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Moderní komunikace

s návštěvníky muzeí, galerií, památek...
Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty
Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např.
pro handicapované – ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. – pomocí
speciálních audio / multimediálních průvodců a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů
– stažením aplikace na Internetu nebo pomocí QR kódů. Tyto aplikace
jsou řešeními, která návštěvníkům expozic a výstav přinášejí obsah
týkajících se prohlídkových okruhů poutavou formou. Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových mutacích, jednotlivé obrázky nebo
mapy expozic, ale také například videa, která mohou velice dobře posloužit
pro výklad např. ve znakové řeči pro neslyšící, pro děti atd.
V jednotlivých projektech v oblasti kultury a cestovního ruchu tak propojujeme
dva dosud samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ AUDIO/MULTIMEDIÁLNÍ PRŮVODCE a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně
funguje tak, že vytvoříte-li prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, dovedeme
jeho obsah převést i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší skupinu návštěvníků
kulturních institucí – u mobilních telefonů na mladší generaci, u audio/multimediálních
průvodců na střední a starší generaci.

vyzkoušejte internetovou mobilní aplikaci
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:

Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Nár. muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské – Petrov, klášter Velehrad, Arcidiecézní muzeum Olomouc,
Památník Velké Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Slovanské hradiště Mikulčice, Archeopark Chotěbuz, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes. Krumlov a Kozel
u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Prohlídky měst Praha, Brno a Znojmo - podzemí, Tábor, Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov,
Čes. Krumlov, Cheb, Ústí n. L. Telč, N. Město na M., Památník Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor. Na Slovensku: Bratislavský Hrad – expozice SNM,
Archeologické muzeum Bratislava, Malokarpatské muzeum Pezinok, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica, prohlídka města
Skalica a Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

www.audioguide.cz

úvodem

Výročí jako příležitost?

V

ýznamná výročí s sebou tradičně přinášejí snahy o rekapitulaci dosavadního vývoje oboru, institucí či důležitých událostí v životě některé osobnosti. Také 100 let od
založení profesní muzejní organizace – Svazu československých muzeí vlastivědných (později Svaz československých
muzeí, z něhož se vyvinuly obě národní instituce, tedy Svaz
českých muzeí a Svaz slovenských muzeí) – představuje
příležitost znovu se ohlédnout za přelomovými okamžiky
a neuralgickými body českého a slovenského muzejnictví.
Zároveň je též možností zhodnotit dosavadní přístupy k historii muzejnictví, která stále zůstává spíše stranou zájmu
odborné veřejnosti. Chybí jak souhrnná zpracování, kdy
badatelé jsou do značné míry stále odkázáni na publikace
ještě z období reálného socialismu (v českém prostředí
hlavně práce Jiřího Špéta), tak dílčích studií obecnějšího zaměření a v neposlední řadě i přiblížení teoretického
myšlení významných postav muzejnictví resp. muzeologie.
I když v tomto ohledu zvláště v poslední době dochází k výrazným posunům díky iniciativě některých představitelů
z této oblasti. Stále se setkáváme spíše s institucionálním
vnímáním muzejního fenoménu představovaného dějinami
jednotlivých muzeí často bez potřebné míry kontextualizace. Nejde jen o fakt, že stranou pozornosti zůstává řada
zásadních témat (např. důkladnější reflexe muzejních aktivit národnostních menšin, státní kulturní politika v oboru
muzejnictví, analýza jednotlivých činností včetně pohledu
návštěvníků na prezentační aktivity) či potřeba revidovat a reinterpretovat dosavadní náhledy na určitá období
(především dobu totalitních a totalitárních systémů), ale
i o celkový metodologický přístup k dané problematice.
Vnímání muzeí jako mnohovrstevného fenoménu výrazně
akcentujícího a zároveň ovlivňujícího klíčové kategorie diskursu řady společenských věd je v českém i slovenském prostředí využíváno jen zřídka. Stejně jako v případě některých
muzeologických konceptů upřednostňujících jejich pojetí
coby jednoho z prostředků realizace specifického vztahu
člověka k realitě v podobě tzv. muzealizace. Nedostatečně
je ostatně akcentována i kontinuita muzejního fenoménu
mezi minulostí a dneškem, jež v mnoha případech vede
ke „znovuobjevování“ již dříve objeveného. Jako vhodná
doba k vyjasnění pozic a dalšího směřování výzkumu dějin
muzejnictví se jeví právě společná setkání mezi muzejníky
a představiteli akademické obce jako v případě celorepublikového kolokvia Muzea v proměnách času: Ohlédnutí
za historií a aktuálními trendy v muzejnictví, pořádaného
u příležitosti 100. výročí založení Svazu československých
muzeí. Nazrál čas na změnu?
Otakar Kirsch
Ústav archeologie a muzeologie FF Mu
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výtvarného umění
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Muzea v proměnách
času
Jak se mění čas muzeí
František Šebek
Univerzita Pardubice

V

roce 2018 jsme si připomínali
dvousetleté jubileum založení
Národního muzea, letos si připomínáme stoleté výročí vzniku Svazu
československých muzeí (původně
Svazu československých muzeí vlastivědných), prvního českého muzejního profesního sdružení u nás. Je to
úctyhodná tradice činorodé práce muzejních institucí ve prospěch společnosti. Čas se měnil a s nimi i muzea.
Přesněji řečeno, měnila se společnost
a s tím podmínky pro jejich činnost,
tj. hmotné zabezpečení, prostorové zázemí, personální vybavení aj. Měnily
se i jejich cíle, respektive akcent na
tu kterou oblast činnosti. Svět kolem
nás se proměňuje i dnes. Oprávněně
se konstatuje, že žijeme v turbulentní době. Je logické, že měnit se musí
i společenská úloha a pojetí práce
muzeí.
V roce 1870 existovalo v českých
zemích všeho všudy 10 muzeí, o dvacet let později už 68. Exploze jejich
zakládání na venkově pokračovala
dál. Umocnilo ji období příprav na
Národopisnou výstavu Českoslovanskou. V roce 1900 jich v českých zemích bylo již něco přes 150. Z toho
113 tzv. vlastivědných. Ze specializovaných muzeí tenkrát dominovala muzea uměleckoprůmyslová. Zakládání
muzejních institucí vlastivědného typu
se stávalo politikem, měla uchovávat
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místní poklady slavné české minulosti
a skvělé národní kultury (na území
s německým obyvatelstvem tedy německé). To sloužilo jako argument
i posila politických zápasů o uznání
státoprávní svébytnosti Království českého, zneuznané rakouskouherským
vyrovnáním roku 1867.
V českých zemích tak vznikla hustá síť muzeí provozovaných vesměs na
principu spolků. Byla jednou z nejhustších v Evropě. Mnohé instituce ale vznikaly živelně, některé jen
z prestižních důvodů (muzeum má
sousední město, tak ho mějme také),
bez potřebného zázemí. Za první republiky se snažil právě Svaz čs. muzeí posilovat profesionální zdatnost
dobrovolných muzejních pracovníků. Prosazoval např. požadavek, aby
sbírky vždy zaštítila majetkoprávně
veřejná sféra (obce, okresní samospráva) a garantovalo se jejich uchování.
Muzeum mělo být vybaveno řádnou
správou sbírek s jejich evidencí. Ne
všude a všechno se to ale dařilo.
Muzea vzhledem ke změnám společenské situace už nemívala za první
republiky takový ohlas u veřejnosti
(často ovšem formální) jako na konci
19. a počátku 20. století, přesto ale
pořád silný. Vznikala další častěji specializovaná muzea. Těsně před druhou světovou válkou jich bylo něco kolem 300. Dále převládaly organizace

vlastivědné. Totalitnímu komunistickému režimu se tento typ muzeí velice hodil, protože jejich sbírky se daly
dobře využít (zneužít) ve výstavách
a expozicích k osvětové laděné prezentaci marxistického pojetí zákonitého
vývoje dějin a šíření myšlenek „jediného správného“ světového názoru, jak
to ostatně deklarovala i preambule
zákona č. 54, o muzeích a galeriích
z roku 1959.
Totalitní režim čs. muzea přežila
a před 30 lety hleděla optimisticky
ke svobodné budoucnosti. Musela se
v chodu učit žít v podmínkách tržní
společnosti jako neziskové organizace. Objevovala dříve nepoznané metody a praktiky jako marketing, public
relations, sponzoring, na svět přišla
muzejní pedagogika. Muzea se začala
diferencovat a odlišují se dál.
Krátce po listopadu 1989 a v době
reformy veřejné správy jsme si kladli
mj. otázku: Přežijí vlastivědná muzea?
V Evropě tento fenomén už skoro nikde v takovém rozsahu neexistoval. Vidina významu pěstovat pozitivní vztah
k regionu ve stále více se globalizujícím světe nás vedla k přesvědčení, že
ano, že to význam má.
V poslední době se často ptám,
zda to ještě platí a zda malá regionální
(většinou vlastivědná) muzea vskutku
přežijí? A kolik z těch našich ostatních? Mnoho z nich se totiž v tichosti
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transformuje na osvětové domy. Návštěvnost výstav a čehokoliv dalšího
se stává modlou. Zapomíná se na základní poslání muzeí a de facto na
primární důvod jejich existence, totiž
na vytváření a zkvalitňování sbírek

(věcné paměti) a na jejich uchování. Už dlouho jsem například nečetl
(neslyšel) diskuzi na tak závažné téma
jako je muzejní dokumentace z období
nejnovějších dějin. Čas ale běží! Jak se
tedy bude měnit svět našich muzeí?

Prvorepubliková muzeologie
jako inspirace pro současné
muzejnictví
František Frýda – Anna Matoušková
Západočeské muzeum v Plzni

M

áme-li v uplynulých sto letech
opravdu poctivě hledat poučení a inspiraci, nemůžeme vynechat
připomínku přínosu významných plzeňských muzejníků z období první
republiky, především Fridolína Macháčka, který stál v září roku 1919
u zrodu Svazu československých
muzeí vlastivědných. Jeho odkaz již
ze své podstaty volá po tom, aby byl
konfrontován se současností našeho
muzejnictví. Fridolín Macháček budiž
nám proto zrcadlem časů minulých,
obrazem přítomnosti i periskopem do
budoucnosti.
Jednání ustavujícího shromáždění
naší první muzejní organizace se zúčastnilo 58 zástupců. Úvodní projev
pronesl jako jeden ze spoluzakladatelů
právě Macháček, tehdy již zkušený
plzeňský muzejník, který měl za sebou úspěšnou realizaci stálých expozic plzeňského muzea, včetně bohaté
škály publikačních a popularizačních
aktivit. Ve své řeči nejprve stručně vylíčil historii dosavadních neuskutečněných snah o vytvoření muzejního svazu a vyslovil naději, že v novém státě
snad bude možno snadněji překlenout
rozpory. Zdůraznil, že význam Svazu
je především mravní, nikoli správní,
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a nemůže tedy nahrazovat práci jednotlivých muzeí, má jejich činnost
všestranně podporovat, koordinovat
a usměrňovat.
Připomeňme, že Macháčkův
vstup do muzejnického a muzeologického světa se odehrál na pozadí
společenských, ekonomických a kulturních změn na přelomu 19. a 20. století. Význam dědictví pro společnost
se začal měnit a muzea musela začít
hledat nový modus svého budoucího
působení.
Máme-li v dnešní době adekvátně
uchopit Macháčkův odkaz, je třeba
upozornit na jistou analogii. Naše současnost je též dobou hledání nového
paradigmatu paměťových institucí.
Dědictví, přírodní i kulturní, bude
mít pro civilizaci 21. století čím dál
větší význam. Lze to odvodit z dokumentů mezinárodních vládních a odborných autorit vzniklých od počátku
tohoto milénia, resp. diskurzu o hodnotě, roli a významu kulturního dědictví. Nabízí se zde ovšem otázka, jak
jsou tyto trendy reflektovány v našem
prostředí a zda jsou nástroje, které
stát využívá k usměrňování rozvoje
muzeí, tím správným pomocníkem
k podchycení „ducha doby“. Odpověď

přináší již jen základní komparace
aktuálně platné definice muzejních
institucí.
Zákon č. 122/2000 Sb. obsahuje
definici, díky které zůstává vymezení
role muzea pevně ve 20. století. Státní kulturní politika i oborová koncepce, s výjimkou důrazu na edukaci,
v podstatě nevykračují z tohoto rámce
chápání poslání muzeí a petrifikují je
i pro první dekády 21. století.
Dva podstatné momenty obsažené
v definici dle Mezinárodní rady muzeí
ICOM deklarují, že muzejní instituce
mají sloužit rozvoji společnosti a jejich
služba se nemá soustřeďovat jen na
studium, výchovu a vzdělání, ale má
být též pro potěšení. Předznamenávají
také novou roli dědictví v 21. století.
Podstatné je, že v našich oficiálních
dokumentech, nejsou tyto body téměř
reflektovány, byť již byly v době jejich
vzniku známy.
Evropský rok kulturního dědictví
(2018) přinesl mnoho nových impulzů pro celkové vnímání kultury, dědictví a aktérů s nimi spojených. Ty
mají mj. za následek intenzivní snahy
o redefinování role kultury a kulturních institucí ve společnosti. Snad nejkomplexněji tyto impulzy zachycuje
dokument Evropský akční rámec pro
kulturní dědictví, který byl vyhlášen
v Nové evropské agendě pro kulturu
(publikováno 27. května 2019). Ten
se zaměřuje na hmotnou, nehmotnou
a digitální dimenzi dědictví, uvádí do
praxe integrovaný a participativní přístup a přispívá k jeho začleňování do
všech kulturních politik EU.
Výkonná rada Mezinárodní rady
muzeí v červenci 2019 rozhodla o zveřejnění návrhu nové definice muzea,
která by měla být zahrnuta do statutu
ICOM namísto té současné. I když
se tak v září 2019 na valném shromáždění v Kjótu nestalo, mezinárodní
diskuze bude pokračovat dál.
Dá se předjímat, že půjde o ústup
od dominujícího důrazu na shromažďování předmětů a dat a jejich
zprostředkování k roli důležitého
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společenského fenoménu, jehož prvotním úkolem je aktivně ovlivňovat
společnost.
Téma poslání muzeí je symptomatickým přemostěním k rekapitulaci Macháčkova odkazu. Vstup do
oblasti teoretické muzeologie a participace na vedení jednotné muzejní
organizace vtáhly Macháčka do řady
diskuzí právě o definici muzea. Sám
také jednu vytvořil ve svém návrhu zákona o muzeích a veřejných galeriích.
Stojíme–li dnes na křižovatce, která
má rozhodnout o směřování muzejních institucí v dalších desetiletích
21. století, je moderní definice klíčovou záležitostí. Macháček by se nás
dnes jistě tázal, jak jsme se zapojili
do celosvětové diskuze o její nové podobě? Možná by ho i zajímalo, jak se
účast českých delegátů v Kjótu odrazí
ve veřejném diskurzu o budoucnosti
českých muzeí.
Tématem, kterým Macháček inovativně vstoupil do oboru, byla oblast
vědy. Vědeckou činnost považoval za
základ práce se sbírkami a prosazoval
její bezprostřední spojení s aktivitami popularizačními a vzdělávacími.
Možná již nedokážeme plně docenit
modernost Macháčkova konceptu,
i když právě v rámci tohoto tématu
bychom se měli intenzívně tázat, zda
dnešní situace je po více než 100 letech taková, jakou by si naše muzea
zasloužila? Věda a výzkum jsou klíčové pro naši současnost. Jak jsou ale
rozvíjeny, oceňovány a podporovány
v muzeích? Stát sice umožňuje muzejním institucím dosáhnout statutu
výzkumných organizací, ale svoji institucionální podporu dopřává pouze
těm státním. Nestátní muzea mají přístup do grantových schémat určených
právě pro podporu vědy a výzkumu
obtížnější. „Macháčkovo“ plzeňské
muzeum má v daném případě štěstí.
Jeho zřizovatel si je vědom významu
rozvoje vědy v muzejní instituci, a proto hodlá poskytnout svým organizacím
v Plzeňském kraji možnost ucházet se
o finanční prostředky v této oblasti.

6

Fridolín Macháček se při své revizní činnosti podrobně věnoval též
otázkám financování muzeí. Nadčasově apeloval na propojenost ze strany
samospráv a státu a jeho konfrontace
se současnou situací nutí klást řadu
otázek. Neznalost ekonomiky oboru
se silně odráží v nekoordinovaném
a často nedostatečném financování
paměťových institucí. Macháček podněcoval samosprávy k zájmu o muzea.
Činí totéž dnešní muzejníci?
Vzdělávací a výchovnou činnost
považoval Macháček za základ moderního muzea ve 20. století. I dnes se
vyzdvihuje význam muzejní edukace,
pro její rozvoj máme efektivní nástroje
metodické podpory. Můžeme však být
spokojeni s reálnou šíří záběru výchovně vzdělávacích aktivit a je již muzejní
prostředí připraveno přispívat k vytváření oné životní pohody pro celou
škálu naší diferencované společnosti?

Macháček si byl po celou dobu
své aktivní působnosti ve Svazu čs.
muzeí vědom nutnosti existence legislativního rámce pro činnost muzeí. Za jeho éry se přes všechno úsilí
zákon připravit a schválit nepodařilo.
První právní norma byla přijata až
v roce 1959, tj. 5 let po Macháčkově
smrti. Macháček byl spoluautorem
záměru muzejního zákona, zpracováného v roce 1946, který byl o dva roky
později odeslán k připomínkování.
Přesto, že byl návrh před jeho předložením ještě korigován, nebyl ministerstvem schválen. Macháčkův
zápas o muzejní legislativu a funkční
stratifikovanou síť muzeí nastavuje
zrcadlo naší současnosti: legislativní
proces v oblasti muzejnictví se zastavil, byť již dlouho klepe na dveře,
a vztahy mezi muzei členěnými dle
jejich zřizovatelů oddělují čím dál
hlubší bariéry.

Proč potřebujeme zákon
o muzeích a galeriích?
Zdeněk Kuchyňka
Exekutiva AMG

P

okud dnes uvažujeme o vytvoření zákona o muzeích a galeriích,
musíme se nejprve ohlédnout do minulosti, i když nepříliš vzdálené. Od
roku 1959 platil jen v českých krajích (!) zákon o muzeích a galeriích
č. 54/1959 Sb., který se ale vztahoval jen na instituce národní, krajské,
okresní a místní. V duchu doby byly
sbírky považovány za národní majetek a podle § 7 uvedeného zákona
i ochraňovány před zcizením, resp.
vyřazením, prodejem apod., což bylo
možné jen se souhlasem „příslušného
řídícího orgánu“. V době chystaného
vstupu ČR do Evropské unie, v níž
platí princip volné obchodovatelnosti

zboží s výjimkou několika málo komodit, se ukázalo, že část našeho
„národního pokladu“, tedy sbírky
muzeí a galerií, není vymezena žádným právním předpisem, a tudíž by
nebyla před zcizením a vývozem nijak
chráněna. Proto byl schválen zákon
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek
muzejní povahy a o změně některých
zákonů, na jehož základě vznikla Centrální evidence sbírek. Do ní musely
být povinně zapsány sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků (krajů a obcí). Tím byla
zajištěna jejich ochrana v evropském
hospodářském prostoru. Zákon v původní podobě ale nic neříkal o tom,
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jaké činnosti mají muzejní instituce
vykonávat. Až následně byl přidán
§ 10a vypočítávající standardizované
veřejné služby, které musí poskytovat muzea a galerie zřizované státem
a ÚSC. Pak jsou v CES ovšem zapsány
i sbírky soukromých vlastníků, jež nejsou veřejnosti a mnohdy ani badatelům
přístupné. Přesto mají jejich vlastníci
možnost žádat o finanční prostředky
ze státního rozpočtu (např. na zabezpečení, konzervování nebo restaurování sbírek). Samozřejmě v našem státě
také existuje poměrně velké množství
takových vlastníků, kteří sbírky sice
zpřístupňují veřejnosti, ale do CES je
z nějakého důvodu nezapsali. Zcela
jinou kategorii pak tvoří „muzea a galerie“, používající tento název jen jako
marketingovou značku (např. nejrůznější nákupní galerie, „muzea piva“,
tedy pivnice se širokým sortimentem
tohoto nápoje určeným ke konzumaci).
Až donedávna absence zákona
o muzeích jako institucích a o jejich specifických činnostech nepůsobila jako vážný problém. Vzhledem
k nejrůznějším legislativním aktivitám EU se ale ukázalo, že zákon
č. 122/2000 Sb. na implementaci
těchto právních předpisů do našeho
právního systému nestačí. Začalo to
Nařízením Evropského parlamentu
a Rady (EU) č. 2016/679 známým pod
zkratkou „GDPR“, a pokračuje například zákony o zbraních a munici. Žádoucí by bylo při implementaci těchto
předpisů zajistit výjimky pro muzejní
sbírky, aby se v nich například nemusely mazat osobní údaje, nebo v případě zbraní je trvale znehodnocovat bez
ohledu na to, že jde třeba o evropský,
či dokonce světový unikát. V definici,
koho se případné výjimky budou týkat,
je možné se zatím opřít „jen“ o zmíněný zákon č. 122/2000 Sb., a pokud se
je podaří prosadit, což není ale vždy
samozřejmé, vztahují se jen na sbírky
zapsané v CES.
Snaha oddělit muzea a galerie od
„ne-muzeí a ne-galerií“ vedla už před
několika lety ke snaze legislativně
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zajistit jejich registraci a akreditaci
s přesně stanovenými povinnostmi,
které ti, kdo se budou o registraci
ucházet, musí splnit. Šlo však jen
o to říci: Toto je muzeum, toto není
(registrace), a takto kvalitní služby
poskytuje (akreditace). V rámci zákona č. 122/2000 Sb. nebylo ale možné
postihnout i další legislativou neřešené momenty v muzejní činnosti.
V listopadu 2018 se konečně naskytla příležitost zahájit přípravu zcela
nového právního předpisu. Ten by
měl fungovat paralelně se zákonem
o ochraně sbírek muzejní povahy, na
nějž bude v ustanoveních o ochraně
sbírek odkazovat.
Nový zákon by měl v první řadě
definovat muzejní instituce a jejich specifické typy. Vodítkem by se
měla stát platná definice ICOM,
protože vymezení použité v zákoně
č. 122/2000 Sb. je již zčásti zastaralé. Povinnosti muzejních institucí by
měly tvořit podstatnou část zákona
a měly by se týkat všech bez ohledu
na jejich zřizovatele a zapsání či nenapsání sbírek v CES. Pokud se ovšem
stanou registrovanými muzei. To se
samozřejmě neobejde bez stanovení
kvantitativních i kvalitativních kritérií pro jejich činnost.
V současné době jsou teze nového
zákona předmětem konzultací mezi
představiteli AMG a RG ČR, protože je důležité, aby organizace reprezentující sbírkotvorné instituce – bez
ohledu na jejich specifičnost a velikost
– dospěly ke společnému stanovisku.

Proto je nyní možno upozornit jen
na některé body, které by měl nový
právní předpis řešit. Například kdo
a jakým způsobem může muzeum či
galerii zřídit a jak postupovat, pokud
by se rušily. Dále by měl zákon definovat úlohu muzeí a galerií ve vědě
a výzkumu a v oblasti školního i mimoškolního vzdělávání. Měl by vyřešit
i některé další palčivé problémy, jako
je např. copyright ke sbírkovým předmětům, tedy zda mohou být kýmkoli
bez vědomí instituce, která o ně pečuje, využity ke komerční činnosti, když
už se na ně nevztahují autorská práva
(dobové fotografie, archeologické nálezy apod.). A naopak výjimky z autorského práva pro sbírkové předměty,
u nichž v době získání nebylo jejich
užití ošetřeno, protože se do muzeí dostaly v době, kdy se neřešila autorská
práva a ještě nebyl internet.
Jistě by bylo možné snášet další důvody, proč potřebujeme muzejní zákon.
Například proto, abychom nemuseli
účtovat o muzejních sbírkách stejně,
jako to nemusejí dělat se svými fondy
archivy a knihovny. V neposlední řadě
jde o posílení naší prestiže. Jestliže
uchováváme jednu významnou část národního pokladu, mělo by být v našem
právním řádu zakotveno, jaké instituce
a jakým způsobem o ni pečují. Je potřeba mít na paměti, že nejde o úzce lokální požadavek. Zákony o muzeích mají
např. na Slovensku i v Polsku. Máme
tedy možnost se inspirovat a zároveň
se vyhnout chybám, které se u našich
sousedů v praxi ukázaly.

Registr muzejních institucí
Luděk Beneš
Asociace muzeí a galerií ČR

K

registraci muzeí a galerií se
jako první v roce 2005 vyjádřil v poměrně stručném materiálu

RNDr. Jiří Žalman. Jeho představa
již tehdy v podstatě odpovídala nynějšímu pojetí. Registrace by měla být
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povinná pro všechna muzea řídící se
zákonem č. 122/2000 Sb. a měla by
být uvedena do praxe na základě doplnění tohoto zákona několika odstavci. Registračním centrem bude buď
pověřený, nebo nově vytvořený státní
orgán, mohla by se jím však stát i jiná,
již existující instituce. Muzea budou
do registru zařazována po vyplnění
dotazníku a jeho prověření.
Následně byl z MK ČR na AMG
zaslán pracovní návrh hlavních zásad
budoucího systému vycházející ze Žalmanových názorů. Podle něj by muzea
na základě hodnocení byla registrována či akreditována ve čtyřech kategoriích (národní, nadregionálního
významu, místního významu a místní
památníky). K zavedení systému by
stačila novela zákona č. 122/2000 Sb.,
jež by měla být založena na vymezení základních okruhů požadovaných
standardů a měla by také obsahovat
zmocnění MK ČR k jejich úpravě pomocí prováděcí vyhlášky.
Představy AMG o podobě registrace a akreditace muzeí zformuloval
v roce 2011 PhDr. František Šebek.
Zdůraznil, že bude nezbytné vytvořit
legislativně podchycený systém a rovněž připravit soustavu výkonnostních
a etických standardů, na jejichž základě budou muzea do registru zařazována. Akreditační systém by pak měl
tvořit nadstavbu nad registrací jako
několikastupňový ukazatel kvality
v jednotlivých, porovnatelných muzejních kategoriích.
V letech 2012–2013 realizovala
Rada galerií ČR spolu s Metodickým
centrem pro výtvarné umění při Národní galerii v Praze projekt Standardy práce se sbírkami v galeriích,
na nějž v roce 2014 navázal materiál
Minimální standardy mobility sbírek. V rámci projektu byl vypracován
podrobný soupis standardů, z nichž
by měly galerie při své činnosti vycházet. Pro muzea byly oba materiály
přijatelné jen částečně.
Vytvoření systému registrace
a akreditace muzeí a galerií se jako
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jeden z významných bodů (odstavec
3.2.2.) objevilo v Koncepci rozvoje
muzejnictví na léta 2015–2020, kterou v roce 2015 sestavil Odbor muzeí
MK ČR. V textu bylo uvedeno, že systém bude připravován ve spolupráci
s odbornými sdruženími, AMG však
nebyla v tomto smyslu v průběhu let
2015 a 2016 vůbec oslovena. MK ČR
splnilo z této části Koncepce pouze
jeden dílčí bod uspořádáním semináře v roce 2016, na němž představilo
základní představu nového systému,
vycházející z návrhu RG ČR i z dříve
publikovaných zásad MK ČR. Nově
bylo konstatováno, že problém bude
řešen formou samostatného zákona, nikoliv pouhou novelou zákona
o ochraně sbírek muzejní povahy.
V roce 2016 byla vytvořena pracovní skupina AMG, která hned na
počátku svého působení připravila
návrh 4 základních kritérií pro zařazení muzeí do registru, vycházející z Etického kodexu ICOM a z definice muzeí obsažené v zákoně
č. 122/2000 Sb. Muzeum je: 1) Instituce vlastnící nebo spravující sbírku
muzejní povahy s cílem ji uchovávat
a zkvalitňovat, bez ohledu na to, zda
je, či není tato sbírka zapsána v Centrální evidenci sbírek; 2) Instituce
zpřístupňující sbírku za stanovených
podmínek veřejnosti; 3) Instituce otevřená veřejnosti a působící ve prospěch společnosti; 4) Činnost takové instituce má v principu charakter
neziskové organizace.
Tyto 4 zásady schválil Senát
AMG na jeho zasedání dne 22. září
2016. Během následujících jednání
na podzim 2016 a na jaře 2017 pracovní skupina AMG dospěla k dalším
závěrům, které byly poté předloženy
muzejní veřejnosti. Týkaly se zejména
procesu akreditace, tj. zařazení muzeí
do stupňů kvality na základě určitých
kritérií (plnění standardů muzejní
práce), a to v rámci kategorií a uvnitř
nich i dalších velikostních skupin.
Na podzim roku 2018 MK ČR
zařadilo do svého legislativního plánu

přípravu samostatného zákona o muzeích. AMG byla přizvána do pracovní skupiny náměstka ministra kultury
Ing. Vlastimila Ourody, Ph.D., jež se
v širším složení (RG ČR, ČV ICOM,
Svaz muzeí v přírodě a zástupci některých státních muzeí) sešla na začátku roku 2019. Registrace a akreditace se stala na základě společné
dohody jedním z klíčových bodů připravované legislativní normy. AMG
a RG ČR byly jako organizace zastupující odbornou veřejnost pověřeny,
aby společně vypracovaly koncepci
registrace a akreditace muzeí jako
základního pilíře a zároveň jako nejspornější součásti budoucího zákona. Na jednáních se zástupci AMG
a RG ČR shodli na společném stanovisku: proces registrace a akreditace bude spojen jako správní úkon
v gesci MK ČR, přičemž akreditace
– přidělení stupně kvality registrovaným muzeím – bude navrhována
speciálně vytvořeným odborným orgánem (komisí). Zápis do CES bude
přitom podmínkou pro zařazení do
akreditačního procesu. Při zapsání
do registru bude posuzováno „pouze“
plnění 4 základních funkcí muzea dle
návrhu AMG vycházejícího z Etického kodexu ICOM. Pokud jde o akreditaci, obě strany se dohodly na třech
stupních kvality přidělovaných vždy
na pět let v rámci čtyř kategorií muzeí (všeobecných, specializovaných,
památníků a galerií). Podkladem
pro akreditaci budou mj. statistické výkazy Kult (MK) 14-01, výroční
zprávy, anketní dotazníky doplněné
obrazovou dokumentací a případně
i návštěvy odborné komise v dotyčné
instituci a na jejich základě vypracovaný odborný posudek. Vytvoření takovéto „Národní muzejní sítě“ musí
být předmětem široké odborné diskuze. Tento materiál byl předložen
ostatním členům pracovní skupiny
MK ČR k připomínkování a doplnění. Na nejbližším zasedání pak bude
projednán a měla by být sestavena
jeho definitivní podoba.
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Podzimní kolokvium v Praze
Jana Hutníková
Asociace muzeí a galerií ČR

iž tradiční celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, které pořádá AMG obvykle
jednou za dva roky se tentokrát vztahovalo ke 100. výročí založení Svazu
československých muzeí. Zdánlivě se
připomínka tohoto jubilea a nastolení aktuálních témat může jevit jako
protimluv. Jednání, které se konalo ve
dnech 3.–4. prosince 2019 ve Velkém
kongresovém sále Nové budovy Národního muzea, však ukázalo, že tomu
tak není. Že zkušenosti našich muzejních předchůdců jsou v mnohém
podobné s těmi našimi a také problémy, před kterými dnes stojíme, řešili
již oni. Jakkoli nelze pokrok v oblasti
muzejnictví zpochybnit.
Program kolokvia na téma Muzea v proměnách času: Ohlédnutí za
historií a aktuálními trendy v muzejnictví ve svém prvním dnu uvedl příspěvky, které reflektovaly vývoj českého i slovenského muzejnictví od
konce 19. století do zlomového roku
1989, snahy o vytvoření profesního
sdružení, jeho ustavení v podobě Svazu čs. muzeí i to jaké problémy řešil
obor, potažmo Svaz v době blížícího
se konce monarchie, v období 1. republiky, protektorátu, v době poválečné a za reálného socialismu. Některé
příspěvky se zaměřily i na německá
muzea v ČSR a jejich profesní organizace. Ve všech těchto obdobích
se objevuje problematika státní kulturní politiky, ideologizace muzejní
práce, potřeba profesionalizace či
legislativního uchopení muzejnictví,
a to především formou speciálního
zákona o muzeích. Řešila se také řada
odborných problémů. Otázka vlastnictví sbírek, vytvoření muzejní sítě,
financování oboru i rozdělování dotací. Ve druhém konferenčním dnu se
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historický diskurz posunul k situaci po
roce 1989, která je v odborné literatuře zatím postihnuta méně. Bylo tedy
zajímavé sledovat expoziční trendy
v jednotlivých desetiletích, srovnání
statistických dat v oblasti vývoje počtu sbírkových předmětů, pracovníků,
výstav, akcí pro veřejnost, výše příjmů
atd. Vyzbrojeni shrnutím historických
zkušeností se pak účastníci kolokvia
mohli věnovat aktuálním otázkám,
včetně srovnání muzejního prostředí
v ČR a na Slovensku. V obou zemích
se muzejníci momentálně zabývají
problematikou zákona o muzeích,
který ve slovenském prostředí existuje od roku 1998. Zatímco na Slovensku se chystají k jeho modernizaci, v České republice řešíme potřebu
jeho vzniku. Neexistence muzejního
zákona totiž mj. komplikuje pozici
muzeí a galerií při přípravě dalších
legislativních norem, které tuto oblast
mnohdy fatálně ovlivňují. Jeho roli,
jak praxe ukázala, nemůže nahradit
zákon č. 122/2000 Sb., jenž je dobrým

Foto: Martin Čarek, Archiv AMG
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nástrojem péče o sbírky muzejní povahy, avšak není zákonem o muzeu
jako instituci. Takto jasné legislativní
uchopení péče o sbírky naopak chybí
slovenským kolegům. Zákon o muzeích, jak nastínil ve svém příspěvku
člen Exekutivy AMG PhDr. Zdeněk
Kuchyňka, by měl řešit například
úlohu zřizovatelů, roli muzeí ve vědě
a výzkumu, ve vzdělávání, otázky autorských práv ve vztahu k muzejním
sbírkám a mohl by být také nástrojem
pro získání výjimek v dalších legislativních normách (účtování o sbírkách,
GDPR, problematika zbraní a munice
apod.). Měl by také ukotvit systém registrace a akreditace. Slovenští kolegové registraci zavedenou mají, avšak
řeší její slabá místa. Jistý optimismus
ze strany českých muzejníků vzbudilo
vystoupení náměstka ministra kultury
Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D., jenž
konstatoval, že se blížíme finální etapě věcné diskuze o obsahu muzejní
legislativy a prohlásil za nezpochybnitelnou potřebu právě registraci a akreditaci. Kolokvium dále pokračovalo
panelovou diskuzí za účasti zástupců AMG a ZMS, ČV a SK ICOM,
RG ČR, MK ČR, MK SR, NM a Slovenského národného múzea. Ta byla
zahájena vystoupením jednotlivých
organizací, které představily jejich

Panelová diskuze v rámci 2. konferenčního dne
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činnost. MK ČR informovalo především o dotačním programu ISO II.
Zástupci MK SR seznámili s vyhodnocením končící střednědobé strategie a hlavními úkoly pro další období
(muzejní zákon, ustavení muzejně
galerijní rady při MK SR a tvorba
nové střednědobé strategie). Praha
bude v roce 2022 hostit Generální
konferenci ICOM. V této souvislosti se otázkou širší debaty stal návrh
nové definice muzea. Ta na jednání
v japonském Kjótu nezískala podporu,
neboť nedostatečně deklaruje podstatu muzeí a galerií, jíž je tvorba sbírky. Je zřejmé, že definice muzea hýbe
muzejním světem napříč kontinenty
a není otázkou jen úzce odbornou, ale
i politickou, s jasnými ekonomickými
dopady či konotacemi. Zprostředkovaně k ní lze vztáhnout i část diskuze,
věnující se vztahu muzeí a science center se závěrem, že ačkoli jsou si ve své
vzdělávací roli mnohdy blízko a mohou
se navzájem inspirovat, tvorba sbírky
a neexistence sbírkotvorné činnosti
z nich činí instituce rozdílné. Zajímavým tématem přispěla ředitelka Náprstkova muzea PhDr. Eva Dittertová.

Muzejníci se aktuálně také zabývají
institucemi a sbírkami, které vzešly
z koloniální minulosti řady zemí. Až
na úrovni vládních reprezentací se tak
objevuje otázka na vracení předmětů
do zemí původu. Je to jistě věc diskutabilní s řadou mnohdy i netušených
dopadů, včetně otázky zachování těchto sbírek pro budoucnost. Zcela legitimní je jistě téma modernizace jejich
prezentace. Náprstkovo muzeum chce
k této problematice přispět od ledna
2020 cyklem diskuzních večerů.
Součástí kolokvia bylo v podvečer
prvního jednacího dne již tradiční setkání českých a slovenských kolegů
na základě Memoranda o vzájemné
spolupráci. Jednání bylo vzájemně velmi přínosnou výměnou zkušeností ve
všech oblastech.
V tištěné podobě vyjdou některé
příspěvky z kolokvia v časopise Museologica Brunensia na jaře 2020.
Na závěr je namístě poděkovat
Oddělení muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie FF MU, ZMS,
hostitelskému Národnímu muzeu
a kolegyním ze Sekretariátu AMG
za vydařené muzejní setkání.

Poslanie a činnosť Zväzu
múzeí na Slovensku
Uršula Ambrušová
Východoslovenské múzeum v Košiciach / Zväz múzeí
na Slovensku

N

a Slovensku po roku 1989 došlo k spoločenským zmenám,
ktoré sa vo svojom dôsledku odrazili v postavení múzeí a napĺňaní ich
poslania. Bola to napríklad zmena
štruktúry siete múzejných zariadení, zmena zriaďovateľskej pôsobnosti
múzeí, systém financovania, zmena
legislatívnych opatrení ale aj nárast
študijných možností pre múzejných
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pracovníkov, nástup nových technológií, spôsobov komunikácie, nových
foriem ochrany zbierkových fondov,
prístupu múzeí k verejnosti, či vznik
nových druhov poskytovaných služieb
v múzeách. ZMS bol založený v roku
1990 ako „dobrovoľná, samosprávna,
profesionálna vedecko-kultúrna organizácia, ktorá združuje múzeá a zariadenia postavené im na rovnakú úroveň

a ktorá je nezávislá na štátnych a politických štruktúrach“ resp. ako profesijné záujmové združenie múzeí (právnických osôb) v Slovenskej republike.
Zakladajúcimi členmi sa stalo 52 zastúpených inštitúcií, čo zodpovedalo
vtedy 90 % existujúcich múzeí na Slovensku. Ustanovujúce zhromaždenie
sa uskutočnilo 31. mája 1990 v Banskej Bystrici. Sídlom sa stalo Múzeum Slovenského národného povstania
v Banskej Bystrici. Boli vypracované
stanovy a zvolené 5 členné predsedníctvo (predseda, dvaja podpredsedovia,
tajomník a člen predsedníctva). Hlavným poslaním Zväzu je reprezentovať
múzeá, presadzovať, obhajovať a rozvíjať ich spoločné práva a záujmy a podporovať múzejníctvo na Slovensku. Do
dnešného dňa má Zväz 69 členských
múzeí (spolu až 93 múzeí). V prvých
rokoch Zväz riešil, aby sa čo najrýchlejšie vytvoril návrh novej funkčnej
siete múzeí na Slovensku, pripomienkoval návrh zákona o kultúre, o kultúrnom dedičstve, ktorý mal zastrešovať oblasť pamiatkovej starostlivosti,
archívov, múzeí, galérií a historických
knižníc. V rokoch 1997–1999 sa Zväz
snažil zamerať na skvalitnenie a koordináciu práce v jednotlivých vedných
disciplínach zastúpených v múzeách.
Oslovil uznávaných odborných pracovníkov, aby sformovali komisie.
Vznikli nasledujúce odborné komisie: Únia múzeí v prírode, etnologická
komisia, odborná komisia pre vzdelávanie a výchovu v múzeách, odborná
komisia pre zbierky dejín techniky
múzeí, odborná komisia pre odborné múzejné činnosti a prírodovedná
komisia. Komisie Zväzu majú za úlohu výmenu skúseností a poznatkov,
najmä formou organizovania pracovných stretnutí a odborných podujatí – seminárov, konferencií, účasť na
riešení spoločných úloh a výskumných
projektov, ako aj spoluprácu pri výstavnej a zbierkotvornej činnosti.
Dôležitou úlohou Zväzu je spoluúčasť
na organizovaní odborných podujatí. Zväz sa tiež podieľa na príprave
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udeliť za dosiahnutie mimoriadnych
výsledkov v oblasti odborných múzejných činností, za aktívne pôsobenie
v oblasti múzejníctva a ochrany kultúrneho a prírodného dedičstva členským múzeám, alebo zamestnancom
členských múzeí nasledujúce ocenenia:
Pamätná medaila, Pamätný list, Zlatá
medaila, Cena Z. Z. Stránskeho, Cena
Andreja Kmeťa a Cena Múzeum roka.
V rámci svojho poslania zastupuje, obhajuje a presadzuje záujmy svojich členov navonok, osobitne vo vzťahu k ich
zriaďovateľom, podieľa sa na príprave
právnych predpisov a rozvojových koncepcií múzejníctva a uplatňuje profesijné záujmy múzeí. Vyústením dlhoročnej práce v tejto oblasti bol v rokoch
2017–2018 odbornou skupinou autorského kolektívu vypracovaný materiál
a upravený podľa pripomienok múzeí,

Aktivity Komisií Zväzu múzeí na Slovensku

Blahopřání do Nového roku

V

ážené a milé kolegyně, vážení
a milí kolegové,
redakční rada Věstníku AMG si
Vám dovoluje poděkovat za úspěšnou
spolupráci v roce 2019. Zároveň bychom Vám chtěli popřát hodně štěstí,
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na základe rozhodnutia predstavenstva
Zväzu s názvom Štandardy odborných
múzejných činností. Štandardy sú predovšetkým rozpracovaním platných
právnych predpisov, ktoré predstavuje zákon č. 206/2009 Z. z. a výnos
MK-2544/2015-110/11648. Ide o odporúčajúci metodický materiál, ktorý
predstavuje pomôcku nevyhnutnú pre
výkon odborných múzejných činností
v súlade s platnou múzejnou legislatívou. Štandardy boli na 29. Valnom
zhromaždení ZMS v roku 2019 väčšinou prítomných hlasujúcich delegátov prijaté. Materiál, ktorý je možné
kedykoľvek rozšíriť, či doplniť bude
slúžiť ako podklad pre novelizáciu,
resp. nový zákon o múzeách a galériách. Zväz sa v súčasnosti zaoberá aj
témami ako sú CITES, alebo novelou
zákona o zbraniach a strelive.

Foto: Archiv ZMS

a realizácii spoločných udalostí členských inštitúcií, ako napríklad: súťaž
Múzeum roka, či Európska noc
múzeí, ktoré sa koná od roku 2005
v nadväznosti na Medzinárodný deň
múzeí na Slovensku pod názvom Noc
múzeí a galérií. Ďalší akciou je Festival múzeí Slovenska, ktorý sa koná
také od roku 2005. Podujatie vytvára
príležitosť na neformálne stretnutie
múzejníkov, výmenu skúseností a nadväzovanie nových kontaktov. V snahe
o vytvorenie novej formy propagácie
múzejnej činnosti na Slovensku, zlepšenie spolupráce členských múzeí, ich
vzájomnej informovanosti a podpory
Zväz vyhlásil v roku 2014 kampaň
Múzeum v čase, čas v múzeu – Príbeh predmetu. V roku 2020 bude témou Rok 1945. V rámci partnerstva
má Zväz rozvinuté kontakty s AMG.
Výsledkom spolupráce je vzájomná
účasť na podujatiach, výmena odborných informácií a vzájomná akceptácia
voľných vstupov do členských múzeí.
V roku 2010 bola podpísaná dohoda
o spolupráci s Republikovou radou riaditeľov múzeí v Bielorusku a v roku
2014 zmluva o spolupráci s Pulszkého spoločnosťou v Maďarsku. V roku
2014 bolo podpísané Memorandum
o spolupráci, ktorú uzavreli AMG,
RG ČR, Rada galérií Slovenska,
ČV ICOM a SK ICOM. Hlavnými
oblasťami spolupráce sú výmena odborných informácií, vytváranie podmienok pre spoločné projekty, propagácia aktivít partnerov a podpora
mobility zamestnancov. Zväz môže

úspěchů a pohody v pracovním i osobním životě v roce 2020. Věříme, že
Vám bude zachována přízeň ze strany
zřizovatelů či majitelů a že ze státní pokladny poplyne do oblasti kultury a zvláště muzejnictví dostatek

finančních prostředků. A také, že dospějeme k cíli v překážkovém běhu
směřujícímu k vytvoření a schválení
muzejního zákona i dalších nezbytných legislativních předpisů.
Takže na zdraví a další spolupráci!
Za redakční radu Věstníku AMG
Luděk Beneš

11

200 let českého muzejnictví

111 let Muzea Říčany
Jan Boukal
Muzeum Říčany

Foto: Archiv muzea

Projekt Zkoumám v Didaktickém
centru geologie Muzea Říčany
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Foto: Archiv muzea

V

roce 2019 oslavilo Muzeum Říčany 111 let své existence, jeho úplné počátky však sahají do ještě hlubší
historie. Než si ale vydobylo své postavení, trvalo to desítky let. V roce 1894
několik říčanských učitelů (mezi nimi
i Alois Mudruňka a Růžena Klímová)
připravilo místní národopisnou výstavu. K oficiálnímu založení instituce
pak došlo 15. října 1908, a to na základě návrhu Okrašlovacího spolku. Reálně ovšem začíná muzeum fungovat
až o 3 roky později. Prvním správcem
se stal učitel Alois Mudruňka. Nebyla
to pozice lehká, zažíval takové nepříjemnosti jako např. neustálé stěhování
muzejních sbírek, dokonce i bez jeho
vědomí. Když Mudruňka v roce 1937
zemřel, ustavila městská rada správcem muzea Antonína Šimka, toho
času konzervátora Národního muzea.
Na návrh místního sochaře Bohumila Pánka došlo také k přejmenování
organizace na Mudruňkovo městské
muzeum. Když roku 1940 zemřela industriální učitelka Růžena Klímová,
ve své poslední vůli určila, že její vilka
„Růženka“ má sloužit pro potřeby muzea. Po mnoha peripetiích se tak tento
objekt stal v roce 1947 sídlem instituce a je jím dodnes. Antonín Šimek se
snažil rozšiřovat muzejní sbírky převážně o archeologické nálezy a mince.
Od 40. do 60. let 20. století působili

Muzeum v 70. letech 20. století
jako dobrovolní spolupracovníci muzea úředník Jan Petříček a učitel Jan
Tichý. Ti se zasloužili o výrazné rozšíření přírodovědné podsbírky. Také
současní přírodovědci v muzeu využívají jejich herbáře, stejně jako kolekce
brouků a motýlů, které Petříček s Tichým získali vlastním sběrem v okolí
Říčan.
V roce 1977 nahradila Antonína
Šimka ve správě Marie Padevětová.
Za jejího působení instituce spadala
pod muzeum v Brandýse nad Labem.
Došlo také k rekonstrukci objektu,
která bohužel zničila původní ráz secesní vily. V roce 1987 byla otevřena nová stálá expozice Říčany včera
a dnes, která fungovala až do roku
1992, kdy se vedení muzea ujal Jan
Vít-Trčka. Tehdy již bylo opět samostatné. Nový ředitel rozhodl o zrušení
expozice a organizace se měla nadále věnovat především tvorbě výstav.
V roce 2008 se do čela postavil Jakub Halaš. Současný ředitel nedávnou
minulost a aktuální dění komentuje
takto: „Díky financím z úspěšně získávaných projektů dochází k razantní proměně muzea a k jeho otevírání
veřejnosti. Z významnějších počinů
stojí za zmínku rekonstrukce hlavní
budovy a nově svěřené Říčanské hájovny, otevření Didaktického centra

geologie nebo vytvoření venkovní expozice v muzejní zahradě.“ Muzeum
zahájilo pestrou činnost a vznikl živý
prostor, kam denně zavítá řada lidí.
Ovšem bez zádrhelů dnešní provoz
není: „Sice v jiném měřítku, ale podobně jako předchůdce Mudruňka, i já bojuji s nedostatečným prostorem. Z budoucnosti mám však radost, protože
ve spolupráci s městem připravujeme
architektonickou soutěž na nový inspirativní objekt na říčanském hradě.“ Do
současných prostor se totiž nevejde zázemí pro zaměstnance, nestačí ale ani
zvýšenému zájmu o aktivity muzea.
Instituce navazuje na více než stoletou historii novým, hravým a zážitkovým způsobem. Vzdělává širokou
veřejnost, děti a pedagogy i mimo své
zdi. Jakub Halaš doplňuje: „Nebojíme
se nových vzdělávacích forem. Například individuálně se věnujeme osobnostnímu a profesnímu rozvoji učitelů
na desítkách škol ze širokého regionu.
Soustředíme se na badatelsky orientované vyučování na základních školách
a zavádíme novou metodu ,Tvořivá
hra‘ v mateřských školách.“ Muzeum
Říčany pomáhá s přeměnou školních
zahrad, učitele a vysokoškolské studenty učí atraktivní způsoby výuky
geologie.
Vedení organizace spatřuje budoucnost v propojení muzejního (neformálního) vzdělávání se školním
(formálním) vzděláváním: „Sice jsme
v minulém roce realizovali 579 výukových programů pro školy, ale ředitelé
vzdělávacích institucí to vidí tak, že
jejich žáci získali něco nad rámec výuky. Nyní v našem projektu Hands On
Muzeum pracujeme s učiteli na výukových cyklech, které se částečně odehrávají u nás a částečně ve škole. Přičemž
výuka v muzeu má stejnou váhu jako
ve škole a učiteli nenaruší roční plán.
Snad bude taková praxe za několik let
v České republice běžná,“ přeje si Jakub Halaš. S velkou pravděpodobností
by učitelé, kteří před více než sto lety
stáli u vzniku muzea, měli z přístupu
současných muzejníků radost.
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příběh muzejního předmětu

Martin Lang
Muzeum Středních Brd Strašice

O

bčas se dá v muzejní sbírce nalézt opravdu zajímavý předmět,
který je nejen raritou a dokonce vysoce pravděpodobným unikátem, ale
zároveň i skutečnou kuriozitou. Jeden
takový je ozdobou stálé expozice Les
a voda ve službách člověka v Muzeu
Středních Brd ve Strašicích. Jedná se
o přenosný lesnický kloset. Vznikl někdy ve 2. polovině 19. století na zbirožském panství Colloredo-Mannsfeldů.
Rodina sídlo odkoupila v roce 1879 od
Vídeňské hypoteční banky, největšího
věřitele předešlého vlastníka, zkrachovalého podnikatele barona Henry
Bethel Strousberga známého pod přezdívkou „Král železnic“. K nemovitosti patřily veliké rozlohy lesů a v nich
bylo právě možné narazit i na lesnický
záchod.
Bohužel se zatím nikde nepodařilo zjistit, kde, na jakém podkladu
a z jakých přesně důvodů toto vpravdě
kuriózní zařízení vzniklo, resp. bylo
vyrobeno. Zůstává tak jen legenda, ve
které se praví, že hrabě miloval myslivecké vycházky a rád se bohatstvím
svých lesů chlubil pozvaným návštěvníkům (zachovala se mj. mapa loveckých vycházek colloredsko-mannsfeldského polesí). Co však přímo nesnášel,
bylo uklouznutí lovecké boty na lidském lejnu. Potřeby člověka jsou však
neodbytné a jen málokdy se stává, že
by po sobě někdo stopy po vyprázdnění ukryl v lesní hrabance. Zrodil se
tedy nápad na vytvoření přenosného
klosetu, jenž by nejen posloužil rychlé
a kultivované úlevě, ale i hygienicky
a esteticky dbal na stav lesa.
Zde tedy popis předmětu: „I jest
věc ta umně vyvedena v podobě válce
o výšce více než dvou stop a podstavě
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s průměrem zhruba stopu majícím.
Zhotovena jest z masivní litiny
o tloušťce stěny a dna tři čtvrtě coule.
Usazena na srovnaný podklad bývá
vysoce stabilní, neb sama o sobě třicet
a tři libry váží. Shora nalézá se pohodlné sedátko čili prkénko z dřeva
javorového, kolářským mistrem skvěle
zatočené, ve spoji pečlivě zaklihované a dohladka vybroušené, ochrannou fermeží nepropustně napuštěné.
Otvor pod prkénkem uzavírá puklice
z válcovaného a lisovaného plechu
a s madlem pro snadné odklopení. Pod
deklem tímto v horní polovině nachází
se trychtýř plechový, bílým smaltem
ochráněný. I má trychtýř tento funkci dvojí. Po prvé chrání pozadí osoby
potřebu vykonávající před odstřikem

nežádoucím ode dna instrumentu.
Po druhé pak, maje otvor excentrický, napomáhá, by se po pootočení
mohly exkrementy skládati na dně
úhledně, známého a nechutně vyhlížejícího „panáka“ netvoříce. Na místo
i z místa určení odnášejí onen předmět nevídaný dvě osoby na pevné tyči
mezi sebou nesouce, na níž je za veliké
ucho z prutu železného vykovaného
zavěšen. Nástroj ten budiž v zákoutí
za mlázím či vprostřed něj umístěn, by
k pohoršení soudruhův i kolemjdoucích dojíti nemohlo.“ Obsah se po
práci vyklopil na nejbližší hnojiště,
s velkou pravděpodobností na panské.
Legenda dále praví, že přenosným záchodem byly vybaveny dřevorubecké
party i skupiny žen sázející stromky.
Kloset reprezentoval spolu
s řadou dalších litinových výrobků
Muzeum Středních Brd na výstavě
„Podbrdská litina – Umění i řemeslo“
ve Výstavní síni Senátu PČR v Praze,
a nutno říci, že patřil k nejobdivovanějším exponátům. Jak pravil zápis
psaný dětskou rukou v návštěvní knize: „Nejhezčí byl záchod.“

Foto: Archiv muzea

Lesnický záchod
ve strašickém muzeu
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Právní poradna AMG

Žádost o poskytnutí
informace a jak se s ní
vypořádat
Libor Vašíček – Šárka Vašíčková
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

P

řišla vám žádost o poskytnutí informace a nevíte, jak s ní naložit?
Pak právě vám je určen tento článek.

Povinné subjekty podle Zákona
o informacích
Žádost o informace je upravena zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen
„Zákon o informacích“). Subjekty,
které jsou povinny poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti,
jsou státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány (tedy i příspěvkové organizace územního samosprávného celku) a veřejné instituce.

Žádost o poskytnutí informace,
podání, žadatel, náležitosti
žádosti o informace

Žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací. Povinnost
poskytovat informace se nevztahuje na
dotazy na názory, budoucí rozhodnutí
a vytváření nových sdělení. Ze žádosti
musí být zřejmé, kterému subjektu je
určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona
o informacích. Žadatelem o poskytnutí informace může být fyzická nebo
právnická osoba. Fyzická osoba uvede
v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu
(případně adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu), informaci, že jde o žádost podle Zákona
o informacích, a povinný subjekt, od
nějž tuto informaci požaduje. Právnická osoba uvede název, identifikační
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číslo osoby, adresu sídla a adresu pro
doručování, pokud se liší od adresy
sídla, informaci, že jde o žádost ve
smyslu Zákona o informacích, a povinný subjekt, od nějž tuto informaci
požaduje. Adresou pro doručování se
rozumí i elektronická adresa. Pokud je
žádost učiněna elektronicky, musí být
podaná prostřednictvím elektronické
adresy podatelny povinného subjektu,
pokud byla zřízena. Pokud elektronická adresa podatelny není zveřejněna,
postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
Žádost o informace není žádostí o informace ve smyslu Zákona o informacích, pokud z podané žádosti není
zřejmé, kterému povinnému subjektu
je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu Zákona
o informacích, a neobsahuje-li žádost
adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podaná prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud
ji povinný subjekt zřídil a adresa je
zveřejněna. Chybí-li podané žádosti
o informace výše uvedené náležitosti,
nejedná se o žádost o informace ve
smyslu Zákona o informacích. Níže
uvedené postupy se na tuto žádost
neuplatní a vy tedy nemusíte žádost
vyřizovat jako žádost podle Zákona
o informacích.

Jak dále postupovat ve vyřízení
žádosti o informace?

Písemná žádost o informace, která
vám byla doručena, tedy splňuje náležitosti žádosti ve smyslu Zákona
o informacích. Jak dále postupovat?

Požadované informace poskytnete
žadateli do 15 dnů od doručení žádosti. Lhůta se počítá ode dne následujícího po dni doručení, tj. pokud
vám byla žádost doručena dne 30. září,
pak patnáctidenní lhůta začíná běžet dnem 1. října a končí 15. října.
Zákonnou patnáctidenní lhůtu k poskytnutí požadované informace lze
prodloužit, maximálně však o 10 dnů,
přičemž o tomto prodloužení musíte žadatele v původní 15-denní lhůtě
informovat a sdělit mu důvody prodloužení. Důvody prodloužení jsou
vymezeny zákonem, a to konkrétně
takto: a) vyhledání a sběr požadovaných informací se provádí na vícero
„úřadovnách“; b) k vyřízení žádosti
je třeba vyhledat a sesbírat objemné
množství oddělených a odlišných informací; c) probíhá konzultace s jiným
povinným subjektem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti.
Jak poskytnout požadované informace? Informace poskytovaná
na základě žádosti se podává způsobem podle této žádosti, a to zejména:
a) sdělením informace v elektronické
nebo listinné podobě; b) poskytnutím
kopie dokumentu, který obsahuje požadovanou informaci; c) poskytnutím
datového souboru, který obsahuje požadovanou informaci; d) nahlédnutím do dokumentu, který obsahuje
požadovanou informaci; e) sdílením
dat prostřednictvím rozhraní informačního systému, nebo e) umožněním
dálkového přístupu k informaci, která
se v průběhu času mění, obnovuje, doplňuje nebo opakovaně vytváří, nebo
jejím pravidelným předáváním jiným
způsobem.
Pokud žádost neobsahuje informace o žadateli (viz odst. 2) a tento
nedostatek brání ve vyřízení žádosti,
pak musíte žadatele do 7 dnů ode dne
podání žádosti vyzvat k doplnění žádosti. Pokud žadatel této výzvě nevyhoví do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odložíte. Obdobně, pokud
žádost nesměřuje do vaší působnosti
(tj. netýká se vaší činnosti), pak jste
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povinni žadateli sdělit, že žádost odkládáte, protože nespadá do vaší působnosti, což musíte řádně odůvodnit.
O odložení žádosti se nevydává samostatné rozhodnutí.
V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je
požadovaná, nebo je formulovaná příliš obecně, vyzvěte žadatele do 7 dnů
od podání žádosti, aby žádost upřesnil.
Pokud žadatel žádost do 30 dnů ode
dne doručení výzvy neupřesní, pak vydáte rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
Informaci neposkytnete i tehdy, pokud jsou předmětem žádosti informace vztahující se k probíhajícímu
soudnímu řízení, pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím
apod. Poskytnutí informace můžete
omezit i tehdy, pokud se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti vydáte i v případě, pokud
z nějakého důvodu, byť i jen částečně,

neposkytnete požadovanou informaci. Pokud se důvod pro neposkytnutí
informace vztahuje jen na část požadovaných informací, informaci poskytnete v takovém rozsahu, v jakém
nejste zákonem omezeni a ve zbylé
části vydáte rozhodnutí o odmítnutí
žádosti.

Další povinnosti spojené
s vyřízením žádosti

Vyřízením žádosti o informace nicméně vaše povinnosti nekončí. O postupu
při poskytování informace jste povinni pořídit záznam. Odpověď, kterou
poskytnete žadateli, jste povinni zveřejnit způsobem, který umožňuje dálkový přístup, a to do 15 dnů ode dne,
kdy jste žadateli informaci poskytli.
Při zveřejňování poskytnutých informací je vždy třeba dbát na ochranu
osobních údajů žadatele, případně dalších osob uvedených v poskytovaných
informacích. Tyto informace je třeba

zveřejňovat v podobě, kdy nelze zjistit
osobní údaje dotčených osob. Pokud
jste informace neposkytli v elektronické podobě, případně pokud jste
žadateli poskytli velké množství informací, nemusíte zveřejňovat celou tuto
odpověď, ale jen informaci vyjadřující
její obsah. Informace o vaší činnosti
v oblasti poskytování informací (zejména informace o počtu podaných
žádostí o informace, o počtu podaných
odvolání proti rozhodnutí, o stížnostech apod.) jste pak povinni zveřejnit
ve výroční zprávě.

Návod ke zpracování písemné
žádosti o poskytnutí informace

Návod ke zpracování písemné žádosti
o poskytnutí informace najdete na
webových stránkách AMG http://
www.cz-museums.cz pod záložkou
Právní poradna AMG a na webu Legal
Partners, advokátní kanceláře, s. r. o.,
http://www.legalpartners.cz.

Karel Čapek – Cesta na Sever
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Inzerce

Dejte vaší expozici nový rozměr
a návštěvníkům obohacující zážitek
Vměstnat všechny informace o exponátech do omezeného výstavního prostoru je někdy nadlidský úkol.
Díky moderním technologiím se naštěstí nabízí spousta řešení. Že v této oblasti nemáte příliš mnoho
zkušeností? Co si to vyzkoušet na mobilní aplikaci, která zájemcům odvypráví mnoho příběhů, a to
snadnou a interaktivní formou?

M

oderní expozice 21. století si lze
bez nových technologií jen těžko představit. Málokoho asi nechají
lhostejným reportáže z velkých zahraničních muzeí a galerií s nadšenými
návštěvníky všech věkových kategorií,
jak si s radostí užívají virtuální realitu
nebo interakci s velkými digitálními
obrazovkami. Zároveň se ve společnosti najdou mnozí, kteří preferují
odborný obsah oproti lákavé módní
formě. Naštěstí existuje ideální střední cesta, jak uspokojit všechny skupiny
a zapojit technologie do oblasti výstavnictví. Virtuální průvodci v podobě
mobilních aplikací jsou dávno zaběhlou praxí. Chytře vymyšlený průvodce nebude pouze nahrazovat cedulky
u exponátů, ale může přinést velkou
dávku interaktivity, zasadit předměty
do širokého kontextu, jež si zasluhují, anebo odvyprávět mnohovrstevný

příběh, který se jednoduše nemůže
vejít do fyzického prostoru.
Oproti audio zařízením mají mobilní aplikace tu výhodu, že dokáží zprostředkovat vizuální stránku.
Také je nemusíte neustále opravovat
a pravidelně dobíjet. Není tedy divu,
že velká část moderních muzeí a galerií zvolila chytrý telefon jako první
bránu do světa digitalizace. Všichni jej
neustále nosíme u sebe, umíme s ním
zacházet a nesporně je naším užitečným pomocníkem, ke kterému máme
osobní vztah.
Správně navržená aplikace vyzdvihne zajímavý obsah, nijak se
nevnucuje, je téměř „neviditelná“
a nepřekáží ve vychutnání zážitku.
Zároveň jsou její možnosti velmi otevřené, pojme psaný text, mluvené slovo i zvukové nahrávky, video a také
nabídne interaktivitu a hravost. Díky

nejnovějším technologiím, jako je rozšířená realita, je pak možné návštěvníka snadno navigovat prostorem nebo
mu nabídnout pohled na virtuální objekty, které neexistují v reálné skutečnosti. Také si představujete všechny
ty možnosti?
Mobilní aplikace mají samozřejmě i své neduhy. Bývají často omezené
na jeden typ výstavy a po její změně
zastarají. Dělat v aplikaci úpravy je
mnohdy drahé, a to ani nemluvíme
o pořízení nové. K tomu se pojí i rychlé proměny designových trendů.
Řešení na tyto problémy nabízí
unikátní produkt ArtSense, platforma
pro tvorbu mobilních aplikací vytvořena speciálně pro muzea a galerie.
Umožňuje opakovaně, velmi snadno
a rychle vyrobit různorodé virtuální
průvodce expozicemi určenými pro
mobilní zařízení návštěvníků. Ty zahrnují také mnohé interaktivní funkce.
Za vývojem produktu stojí globální
IT firma CGI, která má velké zkušenosti s inovačními technologiemi a technologickým partnerstvím
s mnoha (nejen) kulturními institucemi v ČR i zahraničí.
Chcete se dozvědět více? Napište
nám na adresu: artsense@cgi.com.
Nebo nás navštivte na speciální webové stránce ArtSense: https://www.cgi.
com/ceska-republika/cs/artsense.

Sídlo:
CGI IT Czech Republic, s. r. o.
Laurinova 2800/4
155 00 Praha – Stodůlky
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Ve dnech 7.–10. listopadu 2019 proběhla 27. výroční konference NEMO
na téma „Muzea v roce 2030: Sdílení
návodu pro lepší budoucnost“, která se
tentokrát konala v Tartu, v centru kultury
a vzdělanosti Estonska. Není proto divu,
že v tomto městě sídlí Estonské národní
muzeum, jenž se stalo hostitelem této významné akce. Moderní budova instituce
vznikla v roce 2006 na území bývalého
sovětského letiště a svým tvarem evokuje
původní účel místa. Muzeum tak získalo
neuvěřitelný prostor jak pro prezentaci
svých sbírek, tak i zázemí pro zaměstnance. Rozlehlé expozice se zabývají zejména
etnografií, která je představena neotřelým
způsobem. Klasické pojetí vystavení exponátů je obohaceno o prvky audiovizuální, hru barev v kombinaci se světlem
a tmou, poutavé architektonické předěly
a v neposlední řadě také využití figurín
v pohybu na nás působí netradičně, až
téměř novátorsky.
V pořadí již 27. setkání NEMO opět
nabídlo sérii přednášek, panelové diskuze
a workshopy. V úvodní zdravici vyslovil
předseda NEMO David Vuillaume naději, že nejen tato konference bude inspirovat a motivovat k akci v oblasti cílů
udržitelného rozvoje (SDG´s). Upozornil
také na kampaň Museums for Future,
jejímž hlavním cílem je aktivizovat debaty o podnebí, vytvořit komunikační síť
a poskytnout konkrétní rady, jak nastalou
situaci řešit. Následovaly proslovy ministra kultury Tönise Lukase a ředitele
Estonského národního muzea Alara Karise, který zdůraznil nutnost hledat nové
způsoby, jak žít v souladu s naším prostředím či chránit ekosystém, seznámil
také s činností a programy své instituce.
Úvodní část zakončila ředitelka Estonské
asociace muzeí Dagmar Ingi. Následující
příspěvek od Američanky Molly Fannon
připomněl důležitost práce s nastupující
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generací, snahu o dialog a hledání odpovědí na otázky jako např.: Co mladé motivuje se angažovat v otázkách klimatu?
Fannon odkazovala mj. na výrok aktivistky
Gréty Thunberg „jak se opovažujeme“
a poukázala na to, že je důležité, jaká
poselství předávají muzea svojí činností
a aktivitami svému okolí. Švédskou studentku vzpomněla i ředitelka Muzea města Helsinek Tiina Merisalo. Ta posluchače
seznámila s nově vznikajícími expozicemi
jejich instituce, jež se budou dotýkat např.
problematice lidí bez domova. Poměrně
emotivní dopoledne uzavřel příspěvek
o Muzeu bezdomovectví v Londýně a situaci v této oblasti v Anglii. Projekt byl
založen v roce 2015 a je řízen lidmi, kteří
mají s životem na ulici sami zkušenost. Po
obědě následovaly příspěvky zabývající
se Muzeem okupace a svobody v Tallinu
od Keiu Telve, Višnja Kisič z Bělehradské univerzity v Srbsku se zamýšlela nad
násilím v minulosti, ale i v současnosti
a otázkou, zda by na něj měla muzea reagovat a jakým způsobem.
Ve druhém konferenčním dni se mohli posluchači dozvědět o doprovodných
programech zaměřených na aktuální témata v různých zemích Evropy. Aleksandra Berberih-Slana, ředitelka Národního
muzea osvobození v Mariboru, seznámila s projekty akcentujícími problematiku
imigrantů, jejich vnímání a přijetí ve společnosti. O vzdělanosti a vzdělávacích
programech na pozadí sociální situace
hovořila Magdolna Nagy z Maďarského Open Air muzea, jež upozornila, že

v jejich zemi mají 7. a 11. nejchudší region v EU. Na závěr tohoto bloku vystoupila Denisa Brejchová ze Západočeského
muzea v Plzni, která představila edukační
program k 30. výročí sametové revoluce
nazvaný „Svobodná generace“. V rámci
svého příspěvku připomněla období komunismu a jak těžké bylo v této době žít.
Cílem plzeňského projektu bylo, aby se
děti zamyslely nad tím, co je to svoboda
a co pro ně znamená. Ani letos v programu nechyběl rozhovor s významnou
osobností muzejního světa. Tentokrát na
otázky Kimma Levä z Finské asociace
muzeí odpovídala náměstkyně generálního ředitele Berlínských státních muzeí
Christina Haak.
Na závěr se konalo výroční setkání
NEMO určené pro členy, na kterém se
mj. volil nástupce do exekutivy NEMO
za odstoupivší Margharitu Sani. Do vedení organizace byla zvolena Slovinka
Aleksandra Berberih-Slana.
Příští konference se uskuteční ve
dnech 15.–17. listopadu 2020 v chorvatském městě Rijeka.

Foto: Arp Karm, Archiv NEMO

Tartu hostilo
muzejníky

Foto: Archiv AMG

Z konferencí
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Personálie

Jiří Žalman: 75
Přesto, že to zní téměř neuvěřitelně, Jiří
Žalman dne 4. prosince 2019 oslavil již
75 let. Před sto lety by byl bezpochyby
při této příležitosti nazván „koryfejem
českého muzejnictví“ a střídaly by se u něj
blahopřejné delegace, které by jej oslovovaly „vážený kmete“. Tento způsob oslavy
životního jubilea by jej pravděpodobně
příliš nepotěšil. Jakýpak kmet či koryfej,
když neustále pilně pracuje, publikuje,
přednáší a organizuje!
Díky řadě dřívějších článků víme
o jeho životě a zejména o odborné činnosti téměř vše. Připomeňme si jeho životní
dráhu z tohoto důvodu jen ve stručnosti.
Po studiu na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity nastoupil v roce 1967 na
místo odborného pracovníka – zoologa
v Okresním muzeu Praha-východ s působištěm v Brandýse nad Labem. Již o dva
roky později byl jmenován ředitelem této
rychle se rozvíjející instituce a ve své nové
funkci setrval plných 20 let. Také jeho
zásluhou získalo muzeum důstojné sídlo
v tzv. Arnoštovském domě na brandýském
náměstí, kde navíc vznikla kvalitní a na
svou dobu progresivní stálá expozice
Brandýsko v proměnách času, jejímž byl
Jiří Žalman spoluautorem.
V roce 1987 se vzdal ředitelského
postu (dobrovolné odchody z funkcí jsou
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pro Jiřího Žalmana symptomatické) a zapojil se do činnosti Ústředního muzeologického kabinetu při Národním muzeu,
jediného dobového metodického centra
českého muzejnictví. Od počátku se zde
podílel na vzniku mnoha významných
materiálů. Po sametové revoluci byl pak
jedním z prvních, kteří usilovali o vznik
nezávislé muzejní organizace. Patří tedy
k „otcům zakladatelům“ Asociace českých a moravskoslezských muzeí a galerií,
nynější AMG.
V dubnu 1991 přešel na MK ČR, kde
od počátku usiloval o ustavení samostatného odboru muzeí a galerií, neboť do té
doby „pečovali“ o celý rozsáhlý obor pouze 4 úředníci. Jeho snaha brzy dospěla
k cíli a Jiří Žalman se stal prvním vedoucím nového pracoviště. V této době jsem
jej začal poznávat osobně, jelikož jsem se
zapojil do činnosti AMG a byl jsem zvolen
do jeho vedoucích orgánů (nejprve senátu a později i exekutivy). Po celá 90. léta
probíhaly diskuze o legislativní úpravě
oboru muzejnictví stejně jako o právním
zakotvení muzejních institucí. Připomínkovali jsme snad desítky návrhů, z nichž
mnohé vzešly právě z aktivit Jiřího Žalmana. Ostatní, pocházející z jiných zdrojů,
naopak podroboval ostré kritice, ať už
v souladu nebo v rozporu se stanovisky
AMG. Nejobtížnější byla pochopitelně
příprava samostatného zákona o muzejních sbírkách, zákona č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy. Zde
se názory MK ČR, resp. příslušného odboru v čele s Jiřím Žalmanem a AMG
často lišily až diametrálně. Diskuze přesto
byla vedena korektně, i když bouřlivě, bez
osobních útoků či podpásových úderů.
Výsledkem celého procesu byly a jsou
účinné, dodnes kvalitně sloužící legislativní normy: V roce 2004 novelizovaný
zákon a prováděcí vyhláška, stejně tak
několik metodických pokynů.
Jiří Žalman se v roce 1999 vzdal
funkce vedoucího odboru, aby mohl nový
legislativní předpis důkladně vysvětlit
muzejní veřejnosti a uvést jej tak do praxe. Spolu s představiteli AMG absolvoval na počátku třetího tisíciletí desítky
přednášek a besed v jednotlivých krajích

České republiky, kde odpovídal na stovky
dotazů a vysvětloval jednotlivé paragrafy
nového zákona. Z ministerstva však neodešel, stal se vedoucím nově zřízeného
oddělení muzeí a galerií v rámci Odboru
péče o movité kulturní dědictví a z této
funkce nadále pokračoval v legislativní, metodické i kontrolní činnosti. Jeho
spolupráce s AMG vyústila mj. v realizaci
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
která si od svého 1. ročníku postupně
získala nebývalou prestiž nejen v českém
prostředí, ale i na mezinárodní muzejní scéně. Od roku 2002 navíc patří Jiří
Žalman k původnímu týmu lektorů ŠMP.
K tomu přednášel také na Vyšší odborné
škole informačních služeb a přechodně
i v kurzech zvláštní odborné způsobilosti
pro úředníky samosprávy. Jeho publikační
činnost obnáší dnes již desítky článků,
zejména ve Věstníku AMG, v časopise
Místní kultura a v dalších periodikách.
V roce 2010 rezignoval na vedoucí
funkci v oddělení muzeí a galerií MK ČR
a nadále se zaměřil jako řadový úředník
a jako pracující důchodce zejména na
metodickou oblast. Přejeme tedy Jiřímu
Žalmanovi hodně zdraví, pohody a neutuchajícího entuziasmu a těšíme se na
budoucí spolupráci směřující k dalšímu
rozkvětu českého muzejnictví.
Luděk Beneš
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Stanovisko
k používání
dusíku
Alena Selucká
Komise konzervátorůrestaurátorů AMG

Metoda řízené anoxické atmosféry, využívající dusík pro snížení koncentrace
kyslíku v uzavřeném prostoru (většinou
plynotěsných boxech) na hodnoty, při
kterých dochází k usmrcení nebezpečných organismů, patří mezi dlouhodobě
odzkoušené a doporučované konzervátorské technologie (tento způsob ošetření
je doporučován i na základě ČSN EN
16790 Ochrana kulturního dědictví –
Komplexní ochrana před škůdci). Jedná
se o efektivní a bezpečnou metodu, jež
je šetrná vůči ošetřovaným materiálům
i okolnímu prostředí (je ekologicky nezávadná). V současné době je metoda
anoxické atmosféry s dusíkem zavedena
ve 3 českých muzejních institucích. Existuje ale reálný záměr rozšiřovat ji i v dalších muzeích, galeriích a knihovnách jako
součást karanténních postupů ochrany
citlivých organických materiálů.
V návaznosti na platnost Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 528/2012, o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání, upozornila Mezinárodní rada muzeí ICOM
na legislativní a procedurální omezení
aplikování dusíku jako biocidního přípravku (Appeal on the European ban
on the use of nitrogen for disinfestation,
září 2019), která mají významný dopad
i v oblasti integrované péče o kulturní
dědictví před biologickými škůdci (integrated pest management). Podle přílohy
č. 1 tohoto Nařízení je dusík schválenou
účinnou biocidní látkou, kterou lze použít
pouze v omezeném množství ve spojení
s nádobami určenými k okamžitému použití. Tudíž všechny biocidní přípravky,
obsahující dusík jako účinnou látku, musí
být povoleny v souladu s tímto Nařízením
pro jejich dodávání na trh a používání.
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V této věci se ČV ICOM obrátil na
AMG, resp. její odbornou Komisi konzervátorů-restaurátorů AMG s žádostí o vypracování profesního stanoviska. Za tímto
účelem proběhla širší odborná diskuze
členů komise a dalších specialistů ve spolupráci s legislativním odborem NPÚ a zástupci oddělení chemických látek a biocidních přípravků MZ ČR s cílem vzájemně
si vyjasnit reálné možnosti optimalizace
podmínek používání dusíku v kulturních
institucích. Na základě jednání uskutečněného mezi zástupci KKR AMG a Odboru chemických látek a biocidních přípravků
MZ ČR dne 15. října 2019 v Praze bylo
doporučeno vhodné východisko. Pro operativní řešení situace v ČR je nutné zajistit vzájemné uznání biocidního přípravku
„Rentokil N2 Controlled Atmosphere“,
doposud jediného v EU autorizovaného biocidního přípravku vhodného pro technologii anoxické atmosféry. Dále za účelem
doplnění přílohy č. 1 Nařízení o dusík jako
účinnou biocidní látku ve spojení i s „generátory dusíku in situ“ není uplatnění
výjimky dle čl. 55 odst. 3) považováno
za vhodné řešení, jelikož i tento způsob
vyžaduje následné podání žádosti o povolení biocidního přípravku (což musí učinit
konkrétní firma či dodavatel a navíc tato
výjimka platí pouze na dobu omezenou,
zpravidla 5 let) a nepřináší tedy v konečném důsledku jednodušší východisko.
Ve smyslu doplnění přílohy č. 1 Nařízení
o generátory dusíku in situ lze postupovat
i ve standardním režimu zjednodušeného
postupu povolování.
V návaznosti na výše uvedené se jeví
jako žádoucí iniciovat zvýšenou poptávku
ze strany členů ICOM a členů evropských
muzejních i dalších asociací, sdružujících
sbírkotvorné instituce u potencionálních
dodavatelů a rozšíření jejich působnosti
v oblasti dodávání dusíku jako biocidního
přípravku na trh.
KKR AMG si je vědoma toho, že
stávající legislativní úprava, vztahující
se k používání biocidních přípravků je
pro potřebu dlouhodobé péče o kulturní
dědictví velmi omezující.
V současné době je použití metody řízené anoxické atmosféry ve spojení

s nádobami určenými k okamžitému použití možné pouze přes jediného zahraničního dodavatele. Ekonomicky a operativně efektivnější aplikace ve spojení
s generátory dusíku in situ není v praxi
v zásadě povolena.
Vzhledem k tomu, že uvedená technologie ošetření kulturního dědictví
dusíkem má řadu nezpochybnitelných
výhod (lze ji použít pro většinu typu sbírkových předmětů, je účinná vůči všem
vývojovým stádiím škodlivého hmyzu, je
jednoduchá, rychlá, finančně dostupná
a umožňuje aplikace v muzejních i dalších sbírkotvorných institucích nezávisle
od soukromých dodavatelů) a neexistuje
její vhodná alternativa, bude AMG a její
odborná KKR AMG i nadále ve spolupráci
s ČV ICOM a dalšími subjekty usilovat
také za podpory MK ČR o hledání trvalého řešení.
Cílem potřebné změny by měla být
re-klasifikace dusíku jako účinné biocidní látky pro potřebu ochrany kulturního
dědictví a úplné vyjmutí této bezpečné
a velmi efektivní metody ze současné legislativní úpravy biocidů.

Exkurze studentů
ŠMP
Pavel Holman
Technické muzeum v Brně

Nedílnou součástí výuky nástavbového
kurzu ŠMP zaměřeného na muzejní výstavnictví jsou studijní exkurze. Ve dnech
21. a 22. listopadu 2019 se tak posluchači vydali po vybraných západočeských a středočeských muzeích. První den
strávili v prostorách několika plzeňských
institucích různého zaměření. Začínalo
se v Pivovarském muzeu nacházejícím se
v bývalém právovárečném domě. Umístění expozice do prostor, kde se vyráběl
slad, vařilo a zrálo pivo již ve středověku,
jí dává atmosféru autentičnosti. Představuje historii výroby piva od starověkého
Egypta a Mezopotámie až po současnost,
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Studenti nástavbového kurzu ŠMP v Muzeu loutek v Plzni
postup výroby a způsob konzumace, včetně historie plzeňských pivovarů, vývoj
pivních lahví, sklenic a etiket.
Na hlavním náměstí Republiky
v Plzni se nachází také ve středověkém
domě Muzeum loutek, pobočka ZČM.
Plzeňské loutkářství je po mnoho staletí
pojmem, a tak není divu, že mu bylo otevřeno specializované muzeum mapující
historii a současnost zpodobněnou zejména populárním loutkovým divadlem
Alfa. Součástí expozic jsou i četné interaktivní prvky a loutkářská dílna, kde si návštěvníci mohou zahrát i vlastní divadelní
představení.
Poté jsme přešli do Muzea církevního
umění plzeňské diecéze. Instituce sídlí
v areálu bývalého minoritského kláštera.
Vstupní část expozice pojednává o historii objektu a ukazuje život mnichů. V ambitech jsou pak prezentovány gotické
a barokní sochy, u nichž lze seznámit
s jednotlivými skupinami svatých a jejich
atributy. V patře je pak prezentována historie křesťanství v západních Čechách,
dějiny diecéze a hlavní svátky liturgického roku. Lze si také prohlédnout prostor
klášterní knihovny s původním barokním
mobiliářem a klenotnici, ukazující liturgické náčiní od gotiky až po baroko.
První den exkurze byl zakončen
v hlavní budově ZČM, kde jsou celkem
4 expozice. Nejstarší je prezentace
městské zbrojnice, která byla zpřístupněna již v roce 1998 po znovuotevření
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zrekonstruované budovy. Tato část napodobuje instalaci historických zbrojnic, jak
je můžeme vidět i v zahraničí např. Universalmuseum Joanneum v Grazu či na
zámcích. Je tedy vlastně muzeem v muzeu. Zbrojnice samotná je unikátem, neboť jde o nejstarší zachovanou městskou
zbrojnici. V roce 2013 byla otevřena expozice archeologická a historická. První
z nich byla koncipovaná jako vědecko-didaktická, protože slouží i pro potřeby
studentů archeologie ZČU jako výukový
materiál. Druhá je pak pojatá v podobě
kapitol z historie a všedního života města
a regionu.
Poslední a nejrozsáhlejší je expozice uměleckého řemesla. Prezentovaná
sbírka od antiky až po současnost je
jedním z nejkvalitnějších fondů tohoto
druhu u nás. Instalována byla do replik
původních vitrín navržených architektem Josefem Škorpilem pro novostavbu
muzea. I přesto, že je tento typ vitrín více
než 100 let starý, působí vzdušně a nechá
vyniknout vystaveným předmětům z materiálů jako je sklo, keramika, umělecké
kovářství atd.
Posluchači tak měli možnost seznámit se s expozicemi různých typů muzeí,
různého stáří a porovnat, jak se muzejní
výstavnictví vyvíjelo za posledních 20 let.
Druhý den studenti nejprve navštívili Podbrdské muzeum v Rožmitále pod
Třemšínem. To je představitelem typického vlastivědného muzea v malém městě.

Umístěno je v budovách bývalého podniku
vyrábějícího zemědělské stroje, který byl
před 10 lety rekonstruován. Ke zhlédnutí
je zde celkem 5 expozic, které představují
město a jeho okolí, zdejší typická řemesla, významné osobnosti města – pány
z Rožmitálu a Jakuba Jana Rybu – a také
soukromou sbírku automobilů Aero. Frekventanti ŠMP tak mohli porovnat přístup
velkého krajského a malého regionálního
muzea k rekonstrukci objektu a ke koncepci nových expozic i jejich architektonickému řešení.
Poslední navštívená instituce se od
předchozích značně lišila. Byl to Hornický
skanzen Mayrau, který je součástí Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně.
Mayrau byl posledním dolem kladenského
uhelného revíru, kde se těžilo. Před ukončením těžby bylo rozhodnuto proměnit
důl v muzeum. Měly tak zůstat zachovány jednotlivé provozy, aby bylo možné
ukázat, jak probíhal pracovní den horníka
od příchodu na šachtu, přes sfárání až po
odchod domů. Lze si tak projít třeba šatnu s ještě zavěšenými pracovními oděvy,
známkovnu, výcvikovou dráhu pro báňské
záchranáře a také se podívat do štoly
vybavené těžními stroji. Návštěvník se
tak může alespoň částečně vžít do pocitů
horníka při práci.

Foto: Monika Benčová, Archiv AMG

Foto: Monika Benčová, Archiv AMG
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Expozice Hornického skanzenu
Mayrau ve Vinařicích u Kladna
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Exkurze ŠMP přinesla pohled na vývoj muzejního výstavnictví a rekonstrukce
budov pro potřeby muzea v posledních
20 letech. Studenti měli možnost také
porovnat přístup větších a menších institucí k této problematice a také zřizovatelů, kteří musejí uvolnit potřebné finanční
prostředky.

Evropský den
konzervovánírestaurování
Alena Selucká
Komise konzervátorůrestaurátorů AMG

Evropský svaz konzervátorsko-restaurátorských organizací (The European
Confederation of Conservator-Restorers‘

Organisations – E.C.C.O.) patří k největšímu profesnímu sdružení majícímu v současné době přes 6 000 členů
z 22 zemí a 25 členských organizací.
Hlavním posláním E.C.C.O. je rozvíjet
a propagovat konzervování-restaurování
kulturního dědictví na praktické, vědecké
i kulturní úrovni. Komise konzervátorů-restaurátorů AMG je přidruženým členem
a podílí se rovněž na různých aktivitách.
V návaznosti na Evropský rok kulturního
dědictví 2018 byla podpořena iniciativa
prezentovat společenský význam daného oboru a vyhlásit Evropský den konzervování-restaurování (European Day
of Conservation-Restoration), který byl
stanoven na 13. října 2019. Konzervátoři
a restaurátoři napříč různých kulturních
institucí, škol a univerzit, soukromých
ateliérů, laboratoří a dalších pracovišť
připravili pro odbornou i laickou veřejnost
pestrý program s ukázkami svých prací,
projektů a dílčích problémů spojených
s péčí o předměty movitého i nemovitého

kulturního dědictví. Tento program probíhal v rámci celého týdne od 7. do 13. října
2019 (více na http://www.ecco-eu.org)
Členové KKR AMG se rovněž zapojili do této iniciativy a uskutečnili několik
zajímavých akcí: Den otevřených dveří na
konzervátorských pracovištích Slováckého
muzea v Uherském Hradišti a Muzea východních Čech v Hradci Králové, přednášku o konzervaci archeologického nálezu ve
výstavě Jihomoravského muzea ve Znojmě, setkání pražské sekce konzervátorů
a restaurátorů v Muzeu hlavního města
Prahy a též představení výsledků spolupráce při restaurování exponátů poškozených
ohněm v Metodickém centru konzervace
TMB za účasti kolegů ze Slovenského národného múzea – Múzea Betliar.
Všem zúčastněným kolegyním a kolegům patří velký dík a doufejme, že v následujícím roce 2020 se k této užitečné
kampani, plánované na 2. říjnový týden,
přihlásí více institucí, ale i individuálních
členů.

v Muzeu Vysočiny Jihlava, Jan Koutný
představil projekt revitalizace Moravy
u Štěpánova, Květa Zemanová seznámila se sovami Hostýnských vrchů. Petr
Kovařík mluvil o monitoringu chřástala
polního (Crex crex) na Libavé, o zvláštnostech výzkumu ve vojenském újezdu
i průběžných výsledcích, Karel Pavelka
přednesl informace o srovnání hnízdních ornitocenóz v přírodě blízkých lesů
5. a 6. vegetačního stupně Moravskoslezských Beskyd, Pavel Krásenský se
ve svém příspěvku zaměřil na Jezeřské
arboretum – refugium vzácných saproxylických brouků, Pavel Bezděčka pak na
mravence Olomoucka, Martin Škorpík se
zabýval faunou pestrokrovečníkovitých
brouků jihozápadní Morany, Lukáš Spitzer pak recentním rozšířením denních
motýlů v Litovelském Pomoraví, Vladislav Holec se věnoval praktické ochraně
hmyzu v Litovelském Pomoraví. Večer

doplnili program cestopisnými přednáškami Pavel Bezděčka (Omán) a Jiří Šafář
(Keňa).
Součástí semináře byly i terénní exkurze zaměřené na přírodovědně cenné
lokality na sever od Olomouce. Cesta
nejprve vedla do Javoříčských jeskyní
(významné zimoviště vrápenců), kterými nás odborně provázel Jiří Šafář
z AOPK. Druhá zastávka směřovala do
PR Doubrava (motýli v CHKO Litovelské
Pomoraví), kde pohovořil Vladislav Holec
z AOPK. Třetí vycházka pod vedením
Petera Adamíka byla za plchy do Nízkého Jeseníku (Přírodní park Sovinecko).
Dopoledne druhého exkurzního dne se
účastníci seznámili s provedenými revitalizačními zásahy v úseku řeky Moravy
mezi PP Panenský les a PP Kurfürstovo
rameno. Exkurze vedla i přes PP Daliboř
s odborným výkladem Jana Koutného
z AOPK.

Z činnosti amg

Bobr a zoologové
na Olomoucku
Peter Adamík
Vlastivědné muzeum v Olomouci

Ve dnech 11.–13. září 2019 se ve
Vlastivědném muzeu v Olomouci uskutečnil seminář Zoologické komise AMG
a zástupců ochrany přírody. V muzeu
při zahájení setkání měli účastníci také
možnost si prohlédnout stálé expozice. Poté se přesunuli do areálu Lovecké chaty v Horce nad Moravou. Zde
byly předneseny následující odborné
přednášky z oblasti zoologie, faunistiky a praktické ochrany přírody: Marie
Voldřichová pohovořila o významných
zoologických sbírkách NZM Ohrada,
Klára Bezděčková o typovém materiálu
blanokřídlých (Hymenoptera) uloženém

Věstník AMG 6 /2019

21

Z činnosti amg

Foto: Antonín Reiter, Archiv ZK AMG

Setkání bezesporu splnilo svůj účel.
Zúčastnilo se jej 33 osob. Proběhla na
něm intenzivní výměna odborných informací a praktických rad z oblasti muzejnické praxe, legislativy, ochrany přírody
i faunistiky. Úsměvným zpestřením semináře bylo narušení harmonogramu večerní cestovatelské přednášky bobrem. Jeho
hlodací aktivita způsobila pád stromu na
elektrické vedení a na pár hodin jsme tak
na Lovecké chatě byli bez elektrického
proudu.

Etnografický
seminář v Praze
Petr Číhal
Slovácké muzeum v Uherském
Hradišti

Novojičínska o obřadním koláči tzv. Hnětka, který se vyskytoval na Kravařsku
a v příhraničních oblastech Slezska.
Osobní fond PhDr. Karla Pekárka uložený v Muzeu jihovýchodní Moravy ve
Zlíně představil pracovník této instituce
Mgr. Ondřej Machálek. Mgr. et Mgr. Marie
Ondříčková, Ph.D., ze Západočeské univerzity v Plzni v následujícím referátu charakterizovala některé typy rohů z lastur,
vyskytujících se ve sbírkách vybraných
západočeských muzeí. Zprávami z oboru
zahájila Mgr. Markéta Palowská z Ostravského muzea na téma využití nového
skeneru v muzejní činnosti, referovala
taktéž o výstavě „Ostravské stříbrné poklady z blízka“. O právě probíhající výstavě věnované historii kuchyněk, pokojíčků a nábytku pro panenky informovala
PhDr. Ivana Kubečková ze Středočeského
muzea v Roztokách u Prahy. PhDr. Vanda
Jiřikovská, CSc., v diskuzním příspěvku
„Muzejní etnografové a terén“ poukázala
na to, jak málo času v současnosti zbývá
etnografům na terénní výzkum. Následně PhDr. Iva Votroubková z Muzea Cheb
hovořila o přípravě nové expozice, v níž
bude národopisná část zastoupena selskou jizbou a kamny Williho Russe, a o rekonstrukci hrázděného statku v Milíkově.
Poslední přednáška v dopoledním bloku
Mgr. Gabriely Směřičkové ze Slováckého
muzea v Uherském Hradišti patřila autorské výstavě modrotiskové tvorby Antonie
Dostálkové „Modrobílý svět“.
Po obědě následovala nejprve prohlídka stálé expozice Řemesla v pořádku

a poté byl zahájen odpolední blok příspěvkem PhDr. Romany Habartové z Krajského úřadu Zlínského kraje o její autorské
výstavě „Krojové inspirace napříč Slováckem… Pocta rukodělným tvůrcům“.
PhDr. Jana Poláková, Ph.D. představila
světské kramářské tisky jako etnologický
zdroj. Škapulíře ze sbírek Muzea hlavního
města Prahy přiblížila jeho pracovnice
Mgr. Jana Bělová, Ph.D. Důvody pro vývoj
nového evidenčního systému sbírkových
předmětů ve Zlínském kraji (ESSP) a dosavadní zkušenosti s ním zprostředkovala
Mgr. Marta Kondrová ze Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Zprávy z oboru zahájila PhDr. Irena Ochrymčuková
z Muzea Brněnska ve dvou příspěvcích
věnovaných akcím v Podhoráckém muzeu
– projektu k 30. výročí sametové revoluce
a interaktivní výstavě o pokrmech zimního
času. Poukázala také na spolupráci se
školami. Mgr. Petr Číhal referoval o aktuálně připravované publikaci My a oni.
Domácí a cizí v lidové tradici a zároveň
pozval na pracovní zasedání Subkomise
pro lidové obyčeje Mezinárodní komise
pro studium lidové kultury v Karpatech
(MKKK) v roce 2020 na půdě Ostravské
univerzity. Aktuální výstavu o zpracování
a využití konopí v minulosti a současnosti představila Mgr. Milada Fohlerová
z Muzea regionu Valašsko ve Vsetíně.
Mgr. Věra Colledani z Masarykova muzea
v Hodoníně se věnovala činnosti regionálního pověřeného pracoviště v Jihomoravském kraji. Odpolední blok přednášejících
uzavřel PhDr. Pavel Bureš z NPÚ, který se
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Foto: Jana Viktorínová, Archiv EK AMG

Organizačního zajištění letošního podzimního semináře Etnografické komise
AMG se ujalo Muzeum hlavního města
Prahy. Setkání se uskutečnilo ve dnech
15.–16. října 2019 v prostorách zámeckého areálu Ctěnice. Účastníky nejprve
přivítala ředitelka muzea PhDr. Zuzana
Strnadová a poté místopředsedkyně komise PhDr. Ivana Kubečková, která poděkovala nejen ředitelce hostující instituce,
ale také vedoucí oddělení historických
sbírek muzea Mgr. Janě Viktorínové.
První jednací blok byl zahájen příspěvkem PhDr. Anny Hrčkové z Muzea
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Muzeum škole /
/ Škola muzeu
Jitka Králová – Iva Vachková
Komise pro práci s veřejností
a muzejní pedagogiku AMG

S nástupem podzimu pokračovala aktivní
činnost pracovní skupiny zaměřená na
spolupráci mezi muzeem a školou. Dne
23. září 2019 se zdárně uskutečnilo již
5. setkání v přívětivé atmosféře Muzea
hlavního města Prahy. V jeho historické
hlavní budově se sešly více než čtyři desítky muzejních edukátorů.
V dopoledním bloku posluchače seznámil Mgr. Pavel Rušar z Vlastivědného
muzea Jesenicka se specifiky muzejní edukace v regionálním vlastivědném muzeu.
Nastínil jim, s jakými pozitivy a překážkami se muzejníci v tomto prostředí setkávají a přiblížil potenciál projektů T-praxe
a T-expedice pro nadané studenty i odborné pracovníky muzeí. Na toto téma
navázal RNDr. Stanislav Zelenda z Národního institutu pro další vzdělávání,
který přednášel o edukátorském fóru
s možnostmi získání dotační podpory
pro tvořivou práci s talentovanými dětmi.
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Foto: Jana Viktorínová, Archiv pedagogické komise AMG

zabýval popularizací a prezentací lidového stavitelství v praxi formou Dnů lidové
architektury. Samotný závěr odpoledního
jednání pak patřil předsedovi Etnografické komise Mgr. Michalu Chmelenskému,
který představil plán činnosti EK AMG
na rok 2020.
Druhý den si nejprve účastníci prohlédli v domě U Zlatého prstenu stálou
expozici Praha Karla IV. – velkolepé
staveniště Evropy včetně multimediálního pohledu na Prahu Rudolfa II. z roku
1606. Poté navštívili v unikátní renesanční budově Podskalské celnice na Výtoni
expozici představující poslední připomínku starého Podskalí. Závěr semináře
byl určen prohlídce depozitářů muzea ve
Stodůlkách
Poté si muzejní pedagogové volili
z trojice praktických seminářů opakujících se po přestávce v odpolední sekci.
Mgr. et MgA. Iva Vachková, Ph.D., se zaměřila na možnosti využívání sbírkových
předmětů textové povahy při muzejních
programech. Účastníci si vyzkoušeli různé přístupy práce se snímky a rukopisy
vážícími se k osobnosti spisovatele Oty
Pavla. Přemýšleli nad charakterem a vztahy členů jeho rodiny, vytvářeli živé obrazy,
či interpretovali postup Pavlovy literární
práce na konkrétní ukázce rukopisu s autorskými opakovanými úpravami.
Druhé téma se týkalo práce s talentovanými žáky v muzeu a se seminaristy
nejprve pracoval Mgr. Pavel Rušar. Představil možnost poznávání komplikované
před a poválečné minulosti hraničního
regionu žáky I. stupně prostřednictvím
staré stolní německé „sudetské“ hry, v níž
kromě vlastních hráčů – schopných žáčků
– figurují v rolích mentorů a rádců učitel
a muzejní historik.
Následně Mgr. Světluše Smékalová,
učitelka ze ZŠ Jeseník a spolupracovnice
tamního muzea, nastínila potenciál entomologického minikurzu, který vychází
nejen z přípravné online komunikace mezi
žáky a muzejními experty, ale i přímého
společného terénního výzkumu a výsledné žákovské prezentace ve sborníku či na
konferenci. Přítomní edukátoři si tento

princip při určování motýlů vyzkoušeli.
V tomto workshopu se taktéž představili dva absolventi tzv. T-praxe Marek
Palys a Vojtěch Kuna. Ti přiblížili svůj
podíl na přípravě výstav, včetně výběru
sbírkových předmětů, získávání grantů,
výtvarné podobě, či realizaci doprovodných programů.
Pomůcky pro přiblížení funkce technických exponátů a potenciál připravit
s jejich pomocí zábavný objevný program
představil Ing. Miloš Milner z NTM. Posluchačům nabídl několik v praxi snadno
využitelných modelů práce, k nimž patřila
mj. one man show či práce na experimentálních stanovištích. Lektor poukázal na
možnosti vyhledávání inspirace pro pokusy na festivalech vědy, v zahraniční literatuře či v letitých učebnicích a poradil, jak
na tvorbu technických pomůcek. Edukátory čekalo také několik praktických experimentálních ukázek např. s jednovratnou
pákou nebo elektřinou a sdílení zkušeností
s vedením technického kroužku.
Muzejními pedagogy naplněný sál
a kladná odezva k volbě diskutovaných
témat je více než potěšující. Svědčí
o narůstajícím odborném zájmu české
edukátorské základny při rozšiřování svého profesního růstu. Příští 6. setkání má
už svůj termín, a to 16. března 2020.
Koordinátorky již nyní přemýšlí nad novými podněty.
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Podzimní seminář
moravských
a slezských
historiků
Blanka Rašticová
Komise regionální historie
Moravy a Slezska AMG

Již po patnácté se uskutečnil odborný seminář KRHMS AMG, tentokrát v Muzeu
a galerii v Prostějově ve dnech 9.–10. října 2019. Zúčastnilo se jej 44 účastníků.
Program byl jako obvykle rozdělen na dvě
části. První představovala odborný seminář, který byl členěn do 4 tematických
bloků, druhá sekce zahrnovala plenární
zasedání komise. Setkání zahájil a řídil její
předseda Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D.
První tematický blok se zabýval jak
pozůstalostmi literárními a písemnými,
tak i odkazem osobností v muzejních sbírkách, jejich evidencí, využitím a úskalími
práce s nimi a spoluprací s archivy. V pěti
odborných referátech byly představeny
soubory z muzeí v Brně, Šlapanicích,
Prostějově a Kroměříži.
Druhá část zaměřená na památky, památkové objekty či sbírky ve správě muzeí
nebo v církevním majetku a na spolupráci
mezi těmito subjekty obsahovala 4 referáty pracovnic oddělení památkové péče
Arcibiskupství olomouckého. Po představení jeho sbírkového fondu byla věnována
pozornost problematice svozů církevních
památek v 90. letech 20. století a jejich
ochraně. Další příspěvek prezentovalo
Arcidiecézní muzeum Olomouc a na závěr
zazněly praktické informace a rady při
řešení výpůjček z majetku farností či arcibiskupství. Přednášky se setkaly s živým
ohlasem účastníků semináře, kteří využili možnosti a v diskuzi položili referujícím řadu dotazů. V závěru bloku zazněl
příspěvek zabývající se problematikou
tzv. overturismu ve vztahu k památkově
chráněným vilám a jejich využití k nejrůznějším účelům po rekonstrukci.
V rámci třetího tematického bloku
se přítomní zamýšleli nad opomíjenými
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oblastmi dokumentace v muzejních sbírkách Moravy a Slezska a příčinami daného
stavu. Vytyčili řadu témat, jimž není věnována dostatečná pozornost, jako např. fenomén chataření a chalupaření, menšiny
(Poláci, Slováci, Ukrajinci, Vietnamci, jejich historie a kultura na našem území),
spolková činnost, tzv. malé sporty s nízkou
členskou základnou, dokumentace historie a současnosti v jednotlivých obcích
regionu, dokumentace zanikajících firem,
pracovních pozic a profesí. Uvažovali také
nad důvody, proč jsou některá témata upozaděna. K nim patří především malá informovanost veřejnosti a z ní plynoucí nezájem o problematiku dokumentace. Svojí
roli při výběru námětů hraje i přetíženost
pracovníků zejména malých muzeí a z ní do
jisté míry vyplývající preference vlastních
odborných zájmů. Diskuze jednoznačně
prokázala chybějící „státní“ koncepci pro
tuto oblast. Závěrem se účastníci shodli
na tom, že danému okruhu bude věnována pozornost opět za rok na odborném
semináři komise v Boskovicích, kdy bude
možné posoudit, jaké nastaly změny.
Debata v rámci tradičního workshopu,
který bývá zaměřen na aktuální problémy
práce muzejních historiků a pracovníků
malých muzeí, reflektovala zkušenosti
s využitím dobrovolníků. Nejvíce se však
diskutovalo o problematice stanovení
reprodukční pořizovací ceny sbírkových
předmětů, jež v některých krajích vyžadují

muzejní ekonomové a účetní, aniž by respektovali znění novely účetního zákona.
Panovala shoda ohledně nutnosti předat
tento podnět k řešení právnímu oddělení
MK ČR a Exekutivě AMG.
Součástí prostějovského setkání bylo
také plenární zasedání komise, během
něhož byli členové informováni o činnosti AMG za uplynulé období, projednali
přijetí nových členů, dále jednací řád
a základní programové dokumenty na
další období. Poté byl zvolen nový výbor,
předsedou komise se stal opět Mgr. Jiří
Mitáček, Ph.D., místopředsedkyní zůstává nadále PhDr. Blanka Rašticová. Ve složení výboru došlo pouze k jedné změně,
zástupcem Olomouckého kraje byl zvolen
Mgr. Lubor Maloň na místo odstupující
Mgr. Jarmily Klímové.
Po skončení jednání proběhlo zhodnocení výsledků semináře, poté následovala komentovaná prohlídka Národního
domu v Prostějově. V rámci večerního
společenského setkání se živě diskutovalo nad tématy zmíněnými v jednotlivých
příspěvcích a o dalších problémech práce v oboru, součástí programu byla také
beseda o historii amatérského divadla na
Prostějovsku.
Druhý den byla pro zájemce připravena komentovaná prohlídka pamětihodností města Prostějova, dále návštěva aktuálních výstav muzea a bylo provedeno
vyhodnocení obou dnů setkání.
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Konference
konzervátorůrestaurátorů 2019
Alena Selucká
Komise konzervátorůrestaurátorů AMG

Foto: Archiv KKR AMG

Metodické centrum konzervace TMB ve
spolupráci s Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG uspořádalo již 28. ročník jejich tradiční konference, která se konala
ve dnech 10.–12. září 2019 v Rožnově
pod Radhoštěm. Roli hostitelské instituce
přijalo a hlavním spoluorganizátorem se
stalo Národní muzeum v přírodě (NMP),
jenž poskytlo zázemí v prostorách Janíkovy stodoly v areálu skanzenu lidové
architektury. Díky vstřícné podpoře generálního ředitele Ing. Jindřicha Ondruše
a aktivního přístupu všech zúčastněných
se podařilo připravit velmi kvalitní a pestrý program.
Záměrem setkání bylo prezentovat
nové trendy a příklady správné práce v péči o kulturní dědictví. V zájmu
rozvoje tohoto oboru je totiž nesmírně
důležité sdílet zkušenosti a propojovat
poznatky získané jak výzkumem, tak
i přímou praxí. Konzervátoři a restaurátoři musí jednoduše držet krok s aktuálními vědeckými výsledky a orientovat

Věstník AMG 6 /2019

se v mikroklimatických parametrech
prostředí, ale zároveň mít i dostatečnou
řemeslnou průpravu a praxi. V návaznosti na to program zahrnoval příspěvky o využití moderních diagnostických
i analytických metod průzkumu. Velkým
trendem v dané oblasti jsou neinvazivní
přístroje, které pro získání důležitých
materiálových charakteristik nevyžadují
odběr vzorků. Vybraným příkladem této
aplikace byla studie průzkumu pigmentů
použitých u dřevořezů z Dálného východu ze sbírky NG nebo vizualizace
3D modelu pomocí speciálně upraveného tomografu Centra excelence v Telči
uplatněná kolegy z jihlavského archivu
při zkoumání pergamenového svitku
uloženého v kovové schránce. Přednášky přinášející zkušenosti z konkrétních
konzervátorsko-restaurátorských zásahů
se týkaly širokého spektra nejrůznějších
typů předmětů. Představen byl například
postup restaurování multimateriálového
objektu (pohyblivého betlému z Dětěnic), možnosti doplnění a konzervace
fragmentů litinového zábradlí z Místodržitelského letohrádku v Královské
oboře v Praze či přístupy k identifikaci
plastů u historického automobilu, tedy
moderních materiálů, které se stále více
stávají součástí i muzejních sbírek. Více
se můžete o některých prezentovaných
tématech dozvědět na https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr.

Letošní konference věnovala pozornost též další důležité oblasti, a jíž je
obnova sbírkových předmětů a památek
zasažených ohněm. Kolegové z Valašského muzea v přírodě referovali o výsledcích
zdařilé rekonstrukce chaty Libušín, která
je nyní od osudného požáru v roce 2014
ve fázi před dokončením stavby. Účastnící
ocenili možnost vyslechnout si přímo na
Pustevnách odborný výklad k použitým
původním technologiím opracování a barevné úpravy dřevěných prvků, stejně tak
k modernímu zabezpečovacímu systému,
jenž má chránit památku do budoucna.
Zkušenosti s ošetřením ohněm devastovaných předmětů byly obsahem i dalšího příspěvku o restaurování historických
palných zbraní z hradu Krásna Hôrka na
Slovensku, které probíhalo v Metodickém
centru konzervování TMB.
Neméně podstatnou součástí konference je i rovina společenská a diskuzní,
výměna kontaktů a navázání konkrétních
spoluprací. V této souvislosti se uskutečnilo plenární zasedání KKR AMG. O tom,
že zkvalitňování péče o kulturní dědictví je centrem zájmu nejen paměťových
institucí, ale též výzkumu a vzdělávání,
správy měst i regionů, svědčí mimořádný
ohlas setkání. Zúčastnilo se jej více než
300 konzervátorů a restaurátorů, pedagogů a studentů tohoto oboru, přírodovědců, památkářů a dalších odborníků.
Záštitu nad akcí převzal starosta města
Rožnov pod Radhoštěm Ing. Radim Holiš
a člen rady Zlínského kraje pro kulturu,
památkovou péči, církve, mládež a sport
Mgr. Miroslav Kašný. Slavnostního zahájení konference se rovněž zúčastnili zástupci Odboru muzeí MK ČR – Bc. Dana
Jandová, zastupující ředitelka a Mgr. Jan
Holovský, Ph.D., ministerský rada – dále
pak Ing. Pavel Jirásek, člen ČV ICOM.
Potěšující byl také zájem mnoha výrobců
a dodavatelů různých prostředků a technologií využitelných při péči o muzejní
sbírky, bez jejichž finanční podpory by
takto velkou akci nebylo možné uskutečnit. Všem příznivcům a podporovatelům velice děkujeme a těšíme se na další
ročník, který se uskuteční v Klatovech
v září 2020!
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AMG a Národní
muzeum uzavřely
memorandum
o vzájemné
spolupráci
Dne 20. listopadu 2019 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci
mezi AMG a NM. Partneři jím deklarují
svůj zájem o pokračování a prohloubení
dosavadní spolupráce v oboru muzejnictví,
kterou vnímají jako prospěšnou a obohacující. Kooperace bude probíhat v několika
oblastech, a to ve výměně zkušeností a poznatků, vzájemné komunikaci k tématům
společného zájmu, zejména v rámci koncepční činnosti, přípravy nových legislativních norem a strategických dokumentů,
v oblasti péče o sbírky muzejní povahy,
digitalizace kulturního dědictví a muzejní
edukace. Obě strany budou nadále vzájemně propagovat a popularizovat činnosti
týkající se např. Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis, Festivalu muzejních
nocí, Pražské muzejní noci, návštěvnické
soutěže Muzeum roku, projektu do-muzea.
cz, kampaně Muzea a 20. století, Serveru
muzeí a galerií ČR či portálu eMuzeum.
cz. AMG a NM se též domluvily na součinnosti při přípravě a realizaci tematicky
zaměřených školení, odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích

aktivit. V rámci zvýšení informovanosti
bude probíhat alespoň jednou ročně setkání zástupců obou partnerů. Text memoranda je zveřejněn na http://www.cz-museums.cz a byl také zaslán k nahlédnutí
všem členům AMG.

Muzea a rok
1989: 30 let
od sametové
revoluce
Vendula Potůčková Jurášová
SEKRETARIÁT AMG

Třicáté výročí sametové revoluce, které
bylo po celé republice v roce 2019 připomínáno, se stalo také tématem kampaně
Muzea a 20. století, kterou pravidelně vyhlášuje AMG. Muzea a galerie tak měly po
celý rok možnost přihlašovat své výstavy,
přednášky či další aktivity, jež politické
a společenské události listopadu roku
1989 nějakým způsobem reflektovaly.
Do kampaně se zapojilo na 60 paměťových institucí po celé České republice
s více než 70 projekty. Přihlášená muzea
či galerie se snažily připomenout především události listopadových dní roku
1989 ve svých regionech, a to nejčastěji

Gratulujeme našim kolegům!

výstavami autentických fotografií a filmových záběrů. Jako doprovodný program
pak pořádaly koncerty, přednášky a diskuze s pamětníky, historiky či ekonomy.
Připomínkové akce se také snažily zaměřit na tu část populace, která již předlistopadovou éru zná pouze zprostředkovaně. Muzea v Mělníku a Čáslavi ve
spolupráci s místními školami představily
pohled žáků na tuto přelomovou událost,
zpracovaný jako výtvarné dílo či záznam
vzpomínek rodičů a prarodičů, v Českých
Budějovicích zase na toto téma uspořádali studentskou konferenci. Některá
muzea také ukazala každodenní život
v době normalizace, např. z pohledu dětí
nebo v období Vánoc. Jistě zajímavým
způsobem prezentace je zveřejňování
dobového tisku, v blovickém muzeu zase
pořádaly předčítání z knih zakázaných
autorů. Vlastivědné muzeum Jesenicka
s muzeem z polské Nisy představily přeshraniční spolupráci disidentů z Československa a Polska.
Ačkoliv připomínkové akce pochopitelně vrcholily okolo poloviny listopadu 2019, celá řada projektů pokračuje
až do konce roku 2019. Zájemci z řad
návštěvníků mohou všechny přihlášené
počiny najít v ucelené formě na webových stránkách kampaně http://www.
muzea20stoleti.cz, samotné akce a výstavy jsou pak prezentovány v dalších
informačních kanálech AMG.

Muzea a 20. století
1. ledna – 31. prosince 2020
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Při příležitosti státního svátku 28. října 2019 prezident republiky Miloš
Zeman udělil generálnímu řediteli Národního muzea v Praze Michalu
Lukešovi Medaili Za zásluhy o stát I. stupně (zásluhy o stát v oblasti
kultury). Již v dubnu 2019 obdržel od prezidenta SR Andreje Kisky nejvyšší slovenské vyznamenání pro cizince Řád bílého dvojkříže II. stupně.

Pro rok 2020 AMG vyhlašuje novou kampaň tentokrát na téma:
„1920–1970–1990: Střetávání
totalit s demokracií“

Při příležitosti státního svátku 28. října 2019 prezident republiky Miloš
Zeman také jmenoval brigádním generálem ředitele Vojenského historického ústavu Aleše Knížka.

Přihlášky zasílejte v průběhu celého roku! Více informací na http://
www.muzea20stoleti.cz.
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Nové stálé expozice

Regionální muzeum v Mikulově
od 15. června 2019
V červnu 2019 muzeum zpřístupnilo novou stálou expozici Touha a důstojnost:
Ze sbírek rodu Dietrichsteinů, otevírající
příběhy ze života této rodiny, které dosud nebyly veřejnosti v ucelené formě
prezentovány.
Expozice se tématem obrací k novověké historii mikulovského zámku, jenž byl
po téměř čtyři staletí v držení rodu Dietrichsteinů. Plynule navazuje na stávající
prohlídkový okruh Galerii Dietrichsteinů,
která představuje jednotlivé příslušníky
této rodiny s ohledem na jejich kariérní
úspěchy na vídeňském císařském dvoře, správu rodového majetku na Moravě,
vztah k zámku v Mikulově a panství či
na vlastní reprezentaci. Projekt Touha
a důstojnost proniká hlouběji do osobního života Dietrichsteinů, klade důraz
na jejich vášně, zájmy a tužby. Nahlíží
na jednotlivé osobnosti prostřednictvím
jejich sběratelských aktivit. V mysli diváka
podněcuje k fantazii o životě na mikulovském zámku a všedních dnech šlechty, ve
kterých se prolínal svět oficialit se světem
osobních libůstek a radostí.
Základem prezentace se stalo torzo uměleckohistorického fondu Dietrichsteinů. Rodové sbírky byly na zámku
v Mikulově deponovány již od jejich příchodu na Moravu v roce 1575. Osud sbírek v běhu staletí mnohdy nepříznivě
ovlivňovaly přesuny, krádeže či dělení
majetku. Nejničivější zásah přišel na
konci 2. světové války, kdy v rámci rozsáhlého požáru shořelo téměř veškeré
vybavení honosných interiérů, včetně
mnoha cenných uměleckých předmětů.
Oheň nicméně nezasáhl pouze budovu
zámecké knihovny, ve které byla v době
válečného skladištního režimu umístěna
kolekce obrazů a minerálů. Dochované
exponáty poskytují důležité vodítko k vytvoření představy o původní rozmanitosti
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dietrichsteinských sbírek a stávají se
přirozenými průvodci po zámeckých interiérech.
Nejstarší kolekcí byla knihovna prvního z moravských Dietrichsteinů svobodného pána Adama (1527–1590), hofmistra císaře Rudolfa II. Již tehdy ceněný
soubor knih vnímal Adamův syn kardinál
František Dietrichstein (1570–1636)
jako symbol svého výjimečného politického statusu a dále ji rozšiřoval. Pověst
kardinálovy knihovny se však pro ni i její
majitele stala osudnou. V době třicetileté
války ji jako válečnou kořist odvezli švédští
vojáci. Adam z Dietrichsteina je považován rovněž za zakladatele barokní sbírky
zámecké obrazárny, kterou jeho dědicové
s pomocí svých uměleckých poradců obohatili v průběhu 17. a 18. století o stovky kusů. V souboru nechyběly portréty
panovníků, květinová a lovecká zátiší či
portréty oblíbených knížecích koní a psů,
jak dokládají dochované zámecké inventáře. Věku rozumu s osvícenským pohledem na svět vědění a poznání vévodila
kněžna Marie Kristýna z Dietrichsteina
(1738–1788), výjimečně vzdělaná žena
se zájmem o přírodní vědy, jež vytvořila
jednu z nejstarších soukromých vědecky
uspořádaných sbírek minerálů v rakouských zemích. Expozice nahlíží do kněžnina soukromého kabinetu či alchymistické

laboratoře. Mužské sběratelské aktivity
zastupovala kolekce cenných osobních
zbraní vojenských, loveckých a terčovnicí. Pozůstatek rozsáhlé dietrichsteinské
sbírky zbraní v expozici představuje malá
zbrojnice, která upomíná na existenci
loveckého salónu umně instalovaného
v polovině 19. století jako jedno z míst
rodové paměti. Rozsáhlý zámecký fond
byl na sklonku 20. let 20. století doplněny sbírkou Marie de las Mercedes
(1902–1964), jež v duchu módní vlny
zájmu o archeologii starověkých kultur
shromažďovala soubory buddhistických,
starých čínských, egyptských a antických
plastik.
Dietrichsteinové patřili již od počátku
svého působení v Mikulově ke společenským špičkám společnosti. Uměleckými
soubory, pečlivě instalovanými v zámeckých sálech, zřetelně sdělovali svým dědicům i hostům, že jejich starobylá rodina se honosí po všechna pokolení nejen
vznešeností, ale též citem pro krásu. Torzální stav rodových sbírek neumožňuje
komplexní zhodnocení sběratelské činnosti všech příslušníků rodu. Dává však
vyniknout dochovaným jednotlivostem,
které se se svojí pohnutou historií z pohledu současného návštěvníka i badatele
mohou stát skvostem.
Kristýna Jandová

Foto: Archiv muzea

Touha
a důstojnost
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Umění v nouzi!?
Jízdárna Regionálního muzea
v Teplicích
28. září 2019 – 2. února 2020

Foto: Archiv MZM

Výstava navazuje na projekt „Teplice za
1. republiky 1918–38“, která v Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis získala
10. místo v kategorii Muzejní výstava
roku 2018. Letošní projekt představuje činnost sdružení, které město Teplice
v době 1. republiky vymanilo z průměrnosti, vytvořilo konkurenci sousednímu
Ústí nad Labem a zařadilo jej vedle Liberce, Prahy, Brna nebo Ostravy k centrům tehdejšího výtvarného dění. Název si
kurátorka Bohuslava Chleborádová částečně vypůjčila z programového prohlášení umělecké Sekce teplického muzea
ustanovené v listopadu 1932. Muzejní
společnost tehdy reagovala na všeobecně
těžké časy a zaštítila její vznik i chod.
Hlavními cíli bylo zlepšení materiálních
poměrů místních umělců a prezentace
současného německočeského výtvarného umění. V rozmezí let 1933–1938
sekce uspořádala 19 výstav. Teplické
veřejnosti se představili zástupci všech
německy hovořících oblastí Čech, Moravy
a Slezska i umělci svou tvorbou překračující hranice tehdejšího Československa
(např. Maxim Kopf, Mary Duras, Emil Filla
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nebo Vincenc Makovský). Návštěvníci se
seznamovali s tendencemi moderního
umění nejen v sochařství a malířství, ale
také v uměleckém řemesle a částečně
i v architektuře. Souběžně vznikaly muzejní sbírky moderního německo-českého
umění, z nichž část byla vystavena v galerii otevřené v červnu 1934 ve druhém
patře teplické spořitelny. Sekce do sbírek
získala 350 děl v hodnotě 44 000 korun. Během 5 let v Teplicích vystavovalo 7 prestižních uměleckých sdružení, na 230 umělců a bylo vystaveno na
3 000 obrazů, kreseb, plastik, grafických
listů a předmětů uměleckého řemesla.
Výstavy zhlédlo kolem 15 000 návštěvníků. Sekce sdružovala na 300 členů, mezi
nimiž byli významní tepličtí průmyslníci,
bankéři, právníci, lékaři nebo obchodníci,
ve valné většině čeští Němci. Velkou část
z nich tvořili také Židé. Mezi ně patřila
též výtvarná kritička a pedagožka Emma
Meisel, ústřední postava teplické sekce,
která se hlavní měrou podílela na sestavování výstavního programu, vyřizovala
administrativu a vedla dodnes výjimečně
dochovaný archiv, díky němuž může být
činnost organizace po mnoha desetiletích
představena. Emmě Meisel je aktuální
výstava věnována.
Pro školy je připraven edukační
program, zaměřený na jedny z hlavních
témat projektu, a to na německo-české
umění, výraz a formu tehdejší umělecké

produkce, roli kurátora umění jako tvůrce
významů a kontextů, muzejní umělecké
sbírky a výstavu jako dílo samo o sobě.
Prezentován je též interaktivní exponát,
na němž si návštěvníci mohou vyzkoušet
úlohu kurátora.
Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastní galerií Liberec (zejména s Annou
Habánovou) a Sudetendeutsches Institut e. V., München. Komentované prohlídky s kurátorkou Bohuslavou Chleborádovou se uskuteční v neděli 2. února
2020. Projekt byl realizován s finanční
podporou MK ČR a Statutárního města
Teplice. Výstava je otevřena denně mimo
pondělí.

Kuchyňky
a pokojíčky
aneb Jak bydlely
panenky
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
11. října 2019 – 2. února 2020
Výstava s poněkud lapidárním názvem se
zabývá zdánlivě banálním tématem. Navzdory své líbivosti se však jedná o téma,
jež není dosud odborně komplexně zpracováné a které si zasluhuje podrobnější
uchopení.
Jednou z nejstarších a obecně oblíbených hraček je panenka, vyvolávající při
herních aktivitách nejrůznější interakce
a kterou je potřeba vhodně uložit, usadit
a vůbec zabydlet.
Obecně se výroba nábytku pro panenky, kompletních domečků či kulisových pokojíčků rozvíjela v některých
německých oblastech už od 18. století. Za jejich předchůdce jsou považovány slavné norimberské domečky pro
panenky, jež vznikaly již v 17. století,
avšak nebyly hračkami v pravém slova
smyslu. Jednalo se o nesmírně nákladné
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Foto: Archiv muzea
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uměleckořemeslné práce pro šlechtické
rodiny, které jimi demonstrovaly své bohatství a společenské postavení.
K nejproduktivnějším hračkářským
centrům náleželo Krušnohoří, a to jak na
saské straně, tak na straně české. V průběhu 19. století se zde etablovaly stovky
výrobců, z nichž někteří vyráběli nábytek
pro panenky v solitérním provedení, ale
i v celých kompletech. O šíři a podobě
zdejší produkce na jejím vrcholu v 30. letech 20. století podávají svědectví obrázkové katalogy velkoobchodních firem.
Kromě Krušnohoří existovala na našem
území i další hračkářská centra, jež zpravidla navazovala na starší dřevovýrobu,
avšak produkovala spíše lidové hračky.
V souvislosti s průmyslovým rozmachem
a sílící (a tedy i koupěschopnou) střední
třídou vznikaly další závody a provozovny,
jež dodávaly na tuzemské i zahraniční
trhy interiérové sestavy, kupecké krámky,
školní třídy, vybavení pro kuchyňky apod.
Mezi úspěšné producenty patřila např. firma Blank z Ústí nad Orlicí či Schowanek
z Jiřetína v Jizerských horách, ale také
celá řada dalších, dosud nezmapovaných
výrobců.
Výstava sama vychází ze sbírkového fondu instituce, doplněna o zápůjčky
z několika muzeí i soukromých zdrojů.
Celkovou koncepcí osciluje mezi tzv. populární a odbornou akcí. Trojrozměrný
materiál není řazen striktně chronologicky, ale snaží se navodit atmosféru
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užaslého nahlížení do dětství předchozích generací. Tuto ideu umocňuje také
instalace téměř 50 plně zařízených sestav
do individuálních boxů i způsob jejich
osvětlení. Exkurs do málo známé historie
kuchyněk a pokojíčků pak nesou informační panely.
Protože projekt supluje zároveň obligátní vánoční výstavu, rozhodli se její
autoři, jsouce inspirováni autentickými
miniaturami, doplnit vybrané interiéry
vánočními stromečky s dobově odpovídající výzdobou.
Ivana Kubečková

Czech made
western aneb
Divoký západ
v srdci Evropy
Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně
5. října 2019 – 26. ledna 2020
Fenomén Divokého západu je u nás z neznámého důvodu velmi populární, už po
několikátou generaci. Tato skutečnost
stála u zrodu myšlenky na zpracování výstavy se sice nečeským, ale všem

srozumitelným názvem „Czech made
western“.
Na slově „western“ nicméně ulpívá
jakýsi pejorativní přízvuk, jímž řada lidí
dává najevo, že toto téma není dostatečně hluboké. Zlínské muzeum našlo
odvahu vpustit mezi své výstavy – veskrze
kultivované a odborné – i westernového
vetřelce. Jen díky tomu se mohou návštěvníci až do 26. ledna 2020 dozvědět
více o tom, v kolika různých odvětvích
a oborech lidské činnosti u nás dodnes
funguje Divoký západ jako inspirace, v jak
rozličných směrech v něm řada lidí v Čechách a na Moravě nachází nejen koníčka,
ale i obživu, životní styl a filozofii.
Výstava se pokouší zmapovat alespoň ty nejzásadnější oblasti, které u nás
Divoký západ zasáhl. Každé z nich je věnován jeden z panelů, na němž návštěvník najde stručný komentář k příslušné
americké historii a popis její české obdoby. Postupně se tak odkrývá obrovské
nadšení, se kterým se Češi i Moraváci
pouštěli do následování ideálů svých
dětských let.
Už na přelomu 19. a 20. století
byly u nás oblíbené sešity „buffalobillky“ a v roce 1906 naši vlast navštívil
osobně i sám velký William „Buffalo Bill“
Cody se svou Wild West Show. V roce
1913 bylo na Berounsku vztyčeno první indiánské týpí a rozběhla se činnost
Ligy lesní moudrosti spolu se skautingem,
z nějž se zanedlouho vydělil svébytně
český tramping. S jeho oblibou rostl
také zájem o písně s tématikou Západu,
např. Ingrišovu Niagaru, která byla hitem
První republiky. Tehdy vstoupil do knih
dokonalý westman Limonádový Joe, aby
odtud vykročil i na divadelní jeviště a posléze v roce 1964 na filmové plátno v nepřekonatelné komedii režiséra Oldřicha
Lipského. Ze stránek pak na čtenáře po
desetiletí dýchaly romantikou a napětím
ilustrace Zdeňka Buriana a dalších českých malířů, kteří mají řadu zdatných následovníků i dnes. V roce 1979 se na řece
Otavě uskutečnila první veřejná soutěž
v rýžování zlata. O pár let později vzniká český indiánský kmen Bílý Wampum,
s nímž přichází velký a hluboký zájem
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Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy
19. října 2019 – 28. března
2020

o indiánský životní a duchovní styl, jehož
výsledkem je mj. i celosvětově uznávaný
slovník lakotštiny českého autora Jana
Ullricha.
S posměchem byl v roce 1984 socialistickými úřady povolen první ročník
„koňské pošty“ Pony Expressu, jehož trasa dnes vede pěti státy Evropy a měří přes
3 000 kilometrů. Už v roce 1989 vznikl
český Western Riding Club, organizace
věnovaná sportovnímu ježdění na koni
ve westernovém stylu, které je dnes na
evropské úrovni. S rozvojem jezdeckého
sportu šly dopředu i řemesla jako sedlářství a řemenářství a současní čeští sedláři
patří k vyhledávaným nejen v Evropě, ale
i v zámoří. Totéž platí o krejčovině, jež
pro jezdce zajišťuje pravidly předepsané
oblečení. To samé se týká symbolu celého
westernu, kovbojského klobouku, který
se pro americkou značku Stetson vyrábí
mj. v Tonaku Nový Jičín. Výstava nabízí
i část věnovanou krajanům, jež se vydali
do Nového světa hledat lepší život, jejich
odvaze a těžké dřině.
Český western je dobrý western.
Mělo by se to připomínat těm, kteří se
tomuto tématu věnují, ale i těm, na které
jeho objevení teprve čeká. Jelikož výstava
obsahuje interaktivní prvky, je vhodná též
pro rodiny s dětmi, pro které lektorské
oddělení nabízí řadu doprovodných programů. Informace o výstavě lze dohledat
také na jejích vlastních facebookových
stránkách.
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Myšlenka komplexního představení
bronzových depotů (lidově nazývaných
poklady) ze sbírek muzea, se zrodila již
na konci roku 2015, kdy instituce získala v pořadí již třetí nález tohoto typu.
Podnětem k uspořádání výstavy byla
i snaha depoty ukázat v širším kontextu
jejich zpracování a uložení. Vznikl tak
projekt koncepčně rozdělený do dvou,
obsahově stejně významných linií. Bronzové poklady viděné očima archeologa
a konzervátora.
Depoty jsou fenoménem zejména
doby bronzové (2300/2200–750 let
př. Kr.) a jejich ukládání za účelem úschovy, ochrany nebo jako rituální obětiny
nabývá na významu a četnosti zejména
s příchodem a znalostí výroby nové suroviny – bronzu.
Prvním z nálezů, který obohatil muzejní fond již v roce 1957, byly bronzové předměty z období kultury knovízské, uložené do země zřejmě v době
1100–1025 let př. Kr. Nelze nezmínit, že

analogie k nálezu bronzového cedníku
z tohoto depotu z Čech neznáme a nacházíme je až v sousedním Německu.
Druhým nálezem, předaným do muzea
až po dlouhých 57 letech, je kolekce pěti
bronzových nádob z katastru Velkých Číčovic. Jejich výjimečnost je dána zvláště,
poprvé v Čechách doloženým, výzdobným motivem slunečních bárek, tažených
vodními ptáky (labutěmi) a přítomností
dosud neznámých typů nádob (konvice/
/džbánek s chybějícím víkem a amfora
zdobená perlovcem). Majitel je, pro nás
z neznámých důvodů, uschoval do země
před více než 2 800 lety v období kultury
štítarské pozdní doby bronzové. Posledním z představených souborů je depot
z katastru obce Tursko předaný v roce
2015. Bez nadsázky můžeme říci, že různorodostí svého složení nemá na území
Čech obdoby. Důvod jeho depozitu nám
opět zůstal utajen, víme však, že k jeho
uložení došlo v mladším období kultury
únětické starší doby bronzové, tedy mezi
lety 2000–1800 př. Kr. Výjimečné a mezi
odborníky zvláště ceněné jsou bronzové
slitky (ingoty), které z Evropy zatím nečetně známe až z přelomu starší a střední
doby bronzové. Svoji exkluzivitu mají i tři
zdobené lité bronzové dýky v pochvách
z bronzového plechu, jejichž nejbližší analogií je již téměř 100 let starý nález bronzových dýk na pražských Kozích hřbetech.
Jana Klementová

Foto: Archiv muzea

Foto: Archiv muzea

Krása ukrytá
v bronzu
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Designujeme a realizujeme expozice,
které vyprávějí příběhy
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••
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rejstřík článků / věstník amg / ročník 2019

200 let českého muzejnictví
120 let muzea T. G. M. v Rakovníku		
111 let Muzea Říčany			

č. 5 s. 14
č. 6 s. 12

Koho to napadlo
Náš architekt Dušan S. Jurkovič		

č. 2 s. 13

Nové stálé expozice
Muzeum všemi smysly			
Touha a důstojnost 			

č. 5 s. 29
č. 6 s. 27

Otázky pro nové ředitele
Ing. Vlastimil Pažourek / Oblastní muzeum
v Děčíně					
č. 2 s. 14
Mgr. Markéta Prontekerová / Oblastní muzeum
v Chomutově				
č. 4 s. 15
Mgr. Radek Spála / Regionální muzeum
v Teplicích				
č. 5 s. 15
Personálie
Vzpomínka na Alenu Potůčkovou		
Zdeněk Kuchyňka 65			
Neobyčejný život muzejního etnografa
Srdcem zůstat v Brdech			
Luděk Beneš jubilant			
Odešel jeden z protagonistů přelomové doby
Jiří Žalman: 75				
Právní poradna AMG
Jak správně reklamovat vady stavebních prací
Vymáhání pohledávek a postupy v soudním řízení
Povinně zveřejňované informace 		
Žádost o poskytnutí informace
a jak se s ní vypořádat			

č. 1
č. 2
č. 2
č. 4
č. 4
č. 4
č. 6

č. 3 s. 22
č. 4 s. 16
č. 5 s. 17
č. 6 s. 14

Pozvánka na konference
Neobyčejné možnosti neformálního
vzdělávání				
č. 2
Konference k postátnění zemských muzeí
č. 3
43. seminář knihovníků muzeí a galerií
č. 3
Autentické nebo povrchní? Cesty spolupráce muzeí
a cestovního ruchu			
č. 4
Pozvánky na výstavy
Seskokem seskok				
Jitex 70					
Mluvit je výhradním právem žactva		
Současná česká mozaika			
2x100					
Lavutara / Cestami rom. muzikantů a jejich písní
Okouzlení Afrikou 			
Jak viděl jižní Moravu Václav Chochola?
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s. 25
s. 26
s. 26
s. 22
s. 22
s. 23
s. 18

č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 2
č. 4
č. 5
č. 5

s. 25
s. 31
s. 31
s. 30

s. 26
s. 27
s. 27
s. 24
s. 24
s. 24
s. 28
s. 28

Umění v nouzi!? 				
Kuchyňky a pokojíčky aneb Jak bydlely panenky
Czech made western			
Krása ukrytá v bronzu			

č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

s. 28
s. 28
s. 29
s. 30

Příběh muzejního předmětu
Hlava náčelníka z Národního muzea		
Loutky Spejbla a Hurvínka v Moskvě
Model šálku T. G. M. 			
Unikátní tyfloped. přírůstky ve sbírce TMB	
Rozpolcený / Příběh jednoho exponátu
Lesnický záchod ve strašickém muzeu

č. 1
č. 2
č. 3
č. 3
č. 4
č. 6

s. 16
s. 11
s. 20
s. 20
s. 14
s. 13

Publikace
Zlatá stezka				
Než vyměnili zámky			
Prožij osudy 20. století 			

č. 1 s. 28
č. 2 s. 28
č. 4 s. 17

Recenze
Šílený hedvábník 				

č. 5 s. 16

Rozhovor
V předvečer hlavních výzev Norských fondů
a Fondů EHP				
Rozhovor s tvůrci NaFilM 			

č. 1 s. 12
č. 3 s. 24

Zápis ze zasedání Senátu AMG
Dne 5. března 2019 v MMP		
Dne 4. června 2019 v MMP		
Dne 1. října 2019 v UPM			

č. 1 s. 15
č. 3 s. 25
č. 5 s. 19

Z činnosti AMG
Královéhradecké setkání v Orlických horách
č. 1 s. 22
Konference ko-re v Mikulově		
č. 1 s. 22
Mediální kampaně AMG v roce 2019
č. 1 s. 23
Vzájemné uznávání vstupů a nové průkazy AMG č. 1 s. 24
Zasedání Krajské sekce hl. m. Prahy AMG
č. 2 s. 29
Změny v Komisi pro bezpečnost
v muzeích AMG				
č. 2 s. 29
Moravskoslezská kraj. sekce se sešla v Ostravě č. 2 s. 29
Muzeum škole / Škola muzeu		
č. 3 s. 25
Jednání Plzeňské krajské sekce AMG
č. 4 s. 25
Kolegium zasedalo v Žatci			
č. 4 s. 26
Seminář muz. archeologů v Uherském Hradišti č. 4 s. 26
Muzeologové se sešli v Brně		
č. 4 s. 27
Aktuální trendy ve výstavách s histor. tematikou č. 4 s. 27
Zpráva z jednání ve Žďáru nad Sázavou
č. 4 s. 28
Etnografický seminář v Přerově		
č. 4 s. 28
Z Kolegia muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové
č. 4 s. 29
a bratří Čapků				
Středočeši zasedali v Roztokách		
č. 4 s. 30
Požární ochrana v kulturních institucích
č. 5 s. 26
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rejstřík článků / věstník amg / ročník 2019

Jarní zasedání KRHMS AMG		
Spektrum činností pedagogické komise
Bobr a zoologové na Olomoucku		
Etnografický seminář v Praze		
Muzeum škole / Škola muzeu		
Podzimní seminář morav. a slez. historiků
Konference konzervátorů-restaurátorů
Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce
AMG a NM uzavřely memorandum		

č. 5
č. 5
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6
č. 6

s. 26
s. 27
s. 21
s. 22
s. 23
s. 24
s. 25
s. 26
s. 27

Z konferencí
Konference ICOM ve Varšavě		
Hae statuae factae a Brokoff		
Muzejníci v císařských lázních		
Tartu hostilo muzejníky 			

č. 1
č. 1
č. 5
č. 6

s. 21
s. 21
s. 30
s. 17

Z muzejních cest
Spolupráce TMB a Norského Folkemusea
Zprávy
Nové Národní muzeum v přírodě		
Muzea a novela zákona o zbraních		
Zasedání evrop. nár. komitétů Modrého štítu
Projekt UNES-CO				
Přednáška ČKMŠ v Národním archivu
Reflexe úspěšného vzdělávacího projektu
Pražská muzea 1918–2018		
Musaionfilm 2019			
Výměna průkazů AMG			
Noví předsedové Krajských sekcí AMG
Je čas slavit aneb Zahájení festivalu v KV
Nové systémy centralizované ochrany Policie ČR
Veletrh muzeí v Třebíči			
Webové služby portálu AMG nově		
Musaionfilm 2019			
Cesta k novým technologiím		
Noví předsedové Komisí AMG		
Generální konference ICOM 2022		
Dětské muzeum – Šance pro naše děti
Spolupráce v oblasti knihovnictví		
Stanovisko k používání dusíku		
Exkurze studentů ŠMP			
Evropský den konzervování-restaurování

č. 1 s. 17

č. 1
č. 1
č. 1
č. 1
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 2
č. 3
č. 3
č. 3
č. 4
č. 4
č. 4
č. 4
č. 4
č. 5
č. 5
č. 5
č. 6
č. 6
č. 6

s. 18
s. 18
s. 19
s. 20
s. 20
s. 21
s. 22
s. 22
s. 23
s. 23
s. 29
s. 30
s. 18
s. 18
s. 19
s. 20
s. 22
s. 24
s. 24
s. 25
s. 19
s. 19
s. 21

Téma / Muzea a muzeologie
Muzejnictví a muzeologie 			
č. 1 s. 4
Aktuální dění na brněnské muzeologii
č. 1 s. 6
Současné tendence v muzeologii		
č. 1 s. 7
Novinky zo štúdia muzeológie na Slovensku
č. 1 s. 8
Zamyšlení nad několika aspekty vysokoškolského
studia muzeologie 			
č. 1 s. 9
Muzejní prezentace: Střet teor. přístupů v praxi č. 1 s. 11
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Muzejní výzkum a vize do budoucnosti
Spolek brněnských muzeologů 		
Škola muzejní propedeutiky včera a dnes

č. 1 s. 12
č. 1 s. 13
č. 1 s. 14

Téma / Muzejní knihovny
Z historie knihoven muzeí a galerií		
Spolupráce muzejních knihoven s MK ČR	
Portál literárních muzeí a památníků
Ústřední knihovnická rada ČR a muz. knihovny
Trvalé uchování tradičních knih. dokumentů
Souborný katalog a knihovny muzeí a galerií
Galerie osobností Knihovnické komise AMG
Budoucnost muzejních knihoven 		
Hlavní programové linie činnosti KK AMG

č. 2 s. 4
č. 2 s. 5
č. 2 s. 6
č. 2 s. 7
č. 2 s. 8
č. 2 s. 9
č. 2 s. 9
č. 2 s. 10
č. 2 s. 10

Téma / Gloria musaealis 2018
Po roce se opět oceňovalo			
Výsledky XVII. ročníku Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis				
Pořadí prvních 10 míst			
Rok 2018 ve znamení československých výročí
Má smysl soutěžit? 			
IV. ročník soutěže Muzeum roku		

č. 3

s. 4

č. 3
č. 3
č. 3
č. 3
č. 3

s. 6
s. 16
s. 17
s. 18
s. 19

Téma / Problematika malých muzeí
Malá muzea a co s nimi?			
Malá muzea, velké starosti			
Partneři nikoli rivalové			
Pozitivní přístup sedlčanského muzea
Každodenní život ve vlastivědném muzeu
Retrospekce regionálního muzea		
Setkání v České Skalici 			

č. 4 s. 4
č. 4 s. 5
č. 4 s. 7
č. 4 s. 8
č. 4 s. 9
č. 4 s. 11
č. 4 s. 12

Téma / Kurátorství a nové přístupy
Muzea, kurátoři a svět, který je jinde
Přírodovědné výstavy třetí generace		
Etuje pro Věstonickou Venuši		
Zachuchleno				
Nové přístupy GASK			
Historické krajině tváří v tvář 		
Co dělá současné umění v muzeu		
Digitalizace v muzejních knihovnách

č. 5 s. 4
č. 5 s. 5
č. 5 s. 7
č. 5 s. 7
č. 5 s. 9
č. 5 s. 10
č. 5 s. 11
č. 5 s. 12

Téma / Muzea v proměnách času
Jak se mění čas muzeí			
Prvorepubliková muzeologie jako inspirace
pro současné muzejnictví			
Proč potřebujeme zákon o muzeích a galerií?
Registr muzejních institucí			
Podzimní kolokvium v Praze		
Poslanie a činnosť Zväzu múzeí na Slovensku
Blahopřání do Nového roku 		

č. 6

s. 4

č. 6 s. 5
č. 6 s. 6
č. 6 s. 7
č. 6 s. 9
č. 6 s. 10
č. 6 s. 11
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kalendárium výstav

Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Jitex 70

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
19. 10. 2019 – 31. 3. 2020

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
21. 11. – 31. 12. 2019

Beroun
Muzeum Českého krasu
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Secese: Ze života našich prababiček
Historie českých kuchařských knih
Hořké zlato

4. 10. – 31. 12. 2019
4. 10. – 31. 12. 2019
4. 10. – 31. 12. 2019

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
22. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Blansko
Muzeum Blanenska

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
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

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Kardinál Tomáš Špidlík (1919–2010):
Z celého srdce
6. 12. 2019 – 23. 2. 2020

Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Fotografka M. Hartmanová: Labe 25. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
24. 5. 2019 – 1. 3. 2020

Místodržitelský palác
Nová stálá expozice: Brno předměstí Vídně od 14. 11. 2019

Pražákův palác
Výstava finalistů Ceny Jindřicha
Chalupeckého
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Richard Adam: Raději sbírat
motýly?
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Nejkrásnější české knihy
roku 2018
21. 11. 2019 – 27. 2. 2020

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Říkáme jí sametová

13. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Pavilon Anthropos
Okouzlení Afrikou
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16. 5. – 31. 12. 2019
3. 10. – 31. 12. 2019
28. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Lavutara: Cestami romských muzikantů
jejich písní
8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

Technické muzeum v Brně
Historie potápění v českých zemích 21. 10. – 29. 12. 2019
V těžkých dobách:
Boj o hranice 1918–1919
30. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Retrogaming
30. 10. 2019 – 26. 4. 2020
Železná opona 1948–1989
12. 11. 2019 – 3. 5. 2020

Bruntál
Muzeum v Bruntále

Nová stálá expozice: Blanenská umělecká litina /
/ Z Blanska až na konec světa
od 25. 3. 2019
Na návštěvě u Kašpárka:
Papírová divadélka
15. 11. 2019 – 14. 2. 2020
Vlaky – vláčky – koleje: Historie železnice na Blanensku
od modelů po skutečnost
15. 11. 2019 – 14. 2. 2020
Planetami Malého prince
15. 11. 2019 – 14. 2. 2020

Ve vile: Eva Eisler a Peter Demek

Branky, Body, Brno
Baron Trenck: Nová tvář legendy
Karla Hanušová: Hajundija, zem
za zavřenýma očima

Muzeum romské kultury

Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884

Cinkalo se klíčema

18. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Muzeum města Brna

Vánoční zastavení

Kouzlo vánočního stromku

Fabriky a fabrikanti

1. 5. 2019 – 28. 2. 2020

Bruntál 89

15. 11. 2019 – 20. 3. 2020

Zámek Bruntál
Symbolika vánočních rostlin

29. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Lichtenštejnský dům
Břeclav ´89

11. 10. – 31. 12. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Nová stálá expozice: Životem a časem
po Bučovicku
od 25. 9. 2019
Sladké Vánoce
21. 11. – 29. 12. 2019

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Galerie
Vánoce s vůní perníku
2. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Kristína Honzírková: Private Jungle
20. 1. – 9. 2. 2020

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
V naději: Události let 1989 a 1990
v Čelákovicích
16. 11. 2019 – 26. 1. 2020
100. výročí Českého rybářského svazu:
Místní organizace Čelákovice
8. 2.– 8. 3. 2020

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Svědek své doby: Život tiskaře
Antonína Ulbrichta (1880–1969) 24. 10. – 31. 12. 2019
Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě 15. 3. – 31. 12. 2019
Barevné spolusnění: Obrazy Vladimíry Zborníkové
a Renaty Grolmusové
17. 10. – 31. 12. 2019

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Tradiční vánoční výstava

1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Řemesla a živnosti v Českých
Budějovicích
6. 4. 2019 – 6. 4. 2020
Svatá Anežka Česká a obraz její úcty
v jižních Čechách
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020

30. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Radostný svět M. a M. Šítalových 30. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Listopad 1989 v Dačicích
Vladimíra Vávrů: Rozsviťte si

17. 10. – 22. 12. 2019
30. 11. – 22. 12. 2019

Oldřich Linka: 100 let

27. 6. – 30. 12. 2019

Vítejte! Freiraum furth im Wald
Vojtěch Kubašt: Geniální ilustrátor
Betlémy

26. 9. – 31. 12. 2019
7. 11. – 31. 12. 2019
1. 12. – 30. 12. 2019

15. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče

Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta
Kostel Nejsvětější Trojice v Chlumci nad Cidlinou
Vánoční výstava

Bratři Špillarové
4. 10 – 31. 12. 2019
Klub Konkretistů: Markéta Váradiová /
/ Iva Kolorenčová / Jakub Novák
20. 2. – 17. 4. 2020

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
1. 12. 2019 – 30. 1. 2020

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Alexander von Humboldt: Objevy
a metamorfózy 1769–2019

9. 11. 2019 – 1. 3. 2020

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Pásli ovce Valaši: Lidové betlémy 29. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
8. 11. 2019 – 19. 1. 2020
15. 11. 2019 – 1. 3. 2020
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Otto Fraus: Fotograf Havlíčkova
Brodu
12. 10. 2019 – 12. 1. 2020

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie

25. 11. – 24. 12. 2019

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Únik z totality aneb Listopad ´89
na Chomutovsku
19. 10. 2019 – 1. 2. 2020
Retrohrátky
19. 11. 2019 – 1. 2. 2020

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje
v restaurátorské dílně?
28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Natrach Ditrach: Kinetické, světelné a zvukové objekty
absolventů DAMU
18. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Regionální muzeum v Chrudimi
Rok 1989 v Chrudimi

14. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Památník Alfonse Muchy
125 let Muzea v Ivančicích
Vítej, nevěsto milá

1. 11. 2019 – 19. 1. 2020
14. 2. – 10. 5. 2020

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
Současné české vánoční ozdoby 22. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
10. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Vánoce v měšťanské rodině

30. 11. – 15. 12. 2019

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice
Výstavní síň Stará radnice

Hustopečsko ve výtvarné fotografii: Výstava členů
Fotoklubu Hustopeče
29. 11. – 27. 12. 2019

Galerie Bratří Špillarů

Karel Teige

9. 6. 2018 – 15. 12. 2019

Hořovice
Muzeum Hořovicka

Vánoce za totáče

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích

Listopad 1989
Jedu v jedu
Vánoční pozdravy

Ilustrace knih Adalberta Stiftera

Kouzlo vánočního stromku

Dobrovice
Dobrovická muzea

Retrohrátky

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané

kalendárium výstav

Výstava plastikových modelů j
ihočeských modelářů

Vánoce v Krušnohoří

5. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
29. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Hodonín: 850 let od první písemné zmínky
o hodonínském hradu
4. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Lichtenštejnsko 1719–2019: 300 let knížectví
uprostřed Evropy
25. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Elke Busching: Hraná podívaná
1. 10. 2019 – 31. 1. 2020
Jan Devera: Portrét a akt technikou
Van Dyke
2. 11. 2019 – 20. 2. 2020

Dřevo v životě našich předků
60 let Vlastivědného muzea Jesenice

2. 6. – 20. 12. 2019
7. 11. – 20. 12. 2019

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Regenhart & Raymann: Dvě rodiny, které navždy
proměnily tvář města
27. 11. 2019 – 8. 3. 2020
Kouzlo betlémů ve Vodní tvrzi
4. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jičín na dobových pohlednicích 29. 11. 2019 – 12. 1. 2020
V babiččině kuchyni od Tří králů
do Vánoc
6. 12. 2019 – 26. 1. 2020
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Břetislav Kužel
24. 1. – 1. 3. 2020
Krása krajiny i hrozby společnosti ve fotografiích
Jiřího Stránského
7. 2. – 15. 3. 2020

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
„Archeologie“ knižní vazby

Kosmos
16. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Vladimír Levora (1920–1999) 18. 1. 2020 – 15. 3. 2020
11. 12. 2019 – 1. 2. 2020

Muzeum Vysočiny Jihlava
Z Velké Moravy až do nepaměti
a zpět
24. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Vánoce s vůní dřeva, vanilky
a skořice
29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce v přírodních materiálech 29. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Photographia Natura 2019: Solitéry,
paměť krajiny
6. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Po stopách Brouka Pytlíka aneb Hmyzí postavičky
O. Sekory očima entomologa
14. 12. 2019 – 15. 3. 2020
František Hoffmann
30. 1. – 29. 3. 2020
Vincent Dugogh: Voyage, Voyage
11. 2. – 29. 3. 2020
Archeologické výzkumy na Jihlavsku
27. 2. – 25. 10. 2020
František Štohanzl: Krajina mýma
očima
10. 12. 2019 – 19. 1. 2020
Marek Musil: Moravské Toskánsko
21. 1. – 1. 2. 2020

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
ZE (MĚ)
13. 11. 2019 – 26. 1. 2020
150 let jílovského Sokola
16. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Všude hezky… tady to miluju
16. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Smaltovaná krása babiččiny kuchyně
s vůní Vánoc
23. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Jindřichův Hradec
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jezuité v Jindřichově Hradci
24. 11. 2018 – 31. 12. 2020
Antonín Kratochvíl: Moskevské noci
& portréty osobností
20. 7. – 30. 12. 2019
Libuše Jarcovjáková / Miro Švolík /
/ Jens: Imaginární občan
8. 11. – 30. 12. 2019
Vladimír Nosek: Horizontály
a vertikály
15. 11. – 30. 12. 2019
Rok 1989: Sametová revoluce a co jí předcházelo
očima fotografů
12. 12. – 30. 12. 2019

Muzeum Jindřichohradecka
Zábava, vášeň, hazard aneb Z historie
karetní hry
17. 5. 2019 – 6. 1. 2020
Lada nelada a vyladěná móda
25. 10. 2019 – 6. 1. 2020

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Tragická léta 1939–1942
Betlémy a řezby
Vladimíra Morávka

26. 4. 2019 – 6. 1. 2020
30. 11. 2019 – 6. 1. 2020

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Leonardo: Cesta do tvořivé mysli
renesančního génia

36

Když se cinkalo klíčema
Vánoční pohlednice
Velké kouzlo malého zrnka
Narodil se Kristus Pán
Slyšte, slyšte, pastuškové

29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020
29. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům
Socialistický sen: Vize & realita 19. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Vánoce v měšťanském domě
1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové
a jejich sousedé

24. 5. 2019 – 31. 3. 2020

Veigertovský dům
Socialistický sen: Vize & realita 19. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Lašské muzeum
Přemysl Hněvkovský: Sametová
revoluce

15. 11. 2019 – 2. 2. 2020

Kouřim
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Advent a Vánoce v Muzeu lidových
staveb

30. 11. – 30. 12. 2019

Králíky
Městské muzeum Králíky
Zdeněk Macháček: Dřevořezba

7. 11. – 29. 12. 2019

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Betlémy

28. 11. – 28. 12. 2019

Krnov
Městské muzeum v Krnově
Jiří Valeš
Hvězdy stříbrného plátna

23. 11. 2019 – 12. 1. 2020
17. 12. 2019 – 16. 2. 2020

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Nová stálá expozice: Strážci času
od května 2019
Pohádkové Vánoce
12. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Jindřich Štreit: (Ab)normalizace 21. 11. 2019 – 31. 1. 2020

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek

Galerie Středočeského kraje
12. 12. 2019 – 1. 3. 2020

20. 8. 2019 – 31. 1. 2020

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Pravda a láska

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Hračky ve století: Vánoční výstava hraček
z let 1880–1980
4. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Karviná-Fryštát
Výstavní síň Karviná
Přežij v přírodě Těšínska

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce

8. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Alej světců
25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
J. König: Zvíře jménem Podzim
22. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Petra Malinová: Zemitě
22. 9. 2019 – 9. 2. 2020
Ivana Zochová: HPONI
22. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Srdce velkoměsta: Práce na papíře
ze sbírek GASK
13. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Josef Hampl: Do prostoru
13. 10. 2019 – 19. 1. 2020

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Bude zima, bude mráz

2. 12. 2019 – 9. 2. 2020

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Jak jsme slavili Vánoce: Retrovýstava ve stylu
70. let 20. století
28. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Letohrad
Městské muzeum
1. 12. – 23. 12. 2019

Lidice
Památník Lidice

3. 6. – 31. 12. 2019
6. 11. 2019 – 31. 5. 2020

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Lucie Auerswaldová Babáková:
On a ona

28. 11. 2019 – 5. 1. 2020

E. Štorch: Mladá Boleslav inspiruje
Hrady na Jizeře

21. 3. – 31. 12. 2019
13. 4. – 28. 12. 2019

ŠKODA Muzeum

In Memoriam

Lidice a Ležáky po roce 1989: Svoboda, která přinesla
nezájem
19. 9. – 31. 12. 2019

Lidická galerie
Lípy a sakury: Proměny lidické
krajiny

13. 12. 2019 – 1. 5. 2020

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
30. 11. 2019 – 6. 1. 2020

Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Jan Havelka: Tichý génius Moravy
Vánoční tradice a zvyky v Evropě

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
Vánoční ozdoby ze soukromé sbírky sběratelky
Jitky Mrkosové
5. 12. 2019 – 9. 2. 2020

Náchodsko 1989: Občanské
fórum

9. 11. 2019 – 2. 2. 2020
6. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Muzeum moderního umění
Emil Filla: Meziválečná tvorba / Ruská revoluční
avantgarda
14. 10. 2018 – 31. 12. 2019

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
29. 11. 2019 – 26. 4. 2020

Mariánská Týnice-Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
12. 11. – 31. 12. 2019
29. 11. – 31. 12. 2019

Mělník
Regionální muzeum Mělník
22. 11. 2019 – 5. 1. 2020

15. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Výstavní síň
Vánoční výstava

Konec jedné epochy: Listopad 1989
v Litomyšli
17. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Fenomén Igráček
3. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Betlémy

David Černý: Český betlém
leden – prosinec 2019
Škoda Octavia & Škoda Felicia „60“ 11. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Náchod
Muzeum Náchodska

Jak šel čas… s muzeem
20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Město na dvou pahorcích: 800 let od počátku
města Litoměřic
26. 9. 2019 – 1. 3. 2020

Vánoce 70.–80. let

Stavíme nové Lidice
Lidice a doba prezidenta
osvoboditele

Muzeum Mladoboleslavska

Vánoční výstava

Vzpomínka na Marii Uchytilovou
Památková péče 1989–2019
v Plzeňském kraji

10. 12. 2019 – 12. 1. 2020
7. 1. – 2. 2. 2020
13. 1. – 24. 1. 2020
14. 1. – 2. 2. 2020
17. 1. – 9. 2. 2020
4. 2. – 1. 3. 2020

Miřetice
Památník Ležáky

Vánoce Josefa Lady
30. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Lanškrounský betlém osobností 30. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Luhačovice a Židé

Kouzelnými vrátky do pohádky
Afrika
Bezpečný Mělník v obrazech
Krajina
Fajáns a jemná keramika
Mistrova paleta

kalendárium výstav

J. Trnka: V zahradách imaginace 27. 10. 2019 – 22. 3. 2020
Ateliér fotografie II Václava Jiráska a Štěpánky Stein:
80´svoboda
15. 12. 2019 – 16. 2. 2020

22. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Napajedla
Muzeum Napajedla
Odívání z dílny ateliérů UTB
ve Zlíně

28. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Historické a současné vánoční ozdoby
z Královédvorska
23. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Betlémy v Suchardově domě
23. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Martin Šmíd: Moje kvintesence
leden – únor 2020
Výtvarná Vysočina
leden – březen 2020
Jan Kafka: Horácko a Podhorácko
aneb Moje srdeční záležitost
7. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Nekonečná dobrodružství
Miloslava Havlíčka
14. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Patchwork je vášeň
5. 12. – 22. 12. 2019

Horácké muzeum a Informační centrum
Vánoční výstava
Strašidla, lyžaři, svatí:
Karel Němec ve sbírkách
Horáckého muzea

13. 12. 2019 – 20. 1. 2020

19. 12. 2019 – 19. 1. 2020

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Vánoční příběh aneb Co se dělo
v Betlémě

5. 12. 2019 – 19. 1. 2020
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Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Jára Šára: Ryté sklo

Plzeň
Pivovarské muzeum v Plzni
5. 10. 2019 – 31. 1. 2020

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska

4. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Sobě ke cti, umění ke slávě: Sbírky
a sběratelé 1600–1960
25. 10. 2019 – 23. 2. 2020

Západočeské muzeum v Plzni

Výstava betlémů

20. 11. – 15. 12. 2019

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Olomoucký orloj: 500 let od první písemné
zmínky
4. 10. 2019 – 5. 1. 2020
Jiří Frait 1989
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Grafiky Jaroslava Hutky
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Jarmila Haldová: Betlémy / Dřevořezby
českých panovníků
13. 12. 2019 – 19. 1. 2020

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova

Škodovka do toho! 90 let hokeje v Plzni
očima fanoušků
20. 9. 2019 – 2. 2. 2020
Listopad 1989 v Plzni aneb Na podzim
padá listí i komunisti
18. 10. 2019 – 12. 1. 2020
Svět středověkých her
31. 1. – 26. 7. 2020
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti
22. 2. – 30. 8. 2020

Muzeum loutek
Smetanovy sady

36 500 dní Josefa Spejbla na divadelní
scéně
3. 12. 2019 – 31. 1. 2020

Národopisné muzeum Plzeňska

Kočovní loutkáři
29. 5. 2019 – 5. 1. 2020
Od semínka k plátnu
14. 6. 2019 – 5. 1. 2020
Po stopách muzejních fotografů
5. 9. 2019 – 6. 1. 2020
My dva a čas aneb Svatební příběh
2. poloviny 20. století
18. 9. 2019 – 16. 2. 2020
Listopad 1989 v Moravskoslezském
kraji
2. 10. 2019 – 2. 2. 2020
Polská a německá menšina ve Slezsku
a na severní Moravě
10. 10. 2019 – 6. 1. 2020
Vánoce ve světě
3. 12. 2019 – 8. 1. 2020
Lidé z daleka: Fotografie
Jindřicha Štreita
14. 1. – 30. 5. 2020
Paul Gebauer
22. 1. – 26. 4. 2020

Památník Petra Bezruče
12. 9. 2019 – 26. 1. 2020

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Orlová
Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska
podle Bohuslava Balbína
18. 7. – 31. 12. 2019
Sladké pokušení
3. 9. 2019 – 28. 2. 2020

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné činnosti
VČG v Pardubicích 1989–2019 21. 10. 2019 – 8. 3. 2020

Východočeské muzeum v Pardubicích
Světy v kameni

3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
26. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Vánoce na nitce
Pavel Besta: Vzájemně spojeni
Vánoční patchwork: Písecké autorky
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Neoklasicismus mezi technikou a krásou: Pietro Nobile
(1776–1854) v Čechách
20. 11. 2019 – 9. 2. 2020
Od práce k zábavě: Podoby volného času
v umění XIX. století
21. 2. – 10. 5. 2020

Výstavní síň Masné krámy
4. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Nový Knín
Muzeum zlata Nový Knín

ZUŠka v muzeu vol. 2

31. 5. – 31. 12. 2019

Západočeská galerie v Plzni

140 let cesty světla:
Lucerny, lampy a světlomety
z Nového Jičína
Noční poutník: Život a dílo malíře
Rudolfa Kobiely

Václav Havel: Cesta svobody

Pivovarské muzeum již 60 let!

Křehká krása motýlů
6. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Sametová revoluce v paličkované
krajce
13. 9. 2019 – 23. 2. 2020

Poděbrady
Polabské muzeum
Listopad 89 v Poděbradech

13. 11. – 30. 12. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Miloslav Bureš: Básník z Vysočiny
29. 9. – 29. 12. 2019
V hlavní roli divadlo aneb 200 let
poličských ochotníků
13. 10. 2019 – 5. 1. 2020
Vánoce a tradiční pokrmy
24. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Praha
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Mnohoznačnost struktur /
/ Dynamika sil
12. 10. 2019 – 2. 2. 2020
Alena Šrámková: Architektura
26. 10. 2019 – 12. 1. 2020
B. Willikens: Prostory modernismu 9. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Muzeum skla Portheimka
Eliška Rožátová / Dana Vachtová /
/ Jiřina Žertová: Tání hrany
19. 11. 2019 – 23. 2. 2020

Muzeum hlavního města Prahy
Expoziční budova
EPOS 257: Dýmová hora
17. 4. – 30. 12. 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
30. 10. 2019 – 26. 4. 2020
Hravé obrázky: Výstava ilustrací
Juraje Martišky
6. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Dům U Zlatého prstenu
26. 11. – 31. 12. 2019
30. 11. – 31. 12. 2019
5. 12. – 31. 12. 2019

Pro kamna ke Špačkovi: Kachle a kamnářství
v renesanční Praze
15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
Praha 1606
22. 5. 2019 – 29. 3. 2020

Obecní dům

Krása pro ženu stvořená

Amnézie

11. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Ze života knih a knížek

15. 10. 2019 – 15. 1. 2020

Poštovní muzeum

Zámecký areál Ctěnice
17. 11. 2019 – 13. 4. 2020

Ženy na poště

6. 11. 2019 – 12. 4. 2020

Museum Montanelli

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Belle Shafir / Cornelia Renz: Legenda
in Memoriam
24. 10. 2019 – 23. 2. 2020

Plejády skla 1946–2019
4. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Obrazy konců dějin: Česká vizuální
kultura 1985–1995
17. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Tapio Wirkkala: Ikona finského
designu
1. 11. 2019 – 23. 1. 2020

Muzeum Policie ČR
Nová stálá expozice: Letecká služba Policie ČR /
/ Napříč časem
od 8. 6. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby
uniformových knoflíků firmy Tyssa
23. 2. – 20. 12. 2019
Sto let bezpečnostních sborů
aneb Od četnictva k policii
18. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb Jdeme tam,
odkud ostatní utíkají
4. 6. 2019 – 29. 2. 2020

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České

Palác Kinských
4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Schwarzenberský palác
Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské
grafiky a kresby 17. a 18. století
12. 2. – 10. 5. 2020

Veletržní palác

Národní knihovna České republiky
Nebeský žebřík: Pozdně středověké modlitební knihy
ze sbírek NK ČR
23. 10. 2019 – 7. 1. 2020
Arnošt Paderlík: 100 let
28. 11. 2019 – 25. 1. 2020

Galerie Klementinum
26. 11. – 17. 12. 2019

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Historie českých slabikářů
od 16. století
KOMenský v KOMiksu

Šimon Caban & Co.:
Fotografické hry

24. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
R. Guttmann: Pražský poutník

7. 11. 2019 – 23. 8. 2020

Fragmenty: Židovský život ve střední a východní
Evropě 1981–2007
14. 11. – 31. 12. 2019

Prachatice
Prachatické muzeum
Svět kostiček

31. 1. – 31. 12. 2020
31. 1. – 31. 12. 2020

Národní technické muzeum

10. 9. – 29. 12. 2019

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Špalíček
Sametová Třicítka

Cyklus současné malby: Josef Bolf 30. 8. 2019 – 5. 1. 2020
Introducing Sara Enrico:
The Jumpsuit Theme
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Moving Image Department #11:
Image (of) Silence
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020
Bydlení v umění
15. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Stanislav Sucharda (1866–1916):
Tvůrčí proces
15. 11. 2019 – 5. 4. 2020
Jitka Hanzlová: Tišiny
15. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Havel na hrad! Rok 1989
15. 11. 2019 – 16. 2. 2020
ve fotografii
Milan Grygar: 2019
20. 9. 2019 – 5. 1. 2020

Posledních 30 let emancipace 3/3

Galerie Josefa Sudka

Vzdělávací a kulturní centrum

Krásné madony # Salcburk: Litý kámen
kolem 1400
6. 12. 2019 – 19. 4. 2020
Václav Hollar a umění kresby

24. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Předklášteří
Muzeum Brněnska
Podhorácké muzeum
Sametová revoluce
12. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Jídlo zimního času: Od Dušiček po Hátu s dobrotami
našich pra a prababiček
3. 12. 2019 – 16. 2. 2020

Klášter Porta coeli
Sametová revoluce

10. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Hodiny ze Schwarzwaldu
19. 9. 2019 – 26. 1. 2020
E. Siblíková a J. Chmelař: Láska nejen
v umění
1. 11. 2019 – 31. 1. 2020
Vánoce na zámku
3. 12. 2019 – 5. 1. 2020

Přeštice
Dům historie Přešticka
Vánoce s krajkou
Vánoce M. Fischerové Kvěchové

30. 11. 2019 – 5. 1. 2020
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Makovníky, okravčáky, kocury, brňáky,
banďury…
29. 11. 2019 – 1. 6. 2020

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram

Technika v diktaturách
23. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Sláva amatérské fotografie
6. 11. 2019 – 26. 4. 2020
Václav Kasík: Kola, sny a realita 27. 11. 2019 – 31. 5. 2020
Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji
neznáte
27. 11. 2019 – 30. 8. 2020

Příbramské betlémy
7. 12. 2019 – 5. 1. 2020
Imaginárium Divadla bratří Formanů
19. 1. – 31. 3. 2020

Národní zemědělské muzeum

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba

Jindřich Štreit a Cykly
Advent v muzeu

kalendárium výstav

Studijní dokumentační centrum Norbertov

20. 9. 2019 – 30. 6. 2020
4. 12. 2019 – 7. 1. 2020

Hornické muzeum Příbram
Doprovodné rudy v příbramském
uranovém revíru

1. 2. – 27. 12. 2019

40. výročí požáru Svaté Hory
27. 4. 2018 – 31. 12. 2019
T. G. M. to nikdy nebude mít lehké
1. 5. – 31. 12. 2019
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kalendárium výstav

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Pálavo nádherná
Adventní a literární inspirace
Co rok 2019 dal

20. 9. 2019 – 26. 1. 2020
20. 11. 2019 – 2. 2. 2020
4. 12. 2019 – 26. 1. 2020

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Rakovnická mansarda
Vánoční pozdravy

15. 11. 2019 – 12. 1. 2020
22. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Rabasova galerie Rakovník
Z. M. Nováková: Mezi řádky let

21. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Nová síň pod Vysokou bránou
Martin Kuriš: Modrák

13. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Výstavní síň na radnici
Novoročenky

19. 12. 2019 – 2. 2. 2020

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Výstavní síň, ul. Josefa Knihy 146

Pavel Niebauer: Tendence rojení

15. 11. 2019 – 8. 3. 2020

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Michaela Thelenová: Přes kopec
Hlava + sklo: Kubismus ze sbírek
Západočeské galerie v Plzni

8. 11. 2019 – 9. 2. 2020
8. 11. 2019 – 9. 2. 2020

Podřipské muzeum

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
26. 4. 2019 – 26. 1. 2020
11. 10. 2019 – 2. 2. 2020
19. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Karel Daniel Gangloff (1809–1879):
Český Archimédés
23. 10. 2019 – 31. 1. 2020

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Ludmila Vašková: Sbírání
v zahradě

4. 7. 2019 – 31. 5. 2020

Říčany
Muzeum Říčany
26. 10. 2019 – 2. 2. 2020

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
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Kočárky, hračky a dárky aneb Co bývalo
pod stromečkem
26. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Smrčkův dům
Nová stálá expozice: O. Ostrčil a Soběslav
od 21. 6. 2019
Kapr v lidovém umění a vánoční
tradici
30. 11. 2019 – 5. 1. 2020

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

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Náš les
Příběhy z herbáře

1. 4. 2019 – 31. 3. 2020
1. 4. 2019 – 31. 3. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Bílé Vánoce

27. 11. – 26. 12. 2019

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Od vítězného února po sametový listopad: Střípky
všedního života v Československu
mezi lety 1948–1989
6. 10. 2019 – 10. 1. 2020

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Nad Betlémem vyšla hvězda

Samet: 30 let od sametové revoluce
v Rýmařově
8. 11. – 31. 12. 2019
Betlém od rýmařovských autorů
7. 12. – 31. 12. 2019
Roman Karel / Adam Rybka: Dva 7. 12. 2019 – 26. 1. 2020
Rýmařovský Klub českých turistů
14. 1. – 1. 3. 2020
Markéta Kuxová / Adam Dostál:
Kresby a obrazy
1. 2. – 1. 3. 2020

Regionální betlémy

Skuteč
Městské muzeum Skuteč

2. 12. 2019 – 12. 1. 2020

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov

Osmdesátky

Turistika na Semilsku: 110 let Riegrovy stezky a Klubu
českých turistů v Semilech
21. 9. 2019 – 29. 2. 2020
Sametová revoluce v Semilech
27. 9. 2019 – 19. 1. 2020
Vánoce v muzeu
6. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Kateřina Sidonová: Ať všechny bytosti
tančí
7. 12. 2019 – 2. 2. 2020
Miroslav Trávníček / Pavla Bičíková:
Kozákovské stráně
8. 2. – 29. 3. 2020
Jan Sehnal: Malba / Pavel Hora: Grafika /
/ Martin Hlubuček: Sklo
8. 2. – 29. 3. 2020

Vampyrismus

30 let svobody a demokracie
17. 9. 2019 – 3. 1. 2020
Vánoční zastavení
3. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu
14. 1. – 30. 4. 2020

Zachuchleno
Kuchyňky a pokojíčky aneb Jak
bydlely panenky
Krása ukrytá v bronzu

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily

5. 12. 2019 – 3. 1. 2020

Nomádi Evropy: Příběh slovenského
drátenictví
18. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Rostliny a lidé: Od koření
po pneumatiku
25. 10. 2019 – 9. 2. 2020

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Zmatené peníze
17. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Kovalovi
6. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Od socialismu k demokracii
13. 11. 2019 – 29. 1. 2020
Rozhlédni se kolem
15. 11. 2019 – 16. 2. 2020
Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky
Kamily Kubáškové
26. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Galerie Ambit
100 let skautingu v Táboře

24. 11. 2019 – 31. 3. 2020

Roman Brückner: Obrazy
Olga Pazerini: Život je kreslení
bez gumy

Dny sametové revoluce: Praha /
/ Uherský Brod
16. 11. 2019 – 16. 2. 2020
23. 11. – 31. 12. 2019
11. 12. – 21. 12. 2019

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Požár městského divadla
v Teplicích 1919
8. 8. – 29. 12. 2019
Umění v nouzi!? Sekce pro výtv. umění muzejní společnosti
Teplice-Šanov 1932–1938
28. 9. 2019 – 2. 2. 2020
J. Payer a pověsti dalekého severu 12. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Skleněné Vánoce v muzeu
15. 11. 2019 – 26. 1. 2020

Terezín
Památník Terezín
Muzeum ghetta
Nová stálá expozice: Terezínské transporty / Deportace Židů
do Terezína a transporty z terezínského ghetta
do míst vyhlazování a otrocké práce
od 28. ledna 2020
Schalekovi, středoevropská rodina: Sto let historie
v pěti životech
17. 1. – 15. 3. 2020

Trutnov
Galerie města Trutnova
Z. Šanc: Přírodní skvosty světa

21. 11. 2019 – 17. 1. 2020

Antonín Kurka: S fotoaparátem na bojištích
Velké války
22. 11. 2019 – 12. 1. 2020
Vánoční výstava betlémů
29. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Nová stálá expozice: Historické milníky hutě
a celé oblasti Těšínského Slezska
od 2. 4. 2019
Třinecký betlém Jarmily Haldové 27. 11. 2019 – 21. 1. 2020
Pablo Picasso: Obrazy
27. 11. 2019 – 21. 1. 2020
Třpytivá krása: Perličky z Poniklé 27. 11. 2019 – 21. 1. 2020

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Nová stálá expozice: Horolezectví / Z Českého ráje
na vrcholy světa
od 8. 9. 2019
Staré dopisy, pohledy, kolky a poštovní známky:
90 let Klubu filatelistů Turnov 19. 10. 2019 – 10. 11. 2020
Kopie koruny Karla Velikého
21. 11. 2019 – 5. 1. 2020
22. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Pospěšte pastýři k Betlému
reGenerace 4
29. 11. 2019 – 26. 1. 2020
Luminiscence: Cesta světla
18. 5. 2018 – 31. 12. 2019

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Modrobílý svět: Modrotisková tvorba
Antonie Dostálkové
31. 10. 2019 – 19. 1. 2020
Sametová revoluce v Uherském
Hradišti
14. 11. 2019 – 16. 2. 2020

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Kamenná krása
Orlickoústecké lidové malované
betlémy
Poezie vánočních ozdob
Merkur: Nejen hračka

3. 10. 2019 – 12. 1. 2020
22. 11. 2019 – 2. 2. 2020
5. 12. 2019 – 12. 1. 2020
23. 1. – 22. 3. 2020

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
130 let Krajkářské školy ve Vamberku 13. 9. – 31. 12. 2019

LEGO	
Historické fotografie G. Ulricha

7. 10. – 31. 12. 2019
21. 10. – 31. 12. 2019

Vinařice
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
Cihelny a cihlářství na Kladensku 21. 9. 2019 – 31. 3. 2020

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Cesta ke svobodě
Kouzlo Vánoc

28. 10. – 29. 12. 2019
28. 11. – 29. 12. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Klub vodňanských výtvarníků: Obrazy,
kresby, grafika, fotografie,
dřevořezby, asambláže...
25. 11. – 29. 12. 2019
Dřevěné betlémy Jiřího Vanouška
z Vodňan
25. 11. – 29. 12. 2019
Textilní dekorace a hračky
7. 10. – 29. 12. 2019

Vojna u Příbrami-Lešetice
Památník Vojna Lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
Skautská lilie za ostnatým drátem
2. 1. – 27. 12. 2019
Ani gram uranu okupantům
2. 1. – 27. 12. 2019
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 2. 1. – 27. 12. 2019
Kresby z vězení
2. 1. – 27. 12. 2019
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku
2. 1. – 27. 12. 2019
Nebe vzdálené i blízké: Jiří Stránský
27. 9. – 17. 4. 2020
17. listopad 1939 a 1989
na Příbramsku
18. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Volyně
Městské muzeum Volyně

Galerie Slováckého muzea
4. 10. 2019 – 5. 1. 2020

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Uherský Brod 1019–2019

Klaus Horstmann-Czech: Dialog
s časem
3. 11. 2011 – 31. 12. 2019
700x hrad Střekov: Nejromantičtější zřícenina
v obrazech
9. 8. 2019 – 12. 1. 2020
Neuvěřitelný svět prvních zemědělců 18. 9. – 29. 12. 2019
Děti nepřítele?
2. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Cesta města 770 let
14. 9. – 31. 12. 2019

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Návraty VI: Výstava absolventů
SUPŠ

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

kalendárium výstav

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově

14. 10. 2019 – 26. 1. 2020

Puškař Sylvestr Krnka a jeho volyňský
vynález
25. 10. 2019 – 10. 5. 2020
Ochotnická tahanice
17. 11. 2019 – 25. 4. 2020
Dvanáct volyňských
11. 12. 2019 – 29. 2. 2020
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kalendárium výstav

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy

Rozum versus cit: Zlínský průmyslový
design 1918–1958
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Nová stálá expozice: Proměny Vrchlabí
od října 2019
Biblické vánoce
2. 12. 2019 – 19. 1. 2020

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Perníčky: Výstava o historii i současnosti
medových perníků
16. 11. 2019 – 23. 2. 2020
Jan Frydrych: Skleněné objekty 26. 11. 2019 – 12. 1. 2020

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Figury z vánočních betlémů
Vánoční výstava

1. 12. 2019 – 5. 1. 2020
1. 12. 2019 – 5. 1. 2020

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
Sametová revoluce 1989
Když příroda spí

23. 11. 2018 – 1. 3. 2020
23. 10. 2019 – 5. 1. 2020
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Šperkovnice muzea
14. 11. 2019 – 9. 2. 2020
Alena Kocábová: Grafika a malba
na hedvábí
20. 11. 2019 – 19. 1. 2020

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Věnceslava Drábková: Recyklace z domova
a s radostí
15. 11. – 31. 12. 2019

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Jiří Karásek ze Lvovic: Barevné květy uschly
v tón, jak ze skla
20. 11. 2019 – 23. 2. 2020
Pavla Malinová: Vztahotvary
4. 12. 2019 – 16. 2. 2020

Czech Made Western
5. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Život ve věčné tmě aneb Po stopách
slepých brouků
18. 10. 2019 – 26. 1. 2020
Zlín – Gottwaldov – Zlín
17. 11. 2019 – 16. 2. 2020

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
Barevné Vánoce
15. 11. 2019 – 5. 1. 2020
Dětská kniha a její hrdinové
10. 1. – 29. 3. 2020
Daj-li mi medaili, nebo nedaj-li… 6. 2. 2020 – 31. 1. 2021

Dům umění
Vánoční výstava originálních
rukodělných výrobků
Maškův kouzelný svět
Milování v přírodě

20. 11. 2019 – 5. 1. 2020
22. 11. 2019 – 26. 1. 2020
6. 2. – 19. 4. 2020

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Jan Semerák: Obrazy, kresby, dřevo
Indie trochu jinak: Fotografie
Michaely Pfeifferové

14. 9. – 29. 12. 2019
25. 1. – 10. 4. 2020

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
XX. vánoční výstava: Betlémský příběh 1. 12. – 20. 12. 2019

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Žatecký listopad a co přišlo poté 15. 11. 2019 – 2. 2. 2020
Vánoční výstava betlémů
29. 11. – 30. 12. 2019
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt
v české lidové kultuře
20. 2. – 24. 5. 2020

Křížova vila
Za loutkami Antonína Műllera

6. 12. 2019 – 23. 2. 2020

Stará papírna
Hans Kudlich: Osvoboditel sedláků

16. 1. – 29. 3. 2020
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Light first. Veletržní palác
Národní galerie Praha, návrh a realizace osvětlení výstavního projektu
Alberto Giacometti

ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz

Měřicí přístroje testo jsou spolehlivým partnerem
při přesném monitoringu klimatu ve Vašich expozicích.
V letošním roce byly realizovány instalace
monitorovacího systému testo 160, který sleduje
okolní podmínky ve vitrínách, výstavních prostorech
a depozitářích. Záznamníky přenášejí naměřené
hodnoty pomocí WLAN do online úložiště
(Testo-Cloud) a všechna data můžete kdykoliv
vyvolat pomocí aplikace testo Saveris 2 App
nebo přes počítač / tablet / chytrý telefon a internetový
prohlížeč. Tyto instalace proběhly v objektu Městského
muzea a galerie Vodňany, Západočeského muzea
v Plzni a Muzea východních Čech v Hradci Králové.

Městské muzeum a galerie Vodňany:
• 4 ks testo 160 TH
• 1 ks testo 160THL
• 1 ks testo 160 IAQ
Západočeské muzeum v Plzni:
• 39 ks testo 160 TH
• 4 ks testo 160 THL
Muzeum východních Čech v Hradci Králové:
• 18 ks testo 160 TH
• 2 ks testo 160 THE
• 2 ks externí Lux sonda pro testo 160 THE/E
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