zá-
meckou budovu se podařilo postupně 
rekonstruovat za pomoci evropských 
fondů. Od samotného počátku obnovy 
se počítalo se založením muzea. Otáz-
kou však bylo, jakou (s)právní podobu 
získá. Velmi cennou se nakonec ukáza-
la několika měsíční poznávací anabáze 
po českých, moravských i slezských 

muzeích. Závěr všech těchto spani-
lých jízd byl jednoznačný: má-li muze-
um smysluplně fungovat a plnit svoji 
prospěšnou společenskou i vzdělávací 
funkci a zároveň být solidním partne-
rem pro ostatní instituce, musí mít 
pevné základy, tedy mít vlastní právní 

subjektivitu, suverénně reprezentující 
muzeum navenek. V této hře jde ale 
o víc. Na první pohled by se mohlo 
zdát, že sdružené organizace šetří roz-
počet zřizovatele. To je ovšem pouhé 
zdání, protože v konečném důsledku 
se peníze s ohledem na výsledný efekt 
vynakládají nehospodárně. Muzeum, 
které je součástí většího konglome-
rátu společně s kulturním domem, 
knihovnou a podobně, nemá totiž 
správné podmínky pro ekonomickou 
efektivitu. Vedení takového nesouro-
dého tělesa je před zřizovatelem zod-
povědné za hospodaření organizace 
jako celku. A tak dochází k přelévání 
peněz mezi jednotlivými středisky 
podle momentální situace, kde zrov-
na pálí bota bez hlubšího pochopení 
a dlouhodobější koncepce. Je-li navíc 
muzeum chápáno jako neživá kultu-
ra, tristní důsledky pro jeho existenci 
jsou nevyhnutelné. Multifunkční or-
ganizace navíc většinou trpí absen-
cí odborného muzejního personálu. 
Autonomie muzea je tedy základním 
kamenem, alfou a omegou budoucího 
úspěšného rozvoje. Tuto myšlenku se 
nakonec podařilo prosadit u hlučín-
ského zastupitelstva. Viděno zpětně, 
náleží tehdejším představitelům města 
uznání, že se rozhodli muzeum založit, 
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heslo, které vyslovili zakladatelé mu-
zea před 100 lety: „Nejraději máme 
dary!“ Dnes musíme stále častěji s po-
litováním říci: „Ještě raději máme zá-
půjčky!“ Úplně nejraději ale máme 
návštěvníky, kteří se s radostí podí-
lejí na každodenním chodu muzea. 
S nimi jsou naše činnosti všedního 
dne rozhodně potěšením spíše než 
břemenem!

Celé znění článku naleznete ve 
sborníku: Volkskunde im Museum. 
Ein Auslaufmodell? 25. Internationale 

Fachtagung bayerischer, bohmischer, 
oberosterreichischer und sachsischer 
Museumsfachleute. Augsburg und 
Gessertshausen, 18. bis 20. Septem-
ber 2016 = Etnografie v muzeu. 
Výběhový model? 25. konference 
bavorských, českých, hornorakous-
kých a saských odborných pracovní-
ků muzeí. Augsburg a Gessertshau-
sen, 18. až 20. září 2016. München : 
Landesstelle für die nichtstaatlichen 
Museen in Bayern, 2017, 156 s. Mu-
sem Bulletin = Muzeum 25.

Ústřední námět expozice Kdo jsou lidé na Hlučnsku
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Setkání v České Skalici 
Jana hutníkOvá
I. MístoPředsedkyně AMG

přestože si tehdy málokdo z nich uměl 
pod tímto pojmem něco konkrétní-
ho představit. Důkazem o správnosti 
jejich rozhodnutí je ovoce, které dnes 
instituce přináší (nejen) svému zři-
zovateli.

Po devíti letech systematické mu-
zejní práce, akviziční činnost nevyjí-
maje, se podařilo otevřít stálou expo-
zici Kdo jsou lidé na Hlučínsku. Stalo 
se tak díky více než osmi milionové 
evropské dotaci a necelým dvěma 
milionům korun ze strany zřizovate-
le. Expozice získala zvláštní oceně-
ní v Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis v kategorii Muzejní počin 
roku 2014. V návštěvnické soutěži 
Muzeum roku se pak v roce 2016 Mu-
zeum Hlučínska umístilo na prvním 
místě.

Domnívám se, že za úspěchem 
expozice stojí výborné skloubení 
zajímavého příběhu s nevšedním 
a moderním pojetím. Místním ná-
vštěvníkům je velmi blízké, že v ní 
nacházejí své příbuzné, známé či třeba 
sousedy. Navíc se občané Hlučínska 
sami podíleli na jejím utváření tím, 
že vystupují jako komparsisté v  in-
scenovaných filmových ukázkách. 
Mimo to dodávali dobové fotografie, 
dokumenty a předměty. Projekt není 
suchopárně historický, dějinné udá-
losti totiž vysvětluje prostřednictvím 
příběhů konkrétních lidí.

Otevřením stálé expozice se za-
počala nová etapa vývoje muzea. 
Vytvořili jsme putovní komiksovou 
výstavu „Hlučínské století“. Expozi-
ce získala čtyřsetstránkovou knižní 
podobu a nyní hledáme prostředky 
na její německou mutaci. Kromě 
komentovaných prohlídek probíhají 
v rámci výstav ale i v terénu edukační 
programy pro školní skupiny od ma-
teřských škol po univerzity. Připravu-
jeme vydání regionální vlastivědy 
a muzejního kufříku. Záměrem mu-
zea je vybudování kvalitního edukační-
ho centra. Má-li si dnešní společnost 
udržet demokracii a krok s rychlým 
vývojem exaktních věd a technologií, 

je poctivé hledání principů příčin a dů-
sledků fungování společnosti neméně 
důležité. Od muzea se dnes totiž oče-
kává nejen poučení, ale také pobavení 
a rozvíjení kritického myšlení. 

V současné době poskytuje Mu-
zeum Hlučínska všechny služby, kte-
ré se od něj předpokládají. Probíhá 
sbírkotvorná činnost včetně její ka-
talogizace, filmově se dokumentu-
jí výpovědi pamětníků, realizují se 
nejrůznější výstavy, muzeum pořádá 
besedy, konference a vydává publika-
ce. Malá a střední muzea, kde každý 
zaměstnanec v rámci svých možností 
musí umět zastoupit svého nepříto-
mného kolegu a vykonávat řadu růz-
norodých činností, se neobejdou bez 
vzájemné kolegiality. Vstřícný lidský 
přístup, obětavost a nasazení v na-
šem muzeu bohudíky zdomácněly. 
Přítomnost zřizovatele na muzejních 
akcích je více než morální podpo-
rou. Na druhou stranu instituce plní 
reprezentační funkci a ráda hostí nej-
různější delegace. V současné době 
navíc vytváří nový moderní infor-
mační systém místních památek 
a pozoruhodností. Mohlo by se zdát, 

že Muzeum Hlučínska funguje bez 
větších potíží. Žel není tomu tak. Také 
máme své limity lidské i materiální, 
své příznivce i odpůrce. Těžko po-
skytnout jednoduchý recept na vytvo-
ření úspěšného muzea. Liší se výchozí 
podmínky – téma příběhu, proměn-
livá vstřícnost zřizovatele i veřejnosti, 
finanční prostředky nebo prostorové 
možnosti. 

Přesto se však odvažuji tvrdit, 
že existuje společný jmenovatel pro 
slibný rozvoj instituce. Je to samo-
statná právní subjektivita muzea. Zři-
zovatel by si měl uvědomit, že dobře 
fungující organizace je pro něj zpětně 
jeho důstojnou reprezentací. V nepo-
slední řadě je to komunikace muzea 
s veřejností. Významným činitelem 
je lokální patriotismus. Míra jeho in-
tenzity se samozřejmě místo od místa 
liší. Důležité ovšem je, aby lidé cí-
tili, že je to jejich muzeum, že oni 
jej spoluvytvářejí. Vznik Společnosti 
přátel Muzea Hlučínska záhy po za-
ložení muzea, pravidelné zájezdy, 
přednášky a vydávání vlastivědného 
časopisu jsou iniciativy, které přináší 
své plody. 

Město Česká Skalice se roz-
hodlo, že k 1. červenci 2019 

učiní z Muzea Boženy Němcové or-
ganizační složku města a zbaví jej 
právní subjektivity. Jelikož se AMG 
dlouhodobě zabývá situací malých 
muzeí v regionech, jejichž osud bývá 
často závislý na výsledcích voleb, při-
čemž v  jejich důsledku jsou někdy 
instituce ohrožovány neodbornými 
zásahy či slučováním s jinými institu-
cemi do nesourodých celků, projevi-
lo vedení AMG obavy o osud muzea 
a jeho cenných sbírek. Nabídlo proto 

městu pomoc při řešení složité situa-
ce. Na tomto základě došlo k setkání 
starostky města Ing. Zuzany Jungwir-
tové, předsedkyně AMG Mgr. Ireny 
Chovančíkové a  1.  místopředsed-
kyně AMG PhDr. Jany Hutníkové, 
které se uskutečnilo dne 12. června 
2019 na půdě českoskalického mu-
zea. Paní starostka tak reagovala na 
předchozí korespondenci ze strany 
vedení AMG. Jednání se zúčastnila 
také Mgr. Martina Zálišová, vedoucí 
odboru kultury města, jehož součás-
tí se muzeum od 1. července stává. 
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Obě dámy seznámily zástupkyně 
AMG s důvody, které k rozhodnutí 
město vedly, se současným stavem 
muzea i s plány do budoucna, a to 
se zvláštním zřetelem k roku 2020, 
kdy si bude nejen muzeum, město, 
ale celá Česká republika připomínat 
200. výročí narození Boženy Něm-
cové. K přípravě oslav se již v Čes-
ké Skalici sešlo 25 subjektů z širšího 
regionu. Probíhají také inventarizace 
sbírek za účasti externích odborní-
ků v oborech jednotlivých podsbírek, 
se kterými byl pro tyto účely uzavřen 

pracovně-právní vztah. V tuto chví-
li se zdá, že cenné předměty muzea 
nejsou v ohrožení, město deklaruje 
zájem muzeum nadále provozovat 
i  rozvíjet. Na základě výběrového 
řízení již byla přijata edukátorka, při-
hlášená ke studiu ve Škole muzejní 
propedeutiky. Bude vypsáno výběrové 
řízení na vedoucího muzea, jenž by se 
dle představ zřizovatele měl věnovat 
pouze muzejní práci. Věci finanční, 
technické a administrativní by měly 
být v gesci odboru kultury, resp. jeho 
vedoucí. Zástupkyně AMG opakovaly 

představitelkám města i městskému 
úřadu, že obvykle zvolený postup 
zbavení muzea právní subjektivity 
a začlenění do širších struktur města 
nevede ke zkvalitnění muzejní prá-
ce ani k faktické úspoře finančních 
nákladů. Většina podobných pokusů 
učiněných v minulosti byla s odstu-
pem času hodnocena jako nevhodné 
řešení s řadou negativních dopadů. 
Zopakovaly také nabídku metodické 
pomoci, včetně expertních stanovi-
sek a pomoc s výběrovým řízením na 
nového vedoucího muzea.

Přihlaste svůj projekt do národní soutěže muzeí Gloria musaealis!

od 1. ledna 2019 probíhá XVIII. ročník soutěže. základní podmínky pro přihlášení se do 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis i další informace naleznete na http://www.glo-
riamusaealis.cz. nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů a konzultaci při 
zpracování přihlášky. dejte nám vědět o svém záměru se přihlásit a neodkládejte vše na 
poslední měsíce soutěžního ročníku!

kontakt pro národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Monika benčová, tajemnice soutěže
tel.: +420 224 210 039, mobil AMG: +420 736 438 611, e-mail: gloria@cz-museums.cz

Muzeum roku 2019
Muzea a galerie se sbírkami zapsanými v ces mají možnost účastnit se také soutěže Muze-
um roku, která se zaměřuje na názory návštěvníků a probíhá na http://www.do-muzea.cz. 
Pátý ročník soutěže probíhá od 1. dubna 2019 a bude ukončen 31. března 2020! 

kontakt pro portál do-muzea.cz:
centrum pro prezentaci kulturního dědictví národního muzea
tel.: +420 224 497 177, e-mail: do-muzea@nm.cz

škola muzejní propedeutiky 2019–2020
 
Základní kurs
Již XVIII. běh kursu je určen pracovníkům muzejních institucí, ale i úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatelů. 
student získá základní vědomosti o muzejní praxi, související legislativě i práci se sbírkami. 

nástavbový kurs – muzejní výstavnictví
V pořadí VIII. běh nástavbového kursu absolventům nabídne přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti 
se také zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí. 

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát aMG do 31. srpna 2019!
Více informací a přihlášky do obou kursů naleznete na stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz 
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Příběh MuzeJního PředMětu

Zmenšenou variantu sochy z mod-
řínu s názvem Rozpolcený od 

karlovarského umělce Václava Lok-
vence o délce 1,70 m zakoupilo Mu-
zeum Karlovy Vary v porevolučním 
roce 1990. Byla zařazena do fondu 
Umění–plastika pod inventárním čís-
lem Up 508. 

Během let byla tato zajímavá so-
cha prezentována dvakrát, a to hned 
v červenci 1990 na výstavě Václava 
Lokvence v karlovarském muzeu 
a o něco později na výstavě Městské-
ho muzea Mariánské Lázně. Od roku 
2017 je součástí nové stálé expozice 
Muzea Karlovy Vary v části věnující 
se dějinám 20. století.

Idea tohoto uměleckého díla se 
zrodila v roce 1967, kdy byla vypsá-
na soutěž na pomník sovětským za-
jatcům, kteří zemřeli během 2. svě-
tové války v sokolovském lágrovém 
lazaretu. Václav Lokvenc soutěž vy-
hrál a nápad na podobu památníku 
popisuje následovně: „Spatřil jsem 
rozštípnutý strom, který ve mně vyvo-
lal intenzivní pocit… Bylo to v době, 
kdy tady byla železná opona, nikam 
jsme nesměli, celý svět byl rozpol-
cený a v podstatě je rozpolcený, ve 
vlasti jsme také stále rozpolceni na 
dva tábory, vlastně všichni lidé jsou 
rozpolcení sami v sobě. Tehdy byl 
rozpůlený svět podle dvou mocností 
– Sovětského svazu a Ameriky, a ten 
rozpolcený kmen mi připomněl tuto 
záležitost a hlavně myšlenku celého 
díla, že tento svět udrží pouze srdce. 
Člověk by se měl řídit citem a nejenom 
rozumovými idejemi.“

Výsledná socha pak skutečně toto 
poselství předává. Autor vytvořil visící, 
do poloviny rozpůlené mužské torzo, 
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které je sepjaté v jeden celek temně 
červeným srdcem. Téma rozpracoval 
v několika materiálových i tvarových 
verzích. Zásadní však byla socha 
bronzová, vysoká přes čtyři metry. Va-
riací tohoto tématu vzniklo přibližně 
dvanáct. Socha je známa pod třemi 
názvy: Rozpolcený; Ten, který snímá 
hříchy světa a později se objevil i ne-
autorský název Srdce.

Realizace sokolovského pomníku 
si vyžádala čtyři roky práce. Během 
té doby sehrál Rozpolcený zajímavou 
úlohu ve veřejném prostoru Karlových 
Varů. Stalo se tak v srpnu 1968. Sám 
Lokvenc k tomu řekl: „21. srpna 1968 
za mnou přišli dělníci ze Stavomontáží 
a zeptali se, jestli bych nevystavil ten 
motiv, ne přímo velikou bronzovou so-
chu, ale jednu variantu modelu. Že by 
na ní vyrobili železný kříž. Tato vari-
anta už se bohužel nezachovala. Byla 
vystavena pouze dva dny a vzniklo 
z toho místo vzdoru. Lidová tvořivost 
dodala fotografie prezidenta Svobody 
s nápisem AŤ ŽIJE SVOBODA, čes-
koslovenskou vlajku, svíce a květiny. 
Poté si mě zavolal okresní tajemník 
KSČ Linhart a řekl, ať to odstraním. 
Navštívili ho představitelé okupačních 
vojsk a oznámili, že jestli sochu neod-
straním, tak ji rozstřílí. Protože bylo 
jasné, že se odsud vojska nehnou, tak 
jsem sochu po dvou dnech odstranil. 
Vzhledem k tomu, že normalizace po-
stupovala pozvolna, ještě v roce 1969 
jsem vystavoval sochu na kříži na své 
výstavě v Galerii výtvarného umění 
v Chebu. Samotná socha a její pří-
běh zaujal i zahraniční tisk, a proto 
o ní vyšlo několik článků v Německu 
a Rakousku.“ Počátkem 70. let bylo 
zakázáno dílo dokončit a bronzová 

socha určená pro pomník tak dodnes 
leží na sochařově zahradě. 

Životní příběh autora reflektuje 
české dějiny 2. poloviny 20. století. 
Odráží se v něm radost a částečná 
umělecká svoboda let šedesátých, zá-
kazy a perzekuce let sedmdesátých, 
rezignace v letech osmdesátých, ra-
dost ze svobody v devadesátých letech 
i zapomnění v novém tisíciletí. Vác-
lav Lokvenc, sochař, malíř a grafik 
se narodil 12. ledna 1930 v Červeném 
Kostelci, studoval na Akademii vý-
tvarných umění a od roku 1954 žije 
v Karlových Varech. V letech 1990 
až 1992 působil jako primátor města. 
Jeho sochařská tvorba sestává z práce 
s kamenem, dřevem, sklem, mosaz-
ným plechem nebo keramikou. Vytvo-
řil také velké množství grafických listů 
a je autorem několika sbírek poezie, 
ke kterým vytváří ilustrace.

Socha byla do stálé expozice 
muzea vybrána jako zástupce dění 
v Československu i jako symbol zá-
pasu jednotlivce s mašinérií totalitní 
společnosti. Její dominantní postavení 
nutí návštěvníka zastavit se a zamyslet 
se nad jejím odkazem.

Přijměte tímto pozvání do našeho 
muzea v Karlových Varech! 

rozpolcený / Příběh 
jednoho exponátu 
Pavla PerGlOvá
MuzeuM kArloVy VAry, P. o. kArloVArského krAJe

Dřevěná varianta sochy umístěná 
v roce 1968 před karlovarskou poštou
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otázky Pro noVé ředItele

Mgr. Markéta Prontekerová 
Oblastní muzeum v chomutově

Jaká profesní dráha předcházela vaše-
mu nástupu do funkce ředitelky?

Nynější působení v Oblastním mu-
zeu v Chomutově je mým třetím vstu-
pem do této instituce. Poprvé jsem se 
stala její „součástí“ na podzim roku 
1997. V závěru bakalářského studia 
kulturně-historické regionalistiky 
na Univerzitě Jana Evangelisty Pur-
kyně v Ústí nad Labem jsem hledala 
uplatnění v oboru a právě v chomu-
tovském muzeu jsem dostala příleži-
tost. Toto první „krátké setkání“ se 
později ukázalo jako zásadní. V roce 
2000 jsem odešla pracovat do komerční 
sféry. Nicméně v průběhu dalších de-
seti let jsem byla nadále v kontaktu 
s oborem i muzeem díky pokračující-
mu magisterskému studiu. V roce 2009 
jsem obnovila intenzivnější spolupráci 
s muzeem a ta byla na začátku roku 
2010 završena mým návratem do řad 
jeho kmenových zaměstnanců. V ná-
sledujících letech jsem již v oboru byla 
dosti aktivní, a to jak v rámci činnosti 
kurátora sbírek, tak v počinech smě-
řujících k odborné i široké veřejnosti. 
Nastřádané oborové i mimooborové 
zkušenosti však nebylo možné na stáva-
jící pozici adekvátně vytěžit, proto jsem 
využila příležitosti a reagovala na vý-
běrové řízení na pozici vedoucí Kance-
láře primátora magistrátu Statutární-
ho města Chomutova. Na tento post 
jsem nastoupila na jaře 2016. Ačkoliv 
jsem se v nové profesní sféře etablovala 
úspěšně a neplánovala změnu, neče-
kaně vstoupilo do hry výběrové řízení 
na post ředitele muzea. Přes všechna 
významná „proti“, která s touto funkcí 
souvisela, stejně nakonec zvítězil můj 
hluboký vztah k této instituci, pečlivě 
pěstovaný předchozích dvacet let. 

Bylo něco, co vás po nástupu do funkce 
mile nebo nepříjemně překvapilo?

Všechna milá i nemilá „překvapení“ 
byla  z  velké  části  předvídatelná. 

Provoz muzea jsem znala, své kolegy 
také, vzájemné vztahy jsme měli na-
stavené velmi hezky již z minulosti 
a nic se na nich nezměnilo, ale to je 
samozřejmě jen můj úhel pohledu. Po-
važuji se za nezdolného optimistu, kte-
rý však svět kolem sleduje racionálním 
pohledem. Čekala mě spousta práce 
ve všech oblastech, ale s tím jsem do 
této výzvy vstoupila.

 
Co považujete za nejzajímavější 
předmět ve vašem muzeu?

Není možné vytáhnout pouze je-
den jediný, muzeum je pestrobarevná 
mozaika složená z obrovského množ-
ství různorodých předmětů, které si ne-
sou své příběhy, mají svoji individuální 
krásu a energii. Nad každým takovým 
předmětem můžete zůstat stát v úža-
su. Je úplně jedno, jestli je to zdánlivě 
obyčejná věc, jakých je kolem spousta, 
anebo je to jedinečný exemplář, s nímž 
se jinde nesetkáte. Všechny artefakty, 
které schraňujeme a o něž pečujeme, 
tvoří celek, jenž nám pomáhá utvářet 
naši identitu a kontinuitu našeho bytí. 

Čeho jste doposud v čele muzea do-
sáhla a čeho byste si přála dosáhnout?

Na hodnocení mého dosavadní-
ho působení je ještě brzy. Muzeum 

je instituce z principu konzervativní, 
a to vyžaduje citlivý přístup, změny se 
tedy odehrávají pozvolna. To je sice 
v rozporu s mou dynamickou povahou, 
ale respekt ke svěřeným hodnotám 
a lidskému potenciálu mě učí větší 
trpělivosti.

S ohledem na historické, kul-
turní a vědecké hodnoty muzea je 
mým dlouhodobým záměrem vytvářet 
z něj skutečně otevřenou a vstřícnou 
veřejnou instituci respektující tradi-
ce, ale zároveň schopnou reagovat na 
nové příležitosti a trendy. Spoluvytvá-
řet společně s kolegyněmi a kolegy 
moderní organizaci nerezignující na 
tradiční hodnoty muzejní práce ani na 
koncepční obohacování sbírek. Sou-
časně však usilovat o kvalitativní roz-
voj komunikace s veřejností, zpřístup-
ňovat významnější počty sbírkových 
předmětů v expozicích i  výstavách 
reflektujících bohatost a pestrost na-
šich sbírek, aktivně se podílet na ne-
formálním vzdělávání mládeže i dospě-
lých, rozšiřovat nabídku nadstavbových 
aktivit a hledat další formáty prezenta-
ce naší práce. Máme již zajímavou 
zpětnou vazbu, ze které vyplývá, že 
naše společné snahy potěšily jak ná-
vštěvníky, tak zaměstnance.

Na zdánlivě posledním místě uvá-
dím „péči“ o kolegyně a kolegy. Li-
mitující finanční prostředky na mzdy 
a tabulkové platy vedou k potřebě se 
zaměřit i na jiné benefity, jakými jsou 
například přívětivé pracovní prostře-
dí, zvýšení pocitu sounáležitosti, po-
zitivní motivace k práci. Podpora 
tvůrčích aktivit a pomoc při realizaci 
jejich potenciálu. Snaha o kultivaci 
a profesionalizaci odborného záze-
mí i společných prostor přístupných 
veřejnosti tak, aby korespondovaly 
se současnými možnostmi i s vizí 
moderní kulturní instituce.

Zjednodušeně řečeno, mou sna-
hou je, aby se kolegové a návštěvníci 
cítili u nás jako lidé a aby i sbírkovým 
předmětům bylo v prostorách muzea 
„dobře“, přesně tak, jak si po právu 
zaslouží.
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PráVní PorAdnA AMG

Memorandum o vzájemné 
spolupráci

Vymáhání pohledávek a postupy  
v soudním řízení

libOr vašíČek – DOMinika PacOvSká
leGAl PArtners, AdVokátní kAncelář, s. r. o.

V minulém čísle Věstníku AMG 
jsme vás informovali o při-

pravovaném Memorandu o vzájemné 
spolupráci v oblasti právního poraden-
ství mezi AMG a Legal Partners, ad-
vokátní kanceláří, s. r. o., které bylo 
podepsáno dne 9. července 2019. 
Oba partneři v něm deklarují zájem 
o pokračování a prohloubení jejich 
dosavadní spolupráce v oblasti právní 
osvěty. Spolupráce by měla probíhat 
zejména prostřednictvím konzul-
tační a poradenské činnosti, tema-
ticky zaměřených seminářů, školení 
či přednášek, a také sérií odborných 
článků publikovaných na stránkách 
Věstníku AMG v této nové rubri-
ce. V rámci zvýšení informovanosti 

a vyhodnocení spolupráce bude pro-
bíhat jednou za šest měsíců setkání 
partnerů, další činnost a témata bu-
dou domlouvány a realizovány dle 
aktuální potřeby. Členové AMG se 
budou moci o novinkách a aktivitách 
dozvědět jak na stránkách našeho 
periodika, tak na webu AMG, kde 
bude vytvořena samostatná záložka 
pod názvem „Právní poradna AMG”. 
Pro naše členské instituce také na-
dále pokračuje možnost využít 50% 
slevy na právní služby poskytované 
Legal Partners, a to ve všech odvět-
vích českého právního řádu. Cenové 
podmínky pak budou konkretizová-
ny adresně, vždy na vyžádání daného 
člena AMG.

V první části tohoto článku před-
stavíme ujednání, která omezují 

možnosti vzniku pohledávky. Dále se 
budeme zabývat tím, jak kontrolovat 
platební morálku dlužníka. Závěrem 
pak upozorníme na postupy (i) při 
vymáhání pohledávky; a (ii) v soudním 
řízení, kdy je na straně žalované pří-
spěvková organizace.

Preventivní opatření ve smlouvě 
Pokud příspěvková organizace uzavírá 
smlouvu s jiným podnikatelem, jejímž 
předmětem je jednorázové plnění, do-
poručujeme, aby do smlouvy (kupní či 
o dílo) byly zakomponovány alespoň 
některé z níže uvedených institutů, 
které omezují možnosti vzniku pohle-
dávky (s přihlédnutím ke konkrétním 
okolnostem a konkrétnímu závazku): 

a) pokud příspěvková organizace po-
ptává dodání služby či zboží, potom 
je vhodné, aby cena byla zaplacena 
až po úplném dodání; pokud to není 
možné, doporučujeme sjednání zálo-
hy a následné doplacení po úplném 
předání nebo placení alespoň po 
částech (zejména při postupném 
plnění stavebních prací); b) možnost 
odstoupit od smlouvy v případě, že 
vůči dlužníkovi bylo zahájeno insol-
venční řízení; c) sjednání zajištění 
plnění (např. osobní ručení jednate-
lem či mateřské společnosti, finanční 
záruka, bankovní záruka, zajišťovací 
převod práva atd.); d) sjednání slibu 
odškodnění (vyjadřuje závazek slibují-
cího nahradit vzniklou škodu příjem-
ci slibu); e) zajištění splnění závazku 
sjednáním smluvní pokuty. Lze zvolit 

variantu na denní bázi, např. 0,05 % 
z ceny závazku/fixní částka denně za 
prodlení s dodáním služby nebo zboží 
anebo fixní výše smluvní pokuty bez 
ohledu na délku prodlení.  

Pokud bude příspěvková organice 
uzavírat smlouvu na dobu neurčitou 
anebo s dlouhou dobou plnění (např. 
nájem, pacht, výpůjčka, licence, 
smlouva o spolupráci atd.), je vhodné 
do smlouvy zakomponovat možnosti 
jejího ukončení, a to (i) možnost vý-
povědi ze strany příspěvkové organiza-
ce bez uvedení důvodu s výpovědní 
lhůtou případně i bez ní; (ii) postup 
pro doručení výpovědi; a (iii) účinnost 
odstoupení, tj. zda-li je odstoupení 
účinné ke dni doručení výpovědi nebo 
k pozdějšímu datu. 

V případě nájemní smlouvy dopo-
ručujeme uzavření notářského zápisu 
se svolením k přímé vykonatelnosti 
k vyklizení pronajímané nemovitosti. 
Často se totiž stává, že nájemník 
přesto, že již skončil nájemní vztah, 
nemovitost dál bez právního důvodu 
užívá. Pronajímateli pak nezbývá než 
podat žalobu na vyklizení nemovité 
věci. Samotné soudní řízení však může 
trvat i několik let. Pokud je sjednána 
dohoda o přímé vykonatelnosti, potom 
po skončení nájemního vztahu v pří-
padě, že nájemce dobrovolně nemovi-
tost neopustí, lze přistoupit bez další-
ho k exekuci vyklizením předmětné 
nemovitosti. Toto řešení ušetří pro-
najímateli jak finanční prostředky 
spojené se soudním řízením, tak 
zkrátí i dobu, po kterou nebude moci 
předmětnou nemovitost užívat. 

kontrola platební morálky 
dlužníka
Doporučujeme dále, aby si příspěv-
ková organizace kontrolovala, zda 
na majetek jejích dodavatelů nebyl 
prohlášen úpadek. Kontrolu insol-
venčního rejstříku je dobré prová-
dět optimálně jedenkrát za mě-
síc. Pokud je totiž vyhlášen úpadek 
dlužníka, mají věřitelé pouze 1 měsíc 
(u dlužníků – fyzických osob), resp. 
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2 měsíce (u dlužníků – právnických 
osob), aby přihlásili své pohledávky, 
a to i v budoucnu vzniklé. Pakliže tak 
věřitel neučiní nebo učiní pozdě, bude 
následně velmi těžké dosáhnout ja-
kéhokoliv uspokojení po skončení in-
solvenčního řízení. Pohledávku je pak 
nezbytné přihlásit ve stanovené lhůtě 
na speciálním formuláři – přihlášce 
věřitele, která je dostupná ke stažení 
na stránkách Ministerstva sprave-
dlnosti ČR (viz http://isir.justice.cz). 

Postup při vymáhání pohledávky
Pokud je dodavatel příspěvkové or-
ganizace v prodlení se svým závaz-
kem, je třeba jej vyzvat ke splnění, 
příp. stanovit mu dodatečnou lhůtu. 
Jestliže by i přes výzvu nebyl závazek 
splněn, je na místě zvážit ukončení 
smluvního vztahu, případně i (podle 
povahy závazku) vymáhání smluvní 
pokuty, vrácení plnění (pokud již ze 
strany příspěvkové organizace bylo 
poskytnuto), vymáhání škody, která 

v důsledku prodlení příspěvkové or-
ganizaci vznikla. 

Před zahájením soudního sporu 
doporučujeme, aby vznik pohledávky 
posoudil interní právník příspěvkové 
organizace, případně externí advokát-
ní kancelář, a to zejména z důvodu 
posouzení oprávněnosti pohledávky, 
pravděpodobnosti úspěchu v soudním 
sporu a předběžného vyčíslení nákla-
dů. 

Postup v soudním řízení, ve 
kterém je žalovanou stranou 
příspěvková organizace
O zahájení soudního řízení bude 
příspěvková organizace vyrozumě-
na prostřednictvím datové schránky. 
Pokud je zaslána soudem žaloba, sou-
časně s ní bude příspěvková organiza-
ce vyzvána k vyjádření. Zpravidla se 
jedná o výzvu vydanou podle § 114b 
zákona č. 99/1963 Sb., občanského 
soudního řádu, ve znění pozdějších 
předpisů, což znamená, že pokud se 

žalovaný ve stanovené lhůtě nevyjádří, 
ať již sám nebo prostřednictvím ad-
vokáta, má se za to, že nárok uvedený 
v žalobě uznává a soud bez dalšího 
vydá rozsudek pro uznání. Pro úplnost 
dodáváme, že lhůta k vyjádření je za-
chována, pokud je podáno na poště 
nebo zasláno prostřednictvím datové 
schránky poslední den lhůty. 

Pokud však příspěvková organiza-
ce obdrží platební rozkaz nebo elek-
tronický platební rozkaz, je třeba pro-
ti němu podat ve lhůtě 15 dnů ode 
dne vyzvednutí datové zprávy odpor. 
Jinak se platební rozkaz stane pravo-
mocným a přímo vykonatelným. 

vzorová výzva k plnění 
Vzorovou výzvu k plnění najdete volně 
ke stražení na http://www.bit.ly/vy-
mahani-pohledavky.

Více informací o advokátní kance-
láři LegalPartners na http://www.
legalpartners.cz.

PráVní PorAdnA AMG

noVé PublIkAce

Prožij osudy 
20. století

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Kar-
lovarského kraje, v dubnu vydalo ori-
ginální ručně skládaný komiks. Na 
náměty Jana Nedvěda jej ilustrovala 
Markéta Křečková.

Jedná se o netradiční komik-
sovou skládačku, jež vznikla podle 
předlohy pro dotykovou obrazovku 
v muzejní expozici. Její princip spo-
čívá v možnosti zvolit si pokračování 
děje. Tak jako se na monitoru snadno 
dostanete do dalších rovin příběhu, 
tak si v případě skládačky zvolíte 
směr jejím rozbalením a pokračujete 
do dalšího rozcestníku. Čtenář si tak 
sám volí „svůj osud“, jak by se v dané 
situaci zachoval. Každý příběh se tedy 

ve svých variantách větví a pokaždé 
skončí jinde a jinak. Jeden příběh při-
náší čtyři osudy.

Dvacáté století přineslo obyvate-
lům karlovarského regionu mnohá 
utrpení. Období let 1938–1945 zna-
menalo konec soužití tří etnik, ně-
meckého, židovského a českého, kte-
ré zde trvalo několik století. Tři díly 
komiksové skládačky předkládají 
čtenářům životní dilemata a osudové 
okamžiky, kterými procházeli místní 
obyvatelé. Postavy Němce Otty, Žida 
Ernsta a Čecha Jiřího jsou fiktivní. 
Předlohou však byli buď reální lidé, 
nebo jsou jejich osudy poskládány ze 
střípků skutečných příběhů.  

Komiks má výraznou edukativní 
úlohu. Žáci si za doprovodu pedagoga 
nebo kustoda mohou tvořit příběhy či 
scénky osudových dilemat a uvědomit 

si při tom, jak složitá životní roz-
hodnutí v překotných dějinných udá-
lostech 20. století museli obyvatelé 
pohraničí podstupovat.

Komiks byl vydán za finanční pod-
pory Karlovarského kraje a díky této 
skutečnosti lze originální dílko pořídit 
za přijatelnou cenu. Do budoucna mu-
zeum plánuje vydat ještě tři osudy žen. 
Komiks lze objednat na: sekretariat@
kvmuz.cz nebo zakoupit v pokladně 
muzea. 

Jan nEDvĚD



18 Věstník AMG 4 /2019

zPráVy

veletrh muzeí 
v třebíči
Jana JELínková
MuzeuM VysočIny třebíč

třebíčské muzeu zorganizovalo ve dnech 
22. a 23. května 2019 pro své kolegy 
z celé republiky již 24. veletrh muzeí 
čr. toto pracovní a diskusní setkání je 
určeno pro muzejní pracovníky a jeho 
hlavním cílem je výměna myšlenek, in-
spirativních informací a zkušeností na 
dané téma a to napříč všemi základními 
obory muzejní činnosti. 

Pro rok 2019 bylo zvoleno široce 
reflektované téma „Muzeum a region“. 
V průběhu veletrhu probíhaly přednáš-
ky a exkurze k možnostem využití od-
borných znalostí o specifikách regionu 
v muzejní oblasti, s důrazem na konkrét-
ní příklady v praxi. záměrem letošního 
ročníku tak bylo opět připomenout sku-
tečnost, že především u „menších“ muzeí 
vlastivědného typu je vazba k regionu zá-
kladním předpokladem, z něhož vychází 
charakter, zaměření i obsah jejich práce.

V prostorách třebíčského muzea, 
v tzv. kamenném sále, zazněly během 
dvou dnů v rámci několika přednáškových 
bloků různorodé prezentace. například 
zprostředkováním regionálních témat 
dětským návštěvníkům se již delší dobu 
zabývá Muzeum ve Šlapanicích (Muze-
um brněnska). Mgr. Monika Mikulášková 
se svými kolegyněmi vymýšlí nápadité 
programy pro děti všech kategorií. 
Phdr. zita suchánková seznámila s regi-
onálními aktivitami středočeského muzea 
v roztokách u Prahy. Mnohé z nás in-
spirovala zajímavá akce, jako jsou Jiřin-
kové slavnosti. taktéž regionálně orien-
tovanými programy získávají nenásilnou 
formou návštěvníky v Muzeu českého 
krasu. k  zapamatování a za rozvíjení 
jejich základní myšlenky stojí programy 
Krok za krokem Berounem (Pověsti, 
Uličník, Paměť kolem nás) a Vycházky 
za domy (geologické zajímavosti za hum-
ny). s možností financování muzejních 
aktivit v rámci přeshraniční spolupráce 

se s bravurou vypořádali v Městském 
muzeu Františkovy lázně. Mgr. Štěpán 
karel odstrčil ukázal na příkladu výstavy 
„ze života porcelánového šálku“, jak lze 
návštěvníky zaujmout bez přílišného 
mentorování. 

během veletrhu se muzejníci 
nejenom vzdělávali, ale navštívili i malé 
muzeum v hrotovicích nedaleko třebíče. 
tato nová instituce navazuje na zájem 
místních nadšenců a připomíná bohatou 
historii města, stejně jako osudy jejich 
předků. nechybí zde archeologické ná-
lezy z regionu, ani příběhy z historie od 
středověku až do 20. století. Prohlíd-
ková trasa je obohacena o interaktivní 
prvky se zaměřením převážně na rodiny 
s dětmi. zejména u menších muzeí je 
právě vazba k regionu velice důležitá, je 
nutné zaujmout hlavně místní obyvate-
le, motivovat je k poznání rodného kraje 
a jeho specifik. odborným garantem při 
vzniku muzea bylo právě Muzeum Vyso-
činy třebíč. kolegové tak mohli na prak-
tickém příkladu vidět, že i menší muzeum, 
vlastivědného typu, může být jedinečné 
a pro návštěvníky zajímavé.

druhý veletržní den byl nevšedně 
„odstartován“ komentovanými vycház-
kami po třebíči. tato forma aktivity or-
ganizovaná muzejními pracovníky může 
zprostředkovat kontakt obyvatel s his-
torií, památkami, příběhy domů, nebo je 
seznámit s přírodou v nejbližším okolí. 
Prostřednictvím exkurzí získávají lidé 
bližší vztah k městu, k obci, ve které žijí. 

stejnými tématy se ve své prezentaci 
zabýval Ing. Martin kříž z ekologického 
centra chaloupky. Vysvětlil na příkla-
dech, co je regionální učebnice a co je 
místně ukotvené učení, prostřednictvím 
kterého mohou žáci získávat vztah k regi-
onu a aktivně přistupovat k jeho rozvoji. 
Přednášející poukázal na to, jak je v těch-
to případech důležitá spolupráce školy 
a odborných institucí jako jsou knihovny, 
muzea, úřady a památkové ústavy. 

z diskuzí a dotazů bylo patrné, 
že pořadatelé téma letošního veletrhu 
zvolili dobře. na závěr lze říci, že umět 
správně naložit s tím, co region ve své 
neobyčejné pestrosti přírodní, historické 
i společenské nabízí, je cestou, jak z mu-
zea učinit instituci jedinečnou a pro ná-
vštěvníky pořád atraktivní.

Webové služby 
portálu aMG nově
EvŽEn vanĚk
eVAnek Web desIGn studIo

se stále větším obsahem přístupným na 
internetu, s rostoucím počtem připo-
jených subjektů, serverů a nyní i s „in-
ternetem věcí“ hraje bezpečnost dat 
i  internetové komunikace stále větší 
a důležitější úlohu. bohužel si do toho-
to krásného virtuálního prostředí za-
tahujeme čím dál více i neetické chování 
a snahy o podvody všeho druhu. Účinnou 
obranou těmto nešvarům je šifrovaná in-
ternetová komunikace. Právě v takovém 
režimu nyní celý webový systém AMG 
běží. Všechna data mezi vaším prohlí-
žečem a webovým portálem AMG jsou 
šifrována pomocí přenosového protokolu 
httPs. 

Proč taková změna a jak to celé 
funguje? u klasického protokolu httP 
prohlížeč vyhledává IP adresu, která pří-
sluší určité webové stránce a pokud ji 
najde tak automaticky předpokládá, že 
se připojuje ke správnému webovému 
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internetu. Věřte, že věnujeme velké 
úsilí tomu, abychom bezpečnost vaší 
internetové komunikace co nejvíce a co 
nejodpovědněji zajistili. děje se tak, ať 
již vyplňujete online přihlášku na někte-
rou z akcí, využíváte další online služby 
portálu AMG, či jen tak sledujete, co je 
v oboru nového. 

Internet čekají ale další zásadní změ-
ny. Jednou z těch podstatných je nástup 
mobilních sítí 5G, který podle mého názo-
ru změní nejen internet, ale i společnost, 
a to docela zásadním způsobem. Myslím, 
že je to od zahájení internetu ten největší 
mezník. už jen proto, že přenosové rych-
losti se budou pohybovat v řádech Gb/s. 
Vývoj budeme společně sledovat a uvi-
díme, co nového nám internet v nejbližší 
budoucnosti ještě nabídne.

Musaionfilm 2019
aLEŠ kaPSa
MuzeuM JAnA AMose koMenského 
V uherskéM brodě

Ve dnech 11. až 13. června 2019 uspořá-
dalo uherskobroské muzeum 22. ročník 
přehlídky muzejních filmů. Jeho lektory 
byli: režisér prof. rudolf Adler a filmový 
vědec Phdr. Petr slinták, kteří vedli 
pracovní diskuze a pětičlennou porotu. 
Musaionfilm proběhl v areálu muzea, te-
maticky byl zaměřen k letošnímu výročí 

serveru. data se v tomto případě hledání 
přeposílají jako čistý text. kdokoli může 
komunikaci zachytit, vč. všech dat, jež se 
mezi prohlížečem a webovou stránkou 
přenášejí. Jedná se především o hesla, 
čísla kreditních karet atd., která by se 
neměla přes nešifrovaný protokol httP 
dnes již vůbec přenášet. 

Šifrovaný protokol httPs je mnohem 
bezpečnější. když se spojujete s webovou 
stránkou na serveru, váš prohlížeč ověřuje 
mimo jiné i její bezpečnostní certifikát 
a prověřuje, zda jej vydala legální cer-
tifikační autorita. Pokud je v adresovém 
řádku viditelná celá adresa webu, např. 
https://www.cz-museums.cz, víte, že jste 
na tom správném serveru i na bezpečné 
webové stránce. když na takovou stránku 
posíláte svoje přihlašovací údaje či jiná 
citlivá data, nikdo nepovolaný nemá šanci 
komunikaci přečíst. 

některé prohlížeče v adresovém 
řádku ve výchozím stavu nezobrazují pro-
tokol httPs, ale různé ikony jako zámeč-
ky a podobně. Pokud se chcete přesvěd-
čit, že jste na šifrované adrese, stačí 
kliknout do adresového řádku prohlížeče. 
zobrazíte tak celou adresu navštívené 
stránky. Podle protokolu poznáte, zda 
je komunikace zabezpečená (https://) 
nebo nezabezpečená (http://). 

V případě šifrovaného protokolu ani 
váš poskytovatel internetového připojení 
neví, jaké webové stránky si často prohlí-
žíte a nemůže také tyto citlivé informace 
o vašem chování na internetu prodávat 
reklamním agenturám, jak se to v mnoha 
zemích stále děje. I vyhledávač Google 
upřednostňuje webové stránky navázané 
na protokol httPs. některé prohlížeče 
dokonce označují weby, které stále po-
užívají starý nešifrovaný protokol httP 
jako nezabezpečené. 

Přesto stále platí, pokud jste v pode-
zřelém e-mailu vyzýváni kliknout třebaže 
i na webovou adresu začínající zabez-
pečeným protokolem httPs, nedělejte 
to. Můžete se snadno ocitnout tam, kam 
by korektní webové cesty vést opravdu 
neměly.

Webový systém AMG se přizpů-
sobuje stále se měnícímu prostředí 

„30 let svobody 1989–2019“ a finančně 
jej podpořilo Ministerstvo kultury.

První den přehlídky začal sekcí 
Školní videomuzeum, na jejímž vzniku má 
velkou zásluhu muzejní pedagog robert 
Provodovský. Filmy vytvořily projekční 
bloky škol vysokých, středních, zá-
kladních a uměleckých. Sekce muzejních 
videí byla zahájena projekčními bloky 
Osobnosti (1/2), Architektura, Exponá-
ty. Povzbudivé bylo, že při diskuzích větši-
nou nechyběli zástupci tvůrčích týmů. 
součástí prvního dne byla i prezentace 
projektu ceAd (central european Art 
database), online databáze výtvarného 
umění a kultury poválečné střední ev-
ropy, jenž přibližuje zastoupené autory 
v prostředí ateliérů i na výstavách také 
formou videí. Muzeum umění olomouc 
rozšířilo Musaionfilm 2019 o středoev-
ropský rozměr nejen prezentací ceAd, 
ale také o filmy z projektu „ArtcoMe: 
Art & contemporary Me“. Pracovní část 
uzavřel lektorský seminář prof. Mgr. ru-
dolfa Adlera na téma „Vývoj a metamor-
fózy dokumentárního portrétu“. kromě 
výkladu bylo téma představeno na fil-
mech Ten pražský malíř, Žít svůj život 
a Zpěváci pěvci. společenským večerem 
s ochutnávkou vín a cimbálovou muzikou 
byl první den přehlídky zakončen. 

druhý den pokračoval Sekcí mu-
zejních filmů. byly mezi nimi i ty, které 
zastupují českou republiku na letošním 
ročníku mezinárodního festivalu muzejní 
audiovize F@IMP 2.0 2019 v Šanghaji, 
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pořádaném mezinárodní komisí IcoM 
pro audiovizi AVIcoM. závěrečná deba-
ta poukázala na největší rezervu při 
práci s audiovizí v muzeích: rezignace 
na vizuální informace, nadužívání ko-
mentářů, a dále na vztah mezi dnešní 
přístupností techniky v protikladu k re-
spektování dlouhodobě ověřovaných zá-
kladů filmové řeči. emotivně zapůsobil 
seminář Phdr. Petra slintáka na téma 
„režisér Václav hapl (1928–1982), fil-
mový edukátor a esejista“ s filmy Člověk 
neumírá žízní (1970) a Slunce (1973). 

slavnostní večer předávání cen 
Musaionfilmu 2019 zahájil virtuóz 
Štěpán rak svým kytarovým inter-
mezzem. ocenění Zvonec Černého Janka 
2019 bylo mezi filmy škol uděleno zuŠ 
J. J. ryby z rožmitálu pod třemešínem 
za vynikající tvůrčí zobrazení závažného 
historického námětu ve filmu Naši Italové. 
Filmům muzeí bylo předáno celkem šest 
čestných uznání, Cena Františka Po-
spíšila (1885–1958) 2019 a dvě kopí 
Černého Janka 2019. téměř zaplněný 
sál očekával vyvrcholení slavnostní části 
večera, jímž bylo předání hlavní ceny pře-
hlídky z rukou starosty uherského bro-
du Ing. Ferdinanda kubáníka. získalo ji 
Moravské zemské muzeum za objevné 
zpracování osudů řecké minority u nás ve 
filmu Dva životy, dvě kultury, dvě země. 

třetí den přehlídky mohli návštěvníci 
muzea volně přijít do projekčního sálu 
a zhlédnout zde všechny oceněné filmy. 

letos bylo přihlášeno celkem 35 fil-
mů. Porotu tvořili rudolf Adler, Petr slin-
ták, Miroslav Vaškových, Jarmila Šlaisová 
a Václav hron.

Jakým způsobem odpověděl letošní 
ročník přehlídky na zvolené téma? „30 let 
svobody (1989–2019)“ odkazuje v pod-
textu i na období posledních totalit, 
v nichž se touha po svobodě nedala po-
tlačit. toto svědectví poskytly filmy Plíživá 
kontrarevoluce v Semilech 1968, Sovinec 
1947–1989 a Vláda věcí tvých k tobě se 
navrátí. touha po svobodě je však vlastní 
i lidem, kteří opustili svou nebo cizí zemi 
dobrovolně či naopak. takové příběhy 
se odehrávaly ve filmech o lidské migra-
ci Naši Italové; Pro ty, pro které dnes 

znamená zítra a Váleční sirotci Sibiře. 
Jak je to od 2. poloviny 20. století až do-
dnes u nás s řeckými uprchlíky odpovídal 
film ohodnocený hlavní cenou Dva životy, 
dvě kultury, dvě země. Přehled oceněných 
filmů naleznete na adrese http://www.
musaionfilm.cz.

Výsledky a prezentace Musaionfil-
mu 2019 jsou připravovány pro zase-
dání AVIcoM u příležitosti Generální 
konference IcoM, která se letos koná 
v japonském kjótu. česká republika patří 
mezi státy s nejdelší tradicí audiovizuální 
dokumentace v muzejnictví.

cesta k novým 
technologiím
BaRBoRa HoRáková
reGIonální MuzeuM Ve VysokéM 
Mýtě

Program VIsk (Veřejné informační služ-
by knihoven) funguje v české republice 
již od roku 2000, podprogram VIsk3 je 
zaměřen na podporu informačních center 
knihoven. 

knihovna je součástí regionálního 
muzea ve Vysokém Mýtě od jeho založení 
v roce 1871. Původně se nerozlišovalo 
mezi knihou sbírkovou a odbornou, při-
bližně do roku 1932 se evidence vedla 
v papírové podobě do rukopisných in-
ventárních knih. Posléze došlo k oddělení 
části fondu a jeho převedení do sbírek. 
tzv. odborná či příruční knihovna byla 
nadále vedena podle knihovního záko-
na. Přírůstková kniha zůstala rukopisná 
a strojopisné katalogizační lístky byly 
umístěny do kartotéky.

s rozvojem informačních technologií 
začalo muzeum v 90. letech 20. století 
experimentovat s různými evidenčními 
programy. nejpoužívanějším vyhledáva-
cím nástrojem přesto zůstávala kartotéka. 
V roce 2002 byla knihovna evidována na 
Ministerstvu kultury a o tři roky později 
byl zakoupen automatizovaný knihovní 
systém clavius. do něj byla převedena 

kartotéka, ovšem katalogizační lístky 
přepisovali brigádníci neobeznámení 
s knihovnickými standardy. docházelo 
k multiplicitám, každý ročník časopisu 
byl zapisován pod samostatným zázna-
mem, mezi klíčovými slovy se nejčastěji 
objevoval termín sbírková kniha. knihov-
na sice disponovala on-line katalogem, 
přesto bylo vyhledávání pro čtenáře nevy-
hovující a musel se obracet na knihovníka, 
který raději využíval kartotéku.

V souvislosti s chystanou změnou 
katalogizačních pravidel jsme se rozhod-
li požádat o dotaci z programu VIsk 3. 
Předcházelo tomu navázání spolupráce 
se souborným katalogem čr, která za-
čala v roce 2014.

V rámci projektu „zkvalitnění služeb 
badatelům“ jsme plánovali přejít z for-
mátu unimarc na MArc21, vytvořit 
v badatelně počítačové pracovní místo 
s přístupem na internet, pomocí pro-
tokolu z3950 stahovat kvalitní záznamy 
a zakoupit speciální knižní skener. Žá-
dost jsme podávali na konci roku 2014, 
uspěli jsme a v průběhu roku 2015 se celý 
projekt realizoval. Můžeme říci, že splnil 
naše očekávání. největším přínosem byla 
jednoznačně spolupráce se souborným 
katalogem čr, ať už šlo o  možnost 
stahovat kvalitní záznamy nebo odesílat 
naše data.
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Měli jsme zakoupenou licenci na 
evidenci knižního fondu do 20 000 svaz-
ků. V roce 2017 jsme se začali přibližovat 
horní hranici a zároveň knihovnickým svě-
tem proběhla zpráva, že systém clavius už 
nebude nadále podporován. hledali jsme 
řešení a naše pozornost se opět upřela na  
program VIsk 3. Podmínky zůstaly téměř 
stejné, prodloužila se však doba udrži-
telnosti projektu ze tří na pět let a celkově 
se zpřísnilo posuzování žádostí.

tentokrát jsme se rozhodli projekt 
postavit na regionální spolupráci tří mu-
zejních knihoven (Pardubice, chrudim 

a Vysoké Mýto). společně s kolegyněmi 
jsme pečlivě prostudovaly nabídku kni-
hovnických programů na trhu, nechaly 
si je představit od firemních zástupců 
a navštívily knihovny, které je používají. 
stěžejním bodem projektu bylo vytvoření 
souborného katalogu muzejních knihoven 
Pardubického kraje. V našem malém vý-
běrovém řízení jsme zvolili program Ver-
bis. společný záměr uspěl a všechny tři 
muzejní knihovny byly v dotačním řízení 
podpořeny. 

V uplynulém půlroce jsme se snažily 
upravit program tak, aby fungoval i pro 

specifické potřeby muzejních knihoven 
– chybějící či duplicitní přírůstková čís-
la, speciální pole pro sbírkové knihy, tisk 
katalogizačních karet a další drobnosti, 
které knihovníci muzeí a galerií dobře 
znají. 

nyní máme k dispozici funkční 
webový katalog (pro jednotlivé knihov-
ny a souborný), katalogizační moduly, 
výpůjční protokol, modul revize a velkou 
rezervu v počtu záznamů do budoucích 
let. z pohledu knihovníka je práce efek-
tivnější a jednodušší a doufáme, že i naši 
uživatelé jsou spokojeni. 

noví předsedové komisí aMG

archeologická komise aMG 
PhDr. Karel Sklenář, DrSc., Národní 
muzeum, individuální člen AMG
Počet členů: 40 institucí (58 zástup-
ců), 1 individuální člen

botanická komise aMG 
Mgr. Lukáš Krinke, Sládečkovo 
vlastivědné muzeum v Kladně
Počet členů: 35 institucí (53 zástup-
ců), 1 individuální a 1 čestný člen

etnografická komise aMG 
Mgr. Michal Chmelenský, Západo-
české muzeum v Plzni 
Počet členů: 58 institucí (106 zá-
stupců), 12 individuálních a 4 čestní 
členové

Geologická komise aMG 
RNDr. Blanka Šreinová, Národní 
muzeum, individuální členka AMG
Počet členů: 29 institucí (42 zástup-
ců), 12 individuálních členů

knihovnická komise aMG 
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., 
Muzeum Jindřichohradecka
Počet členů: 72 institucí (109 zástup-
ců), 16 individuální členové

komise konzervátorů-
restaurátorů aMG
Ing. Ivo Štěpánek, Technické muze-
um v Brně
Počet členů: 73 institucí (260 zá-
stupců), 25 individuálních a 2 čestní 
členové

komise regionální historie 
Moravy a Slezska aMG 
Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D., Moravské 
zemské muzeum
Počet členů: 45 institucí (116 zástup-
ců), 2 individuální členové

Muzeologická komise aMG 
PhDr. Jan Dolák, Ph.D., Univerzi-
ta Komenského v Bratislavě, indivi-
duální člen AMG
Počet členů: 19 institucí (30 zástup-
ců), 9 individuálních členů

Zoologická komise aMG 
RNDr. Jiří Šebestian, CSc., Prácheň-
ské muzeum v Písku
Počet členů: 34 institucí (56 zástupců)

komise pro muzejní 
management aMG
– – –

komise muzejních historiků 
aMG 
PhDr. Luděk Beneš, individuální člen 
AMG
Počet členů: 34 institucí (42 zástupců)

komise pro práci s veřejností 
a muzejní pedagogiku aMG
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., ÚAM FF 
MU – Oddělení muzeologie
Počet členů: 50 institucí (85 zástup-
ců), 9 individuálních členů

komise pro bezpečnost 
v muzeích aMG
Ing. Martin Mrázek, Ph.D., Tech-
nické muzeum v Brně
Počet členů: 14 institucí (15 zástup-
ců), 1 individuální a 1 čestný člen

numismatická komise aMG 
PhDr. Luboš Polanský, Národní mu-
zeum, individuální člen AMG
Počet členů: 11 institucí (13 zástup-
ců), 6 individuálních členů

Podrobné informace viz Výroční 
zpráva AMG za rok 2018 na http://
cz-museums.cz.



22 Věstník AMG 4 /2019

PersonálIe

dne 16. června 2019 se v Muzeu 
středních brd ve strašicích slavilo. toho 
dne se totiž jeho ředitel rndr. Martin 
lang (1954) dožil půlkulatého jubilea. 

Absolvent staroslavného ma-
lostranského Gymnázia Jana nerudy, 
pokračoval druhou maturitou na střední 
zdravotnické škole na Alešově nábřeží. 
do života praktického nastoupil coby ra-
diologický laborant. V nemocnici však ne-
vydržel dlouho. hluboký zájem o přírodu 
jej zakrátko dovedl k povolání geologa. 
doplnil si vzdělání na Přírodovědecké 
fakultě univerzity karlovy a získal dokto-
rát v oboru základní a ložiskové geologie 
a geochemie. kromě několika výborných 
učitelů (za všechny zmiňme vynikající 
petrology prof. rndr. Jiřího kontu, drsc., 
a prof. rndr. Ferryho Fediuka, drsc.) jeho 
odbornou dráhu výrazně ovlivnilo tehdy 
těžce postižené životní prostředí hlavního 
města s vážnými dopady na památkový 
fond. Právě proto se začal vědecky vě-
novat tzv. nemocem stavebního a deko-
račního kamene a geofaktorům odpadů, 
ekologickým auditům, dozorům nad de-
kontaminacemi geologického prostředí 
nejen po průmyslové, ale i po zemědělské 
velkovýrobě a odpadovému hospodářství 
velkých demoličních celků.

Muzeum je odedávna sídlem múz 
a tak není divu, že se Martin lang ne-
věnuje jen odborné činnosti, ale zlákala 
jej krásná literatura, poezie a dokonce 
i divadlo. Pro děti vydal (Na týden) Po-
hádky z mirošovské zahrádky, s malířem 
Václavem Šestákem sbírku básní Po 
brdech s paletou a perem. Ve chvílích 
volna se věnuje coby režisér a scénárista 
ochotnickému divadlu, které odehrálo 
i několik jeho autorských jednoaktovek. 

za všechny kolegy, přátelé a ka-
marády (a věru, že jich není málo) přeji 
rndr. Martinu langovi hodně zdraví, sil 
a tvůrčího elánu do dalších let. Martine, 
buď tu s námi ještě dlouho!

aLEŠ ČESaL

luděk beneš 
jubilant
dalším letošním jubilantem, který slaví 
půlkulaté životní výročí, je Phdr. luděk 
beneš. narodil se v roce 1954 ve Frýdku 
Místku. Po absolvování Gymnázia Petra 
bezruče tamtéž vystudoval obor historie 
a němčina na Filosofické fakultě univerzi-
ty Palackého v olomouci. Školu absolvoval 
v roce 1979 a v témže roce zahájil svou 
profesní dráhu jako historik okresního 
muzea Mladá boleslav. od roku 1990 
do odchodu do důchodu v roce 2017 
zde zastával funkci ředitele, se změnou 

Přestože sloužil většinu živo-
ta hlavnímu městu, ať již jako geolog 
a geochemik nebo třeba i jako starosta 
Městské části Praha – slivenec, dal před 
svým padesátým rokem Praze sbohem. 
Přestěhoval se do Mirošova do domu 
uprostřed veliké zahrady po prarodičích. 
započal zcela novou profesní dráhu v Mu-
zeu dr. bohuslava horáka v rokycanech, 
kde působil jako kurátor a vedoucí pale-
ontologického oddělení. kromě sbírek se 
věnoval právě montánním dějinám regi-
onu, které popularizoval v knihách Sága 
černého zlata pod Brdy a Kterak železo 
z moře do Rokycan přišlo. teoretické mu-
zejní vzdělání si doplnil v obou kursech 
Školy muzejní propedeutiky a intenzivním 
sebevzděláváním. nesouhlas se způso-
bem vedení rokycanského muzea jej na-
krátko odvedl zpět do Prahy, kde pracoval 
v národním technickém muzeu na pozici 
vedoucího oddělení hornictví a hutnictví. 
Jen bůh ví, jak dlouho by v ntM vydržel, 
kdyby se ve strašicích, známé bráně do 
středních brd, nezačal formovat projekt 
tamního regionálního muzea. od počát-
ku byl externím konzultantem projektu, 
aby se po udělení grantu eu stal jeho 
manažerem, posléze kurátorem a ko-
nečně ředitelem nově vzniklé instituce. 
spolu s kolegou Mgr. tomášem Makajem 
a starostou obce strašice Jiřím háhnerem 
tak stál u kolébky tohoto muzea a dovedl 
jej až do dospělosti. Přešly dva opravdu 
perné roky, kdy kromě vlastní stavební 
rekonstrukce dvou kasárenských budov 
a přilehlé, zanedbané zahrady, vznikly 
expozice věnované kulturnímu odkazu 
a přírodnímu bohatství středních brd 
a Podbrdska. 

Po dnes již desetileté existenci se 
muzeum stalo respektovanou regionální 
a vědeckou institucí. Pochlubit se může 
i bohatou publikační činností, na níž má 
lví podíl i rndr. Martin lang. kromě řady 
příspěvků v odborných periodikách dál 
prezentuje a popularizuje těžební a prů-
myslovou historii regionu. zmínit musí-
me též jeho podíl na zřízení chráněné 
krajinné oblasti brdy. kromě muzejnictví 
externě působí na Fakultě elektrotechniky 
západočeské univerzity v Plzni. 
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zřizovatele v roce 2003 funkci ředitele 
Muzea Mladoboleslavska. svůj profesní 
zájem nevěnoval pouze této instituci, ale 
aktivně se po sametové revoluci zapojil do 
práce nově vzniklé Asociace muzeí a gale-
rií české republiky. V letech 1994–1997  
a  2000–2018 byl členem exekutivy 
AMG, v letech 2009–2012 prvním 
místopředsedou a v letech 2012–2015 
předsedou AMG. několik let byl ředi-
telem národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. spolupracuje se zahraniční-
mi kolegy na přípravách seminářů a se-
tkávání českých, bavorských, saských 
a hornorakouských muzeí. V roce 2015 
se stal členem rady státního fondu kul-
tury čr. Je dlouholetým členem výbo-
ru Pekařovy společnosti českého ráje 
a předsedou Vlastivědné společnosti 
Mladoboleslavska. kromě autorství vý-
stav, přednášek apod. se luděk beneš 
věnuje i publikační činnosti, je autorem 
knihy Osobnosti Mladoboleslavska, 
spoluautorem publikací Mladoboleslav-
sko v proměnách času, Dolní Bousov – 
moje město a dalších. Je také autorem 
několika hesel v Biografickém slovníku 
České republiky a řady článků a příspěv-
ků ve sbornících, regionálních časopi-
sech i denním tisku. 

osobně znám luďka řadu let jako 
přemýšlivého, klidného a vstřícného ko-
legu, který se i přes odchod do důchodu 
nadále věnuje aktivitám AMG – je členem 
redakční rady Věstníku AMG a předsedou 
komise muzejních historiků AMG. Přeju 
mu do dalších let především zdraví a neu-
tuchající elán do již dobrovolné práce pro 
obory historie a muzejnictví.

MiLEna BuRDyCHová

Odešel jeden 
z protagonistů 
přelomové doby
dne 12. května 2019 zemřel po těžké 
nemoci Phdr. Jan Munk, csc., osobnost, 
která se významným způsobem podílela 

na událostech přelomové doby, jež naší 
zemi dala novou tvář. 

narodil se 22. září 1946 v rodině, 
která byla těžce postižena nacistickou 
genocidou Židů. oba jeho rodiče bě-
hem války ztratili své původní partnery 
a po celý další život si nesli vzpomínky 
na tragické události, které přinesly 
smrt i většině jejich příbuzných. s tímto 
těžkým dědictvím minulosti se postupně 
seznamoval i mladý Jan, jenž pak o to 
citlivěji vnímal nerovnoprávné postavení 
Židů ve společnosti a projevy skrytého 
i otevřeného antisemitismu. 

Po ukončení studií a získání dok-
torátu na univerzitě karlově se věnoval 
především sociologickému výzkumu. Pa-
třil k těm mladým intelektuálům, kteří 
naléhavě pociťovali potřebu politických 
změn a přivítal proto pád tzv. reálného 
socialismu v listopadu 1989. 

V roce 1990 úspěšně absolvoval vý-
běrové řízení na nového ředitele Památ-
níku terezín. nastoupil tak do instituce 
připomínající památku obětí represivní-
ho zařízení, v němž trpěli jeho rodiče. 
V této funkci pak působil 27 let a vedl 
důslednou transformaci organizace, jež 
rychle získávala novou tvář i zaslou-
žený respekt doma i v zahraničí. svým 
nadšením a  cílevědomostí dokázal 

strhnout své spolupracovníky i další domá-
cí a zahraniční odborníky. díky tomu se 
podařilo dosavadní terezínské expozice 
poznamenané dřívější vládnoucí ideologií 
v poměrně krátké době nahradit novými, 
přinášejícími objektivní hodnocení histo-
rických událostí, a celkově vtisknout celé 
instituci nový ráz. 

hlavní pozornost Jan Munk nejprve 
věnoval naléhavé potřebě objektivního 
zpracování a výkladu dějin holokaustu. 
Jak známo zejména ti nemnozí, kteří geno-
cidu Židů přežili, chtěli na našem území 
důstojným způsobem připomínat tragické 
události a památku obětí právě v místě, 
kde bylo umístěno židovské ghetto. návrhy 
na vybudování Muzea ghetta v terezíně 
ale byly po roce 1948 opakovaně zamítá-
ny. teprve rok 1989 vytvořil zcela novou 
situaci. díky podpoře polistopadových po-
litiků v čele s Václavem havlem mohlo být 
Muzeum ghetta slavnostně otevřeno již na 
podzim roku 1991 u příležitosti 50. výročí 
zahájení deportací Židů z bývalého Protek-
torátu čechy a Morava. 

dnes je možno v Památníku terezín 
zhlédnout celkem 17 stálých expozic vě-
novaných historii terezínského ghetta, 
policejní věznice gestapa v Malé pevnosti, 
koncentračního tábora a podzemních 
továren u litoměřic, poválečného in-
ternačního tábora pro němce a dalším 
tématům. každoročně je také otevírána 
řada krátkodobých výstav.

V uplynulých necelých třech deseti-
letích Památník terezín zrekonstruoval 
řadu objektů a areálů. nejznámějším 
z nich se stala unikátní modlitebna z doby 
ghetta zpřístupněná v 90. letech, která 
nemá obdoby v žádném z jiných bývalých 
ghett či koncentračních táborů.

soustavnou pozornost věnoval Jan 
Munk výzkumné a sbírkotvorné činnosti, 
podporoval digitalizaci sbírek a jejich 
postupné umísťování na webové stránky 
památníku. stále významnější místo pak 
v práci instituce zaujímala činnost vzdě-
lávací. 

tyto aktivity podporoval také svým 
působením na půdě mezinárodních 
organizací. navázal přitom přátelské 
kontakty s řadou zahraničních osobností, 
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mezi něž patřila například i Madeleine 
Albrightová.

zároveň je třeba zdůraznit, že Jan 
Munk v polistopadové éře zastával vý-
znamné funkce v židovských organiza-
cích. Po tři funkční období byl předsedou 
Federace židovských obcí v české repub-
lice, poté až do své smrti působil jako 
předseda Pražské židovské obce.

PozVánkA nA VýstAVu

zdálo by se, že při tak velkém pra-
covním vytížení mu už nezbýval čas na 
rodinný život a přátele. opak však byl 
pravdou. byl znám jako starostlivý otec, 
který nikdy svou rodinu nezanedbával 
a měl řadu přátel, kteří mu pomáhali ve 
volných chvílích načerpat nové síly. nebyl 
žádný asketa, nepohrdl sklenkou dobrého 
vína a rád si pochutnal na dobrém jídle. 

nezkazil žádnou legraci a měl dar trpělivé 
komunikace.

lidé, kteří s Janem Munkem spolu-
pracovali nebo se s ním při různých pří-
ležitostech setkávali, nezapomenou na 
člověčenství, které z něj vyzařovalo. Je 
těžké uvěřit tomu, že s námi zůstane již 
jen ve vzpomínkách. 

voJtĚCH BLoDiG

lavutara /  
cestami romských 
muzikantů a jejich 
písní
Muzeum romské kultury
8. května 2019 – 3. května 2020

od šlechtických dvorů, venkovských mu-
zik, městských kaváren až po prestižní 
světová pódia jsou romové světu známí 
jako hudebníci, neboli lavutara. stejno-
jmenný výstavní projekt muzea před-
stavuje hudbu romů jako živou kulturu 
z perspektivy jejích aktérů na základě 
výzkumu sledujícího několik významných 
hudebních rodin žijících v brně, ve kte-
rých se předává hudební řemeslo z gene-
race na generaci. Výstava byla zahájena 
7. května 2019 současně s doprovodným 
programem v podobě koncertní řady Hu-
dební léto v Muzeu romské kultury. 

Jak vystavovat hudbu? Muzeum 
ve svých fondech obsahuje rozsáhlou 
kolekci hudební kultury romů. Vedle 
sbírkotvorné činnosti je zároveň aktivním 
iniciátorem lokálního hudebního živo-
ta prostřednictvím veřejných událostí 
v podobě vernisáží, vzpomínkových ve-
čerů, pietních aktů, literárních čtení ad., 
při jejichž příležitostech jsou pravidelně 
pořádány koncerty a hudební vystou-
pení. společně s hudebně vydavatelskou 
činností vedla v minulosti tato aktivita 

k vybudování úzkých kontaktů s romskými 
hudebníky. to bylo v rámci výstavy využito 
jako jedinečná příležitost k představení 
hudby romů intimním pohledem zpro-
středkovaným osobními vztahy s přímými 
aktéry.

snaha co nejefektivněji zhodnotit 
tuto specifickou pozici muzea formovala 
výstavní záměr v podobě dvou základních 
východisek. zaprvé výstava ve vysoké míře 
prezentuje hudební kulturu z perspektivy 
samotných hudebníků. tento rozměr byl 
realizován prostřednictvím dlouhodo-
bého výzkumu formou individuálních 
rozhovorů s hudebníky, organizátory 
hudebního života, provozovateli zařízení 
s hudebním programem a s výrobci, re-
staurátory a prodejci hudebních nástrojů. 
se stejným okruhem čítajícím na desítky 
významných osobností lokální hudební 
kultury byla dále organizována série 
tří kolektivních pamětnických setkání. 

Audiovizuální a písemné záznamy vý-
povědí aktérů se staly přímou součástí 
výstavy. romští hudebníci se přípravy 
účastnili i na úrovni realizačního týmu. 
Jazzový klavírista radek bagár spolupra-
coval na vytvoření prostorové parafráze 
svého vlastního obchodu s hudebními 
nástroji, který sídlí v sousedství muzea, 
a renomovaný hudebník, spisovatel a pu-
blicista Gejza horváth spolupracoval na 
pozici externího kurátora. 

zadruhé výstava nabízí možnost se-
známit se s hudbou romů prostřednic-
tvím přímé zkušenosti skrze bohaté 
množství autentických audiovizuálních 
záznamů hudebních vystoupení, kon-
certů, zkoušek, spontánního domácího 
hraní, hraní na svatbách, zábavách a při 
dalších příležitostech. Vedle materiá-
lů archivních jsou prezentovány i pů-
vodní, které byly pořízeny kurátorským 
týmem. V tomto okruhu záznamů jsou 
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videoprojekce s rozhovory romských hudebníků
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PozVánkA nA VýstAVu

při rozšiřování svého již barvitého poten-
ciálu. termín pátého setkání byl stanoven 
na 23. září 2019 a koordinátorkám sku-
piny pracující v rámci komise pro práci 
s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
se již začínají scházet poutavá témata 
k dialogu i k praktickému vyzkoušení.

Jednání Plzeňské 
krajské sekce 
aMG
DaGMaR viLEtová
Městské MuzeuM zbIroh 
A MuzeuM J. V. sládkA

dne 25. února 2019 se v pracovně ře-
ditele západočeského muzea v Plzni 
Phdr. Františka Frýdy uskutečnilo se-
tkání Plzeňské krajské sekce AMG. dů-
vodem bylo provést volbu předsedy sek-
ce, jak ukládá usnesení XII. sněmu AMG 
z Ústí nad labem. Jednání se zúčastnily 
I. místopředsedkyně AMG Phdr. Jana 
hutníková a nová předsedkyně revizní 
komise AMG Phdr. radka křížková čer-
vená, které přítomné seznámily s aktuální 
činností exekutivy AMG a podaly bližší 
informace o personálních změnách na 

i netradiční formáty, jakým je například 
videoinstalace pro tři projekční plátna 
instalovaná do blackboxu prezentující 
10 hudebních osobností v kombinované 
situaci rozhovoru a hry na hudební ná-
stroj. specifickou výstavní strategií se 
v tomto ohledu stala organizace kon-
certní řady Hudební léto v MRK, jejíž au-
torsky zpracované pódium na muzejním 
dvoře se stalo pomyslným dalším vý-
stavním sálem a zároveň jednou z od-
povědí kurátorského týmu na otázku, 
jakým způsobem jako muzejní instituce 
přistoupit k vystavování hudební kultury.

z čInnostI AMG

Muzeum škole / 
škola muzeu
Jitka kRáLová – iva vaCHková
koMIse Pro PrácI s VeřeJností 
A MuzeJní PedAGoGIku AMG

také v letošním roce vyvíjí aktivní činnost 
pracovní skupina zaměřená na spolupráci 
mezi muzeem a školou. dne 18. března 
2019 se realizovalo úspěšně již čtvrté 
setkání v přátelském prostředí Muzea 
hlavního města Prahy. V jeho historické 
hlavní budově se sjelo více než padesát 
účastníků, především muzejních eduká-
torů. V dopoledním bloku ve svém pří-
spěvku uvedla Mgr. et MgA. Iva Vach-
ková, Ph.d., z hostitelské organizace 
posluchače do výchozí roviny vztahu 
mezi muzeem a  školou při plánování 
a vlastním uskutečňování vzdělávacích 
programů nejen v muzeu. nejdůležitější 
informace se týkaly vztahu mezi muzejní-
mi edukátory a učiteli přímo na místě, 
při průběhu programu. následně npor. 
Mgr. tomáš svoboda, vedoucí obvodního 
oddělení Policie čr Mělník, nastínil zá-
klady právního povědomí pro edukátory. 
Promptně reagoval na vodopád dotazů 
vážících se především k právní stránce 
konání edukačních akcí mimo vlastní 

prostředí paměťových institucí. Pak již 
tradičně volili muzejní pedagogové z dvo-
jice praktických seminářů opakujících se 
po přestávce v odpoledním bloku. náměty 
seminářů opět vyšly z jejich zájmu a po-
třeb. Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ph.d., 
vedla seminář zaměřený na praxi pořádání 
muzejních příměstských táborů. semi-
naristé se zabývali jejich organizačním 
zajištěním i obsahovou náplní. druhý se-
minář připravený Mgr. silvií čermákovou 
z Muzea Vysočiny Jihlava a Mgr. Jitkou 
královou z regionálního muzea Mělník 
se zaměřil na téma muzejní edukace 
ve veřejném prostoru. Jihlavská eduká-
torka seznámila účastníky semináře se 
spektrem aktivit určených pro veřejný 
prostor v Jihlavě. zaměřila se na překážky 
a úskalí, které takové přístupy k edukaci 
mohou přinášet, a představila některé 
metody, jak je překonávat. Mělnická mu-
zejní pedagožka vystoupila se zamyš-
lením nad interdisciplinárním vnímáním 
veřejného prostoru a současně nabídla 
postřehy ze své každodenní praxe. Ve 
společné debatě zazněly pak konkrét-
ní zkušenosti s využíváním veřejného 
prostoru k muzejní činnosti a edukaci 
z dalších měst a institucí. dvojnásobný 
počet účastníků a pozitivní zpětná vazba 
k volbě diskutovaných témat je více než 
potěšující. svědčí o profesním zápalu 
edukátorské flotily českých muzeí a galerií 

První sál v přízemí muzea představu-
je hudbu romů v evropském kontextu. 
Přibližuje místní i časové souvislosti, jež 
vedly k rozvoji významných hudebních 
kultur různých skupin evropských romů 
a  také k formování hudebního výrazu 
romů, kteří v dnešní době žijí v české 
republice. navazující část ve druhém pa-
tře přibližuje brněnskou hudební kulturu 
romů od poválečných let do současnosti. 
Prezentuje klíčové hudební osobnosti 
a skupiny, důležitá centra místního hu-
debního života a vybrané reálie, které 
svým významem dalece přesáhly město 

brno i samotný hudební kontext. na pů-
dorysu lokálního výzkumného vzorku je 
dále představena povaha a pozice hudby 
v romských rodinách a aspekty hudby 
jako profesionální obživy, které zprostřed-
kovávají autentický vhled do hudby romů 
jako živé kultury na obecnější úrovni. 

Výstava představuje hudbu romů 
jako prostor autentického setkání a ko-
munikace živých lidí, přirozenou praxi 
života, žitou realitu všedního i svátečního 
dne a nezastupitelnou formu individuální-
ho i kolektivního sebevyjádření.

MatyáŠ DLaB
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z čInnostI AMG

Mk čr. členy sekce zaujala zpráva o při-
pravované novele zákona o zbraních, kte-
rá se dotkne muzeí, v jejichž sbírkách se 
zbraně nacházejí. Phdr. František Frýda 
hovořil o této problematice i v souvislosti 
se zbrojními průkazy, problematikou zápi-
su v ces a výjimkách u konkrétních fon-
dů. dále se projednávala příprava zákona 
o muzeích, který muzejní instituce postrá-
dají od zániku staré normy z roku 1954. 
novinkou bylo seznámení s vydáním šesté 
emise členských průkazů AMG, které bu-
dou bez uvádění čísla občanského průka-
zu (v souvislosti s GdPr). členové sekce 
byli rovněž seznámeni s výpovědí Memo-
randa o vzájemné spolupráci mezi NPÚ 
a AMG z roku 2013 a vzali na vědomí 
zánik platnosti uznávaní průkazů AMG 
při návštěvě památkových objektů nPÚ. 
k volbě nového předsedy Plzeňské kraj-
ské sekce AMG došlo koncem jednání. 
Přítomní jednohlasně potvrdili dosavadní 
předsedkyni Mgr. dagmar Viletovou pro 
nadcházející tříleté období. V následující 
debatě se členové AMG zabývali regi-
onálními otázkami a plány Plzeňského 
kraje v oblasti kultury.

kolegium 
zasedalo v Žatci
RaDMiLa HoLoDňáková
reGIonální MuzeuM k. A. PolánkA 
V ŽAtcI

Ve středu 27. března 2019 se v zase-
dacím sále staré papírny sešli zástupci 
kolegia muzeí královských měst AMG 
na svém pracovním jednání. Projednává-
ny byly aktuální otázky z činnosti AMG, 
z  legislativy i příprava nového záko-
na o  muzeích. dále byly diskutovány 
možnosti spolupráce členských muzeí 
AMG při přípravě a zápůjčkách výstav, 
aktuální situace v jednotlivých institu-
cích, organizace Muzejních nocí, realiza-
ce expozic či rekonstrukcí ad. na závěr 
zasedání si přítomní prohlédli depozi-
táře žateckého muzea, byli seznámeni 

s jejich provozem a technickým vyba-
vením a navštívili i výstavu o netopýrech 
a expozici o průmyslové výrobě v Žatci. 
Jednání se zúčastnili ředitelé a zástupci 
z Městského muzea ve slaném, oblast-
ního muzea v lounech, Muzea t.  G. M. 
rakovník, západočeského muzea v Plzni 
– Muzea dr. bohuslava horáka v roky-
canech, Městského muzea a Muzea 
J. V. sládka ve zbiroze a regionálního 
muzea k. A. Polánka v Žatci.

Seminář 
muzejních 
archeologů 
v uherském 
hradišti
kaREL SkLEnář
ArcheoloGIcká koMIse AMG

Ve dnech 29.–31. května 2019 proběhl 
ve starém Městě u uherského hradiště 
a v uherském hradišti ve spolupráci se 
slováckým muzeem 47. seminář Arche-
ologické komise AMG. Jeho hlavním 
tématem se stala „ochrana a uchování 
sbírek v muzeích a památkových institu-
cích“. Jednání se zúčastnilo 62 zájem-
ců z muzeí, ústavů archeologické péče 
a dalších památkových institucí i sou-
kromoprávních subjektů zabývajících se 
archeologickou činností. 

odpolední zasedání prvního dne 
proběhlo v historickém jezuitském sklepě 
pod kostelem sv. ducha na náměstí Velké 
Moravy. Po proslovech starosty starého 
Města u uherského hradiště Josefa 
bazaly a ředitele slováckého muzea 
v uherském hradišti Phdr. Ivo Frolce ná-
sledovala zpráva o činnosti komise v uply-
nulém období, kterou podal předseda 
komise Phdr. karel sklenář, drsc. Úvodní 
referát přednesla Ing. Alena selucká 
z technického muzea v brně pod ná-
zvem „Preventivní konzervace muzejních 
sbírek (se zaměřením k archeologickým 

artefaktům)“. Po diskusi k tomuto pří-
spěvku proběhla firemní prezentace regá-
lových systémů a možností archivace. 
závěrem programu přednesla Mgr. dana 
Menoušková ze slováckého muzea infor-
mace o archeologii regionu. Po přestáv-
ce se účastnici přesunuli do Památníku 
Velké Moravy, kde podal odborný výklad 
autor zdejších výzkumů doc. Phdr. luděk 
Galuška, csc., z MzM. byl předveden 
videoprogram pro návštěvníky a násle-
dovala individuální prohlídka.

druhý den semináře byl věnován 
celodenní exkurzi, kterou řídila Mgr. dana 
Menoušková. Program byl zahájen pro-
hlídkou starého Města-Špitálky s nega-
tivem základů velkomoravského kostela, 
paleolitických lokalit u uherského hra-
diště-Jarošova (lyžařský vlek) a Mařatic 
(rochus) a dále negativu zdiva velko-
moravského klášterního centra raně 
křesťanského charakteru v uherském 
hradišti-sadech. dopoledne jsme zakon-
čili návštěvou Muzea lidových pálenic ve 
Vlčnově, kde bylo přijato usnesení semi-
náře. Po obědě v historické tvrzi v hluku 
jsme se odebrali do Modré, abychom si 
prohlédli archeoskanzen, negativ základu 
velkomoravského kostela a jeho repliku. 
odtud se účastníci vrátili do uherského 
hradiště, kde následovalo večerní nefor-
mální setkání v Jezuitském sklepě.

na dopoledne třetího dne byla 
přichystána návštěva výstavy „umění 
Pravěku. Pravěk umění“ ve slováckém 
muzeu, komentované prohlídky histo-
rického jádra uherského hradiště a věz-
nice známé z politických procesů 50. let 
20. století. tím byl ukončen program 
semináře, který proběhl zdařile, bez 
jakýchkoli potíží a k plné spokojenosti 
všech účastníků. za perfektní organizaci 
je třeba poděkovat především Mgr. daně 
Menouškové a jejím kolegům ze slovácké-
ho muzea v uherském hradišti. 

V usnesení semináře uložili jeho 
účastníci výboru Archeologické komise 
AMG provést aktualizaci adresáře ar-
cheologů v muzeích a památkové péči 
a převést jej do elektronické podoby, 
dostupné na stránkách české archeolo-
gické společnosti, nadále sledovat vývoj 
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oborové legislativy a provést výběr ná-
mětu a termínu 48. semináře muzejních 
archeologů, který se bude konat v příštím 
roce ve Vojenském technickém muzeu 
VhÚ v lešanech.

Muzeologové se 
sešli v brně
anna koMáRková
Výkonná ředItelkA AMG

dne 27. května 2019 se v příjemném 
prostředí technického muzea v brně ke 
svému každoročnímu plenárnímu zase-
dání sešla Muzeologická komise AMG. 
Její členové vzali na vědomí zprávu před-
sedy Phdr. Jana doláka o aktuálním dění 
v AMG a činnosti komise za uplynulé 
tři roky. Informace o současném stavu 
členské základny přednesla Mgr. Žaneta 
Marešová. Přítomní se shodli, že vážným 
problémem je dlouhodobá pasivita ně-
kterých členů. Plenární zasedání proto 
uložilo výboru provést revizi a navrhnout 
tyto členy na vyloučení. následovala roz-
sáhlá diskuse o aktivitách komise v ná-
sledujícím období. V plánu je uspořádat 
s podporou rozpočtu AMG dvoudenní 
seminář zaměřený na aktuální muzeolo-
gické téma, přičemž jako možní nositelé 
budoucích projektů byly vytipovány ná-
rodní technické muzeum, technické mu-
zeum v brně či Židovské muzeum v Praze. 
členové komise pak jednomyslně zvolili 
předsedou Phdr. Jana doláka, a dále za 
členy výboru individuální členku AMG 
Mgr. et Mgr. lenku Šimo, Mgr. Žanetu 
Marešovou z Židovského muzea v Praze, 
Mgr. Václava rutara z ntM a Mgr. Josefa 
Večeřu z tMb. diskusní fórum pokra-
čovalo představením činnosti muzeolo-
gických pracovišť v brně a bratislavě, 
o  kterých informovali Mgr. lucie Ja-
gošová, dis., a Phdr. Jan dolák. Účast-
níci zasedání byli seznámeni s novou lite-
raturou a projednána byla i otázka, který 
z členů komise bude uvedené publikace 
recenzovat a ve kterých časopisech by se 

z čInnostI AMG

Členové Muzeologické komise aMG
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tyto texty měly objevit. zasedání IcoFoM 
se letos uskuteční v rámci Generální 
konference IcoM v japonském kjótu.

– ze zaslaných materiálů

aktuální trendy 
ve výstavách 
s historickou 
tematikou
ZDEnĚk DuDa – PEtR ŠťovíČEk
Prácheňské MuzeuM V Písku – 
blAtské MuzeuM

komise muzejních historiků AMG ve 
spolupráci s Prácheňským muzeem 
v Písku uspořádala dne 9. dubna 2019 
v přednáškovém sále píseckého muzea 
odborné setkání na téma „Aktuální tren-
dy v muzejních výstavách s historickou 
tematikou“. seminář cílil především na 
muzejní historiky a další pracovníky mu-
zeí, otevřený ale byl i studentům a všem 
zájemcům o danou problematiku. Jedním 
z jeho důležitých dílčích cílů byla i kompe-
tenční a personální podpora komise mu-
zejních historiků AMG. Program semináře 
proto počítal také s dostatečným prosto-
rem pro formální i neformální diskuze. 
semináře se zúčastnilo 50 osob.

dopolední blok přednášek, sesta-
vený s cílem přinést teoretickou reflexi 

současného dění a trendů ve světě mu-
zejních výstav, zahájil Mgr. Pavel holman 
z technického muzea v brně s příspěvkem 
„Muzejní výstavní kritika a současné vý-
stavy s historickou tematikou“. Již v tom-
to úvodním příspěvku se dotkl dlouhodo-
bé bolesti českého muzejníctví, a sice 
„neexistence“ muzejní výstavní kritiky. 
Připomněl také význam dalšího, respek-
tive celoživotního vzdělávání pracovníků 
muzeí, což bylo téma, které se i v dalších 
referátech a diskuzích stále vracelo. 
Mgr. Irena chovančíková z Masarykova 
muzea v hodoníně promluvila na téma 
„Aktuální trendy v muzejním výstavnictví 
z pohledu národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis“. Pro řadu přítomných bylo její 
vystoupení vítaným pohledem do zákulisí 
soutěže, zaujaly především komentáře 
k jednotlivým soutěžním kritériím. do-
polední blok uzavřel Mgr. zdeněk duda 
z Prácheňského muzea v Písku, který se 
ve svém příspěvku nazvaném „od legi-
timizace k subverzi: Politika, výchova 
a ideologie ve výstavách s muzejní te-
matikou“ věnoval různým konceptům 
muzea a důsledkům a nárokům, jež mají 
nebo mohou tyto koncepty mít na podobu 
a obsah výstav. 

odpolední přednáškový blok přinesl 
i příklady aktuální praxe. Prezentovány 
byly dva výstavní projekty, cíleně jeden 
z většího regionálního muzea a jeden 
z  „malého“ městského muzea. sou-
časně jeden z nich představoval krát-
kodobou instalaci, zatímco druhý stálou 
expozici. Mgr. et Mgr. bohumír bernášek 
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z Prácheňského muzea v Písku představil 
výstavu „Jitex 70“. Mgr. Petr chlebec 
z Městského muzea v blatné v kontextu 
Pop history promluvil o několikaletém 
budování stálé expozice nazvané Dotýkat 
se povoleno… Muzeum součástí Pop His-
tory. Potěšitelné bylo, že obě prezentace 
přispěly k formulování otázek pro ná-
sledné, především neformální rozhovory 
účastníků. 

seminář uzavírala panelová dis-
kuze, jejímiž pozvanými hosty byli 
Mgr.  Irena chovančíková, Mgr. Pavel 
holman a Phdr. luděk beneš. Program 
byl koncipován dle obsahu jednotlivých 
bloků. závěr patřil výhledům a přáním 
do budoucna. ty byly formulovány vel-
mi konkrétně, především v návaznosti 
na přípravu muzejního zákona a potře-
by odpovídajícího oborového vzdělávání 
muzejních pracovníků. diskuze přinesla 
některé velmi podnětné otázky, nicméně 
z větší části se i vzhledem k časové dotaci 
a úmyslu dotknout se vícero témat ode-
hrávala spíše v obecné rovině.

Fakultativní částí semináře byla ko-
mentovaná prohlídka výstavy „Jitex 70“. 
na ni bezprostředně navázala neformální 
diskuze, v níž byla opět akcentována otáz-
ka potřeby muzejní výstavní kritiky. Přitom 
byl formulován staronový návrh začít s pu-
blikováním „pozitivních recenzí“, tedy re-
cenzními texty reagovat na příklady dobré 
praxe. tento návrh byl dále diskutován při 
jednání komise muzejních historiků AMG, 
jejíž další pravidelné setkání se uskutečni-
lo následujícího dne.

Zpráva z jednání 
ve Žďáru nad 
Sázavou
JaRoSLav MaRtínEk
MuzeuM VysočIny třebíč

druhé letošní zasedání krajské sekce 
Vysočina AMG se uskutečnilo ve čtvrtek 
20. června 2019 v prostorách Muzea 

nové generace na zámku ve Žďáru nad 
sázavou za účasti šesti členských or-
ganizací AMG. na úvod jednání před-
stavil nově zvolený předseda Ing. Jaro-
slav Martínek svůj záměr k zintenzivnění 
činnosti sekce v regionu, podle něhož by 
se měli její členové osobně setkávat na 
třech až čtyřech zasedáních za rok, v ná-
vaznosti na zasedání senátu AMG a vždy 
v jiné instituci, což umožní poznat blíže 
zázemí jednotlivých organizací i úkoly, 
které řeší.

V první části programu informoval 
předseda sekce o činnosti AMG. Aktuálně 
se jednalo o právě realizované mediální 
kampani již s výhledem na příští rok. 
zvláštní pozornost byla věnována ak-
tivitám AMG v legislativním prostředí 
v bezprostřední vazbě na muzejnictví 
(zákon č. 110/2019 sb., o zpracování 
osobních údajů, zákon o zbraních, zákon 
o munici, zákon č. 203/2006 sb., o ně-
kterých druzích podpory kultury). samo-
statně byla popsána snaha o přípravu 
muzejního zákona a ustanovení oborové 
rady muzeí jako poradního orgánu minis-
tra kultury. další zprávy se týkaly jednání 
AMG s rG čr, uzs čr, zástupci od-
borových svazů, Mk čr a MŠMt čr. 
nastíněna byla také problematika řešení 
nově připravované elektronické evidence 
muzejních sbírek (elVIs). následovaly 
informace o přípravě memorand o vzá-
jemné spolupráci AMG a předmětných 
subjektů v oblasti knihovnictví a právního 
poradenství. závěrečné body jednání se 
dotkly problematiky malých muzeí, jimž 
chce exekutiva AMG věnovat zvýšenou 
pozornost, setkání zástupců AMG a nM 
i přípravy podzimních kolokvií a seminářů.

zástupci krajské sekce Vysočina 
AMG velmi přivítali informace o kro-
cích vedoucích k přípravě samostatného 
muzejního zákona. zvláště pro muzea, 
která jsou součástí kulturních a infor-
mačních zařízení měst a obcí, by nová 
právní úprava mohla přinést zásadní 
oporu. z následující diskuze vyplynul 
návrh, aby AMG iniciovala novelu zákona 
č. 110/2019 sb., upravující tuto nově 
přijatou normu. novelou by se měly vy-
mezit patřičné výjimky pro sbírky muzejní 

povahy stejným způsobem, který požívají 
archiválie. k systému elVIs (vzhledem 
k jeho předpokládanému obecnému vy-
užití napříč muzejními institucemi v čr) 
vznesli zástupci sekce požadavek, aby 
byli průběžně informováni o jeho vývo-
ji. Aktuálně by uvítali alespoň základní 
informace o tom, jak má program fungo-
vat (včetně možnosti využití, nákupu 
licencí apod.) a jaký je časový harmo-
nogram jeho uvedení do provozu. s tím 
souvisel i další požadavek na informace 
o perspektivách programu deMus. Pře-
devším zda bude nadále vyvíjen a zda 
bude zajištěna i jeho podpora. Poslední 
bod diskuze se týkal společného projektu 
členů AMG na Vysočině, který je zatím 
na samém počátku svého vzniku. Jeho 
cílem by však měla být propagace všech 
sdružených organizací.

etnografický 
seminář v Přerově
PEtR ČíHaL – MiCHaL CHMELEnSký
sloVácké MuzeuM V uherskéM 
hrAdIŠtI – záPAdočeské MuzeuM 
V PlznI

Jarní seminář etnografické komise AMG 
se uskutečnil ve dnech 2.–3. dubna 2019 
v prostorách slavnostní zámecké síně 
Muzea komenského v Přerově. Akce se 
zúčastnilo 45 odborných pracovníků z 24 
institucí. Úvodního slova se ujal ředitel 
muzea Mgr. radim himmler a předseda 
etnografické komise AMG Mgr. Michal 
chmelenský. 

První jednací blok byl zahájen pří-
spěvkem Phdr. Jany Polákové, Ph.d., 
z MzM o mezioborovém projektu nAkI 
s názvem „kramářské tisky v brněnských 
historických fondech“. druhý referát 
přednesla bc. soňa krátká z regionální-
ho muzea ve Vysokém Mýtě, která infor-
movala o rukopisu Antonína hlineckého 
(1858–1938) s názvem Za svitu loučí. 
starou textilní techniku pletení na rámu 
(na krosience) představila Mgr. Milada 
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Fohlerová z Muzea regionu Valašsko ve 
Vsetíně. silva smutná z Městského muzea 
ve Velké bíteši, detašovaného pracoviště 
Muzea Vysočiny třebíč, prezentovala no-
minaci karmelské pouti ve farnosti heř-
manov na seznam nemateriálních statků 
tradiční lidové kultury kraje Vysočina. 
referát Phdr. Ilony Vojancové z národní-
ho muzea v přírodě, jeho pobočky Muzea 
v přírodě Vysočina, upozornil na jednotlivé 
jevy zapsané na seznam nemateriálních 
statků tlk Pardubického kraje a nositele 
tradice v tomto kraji v oboru lidových řeme-
sel. elektronický katalog výšivek ze sbírek 
slováckého muzea v uherském hradišti ve 
formátu tzv. flipping book, který je umístěn 
na webových stránkách muzea, představi-
ly Mgr. Marta kondrová a Mgr. Gabrie-
la směřičková. oslavy 100  let Muzea 
luhačovického zálesí přiblížila ve svém 
příspěvku s názvem „Muzeum staré jako 
československo“ Phdr.  blanka Petrá-
ková z Muzea jihovýchodní Moravy ve 
zlíně. Phdr. Irena ochrymčuková z Mu-
zea brněnska referovala o  dějinných 
okolnostech vzniku Podhoráckého muzea 
v Předklášteří. První blok jednání uzavřely 
referáty Mgr. Josefa urbana z Vlastivědné-
ho muzea v olomouci, jenž přítomné po-
zval na 15. odbornou konferenci „o lidové 
kultuře na hané“ a Mgr. Veroniky hrbáč-
kové z téže instituce, prezentující soutěž 
Stavba roku Olomouckého kraje.

Po přestávce následovala prohlídka 
zámku a jednotlivých stálých expozic Mu-
zea komenského v Přerově. druhý blok 
jednání započal příspěvkem Mgr. tomáše 

bernhardta ze západočeského muzea 
v Plzni o postupné digitalizaci sbírky 
skleněných negativů národopisného 
muzea Plzeňska. na něj navázal refe-
rát Mgr. Adama Murase z Ústavu ev-
ropské etnologie Filozofické fakulty 
Masarykovy univerzity, který nastínil 
praktické možnosti využití digitalizace 
dokumentačních fondů na Ústavu ev-
ropské etnologie pro jejich prezentaci ve 
veřejném prostoru. V dalším příspěvku 
Mgr. hana klimešová z regionálního 
muzea v litomyšli představila projekt 
s názvem „cestopisák Josefa Váchala“. 
V následujícím referátu hovořily Mgr. Pet-
ra hrbáčová, Ph.d., a Mgr. Markéta lu-
kešová z národního ústavu lidové kultury 
o Montessori dětské dílně v Muzeu vesni-
ce jihovýchodní Moravy ve strážnici. Poté 
následovalo krátké vystoupení Folklorní-
ho souboru haná Přerov pod vedením to-
máše barboříka prezentující typické tance 
včetně slovního vysvětlení jejich půvo-
du, významu a názvu. třetí a závěrečný 
blok jednání zahájila prof. Phdr. Alena 
křížová, Ph.d., z Ústavu evropské etno-
logie Filozofické fakulty Masarykovy 
univerzity, která informovala o možnosti 
publikování v časopisu Český lid. na ni 
navázala Phdr. Alena kalinová z MzM, 
jež představila poslední publikační po-
činy této instituce, především knihu 
Phdr. Jany Polákové, Ph.d., Čtrnáct 
barev Vánoc a monografii Josef Klvaňa 
od Phdr. heleny beránkové. následující 
referát Mgr. Alexandry zvonařové z Mu-
zea Jindřichohradecka představil tomáše 

krýzu (1838–1918), který je autorem 
největšího mechanického lidového be-
tlému na světě, a výstavu k 100. výro-
čí jeho úmrtí. závěr třetího jednacího 
bloku uzavřela Mgr. Markéta Palowská 
z ostravského muzea, jež představila 
nové akvizice jejich muzea ve sbírkovém 
fondu keramika. Předseda etnografické 
komise AMG Mgr. Michal chmelenský 
pak přítomné seznámil s nejdůležitějšími 
informacemi z jednání senátu AMG dne 
5. března 2019.

druhý den semináře byl věnován ex-
kurzím do vybraných obcí na Přerovsku. 
nejprve účastníci navštívili vesnické 
muzeum v Prosenici čp. 10. Poté násle-
dovala komentovaná prohlídka zvonařské 
dílny tomášková-dytrychová v brodku 
u Přerova a celý seminář byl zakončen 
prohlídkou Muzea Františka skopa-
líka v záhlinicích a návštěvou místního 
pivovaru a unikátní funkční sladovny.

Z kolegia muzeí 
kraje aloise 
Jiráska, boženy 
němcové a bratří 
Čapků
RuDoLf HavELka
Městské MuzeuM V JAroMěřI

dne 10. června 2019 se na pozvání 
Jiřího hladíka, ředitele Městského mu-
zea v novém Městě nad Metují, konalo 
mimořádné jednání kolegia muzeí kraje 
Aloise Jiráska, boženy němcové a bratří 
čapků. důvodem byl odchod Mgr. Milana 
horkého z pozice ředitele Muzea boženy 
němcové v české skalici, čímž kolegi-
um současně pozbylo svého předsedy. 
Mgr. Milanu horkému vyjádřili kolegové 
velký dík a uznání za dlouholeté, kvalitní 
a inspirativní vedení kolegia. 

Prvním bodem jednání byla vol-
ba nového předsedy, kterým byl zvolen 
Mgr. et Mgr. rudolf havelka, Ph.d., 
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ředitel Městského muzea v Jaroměři, 
vzděláním religionista a archeolog. ten 
vyjádřil vůli vést kolegium v intencích 
nastavených předchozím předsedou. 
Jde zejména o  vzájemné informování 
se o dění v jednotlivých institucích, pře-
dávání a případné zaujímání stanovisek 
k informacím z dění v AMG a směřování 
k prohloubení další spolupráce, například 
formou vzájemné propagace či realiza-
ce společných (výstavních, dotačních) 
projektů. 

dalším bodem programu byla disku-
ze o situaci v Muzeu boženy němcové, 
a to s vedoucí odboru kultury Městské-
ho úřadu v české skalici Mgr. Marti-
nou zálišovou, toho času pověřenou 
vedením této instituce. Problema-
tickým momentem byl zejména zánik 
právní subjektivity muzea k 30. červnu 
2019. nově je instituce vedena jako or-
ganizační složka města s vlastním ve-
doucím pracovníkem. tato právní forma 
je nicméně relativně běžná i u dalších 
muzeí kolegia. dotazy směřovaly pře-
devším k problematice odborné správy 
sbírek a zajištění kvalifikovaného perso-
nálního obsazení. Mgr. Martina zálišová, 
sama absolventka muzeologie, ujistila 
přítomné o maximální snaze zachování 
standardů kladených na řádné muzeum 

a nastínila kroky vedoucí k jeho dalšímu 
rozvoji. 

na závěr přijalo kolegium usnesení 
ve smyslu podpory úsilí vedení AMG 
v jednáních týkajících se zvyšování pla-
tů muzejních pracovníků. zároveň ko-
legium vyzvalo exekutivu a senát AMG, 
aby zaujaly formální stanovisko k praxi 
různého procentuálního růstu platů, který 
k počátku roku 2019 tvořil 10,9 % u za-
městnanců institucí zřizovaných Mk čr, 
oproti 5% růstu u pracovníků organizací 
podřízených Úsc. Jsme přesvědčeni, že 
tato diferenciace není opodstatněná ani 
z hlediska odborných požadavků kla-
dených na zaměstnance, ani z hlediska 
náročnosti vykonávané práce.

Středočeši 
zasedali 
v roztokách
DaviD HRoCH
Městské MuzeuM V sedlčAnech

setkání, které se konalo v úterý 12. břez-
na 2019 ve středočeském muzeu 

v  roztokách u Prahy, bylo přítomno 
14  členů středočeské krajské sekce 
AMG. hostem jednání byl Phdr. luděk 
beneš, který muzejníky seznámil s ak-
tuálním děním v AMG. Připomněl zvláště 
nově připravovaný zákon o muzeích 
a novelu zákona o zbraních a střelivu. 
Formální, ale důležitou změnou je výměna 
průkazů AMG, která proběhla vzhledem 
k  požadavkům GdPr. nové průkaz-
ky platí od 1. července 2019, přičemž 
stávající (zelené) by měly být skartovány. 
s několika tématy vystoupila Phdr. zita 
suchánková, která mimo jiné připomně-
la konec vzájemného uznávání průkazů 
AMG a nPÚ. tlumočila zprávu, že odbor 
kultury a památkové péče středočeského 
kraje projevil zájem o vstup do AMG. 
členové sekce byli seznámeni se změnou 
právní subjektivity Muzea boženy něm-
cové v české skalici a přivítali informaci 
o probíhajících jednáních zástupců AMG 
a národního muzea o budoucí vzájemné 
spolupráci. následovala debata o stáva-
jících programech pro správu sbírkového 
fondu muzeí a připravovaném systému 
elVIs. Posledním bodem jednání byla 
volba nového předsedy sekce, jímž byl 
jednomyslně opět zvolen Mgr. david 
hroch, ředitel Městského muzea sedl-
čany.

z čInnostI AMG

PozVánkA nA konFerencI

autentické nebo 
povrchní? cesty 
spolupráce muzeí 
a cestovního 
ruchu

22.–24. září 2019
Městské muzeum bad ischl

Jakou podobu může mít konstruktivní 
spolupráce mezi muzei a cestovním ru-
chem? co potřebují muzejní instituce, 

chtějí-li spolupracovat s poskytovateli tu-
ristických služeb? Jaké strategie sleduje 
cestovní ruch v oblasti kulturní turistiky? 
Jaké trendy zde hrají hlavní roli a budou 
udávat tón v budoucnu? 

na tyto i další otázky se zaměří mezi-
národní konference, kterou pořádá svaz 
hornorakouských muzeí ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií české repub-
liky, z. s., zemským ústředím pro nestátní 
muzea v bavorsku a saským zemským 
ústředím pro muzejnictví při státních 
uměleckých sbírkách drážďany.

Přihlášky zasílejte poštou nebo na e-
mail nejpozději do 4. září 2019: Verbund 

oberösterreichischer Museen, Welser 
straße 20, 4060 leonding, Österreich; 
office@ooemuseen.at

konferenční poplatek činí 20 € za 
osobu. Účast na konferenci je možná pou-
ze poté, co obdržíte potvrzení o Vašem 
přihlášení.

Jednacími jazyky jsou čeština a něm-
čina. konference bude simultánně tlu-
močena.

Více o 28. konferenci bavorských, čes-
kých, hornorakouských a saských mu-
zejních pracovníků naleznete na webu 
http://www.ooemuseen.at
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bechyně
Městské muzeum bechyně
Kočárky a hračky ze sbírky 
Šárky Špačkové 24. 5. – 15. 9. 2019
Jitex 70 19. 10. 2019 – 31. 3. 2020
Mezinárodní muzeum keramiky aJG
Současní umělci a keramika AJG 18. 5. – 6. 10. 2019
Alšova země 18. 5. – 6. 10. 2019

benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešov v kresbách Antonína Pinkase 19. 9. – 3. 11. 2019
Muzeum umění a designu benešov
viktória Černegová a olga Sosnowska: 
Regulace blízkosti 28. 2. – 1. 9. 2019

beroun
Muzeum Českého krasu
Acháty a křemeny: Krása 
skrytá v kamenech 17. 5. – 29. 9. 2019
Proměny marty Krásové 11. 10. – 18. 11. 2019
vladimír Kasl: Lidé kolem nás 17. 10. – 29. 11. 2019
Domov seniorů tGM, Pod Studánkou 1884

1968: Satira a tanky 26. 7. – 30. 9. 2019
Přemysl otakar II.: Král, rytíř, zakladatel 26. 7. – 30. 9. 2019

bílá lhota
arboretum
můj svět barev 1. 7. – 1. 9. 2019
Umělecké kovářství rodiny Stawaritschů 2. 9. – 31. 10. 2019

bílovec
kulturní centrum bílovec
dvě století krajinomalby 26. 6. – 13. 10. 2019

blansko
Muzeum blanenska
Nová stálá expozice: Blanenská umělecká litina: 
Z Blanska až na konec světa od 25. 3. 2019
erich Roučka: Život a dílo 
blanenského vynálezce 13. 6. – 27. 10. 2019
moravský kras: Pod zemí i nad zemí 27. 6. – 27. 10. 2019

blatná
Městské muzeum blatná
Nová stálá expozice: Od třicetileté války 
po současnost od 28. 3. 2019
14. Blatenský fotofestival / divočina 14. 9. – 10. 11. 2019
Tajemnou krajinou Blatenska: Pověsti 
na vlastní kůži 25. 5. – 25. 8. 2019
Pavel Baňka: Hledání ticha / Fotografie 
z let 1998–2018 14. 9. – 10. 11. 2019
ambit kostela nanebevzetí Panny Marie

100 let očima fotografů ze sbírky 
Svazu českých fotografů 31. 8. – 15. 9. 2019
kaple sv. Michaela

Sakrální prostor Kaple sv. michaela 17. 8. – 15. 9. 2019
blovice

Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Zrození kovu. Příběh bronzu a železa 22. 3. – 5. 10. 2019
dětství v zámeckém parku 31. 5. – 30. 9. 2019
Loutková laboratoř II. 21. 6. – 15. 9. 2019
Jindřich Štreit: Ze tmy do světla 11. 10. 2019 – 11. 1. 2020

vzpomínka na blovické pedagogy 
Josefa Hyana, Františka Jaroslava 
vacka Kamenického a vojtěcha mikuláše 
vejskraba Bělohrobského 19. 10. 2019 – 25. 1. 2020
v létě na nebi, v zimě na zámku 28. 10. 2019 – 29. 2. 2020

bojkovice
Muzeum bojkovska
výstava obrazů marcely michalčíkové 19. 7. – 15. 9. 2019

brandýs nad labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Retrogaming 23. 5. – 22. 9. 2019

brno
Moravská galerie v brně
Jurkovičova vila
ve vile: eva eisler a Peter demek 24. 5. 2019 – 1. 3. 2020
Místodržitelský palác
výstava mUNI 100 17. 5. – 30. 9. 2019
Moravské zemské muzeum
Pavilon anthropos
okouzlení Afrikou 1. 5. 2019 – 28. 2. 2020
Muzeum města brna
Branky, Body, Brno 16. 5. – 31. 12. 2019
Petr Stanický: Zpřítomnění místa 4. 7. – 1. 9. 2019
Architekt Friedrich Weinwurm: 
Nová cesta 29. 8. – 3. 11. 2019
Baron Trenck: Nová tvář legendy 3. 10. – 31. 12. 2019
Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů 
a jejich písní 8. 5. 2019 – 3. 5. 2020
technické muzeum v brně
Karátové duše 14. 5. – 25. 8. 2019
Až na kost 4. 6. – 29. 9. 2019
Tenkrát na měsíci 4. 6. – 29. 9. 2019
100 let od založení Agronomické fakulty 
mendelovy univerzity v Brně 18. 6. – 29. 9. 2019
vila löw-beer
Poznej světové dědictví UNeSCo 1. 8. – 1. 9. 2019
95 let rozhlasu naší moravy 6. 9. – 13. 10. 2019

brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Josef Hoffmann: otto Prutscher 1. 7. – 27. 10. 2019

bruntál
Muzeum v bruntále
od Alexandra k Čingischánovi 2. 5. – 31. 8. 2019
Pozdně gotické plastiky v kapli 17. 5. – 1. 9. 2019
Z naší přírody 9. 9. – 1. 12. 2019
50 let CHKo Jeseníky 12. 9. – 28. 10. 2019
Pastevectví pod Pradědem 19. 9. – 10. 11. 2019

břeclav
Městské muzeum a galerie břeclav
180 let s vlaky a vláčky 13. 8. – 15. 9. 2019
Libor vymyslický: 20 let s paletou 
v kraji pod Pálavou  27. 9. – 28. 10. 2019
Lichtenštejnský dům
Železniční stanice Břeclav: výstava výtvarných 
prací ze soutěže pro děti 7. 6. – 29. 9. 2019
Synagoga
velikáni 29. 6. – 22. 9. 2019
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bučovice
Muzeum bučovice
Až přiletí čáp 18. 6. – 1. 9. 2019
Zkamenělé stopy 12. 9. – 17. 11. 2019

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Nová stálá expozice: Středověké město od června 2018
Literární toulky Čáslaví 25. 6. – 31. 10. 2019
Galerie, Jeníkovská 222

Život generála Františka moravce 24. 7. – 25. 8. 2019
Josef Pospíšil: Sochy 7. 10. – 27. 10. 2019
výstavní síň, nám. J. Žižky z trocnova 197

výstava ke 150. výročí hasičského spolku 
v Čáslavi 5. 8. – 1. 9. 2019
Hoří, má panenko! 6. 8. – 1. 9. 2019
výstava prací studentů uměleckoprůmyslové 
Akademie Světlá nad Sázavou 9. 9. – 6. 10. 2019
Igor Sloboda: Fotografie 14. 10. – 27. 10. 2019
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen 1. 4. – 31. 10. 2019

Čechtice
Zámek růžkovy lhotice
Smetanův Blaník 1. 5. – 29. 9. 2019

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Keltové v Záluží 13. 7. – 29. 9. 2019
Architektura ve fotografii Jiřího Čermáka 5. 10. – 3. 11. 2019

Česká lípa
vlastivědné muzeum a galerie v České lípě
Černobílé kontrasty 3. 5. – 31. 10. 2019
Tomáš Záborec: dřevomalby 21. 6. – 29. 9. 2019
Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století 27. 6. – 29. 9. 2019
Pohádkové prázdniny Andrey Popprové 28. 6. – 1. 9. 2019
výstava hub 20. 9. – 22. 9. 2019
Libri prohibiti: Zakázané knihy 
v době normalizace 30. 9. – 17. 11. 2019
obrazy vladimíry Zborníkové 
a Renaty Grolmusové 17. 10. – 31. 12. 2019
Svědek své doby: Život tiskaře 
Antonína Ulbrichta (1880–1969) 23. 10. – 31. 12. 2019
Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku 
a Jablonecku 11. 4. – 17. 11. 2019
Severočeská entomologie 12. 9. – 17. 11. 2019
Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě 15. 3. – 31. 12. 2019

Česká Skalice
Muzeum boženy němcové v České Skalici
Karel Čapek: Fotograf 16. 7. – 30. 9. 2019
První den míru 16. 7. – 30. 9. 2019
Splněné sny: odvěká touha létat 16. 7. – 30. 9. 2019

Česká třebová
Městské muzeum
100 let skautingu v České Třebové 13. 6. – 1. 9. 2019
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt 
v české lidové kultuře 19. 9. – 10. 11. 2019

České budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Petra Švecová 27. 6. – 31. 8. 2019

Kateřina Štenclová 27. 6. – 31. 8. 2019
80. léta z AJG 12. 9. – 1. 12. 2019
Primus 12. 9. – 1. 12. 2019
Jihočeské muzeum v Českých budějovicích
Řemesla a živnosti v Českých 
Budějovicích 6. 4. 2019 – jaro 2020
Johann Steinbrener: Příběh vimperského 
knihtisku 18. 4. – 27. 10. 2019
Svět kostiček 15. 5. – 8. 9. 2019
100 let jihočeského divadla: 
Kabinet zázraků 1. 6. – 31. 10. 2019

Český krumlov
regionální muzeum v Českém krumlově
Zámecký park v Červeném dvoře 17. 4. – 29. 9. 2019
Indiáni: Když historie ožívá 19. 6. – 13. 10. 2019

Český těšín
Muzeum těšínska
valaši na Těšínsku 28. 3. – 30. 9. 2019

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Ten sbírá to a ten zas tohle počtvrté 21. 6. – 1. 9. 2019
vladimír Nosek / Josef Bruckmüller: 
obrazy, koláže 8. 9. – 13. 10. 2019
Listopad 1989 v dačicích 17. 10. – 30. 12. 2019
volání dálek. Ze 14 expedic 
po celém světě 17. 10. – 24. 11. 2019

Dobrovice
Dobrovická muzea
oldřich Linka: Za svobodu! 27. 6. – 30. 12. 2019
Filip Buryán: obrazy, grafika, fotografie 27. 6. – 26. 8. 2019
Technická herna na cestách 
aneb Fyzika hrou 24. 8. – 31. 10. 2019
Brána recyklace 16. 9. – 30. 11. 2019

Doksy
Památník karla hynka Máchy
vale, lásko ošemetná… 3. 5. – 31. 10. 2019

Domažlice
Muzeum chodska v Domažlicích
Alenka v říši divů: Z prací žáků ZŠ 
msgre B. Staška 24. 5. – 20. 9. 2019
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
na domažlicku 24. 5. – 20. 9. 2019
Jménem zákona! Četnictvo 
na domažlicku (1850–1945) 24. 5. – 20. 10. 2019
vítejte! Freiraum furth im Wald 26. 9. – 31. 12. 2019
Galerie Bratří Špillarů
Tomáš Bím: Litografie 20. 6. – 10. 9. 2019
Bratři Špillarové 4. 10. – 24. 11. 2019

Dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad labem
Řemesla v Podkrkonoší 21. 6. – 29. 9. 2019
Jan václav Bergl: Z malého města 
až na císařský dvůr 5. 7. – 29. 9. 2019
Tkané stuhy a záložky 19. 9. – 20. 10. 2019
mervartovi 10. 10. – 24. 11. 2019

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
Pozůstalost Antona diessla 28. 6. – 3. 11. 2019
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Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
Říše prastará, mocná i zkrocená 5. 4. – 1. 9. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd – Frýdecký zámek
Habsburkové na Frýdku 31. 5. – 8. 9. 2019
Když dřevěný princ s drakem bojoval… 14. 6. – 15. 9. 2019
mikuláš Klaudyán: 
První mapa Čech 1518 28. 6. – 22. 9. 2019

havířov
výstavní síň Musaion
dotkni se přírody: Les 25. 4. – 31. 10. 2019

havlíčkův brod
Muzeum vysočiny havlíčkův brod
100 let skautingu v Havlíčkově Brodě 31. 5. – 1. 9. 2019
výstavní sál staré radnice, Havlíčkovo nám. 87

Archeologie na hranicích 27. 6. – 28. 8. 2019
hluboká nad vltavou

alšova jihočeská galerie v hluboké nad vltavou
meziprůzkumy / Sbírka 
AJG 1300–2019 9. 3. 2019 – 2020
Pasta oner 8. 6. – 6. 10. 2019
Kamil Lhoták 22. 6. – 6. 10. 2019
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Les pramenů: Příběhy lesů 1. 4. – 31. 10. 2019
Umění v myslivosti 22. 6. – 25. 8. 2019
Příroda v ilustraci 14. 8. – 31. 10. 2019

hlučín
Muzeum hlučínska
vládci noci 24. 5. – 10. 11. 2019

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Hodonín: 850 let od první písemné zmínky 
o hodonínském hradu 4. 10. 2019 – leden 2020
Hodonín objektivem Antonína Pánka 21. 6. – 15. 9. 2019
Sál Evropa, národní třída 21

Lichtenštejnsko 1719–2019: 300 let knížectví 
uprostřed evropy 25. 10. 2019 – únor 2020
Podkarpatská Rus, země Šuhajova 24. 5. – 29. 9. 2019

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
Klášter a Kongregace Školských sester 
de Notre dame v Horažďovicích 1. 6. – 30. 9. 2019
Inverzáže a fotografie Šumavy: Jan Kavale 1. 6. – 5. 9. 2019
Klub českých turistů Horažďovice 
a Klub přátel horažďovické padesátky 1. 6. – 30. 9. 2019

horní Planá
rodný dům adalberta Stiftera
Ilustrace knih Adalberta Stiftera 9. 6. 2018 – 15. 12. 2019

hořovice
Muzeum hořovicka
Historie sirkařství na Hořovicku 19. 4. – 8. 9. 2019
Sbor dobrovolných hasičů v Hořovicích 15. 6. – 2. 9. 2019
dr. Josef maličký: 
Archeolog, muzejník, právník 15. 9. – 29. 10. 2019

hrabyně
Památník ii. světové války
Sedmidenní válka o Těšínsko 11. 4. – 30. 11. 2019

Smutný osud země: mezi mnichovem 
a válkou 11. 4. – 30. 11. 2019

hranice
Městská kulturní zařízení hranice
Fenomén hasičství 23. 5. – 1. 9. 2019

hronov
Jiráskovo muzeum
Hronov v pohybu 23. 8. – 28. 10. 2019

hustopeče
Městské muzeum a galerie v hustopečích
Komenský bojoval: Škola zachová 30. 6. – 1. 9. 2019
Lubomír mikš: Fotografie 8. 9. – 29. 9. 2019
výstava výtvarné skupiny Rozumění  6. 10. – 27. 10. 2019

cheb
Muzeum cheb
30letá válka / 30jähriger Krieg 26. 7. – 29. 9. 2019

chlumec nad cidlinou
Městské muzeum loreta
entomologická výstava 18. 8. – 28. 10. 2019

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
50 let numismatiky na Chomutovsku: 
Zmatené peníze 29. 6. – 29. 9. 2019
Svět je ještě stále krásný! 28. 7. – 7. 9. 2019

chrastava
Městské muzeum a galerie v chrastavě
Korálkové výšivky 2. 7. – 31. 8. 2019
Portréty 5. 9. – 15. 11. 2019

chropyně
Zámek chropyně a Památník emila Filly
Náhrdelník času 1. 5. – 29. 9. 2019
Panenky v krojích 25. 5. – 1. 9. 2019

chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje 
v restaurátorské dílně? 28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Loutky na frontě 2. 11. 2018 – 1. 9. 2019
regionální muzeum v chrudimi
velké prádlo 24. 5. – 1. 9. 2019
Tajemná krása těžítek 24. 5. – 1. 9. 2019
méďa, kam se podíváš 14. 6. – 15. 9. 2019

ivančice
Muzeum v ivančicích
Památník alfonse Muchy, Palackého nám. 9

Alfons mucha neznámý: Knižní 
a časopisecké ilustrace 18. 7. – 29. 9. 2019

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Jablonec nad Nisou: mincovní město 
České republiky (1993–2018) 30. 1. 2018 – 5. 1. 2020
Cesta do Indie: Jablonecká bižuterie, 
šperk a sklo 17. 5. – 20. 10. 2019

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
dřevo v životě našich předků 2. 6. – 20. 12. 2019
Český tarot aneb 101 let 
českého tarotu (1918–2019) 14. 6. – 8. 9. 2019
Jiří a martin měchurovi: od všeho něco 28. 6. – 2. 9. 2019
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Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Lesy hrou 19. 6. – 8. 9. 2019
Josef Čapek: Napůl vážně, napůl vesele 6. 7. – 22. 9. 2019
Heinrich Wolf 17. 9. – 10. 11. 2019
Nebyli jsme sami / Nie byliśmi sami 1. 10. – 24. 11. 2019

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
malé krámky pro panenky 17. 5. – 15. 9. 2019
orbis Pictus Play 1. 6. – 22. 9. 2019
Jak semena putují krajinou 20. 9. – 20. 10. 2019
Život ve stínu šibenice 27. 9. – 10. 11. 2019

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
oldřich Smutný: obrazy 9. 7. – 8. 9. 2019
Irena Wagnerová: Autorská výstava 2. 10. – 23. 11. 2019
Muzeum vysočiny Jihlava
Není vejce jako vejce 7. 6. – 8. 9. 2019
Jihlavský havířský průvod aneb 
Archeologické muzejní havíření 8. 6. – 13. 10. 2019
milan Slavinger: S fotoaparátem za humny 3. 7. – 1. 9. 2019
mořský svět 6. 8. – 15. 9. 2019
Ikony: Tajuplný svět pravoslaví 6. 9. – 13. 10. 2019
Pěšáci umění 13. 9. – 3. 11. 2019
mobilní fotografie 17. 9. – 28. 10. 2019
Hans Canon, otec a syn: Život a dílo 11. 10. – 17. 11. 2019
Nejen známková tvorba 17. 10. – 1. 12. 2019
Z velké moravy až do nepaměti 
a zpět 24. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
mrtví jdou za sluncem: evropa 
v odlesku bronzu 9. 6. – 3. 11. 2019
35 let Tramp clubu Praha 29. 6. – 1. 9. 2019
Krásy Jílovska 3. 8. – 28. 10. 2019
Putování za předky 4. 8. – 17. 11. 2019
Štěchovická kamenina václava davida 11. 8. – 17. 11. 2019

Jindřichův hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jezuité v Jindřichově Hradci 24. 11. 2018 – 31. 12. 2020
eliška Hanušová / Hana Sommerová: 
Kolasice 12. 7. – 25. 8. 2019
Antonín Kratochvíl: moskevské noci 
& Portréty osobností 20. 7. – 30. 12. 2019
Muzeum Jindřichohradecka
Zábava, vášeň, hazard aneb 
Z historie karetní hry 17. 5. 2019 – 6. 1. 2020
drátenictví včera a dnes 28. 6. – 13. 10. 2019
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Tragická léta 1939–1942 26. 4. 2019 – 6. 1. 2020
myšlení zrakem 16. 6. – 29. 9. 2019

kamenický šenov
Sklářské muzeum kamenický šenov
maturity 2019 7. 6. – 28. 8. 2019
malíři skla z rodiny Ahne 8. 9. – 30. 11. 2019

karlovy vary
Muzeum karlovy vary
Filmové plakáty 1931–1948 27. 6. – 1. 9. 2019

karviná-Fryštát
výstavní síň interklub karviná
Přežij v přírodě Těšínska 20. 8. 2019 – 31. 1. 2020

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
malující lodník Jaroslav Tyxa 6. 9. – 3. 11. 2019
ondřej Sekora přírodovědcem 6. 9. – 10. 11. 2019

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie u Bílého jednorožce
Jonáš Czesaný: eX-PoST-IN 29. 6. – 1. 9. 2019
kostel sv. vavřince v klatovech
markéta Jáchimová: Před branami 10. 8. – 31. 10. 2019
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Nové přírůstky v muzejních sbírkách 7. 3. – 29. 9. 2019
PeKelně Se Soustřeď a jiné karetní hry 28. 5. – 29. 9. 2019
Lubomír Pěknice: obrazy 27. 6. – 29. 9. 2019

klenová
Galerie klatovy / klenová
Bedřich Grünzweig: 
New York 1948–1994 1. 6. – 1. 9. 2019
david Cajthaml: Ani jeden den bez čáry 1. 6. – 25. 8. 2019
martin Kuriš: Pohřížen 
do svého blízkého okolí 1. 6. – 1. 9. 2019
Pavel opočenský: Nucleus 7. 9. – 31. 10. 2019
Jiří Hrbek: Setkání okamžiků 7. 9. – 31. 10. 2019

kopřivnice
lašské muzeum
Argentum. marta Švajdová: Šperk / 
/ dalibor Kvita: Fotografie 9. 8. – 15. 9. 2019

králíky
Městské muzeum králíky
Jaroslav valečka: Záření města 4. 7. – 31. 8. 2019

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
17. 11. 1989 12. 9. – 16. 11. 2019

kravaře u České lípy
expozice lidového bydlení
Babiččina lékárna aneb Lékař léčí, 
příroda uzdravuje 1. 6. – 31. 10. 2019

krnov
Městské muzeum krnov
výstava historických hudebních nástrojů 
ze sbírky Jaromíra Růžičky 17. 5. – 1. 9. 2019
Salon neprofesionálních umělců 29. 6. – 25. 8. 2019
Ladislav Steininger: malba, plastika 31. 8. – 6. 10. 2019
Krnov v éře Hohenzollernů 13. 9. – 20. 11. 2019
Krzystof Rusiecki 12. 10. – 17. 11. 2019

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Nová stálá expozice: Strážci času od května 2019
Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka 5. 6. – 1. 9. 2019
777 medvědů 5. 7. – 29. 9. 2019
Společenský život hmyzu 12. 9. – 3. 11. 2019
Umění je stav duše 10. 10 – 17. 11. 2019

kunín
Zámek kunín
ve znamení tří deklarací 22. 6. – 28. 10. 2019



k
a

le
n

d
á

r
iu

m
 v

ýs
ta

v
 

35

kutná hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Ptolemaiovci: mince poslední dynastie 
egyptských faraónů 6. 6. – 15. 9. 2019
ex libris 9. 7. – 28. 9. 2019
václav Iv.: Život ve stínu otce 9. 7. – 8. 9. 2019
Hana Richterová: dřevořezby 
a akvarely 17. 9. – 30. 11. 2019
Kutná Hora sametová 8. 10. – 30. 11. 2019
Co nového v muzeu? 15. 10. – 30. 11. 2019
kamenný dům
Kouzlo sklářského řemesla 2. 4. – 30. 11. 2019
Galerie Středočeského kraje GaSk
Alej světců 25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Ladislav Jezbera: Co chvíli 
nový vesmír 19. 5. – 1. 9. 2019
eugenio Percossi: death is cool 19. 5. – 1. 9. 2019
Šperkařské studio ZoRYA: Rituál 19. 5. – 1. 9. 2019
Jan Harant: Pusť se a věř 19. 5. – 1. 9. 2019
Tváře expresionismu (1905–1925) 16. 6. – 15. 9. 2019
Jaroslav vožniak: Naděje zanech, 
kdo mnou ubírá se! 29. 6. – 22. 9. 2019
Screening 29. 6. – 22. 9. 2019
Jiří Trnka: v zahradách 
imaginace 27. 10. 2019 – 22. 3. 2020

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Josef Klvaňa 15. 8. – 10. 11. 2019

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Svět hraček 31. 8. – 16. 11. 2019

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
Kdo má mozek, chrání jej aneb 
Jak předcházet úrazům 8. 6. – 8. 9. 2019

lešná
Muzeum regionu valašsko
Zámek a park v Lešné
Kvetoucí ornamenty 13. 4. – 27. 10. 2019
myslivost: minulost a současnost 8. 6. – 27. 10. 2019

letohrad
Městské muzeum letohrad
Krajky 20. 6. – 8. 9. 2019
Hrátky se zvířátky 24. 6. – 1. 9. 2019
výstava hub 6. 9. – 9. 9. 2019
20. let Letohradského železničního 
klubu 18. 9. – 16. 11. 2019

ležáky – Miřetice u hlinska
Pietní území ležáky
Stavíme nové Lidice 3. 6. – 31. 12. 2019

lidice
Památník lidice
Českoslovenští letci v RAF 27. 5. – 10. 9. 2019
Lidice, Ležáky a rok 1989 19. 9. – 31. 12. 2019
Lidická galerie
47. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy  28. 5. – 25. 11. 2019

litoměřice
Oblastní muzeum v litoměřicích
Jak šel čas… s muzeem 20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Thonetky: Svět ohýbaného nábytku 11. 4. – 1. 9. 2019
město na dvou pahorcích: 800 let od počátku 
města Litoměřic 26. 9. 2019 – 1. 3. 2020

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
Zdeněk miler dětem! 2. 6. – 8. 9. 2019
In monte oliveti: Litomyšl a knižní kultura 
jednoty bratrské v 16. století 6. 6. – 8. 9. 2019
Litomyšlští skladatelé: 
Hudba 18. a 19. století na kůru 
kostela Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 11. 6. – 8. 9. 2019
Portmoneum – Museum Josefa váchala
Cestopisák Josefa váchala 23. 3. – 25. 8. 2019

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
drahé kameny a minerály 30. 6. – 1. 9. 2019
RNdr. Zdeněk mrkáček: 
Zázraky přírody Českého ráje  8. 9. – 28. 10. 2019

louny
Galerie benedikta rejta v lounech
emil Filla: meziválečná tvorba / 
/ Ruská revoluční avantgarda 14. 10. 2018 – 31. 12. 2019
Oblastní muzeum v lounech
Panenky 12. 7. – 30. 9. 2019
osudy židovských rodin na Lounsku 17. 7. – 15. 9. 2019

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
Léčivé stromy 5. 4. – 17. 11. 2019

Malenovice
hrad Malenovice
volání dálek 13. 7. – 29. 9. 2019
malenovský krúžek 1. 4. – 31. 10. 2019

Mariánská týnice – kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Jaroslav Šindelář: Cesty 25. 6. – 29. 9. 2019
ota Janeček: Píseň o životě 25. 6. – 8. 9. 2019
Stoleté proměny Kralovicka 10. 9. – 31. 10. 2019
Třicetiletí proměny 
mariánské Týnice 1. 10. – 10. 11. 2019

Mělník
regionální muzeum Mělník
Svět kostiček 21. 6. – 25. 8. 2019
Lidová architektura Kokořínska III. 25. 6. – 25. 8. 2019
Brekeke! aneb v mělníku není 
konec vodníků 19. 7. – 3. 11. 2019
objev krásu starých časů 27. 8. – 6. 10. 2019
Patron vinařů sv. václav v umění 3. 9. – 13. 10. 2019
dopravka včera a dnes v mělníku 27. 9. – 28. 10. 2019
Podzim v zahradě 15. 10. – 3. 11. 2019
Chráněná území mělnicka 2. 7. – 1. 9. 2019

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
václav Chochola: morava 53–88 3. 5. – 24. 11. 2019
Horní synagoga v Mikulově
Chedva meroz 5. 6. – 15. 10. 2019
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Mladá boleslav
Městský palác templ
Sm. Česlava Jana Talafantová oP: Božím světlem proti 
tmám, bojuj, i když stojíš sám 27. 6. – 1. 9. 2019
Tomáš Holub: malba a šperk 11. 7. – 7. 9. 2019
Muzeum Mladoboleslavska
vyřeš zločin! Stopa 1. 6. – 22. 9. 2019
mamuti a dávnověk 6. 6. – 31. 10. 2019
Četnické historky z mladoboleslavska 18. 6. – 22. 9. 2019
škODa Muzeum
david Černý: Český betlém leden – prosinec 2019
Kvasiny: 70 let s okřídleným šípem 8. 5. – 1. 9. 2019

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Loutky a maňásci 27. 6. – 27. 10. 2019

náchod
Muzeum náchodska
Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě 7. 6. – 31. 10. 2019
Hana Koblížková-Šálová: 
Náchod v obrazech 4. 10. – 3. 11. 2019
Hurá léto! dovolená za socialismu 21. 6. – 1. 9. 2019
48. ročník Ratibořického mapového okruhu: 
výstava fotografií 8. 9. – 22. 9. 2019
Náchodský fotografický podzim 27. 9. – 28. 10. 2019

napajedla
Muzeum napajedla
miroslav Polcer 27. 6. – 25. 8. 2019

netolice
Muzeum JuDr. Otakara kudrny v netolicích
Háčkovaný svět 1. 5. – 31. 10. 2019
Ludmila Škvorová: Světlo a voda v nás 
a kolem nás 27. 7. – 5. 9. 2019
obrazy a mozaiky Pavla Rožbouda 7. 9. – 31. 10. 2019

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Benda / Kanta / Pejchal / Štěpánek / 
/ vašica / vyskočil: Chronos 13. 4. – 29. 9. 2019
věroslav Bergr 13. 6. – 25. 8. 2019
Pavel Toman: Sochy / 
/ Pavel Bezděčka: obrazy 11. 7. – 29. 9. 2019
osvobozené divadlo 1. 8. – 27. 10. 2019
miloš Petera: Stopami života 5. 9. – 10. 11. 2019
horácké muzeum
výstava výtvarného oboru ZUŠ: moře květen – září 2019
Žité / Šité: Inspirace horáckou výšivkou 
v současném umění říjen – prosinec 2019
Lidové hračky ze sbírek mileny Kovaříkové 
ze Svratky 20. 6. – 8. 9. 2019

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Ludmila Zusková: Žiju v první republice 27. 6. – 31. 8. 2019

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
Řemeslo a umění ve skle 15. 6. – 15. 9. 2019
Jára Šára: Ryté sklo 4. 10. 2019 – 31. 1. 2020

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Antonín Kroča: malíř života a duše 26. 4. – 22. 9. 2019

Opava
Slezské zemské muzeum
Knihy džunglí 5. 12. 2018 – 1. 9. 2019
ZdAŘ BŮH! Rub a líc hornického 
povolání 28. 3. – 1. 9. 2019
Kočovní loutkáři 29. 5. 2019 – 5. 1. 2020
mýtus lesa: Arnošt Hrabal 31. 5. – 29. 9. 2019
od semínka k plátnu 14. 6. 2019 – 5. 1. 2020
Müllerův dům
mýtus lesa: Arnošt Hrabal 31. 5. – 29. 9. 2019
Památník Petra bezruče
Fantaskní realismus v ilustracích 
Lumíra Čmerdy 16. 5. – 25. 8. 2019

Orlová-lutyně
výstavní síň Muzea těšínska
Rozmanitosti Čech, moravy a Slezska 
podle Bohuslava Balbína 18. 7. – 31. 12. 2019

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
doba plastová 26. 6. – 6. 10. 2019
východočeské muzeum v Pardubicích
Světy v kameni 3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pavlov
archeopark Pavlov
Tam, kde tekla řeka 20. 7. – 13. 10. 2019

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
výstava vinných etiket ze sbírky 
Rudolfa Fojtíka 21. 8. – 29. 9. 2019
Půl století od vyhlášení městské památkové 
rezervace Pelhřimov 8. 10. – 10. 11. 2019

Petřvald u karviné
technické muzeum
obrázky z dějin Petřvaldu 7. 3. – 31. 8. 2019

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Josef Řeřicha: můj domov 7. 8. – 22. 9. 2019
Klášter dominikánů v Písku: K výročí 
jeho zániku 20. srpna 1419 15. 8. – 29. 9. 2019
Písek 1619–1620: Trojí dobytí 
města a počátek třicetileté války 
na Písecku 27. 8. – 24. 11. 2019
miroslav Petřík: Suchá jehla / obrazy 26. 9. – 20. 10. 2019
Klasická a digitální fotokoláž 4. 10. – 31. 10. 2019
Skauting a tramping v Písku: 
Stoletá historie 23. 10. – 24. 11. 2019

Plasy
centrum stavitelského dědictví Plasy
Nová stálá expozice: Statika hrou od 28. 6. 2019
Tunel ejpovice: modernizace 
trati Rokycany – Plzeň 3. 4. – 31. 10. 2019
Filmaři Hanzelka a Zikmund 3. 4. – 31. 10. 2019
vodní koridor dunaj – odra – Labe 3. 4. – 31. 10. 2019
Česká cena za architekturu 2019 28. 6. – 9. 9. 2019

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Kubišta – Filla: Plzeňská disputace 7. 6. – 29. 9. 2019
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výstavní síň „13“
Jiří Slíva: Kresbou ke smyslu 26. 6. – 25. 8. 2019
Západočeské muzeum v Plzni
Jan Koula: vlastimil a novorenesančník / 
/ 100 let od úmrtí 2. 3. – 8. 9. 2019
Listopad 1989 v Plzni 17. 10. 2019 – 12. 1. 2020
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Církev a pivo 31. 5. – 25. 8. 2019
drobná sakrální architektura 
v Plzni a okolí 2. 7. – 3. 11. 2019
Jiří Špinka / Ludmila Kristová: 
Autorská výstava 6. 9. – 1. 12. 2019
Muzeum loutek Plzeň
Hybohledy Pavla macka: 
25 skříněk – 25 příběhů 3. 5. – 31. 10. 2019
národopisné muzeum Plzeňska
Inspirace modrotiskem 14. 6. – 25. 8. 2019
Křehká krása motýlů 2. 8. – 3. 11. 2019
vojtěch Hurta: výběr z děl 
malířských i sochařských 9. 8. – 28. 10. 2019
Sametová revoluce v paličkované 
krajce 13. 9. 2019 – 23. 2. 2020

Police nad Metují
klášter Police nad Metují
olga Alia Krušlišová / Jana Pavlišová  24. 8. – 30. 9. 2019
mořkovská: Aliance

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Lichožroutka Galina miklínová 27. 4. – 1. 9. 2019
Fenomén IGRÁČeK 11. 5. – 25. 8. 2019

Polná
Městské muzeum Polná
Svět mechanické hudby 22. 6. – 1. 9. 2019
výstava Fotoklubu Polná 6. 9. – 29. 9. 2019
marcela makovská: Kresby a ilustrace 5. 10. – 31. 10. 2019

Prace u brna
Památník Mohyla míru
Josef Fanta: Český architekt na prahu 
nové doby 30. 5. – 3. 12. 2019

Praha
chvalský zámek
Umění loutky 20. 4. – 25. 8. 2019
Chaloupka na vršku: Pohádkový svět 
Šárky váchové 31. 8. – 24. 11. 2019
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
meda: Ambasadorka umění 24. 6. – 30. 9. 2019
Helmut Newton in dialogue 29. 6. – 28. 10. 2019
Portheimka – Museum skla
Nová stálá expozice: Sklo jako umění od 28. 6. 2018
Caution: Contents hot! / Sklo v netradičních 
souvislostech 22. 6. – 3. 11. 2019
Muzeum hlavního města Prahy
Chudá Praha (1781–1948): 
Lidé – místa – Instituce 17. 4. – 25. 8. 2019
ePoS 257: dýmová hora 17. 4. – 30. 12. 2019
50 let se Čtyřlístkem 8. 5. – 22. 9. 2019
Holby a holbičky: Lisované sklo Inwald 29. 7. – 4. 11. 2019
Praha 1989: Cesta ke svobodě 25. 9. – 29. 12. 2019

Listopad 1989 v pražských ulicích 25. 9. 2019 – 26. 4. 2020
objektivem fotografa 
Jovana dezorta 22. 10. 2019 – 26. 4. 2020
Dům u Zlatého prstenu
Pro kamna ke Špačkovi: Kachle a kamnářství 
v renesanční Praze 15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
Praha 1606 22. 5. 2019 – 29. 3. 2020
Studijní a dokumentační centrum norbertov
B. Rothmayerová Horneková / A. masaryková: Svěřenkyně 
a mentor (1926–1939) 1. 11. 2018 – 29. 9. 2019
Zámecký areál Ctěnice
Nashle na skle: Současná tvorba studentů a pedagogů 
sklářské školy v Novém Boru 24. 3. – 13. 10. 2019
Muzeum Policie Čr
Nová stálá expozice: Letecká služba Policie ČR / 
/ Napříč časem od 8. 6. 2019
Sto let dopravní služby září 2019
Sto let bezpečnostních sborů aneb 
od četnictva k policii 18. 4. 2018 – 31. 8. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby 
uniformových knoflíků 23. 2. – 31. 8. 2019
Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb 
Jdeme tam, odkud ostatní utíkají 4. 6. – 31. 12. 2019
Nejsme sami 14. 6. – 31. 8. 2019
dagmar vyhnálková / Jaroslav Tichý / Robert Kiss: 
Fotografie 18. 9. – 17. 11. 2019
národní galerie v Praze
Palác kinských
Francouzský impresionismus: mistrovská díla 
ze sbírek ordrupgaard 29. 6. – 13. 10. 2019
václav Hollar a umění kresby 4. 10. 2019 – 5. 1. 2020
Salmovský palác
Salm modern #1: možnosti 
dialogu 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Šternberský palác
Sasko – Čechy: Jak blízko, tak daleko 24. 5. – 15. 9. 2019
veletržní palác
Nová stálá expozice: 1796–1917: 
Umění nejdelšího století od13. 11. 2019
400 ASA: Fotografie 1. 3. – 8. 9. 2019
Alberto Giacometti 18. 7. – 1. 12. 2019
Cyklus současné malby: Josef Bolf 30. 8. 2019 – 5. 1. 2020
milan Grygar 20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
národní kulturní památka vyšehrad
Galerie vyšehrad
Petr Gruber: odraz stanoviště 25. 7. – 1. 9. 2019
národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. a. komenského
Historické portréty J. A. Komenského 
a jeho současníků 18. 5. – 1. 12. 2019
národní technické muzeum
made in Czechoslovakia aneb 
Průmysl, který dobyl svět 19. 10. 2018 – 29. 9. 2019
Století se značkou Aero 22. 3. – 17. 11. 2019
Kamil Hilbert, architekt (1869–1933) 19. 4. – 15. 9. 2019
47. ročník mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2018 29. 5. – 24. 11. 2019
diktatura v technice 9. 10. 2019 – 29. 3. 2020
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národní zemědělské muzeum Praha
dělat les 19. 9. 2017 – 30. 9. 2019
Lesníkův rok 29. 6. 2018 – 29. 12. 2019
Starokladrubský kůň: 440 let historie dvorního 
hřebčína Kladruby nad Labem 18. 6. – 31. 8. 2019
Czech Nature Photo 2. 7. – 31. 12. 2019
vorařství a šífařství ve fotografii 3. 7. – 1. 9. 2019
Jindřich Štreit a cykly 20. 9. 2019 – 30. 6. 2020
novoměstská radnice
Sculpture Line 2019 6. 6. – 30. 9. 2019
Generace S. v. U. mánes 27. 6. – 30. 8. 2019
Karel Benetka: obrazy 
a kreslený humor 3. 9. – 15. 9. 2019
Stanislav Libenský Award 2019 4. 9. – 15. 9. 2019
Pedro: odkazy 5. 9. – 15. 9. 2019
Tajemné světy Jaromíra Šofra 18. 9. – 17. 11. 2019
Jan Samec: Nejen malba 2. 10. – 3. 11. 2019
Obecní dům
Nezlomní: od Franze Kafky 
po sametovou revoluci 11. 7. – 6. 10. 2019
Amnézie 15. 10. 2019 – 15. 1. 2020
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Z rodinného alba: Příběhy česko-slovenského 
kulturního sbližování 13. 6. – 8. 9. 2019
Poštovní muzeum
Čtyřlístek a jeho přátelé 19. 7. – 20. 10. 2019
uměleckoprůmyslové museum v Praze
Zika a Lída Ascher: Šílený hedvábník 15. 2. – 15. 9. 2019
Plejády skla 1946–2019 4. 4. 2019 – 31. 12. 2020
odvaha a risk: Století designu v UPm 28. 5. – 20. 10. 2019
elias Palme 7. 6. – 29. 9. 2019
Navracení identity 20. 6. – 22. 9. 2019
Dům u Černé Matky Boží
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie 
posvátného prostoru 8. 3. – 15. 9. 2019
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Jaroslav Róna: Kresby odjinud 7. 3. – 6. 10. 2019

Prachatice
Prachatické muzeum
Třicetiletá válka a polní opevnění 7. 6. – 1. 9. 2019
Svět kostiček 10. 9. – 29. 12. 2019

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Fotbal, to je hra 7. 6. – 28. 9. 2019

Prostřední lhota u nového knína
hornické muzeum Příbram
Muzeum křížovnický špýchar
U mistra cukráře 4. 5. – 27. 10. 2019

Protivín
Památník města Protivína
Svatopluk Klimeš: obrazy 13. 7. – 27. 10. 2019

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Cesty do pravěku aneb ve stopách 
Zdeňka Buriana 8. 4. – 10. 11. 2019
Co všechno je muzeum… 19. 5. – 20. 10. 2019

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Šejdíři a šizuňkové: Střípky 
z historie falšování  12. 4. – 27. 10. 2019
Přerov včera a dnes 17. 5. – 6. 10. 2019
Hodiny ze Schwarzwaldu 19. 9. 2019 – 26. 1. 2020
oRniS – ornitologická stanice
moje oblíbená rostlina 1. 4. – 31. 10. 2019
dravci, sokoli a sovy 1. 4. – 31. 10. 2019

Přerov nad labem
Polabské národopisné muzeum
Slavnosti a oslavy na polabském venkově 
ve 20. století 23. 3. – 31. 10. 2019
Řemesla našich předků 5. 4. – 1. 9. 2019

Přeštice
Dům historie Přešticka
Pojďme si zas hrát 5. 7. – 1. 9. 2019
Gramofon: vynález, který změnil svět 5. 7. – 1. 9. 2019
Svět trpaslíka 14. 9. – 17. 11. 2019

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Sto let našeho letectva 13. 6. – 28. 9. 2019
Historické plakáty 27. 6. – 28. 9. 2019

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Ivan Bukovský: obrazy 19. 7. – 25. 8. 2019
emila medková: Fotografie 6. 9. – 20. 10. 2019
hornické muzeum Příbram
doprovodné rudy v příbramském 
uranovém revíru 1. 2. – 31. 12. 2019
Krásy březohorského podzemí 9. 8. – 31. 10. 2019
90 let motocyklů Jawa 3. 5. – 31. 10. 2019
Svatohorské poutní muzeum
40. výročí požáru Svaté Hory 27. 4. 2018 – 31. 12. 2019
T. G. m. to nikdy nebude mít lehké 1. 5. – 31. 12. 2019
Střední Čechy během stavovského povstání 
a české války (1618–1621) 22. 7. – 30. 8. 2019

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Knihovny benediktinských klášterů 
Broumov a Rajhrad 10. 4. – 27. 10. 2019
Skácelové: Ke kořenům 17. 4. – 27. 10. 2019
Kašpárkův svět pohádek 10. 5. – 13. 10. 2019
od rydla k počítači: exlibris ze sbírky manželů 
Petra a Heleny Haimannových 15. 5. – 8. 9. 2019
Pálavo nádherná 20. 9. 2019 – 26. 1. 2020

rakovník
Muzeum t. G. M. rakovník
Žena a její svět v době první republiky 8. 5. – 8. 9. 2019
Květuše Adámková / Barbie: od královny ze Sáby 
k Blance matragi 28. 6. – 15. 9. 2019
Galerie Samson – Cafeé
Na chvíli šťastní: Židovské příběhy 
jednoho století 26. 6. – 27. 9. 2019
rabasova galerie rakovník
Jana Budíková / Šárka Radová / Helena Samohelová: 
Jedna dvě tři 14. 6. – 25. 8. 2019
Zdeněk Kříž: ohlédnutí 29. 8. – 17. 11. 2019
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nová síň pod vysokou bránou
Jaroslav Urbánek 1981–2019 11. 7. – 1. 9. 2019
výstava Středočeského sdružení výtvarníků 
Unie výtvarných umělců 8. 9. – 20. 10. 2019
výstavní síň na radnici
Petr Holeček / dalibor Blažek: 
Revize času 27. 6. – 1. 9. 2019
Anna Fuchsová 5. 9. – 6. 10. 2019

rokycany
Muzeum Dr. bohuslava horáka v rokycanech
Historické kostýmy červen – září 2019
Netopýři tajemní a zranitelní 19. 7. – 1. 9. 2019
Pavel Niebauer: Průřez tvorbou říjen – prosinec 2019
Lidová architektura Plzeňského kraje 21. 6. – 29. 9. 2019

roudnice nad labem
Galerie moderního umění v roudnici nad labem
UB 12: Z našich sbírek 26. 7. – 20. 10. 2019
Ludvík Kuba (1863–1956) 26. 7. – 27. 10. 2019

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
obrazy Roztok v muzejní kavárně 2. 2. – 29. 9. 2019
Fenomén Felkl: Proslulá továrna 
na výrobu glóbů 8. 3. – 8. 9. 2019
Zachuchleno 26. 4. 2019 – 26. 1. 2020
Josef Bohuslav Foerster 5. 4. – 3. 11. 2019

rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
Jak se rodí večerníčky 7. 6. – 29. 9. 2019
Jan Honza Nováček 4. 10. – 3. 11. 2019

rožnov pod radhoštěm
valašské muzeum v přírodě
Ludmila vašková: Sbírání v zahradě 4. 7. 2019 – 31. 5. 2020

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
orlická galerie
Zašitá krása v krajce 26. 4. – 15. 9. 2019
Prostřeno! 26. 4. – 27. 10. 2019
Přívětivé rostliny 
Josefa Holuba (1870–1957) 26. 4. – 15. 9. 2019
Robin Kaloč: výběr z malířských 
a grafických cyklů 22. 6. – 15. 9. 2019
města, obce a památná místa našeho kraje 
na kresbách Jana venuta 22. 6. – 27. 10. 2019
orlický salon ´19: osobní výběr 20. 9. – 27. 10. 2019
Pařížské roky věry Jičínské 20. 9. – 27. 10. 2019
Dům zahrádkářů, Poláčkovo náměstí 84

výstava kaktusů a sukulentů 14. 9. – 17. 9. 2019
rýmařov

Městské muzeum rýmařov
Kurt Gebauer: vznášené vodou 4. 8. – 28. 8. 2019
80. výročí vypuknutí 2. světové války 8. 8. – 25. 9. 2019
Jiří myszak: Reminiscence 31. 8. – 25. 9. 2019
Skupina Brno: obrazy, sochy, 
fotografie 28. 9. – 27. 10. 2019
Nové přírůstky do sbírek za rok 2019 28. 9. – 27. 10. 2019

rymice u holešova
Soubor lidových staveb
Čtyři roční období v životě rymické školy 17. 5. – 29. 9. 2019

Říčany
Muzeum Říčany
Léto pod hvězdami 15. 7. – 6. 10. 2019
osmdesátky 26. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčanští modeláři 22. 6. – 15. 9. 2019
Sedlčany: město výročí 19. 9. – 24. 11. 2019

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Tono Stano: Go North 7. 6. – 15. 9. 2019
obrazy Kooperativy 28. 6. – 15. 9. 2019
Sedm perel astronomie 4. 7. – 29. 9. 2019
václav Žatečka: obrazy / 
/ František Pavlů: Plastiky 20. 9. – 27. 11. 2019
Turistika na Semilsku: 
110 let Riegrovy stezky 
a Klubu českých turistů 21. 9. – 31. 12. 2019
Sametová revoluce v Semilech 27. 9. – 31. 12. 2019
Za sladkou chutí medu: 
100 let od založení 
včelařského spolku v Semilech 12. 10. – 27. 11. 2019

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Architektura ve službách první republiky 11. 6. – 1. 9. 2019
Sbírkový pel-mel aneb 730 let města 12. 6. – 1. 9. 2019
Století sportu a fotbalu ve Skutči 17. 9. – 17. 11. 2019

Slavkov u brna
Zámek Slavkov – austerlitz
Nová stálá expozice: Austerlitz: Malé město 
velkých dějin od 21. 3. 2019
Nerosty a zkameněliny 10. 5. – 31. 8. 2019
Ten druhý život 11. 7. – 31. 8. 2019
Fatra 11. 7. – 26. 9. 2019
Porcelán 12. 9. – 24. 11. 2019
Stopa: vyřeš zločin! 3. 10. – 14. 11. 2019

Soběslav
blatské muzeum v Soběslavi a veselí nad lužnicí
Nová stálá expozice: 
Otakar Ostrčil a Soběslav od 21. 6. 2019
Houby na hrázích jihočeských rybníků 15. 6. – 29. 9. 2019
milča eremiášová: Řeč krajky 15. 8. – 29. 9. 2019
Soběslav 1989: 30 let od sametové 
revoluce 24. 10. – 24. 11. 2019

Sokolov
Muzeum Sokolov
740 let města Sokolov 17. 7. – 3. 11. 2019

Stará huť
Památník karla Čapka ve Staré huti u Dobříše
Jindřich Ulrich na návštěvě 20. 7. – 16. 9. 2019

Staré Město
Památník velké Moravy
vampyrismus 18. 3. 2011 – 31. 12. 2019

Stěbořice
arboretum nový Dvůr
Příběhy z herbáře 1. 4. – 31. 12. 2019
Náš les 1. 4. – 31. 12. 2019
Balkonové rostliny 17. 6. – 31. 8. 2019
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Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Tipy na výlety po okolí Strakonic 18. 6. – 15. 9. 2019
Klára Jánská: Keramika, obrazy 7. 8. – 31. 8. 2019

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Svět kostiček II. 2. 6. – 25. 9. 2019
od vítězného února po sametový listopad: 
Střípky všedního života 
v ČSR mezi lety 1948–1989 6. 10. 2019 – 10. 1. 2020 
Napijme sa, ale z čeho? 7. 4. – 31. 10. 2019
Synagoga Strážnice
místa utrpení, smrti a hrdinství červen – září 2019

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Holubí pošta 31. 5. – 8. 9. 2019
Hračka v dřevě ukrytá 31. 5. – 8. 9. 2019
Rostliny a lidé: od koření 
po pneumatiku 18. 10. 2019 – 26. 1. 2020
dráteníci: Nomádi evropy 18. 10. 2019 – 26. 1. 2020

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
velká prázdninová herna 17. 5. – 1. 9. 2019
Starý Šumperk 14. 6. – 5. 9. 2019
Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… 
aneb Pomocníci v kuchyni 28. 6. – 11. 9. 2019
diether F. domes: odsunutý rodák 19. 7. – 8. 9. 2019
Absolventi 2019 22. 6. – 8. 9. 2019

tábor
husitské muzeum v táboře
Galerie ambit
Karel valter (1909–2006) 23. 6. – 29. 8. 2019
Aleš Slavík 70 6. 9. – 28. 10. 2019
Nejkrásnější kniha roku 2018 13. 9. – 29. 9. 2019

tachov
Muzeum Českého lesa v tachově
Loutky z domažlic 25. 6. – 1. 9. 2019
Planá očima moderní archeologie 10. 9. – 3. 11. 2019

teplice
regionální muzeum v teplicích
300 let morového sloupu 
v Teplicích (1719–2019) 13. 4. – 3. 11. 2019
Roman Franta: my brouci 17. 5. – 1. 9. 2019
olejomalby regionálních výtvarníků 31. 7. – 25. 8. 2019
dalibor Worm: Pomsta materiálu 16. 6. – 8. 9. 2019

terezín
Památník terezín
Jsem tu bez rodiny 8. 6. – 25. 8. 2019
17. listopad 1939 2. 9. – 1. 12. 2019
Brémy – Terezín: Cesta s nejistým 
koncem 16. 8. – 20. 10. 2019
Fritz Lederer: Život a smrt 
v terezínském ghettu 18. 6. – 1. 9. 2019
František Bányai: Pohlednice 
synagog 12. 9. – 3. 11. 2019

trutnov
Galerie města trutnova
Josef Ullmann: mezi tichem a bouří 27. 6. – 31. 8. 2019

Městský úřad trutnov

Jan mlčoch: danza 13. 6. – 18. 9. 2019
třebíč

Muzeum vysočiny třebíč
m. Hronza: Akvarely / Kresby / Grafiky 12. 7. – 8. 9. 2019
Jan Kafka: Panoptikum svět aneb 
Už je tomu 180 let 19. 9. – 3. 11. 2019
Ladislav Novák (1925–1999) 28. 6. – 6. 10. 2019

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Nová stálá expozice: Historické milníky hutě 
a celé oblasti Těšínského Slezska od 2. 4. 2019
od doby kamenné do doby slovanských 
hradišť 24. 9. – 17. 11. 2019
Petr modlitba: obrazy 24. 9. – 17. 11. 2019
Galerie Werk
Historie a proměny WeRKu 3. 4. – 30. 8. 2019

turnov
Muzeum Českého ráje v turnově
Nová stálá expozice: Horolezectví / Z Českého ráje 
na vrcholy světa od 8. 9. 2019
Ze stébel a proutí 14. 6. – 13. 10. 2019
Jaroslav Klápště: odvaha reality 4. 7. – 15. 9. 2019
Keramika Bolesławiec 6. 9. – 13. 10. 2019
Severočeská sbírka 17. 10. – 24. 11. 2019
Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky: 90 let 
Klubu filatelistů Turnov 19. 10. 2019 – 10. 11. 2020
Luminiscence: Cesta světla 18. 5. 2018 – 31. 12. 2019

týn nad bečvou
hrad helfštýn
Héfaistovy vavříny 13. 4. – 27. 10. 2019

uherské hradiště
Slovácké muzeum v uherském hradišti
Umění pravěku: Pravěk umění 11. 4. – 22. 9. 2019
Letní filmová škola 25. 7. – 6. 10. 2019
Galerie Slováckého muzea
Břetislav malý 18. 7. – 8. 9. 2019
výstava k Letní filmové škole 18. 7. – 8. 9. 2019
Ladislav Plíhal: dělám něco… 18. 7. – 8. 9. 2019
Návraty vI: výstava absolventů 
SUPŠ 4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

uherský brod
Muzeum Jana amose komenského
Predátoři 17. 5. – 8. 9. 2019
Uherský Brod (1019–2019) 14. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Klaus Horstmann-Czech: 
dialog s časem 3. 11. 2011 – 31. 12. 2019
Historická filmová technika 8. 3. – 8. 9. 2019
Zdeněk Lyčka: Labe, dunaj, odra 26. 6. – 8. 9. 2019
700x hrad Střekov: Nejromantičtější zřícenina 
v obrazech 9. 8. 2019 – 12. 1. 2020
Středohoří a jiné v obrazech a kresbách 4. 7. – 1. 9. 2019

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Antické tragédie na prknech 
ousteckého divadla 1. 2. – 31. 8. 2019
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Ach, ta naše mládež… 20. 6. – 22. 9. 2019
200 let poštovní schránky 20. 6. – 22. 9. 2019
Cyklus secese: Textil 20. 6. – 22. 9. 2019

valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Barevná inspirace 8. 6. – 30. 9. 2019
výstava dýní, cuket a patizonů 7. 9. – 30. 9. 2019

vamberk
Muzeum krajky vamberk
Stanislava Losová: můj svět z nití 1. 5. – 1. 9. 2019
130 let Krajkářské školy ve vamberku 13. 9. – 31. 12. 2019

velvary
Městské muzeum velvary
Poslanci na Říšské radě ve vídni za velvarský 
volební obvod 13. 7. – 31. 8. 2019

vikýřovice
Muzeum silnic ve vikýřovicích u šumperka
Z historie tzv. Baťovy dálnice 5. 4. – 21. 9. 2019
Z historie drátěných těžních lan 16. 4. – 30. 8. 2019
S hasiči na cestách 15. 6. – 28. 9. 2019
LeGo 7. 10. – 31. 12. 2019
Historické fotografie G. Ulricha 21. 10. – 31. 12. 2019

vinařice u kladna
hornický skanzen Mayrau
věžové vodojemy 12. 5. – 15. 9. 2019
Cihelny a cihlářství na Kladensku 21. 9. 2019 – 31. 3. 2020

vlašim
Muzeum Podblanicka
Svět kostiček LeGo 25. 6. – 25. 8. 2019
Archeologické poklady 5. 9. – 28. 10. 2019

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Kleť a Blanský les na obrazech 
jihočeských malířů 8. 7. – 29. 9. 2019
Colin Rose: Papírové modely 9. 7. – 1. 9. 2019
infocentrum vodňany
Květoslava Pavlovská: Svět zaklínače 5. 7. – 29. 9. 2019
Z. F. Plachta: Podruhé NA I vNĚ 10. 7. – 29. 9. 2019

vojna u Příbrami-lešetice
Památník vojna u Příbrami
Poslední bitva 2. světové války v evropě u Slivice 
na Příbramsku 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
významné osobnosti 1., 2. 
a 3. odboje 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Skautská lilie za ostnatým drátem 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Kresby z vězení 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Ani gram uranu okupantům 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019

volyně
Městské muzeum ve volyni
Peter demek: Lucerny smrti 4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
Silou lví, vzletem sokolím: 
150 let volyňského Sokola 11. 5. – 29. 9. 2019
Kohout na talíři 20. 6. – 5. 10. 2019
J. v. Novotný: od Radomyšle až k volyni 28. 6. – 8. 9. 2019

vraclav
barokní areál vraclav
Barokní architektura aneb Střípky 
řemeslného umění 5. 5. – 29. 9. 2019

vrchlabí
krkonošské muzeum
Nová stálá expozice: Proměny Vrchlabí od října 2019
Fotografie Krkonoš: Autoři z polského 
Boleslawce září – listopad 2019
Proměny Kostelního náměstí: 
Plány, grafiky 3. 6. – září 2019
dětský svět 13. 5. – 31. 8. 2019

vsetín
Muzeum regionu valašsko
valašská strašidla 17. 5. – 31. 8. 2019
Na skok do pravěku 2. 7. – 3. 11. 2019
Konopí 5. 7. – 10. 11. 2019
vsetínský hokej 14. 9. – 24. 11. 2019

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
otmarovo oko od 5. 9. 2019
Českomoravské pomezí na cestách aneb 
Když ještě nebyly kreditky 23. 6. – 1. 9. 2019
Hračky 1850–1950: dětský svět 
zapomenutých her 2. 7. – 4. 10. 2019
vysoké mýto v období socializmu 6. 10. – 17. 11. 2019
100 let skautingu ve vysokém mýtě 13. 10. – 17. 11. 2019
Muzeum českého karosářství
Historie karosářské firmy Brožík Plzeň 4. 3. – 31. 12. 2019

vysoké nad Jizerou
vlastivědné muzeum pro vysoké nad Jizerou a okolí
50 let divadelní přehlídky 4. 8. 2019 – 31. 10. 2020

vyškov
Muzeum vyškovska
Zámek ve vyškově 23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Život aristokratických dětí 4. 7. – 1. 9. 2019
Největší záhady a tajemství světa 1. 8. – 6. 10. 2019
václav Havel: Politika a svědomí 6. 9. – 24. 9. 2019
Stolečku, prostři se! Způsoby stolování 14. 9. – 27. 10. 2019

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
velká dopravní herna 28. 6. – 4. 9. 2019
Skotačící svět Zdeňka malce 17. 7. – 8. 9. 2019

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
miroslav Horníček: Koláže 4. 7. – 1. 9. 2019

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Trienále Prostor Zlín 2019: 
Alternativy destrukce 29. 5. – 8. 9. 2019
eugen Brikcius: Hodiny slunce a měsíce 19. 6. – 25. 8. 2019
Střední uměleckoprůmyslová škola 
v Uherském Hradišti 18. 9. – 24. 11. 2019
malíř vladimír vašíček 25. 9. – 24. 11. 2019
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Jsou hrdí, tuze vznešení 
a přenádherně odění 24. 5. – 22. 9. 2019
mák 17. 7. – 6. 10. 2019
Byl průmyslovým srdcem města: 
Svit 70 13. 9. – 14. 11. 2019
Czech made Western 4. 10. 2019 – 22. 1. 2020
Jeskynní zvířena 18. 10. 2019 – 22. 1. 2020
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Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Nová stálá expozice: Lapidárium od 27. 6. 2019
Pecunia non olet aneb 
Peníze nesmrdí 21. 1. 2019 – 31. 1. 2020
dům plný her 29. 6. – 15. 9. 2019
Co jste ještě neviděli: 
Archeologie 2014–2018 20. 9. – 10. 11. 2019
Dům umění
Nezranitelná armáda značky Baťa 4. 6. – 30. 8. 2019
Simona dunglová: Letem světem 
a barvy s sebou 29. 6. – 25. 8. 2019
Staré Znojmo na skleněných deskách 2. 7. – 6. 10. 2019
monika Baštová: Fotografie 30. 8. – 10. 10. 2019
Fenomén Charlemont 6. 9. – 17. 11. 2019
Živé houby v muzeu 14. 10. – 20. 10. 2019
Znojemský hrad
Procitlé sklo: Tajemství šatovské brusírny 7. 5. – 29. 9. 2019
Znaim / Znojmo 1809 7. 5. – 29. 9. 2019

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Kolo, kolo mlýnský 11. 5. – 31. 8. 2019

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
T. Brorsen a žamberská hvězdárna 28. 4. – 27. 10. 2019

Pes, nejlepší přítel člověka 16. 6. – 1. 9. 2019
90 let filatelie na Žambersku 16. 9. – 27. 10. 2019

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
Když v Žatci hráli Ackermanna aneb 
Tradice Jana ze Žatce 17. 5. – 16. 11. 2019
Přijďte k nám na jedno aneb Z Rakouska 
až do RAJe 11. 7. – 8. 9. 2019
Když jsem šel poprvé do školy… 14. 9. – 10. 11. 2019
křížova vila
Papírové království 9. 8. – 6. 10. 2019
obrazy 17. 10. – 17. 11. 2019
Stará papírna
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali ve stínu 
Radobýlu 26. 9. – 30. 11. 2019

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Nová stálá expozice: 
Z dějin města Žebráka od 4. 4. 2019
Kdo si hraje, nezlobí aneb 
Hračky našich rodičů 5. 4. – 28. 10. 2019

Železná ruda
Muzeum šumavy Sušice
Muzeum Šumavy Železná Ruda
minerály ze Šumavy a Pošumaví 7. 6. – říjen 2019

Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce

MuZEa a 20. StoLEtí

V roce 2019 si připomínáme události spojené se sametovou revolucí a změny, které tento převrat před třiceti lety přinesl. 
celoroční kampaň s jednotícím tématem z historie 20. století má za cíl propagovat akce sbírkotvorných institucí v oblasti 
muzejní prezentace formou výstav, expozic, publikací, vzpomínkových slavností, přednášek, seminářů, workshopů, akcí 
typu „living history“ apod.

nenechávejte si své projekty pro sebe! stačí vyplnit elektronický formulář na http://www.muzea20stoleti.cz. 
Webové stránky kampaně jsou v průběhu roku 2019 postupně aktualizovány a rozšiřovány.
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