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úvodem

Muzeologie a její role ve 
společnosti

Aktuální číslo Věstníku AMG je věnováno muzeologii. 
Díky životnímu dílu osobností, jakými byly Jan Je-

línek či Zbyněk Z. Stránský, dnes již nikdo nemůže 
pochybovat o vědecké podstatě tohoto oboru, který se 
vyučuje na řadě evropských institucí. Úkolem univerzit-
ních pracovišť je zprostředkovat dosažené poznání novým 
adeptům muzeologie a pomoci jeho zavedení do praxe. Je 
to důležité poslání, neboť lidé, pracující v našich pamě-
ťových institucích, odpovídají za sbírky nesmírné sym-
bolické i faktické hodnoty. Musí být celospolečenským 
zájmem, aby zaměstnanci muzeí, a především vedoucí 
pracovníci, přistupovali k plnění svých povinností s maxi-
mální profesionalitou. Jen tak lze efektivně chránit, 
rozhojňovat i atraktivním způsobem prezentovat naše 
kulturní a přírodní dědictví. Základem profesionálního 
přístupu je špičkové vzdělání v oboru, které nemohou 
zajistit žádné krátkodobé kursy, ale jen plnohodnotná 
univerzitní výuka – třeba taková, kterou nabízí již dlouhá 
desetiletí Ústav archeologie a muzeologie Filozofické 
fakulty Masarykovy univerzity.

Je s podivem, že stát, jenž je svrchovaným garantem 
péče o kulturní a přírodní dědictví, připouští, aby se 
o poklady uložené v muzeích starali i lidé bez profesio-
nálního školení. Něco takového je nemožné v případě ji-
ných typů paměťových institucí, jakými jsou např. archivy. 
Zde mohou být vedoucí pracovní místa podle Zákona 
o archivnictví a spisové službě obsazena pouze zaměstnan-
ci s vysokoškolským vzděláním archivního směru. Jak je 
možné, že se taková povinnost nevztahuje i na muzea, 
jejichž role ve společnosti je s archivy plně srovnatelná? 
Domnívám se, že nastal čas, aby komunita muzejních 
pracovníků, včetně jejich zastřešujících orgánů, vyvinula 
maximální tlak na představitele Ministerstva kultury, 
které jediné může do legislativního procesu prosadit změ-
ny, jež by vedly k plnohodnotné profesionalizaci muzejní 
činnosti na všech úrovních – od muzeí národních až po 
instituce zřizované obcemi a soukromníky. Všude tam, 
kde jsou uloženy sbírky muzejní povahy ve smyslu záko-
na č. 122/2000 Sb., by měly povinnosti vyplývající z této 
zákonné úpravy garantovat lidé s univerzitním vzděláním 
v příslušném oboru. Je to poslední krok, který je třeba uči-
nit, aby se všechna muzea proměnila v moderní instituce 
hodné 21. století. Přeji AMG a všem jejím členům, aby 
našli sílu i nezbytnou celospolečenskou podporu k pro-
sazení takto hluboké, avšak nezbytné změny.

Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
Vedoucí ÚAM FF Mu

Téma / Muzea a muzeologie
 4 Muzejnictví a muzeologie / v. Tomolová 
 6 aktuální dění na brněnské muzeologii / o. Kirsch
 7 Současné tendence v muzeologii / L. Jagošová
 8 Novinky zo štúdia muzeológie na Slovensku
   / P. Tišliar
 9 Zamyšlení nad několika aspekty vysokoškolského  
  studia muzeologie / F. Šebek
 11 Muzejní prezentace. Střet teoretických 
  přístupů v praxi / m. mikulášková
 12 Muzejní výzkum a vize do budoucnosti
  / v. Kolaříková
 13 Spolek brněnských muzeologů / m. Trčálková
 14 Škola muzejní propedeutiky včera a dnes 
  / F. Šebek

Příběh muzejního předmětu
 16 hlava náčelníka z Národního muzea / L. Škrabáková

Z muzejních cest
 17 Spolupráce TMB a Norského folkemusea 
  / P. Jirásek

Zprávy
 18 Nové Národní muzeum v přírodě / e. Kuminková
 18 Muzea a novela zákona o zbraních / R. m. Sicha
 19 Zasedání evropských národních komitétů 
  Modrého štítu / J. Součková
 20 Projekt UNeS-co / H. Jirmusová Lazarowitz

Z konferencí
 21 konference icoM ve Varšavě / m. Lehmannová
 21 hae statuae factae a Brokoff / K. Adamcová
  Z činnosti aMg
 22 královéhradecké setkání v orlických horách 
 22 konference komise kr aMg v Mikulově 
 23 Mediální kampaně aMg v roce 2019
 24 Vzájemné uznávání vstupů a nové průkazy aMg 

Personálie
 25 Vzpomínka na alenu Potůčkovou 
  / d. Slavíková, Z. Freisleben

Pozvánka na výstavu
 26 Seskokem seskok 
 27 Jitex 70
 27 Mluvit je výhradním právem žactva
 28 Publikace 
29–30 Národní soutěž muzeí gloria musaealis 2018
31–32 rejstřík článků / ročník 2018
 33–42 kalendárium výstav

Muzejní knihovny 
Téma příštího čísla 2 /2019:



4 Věstník AMG 1 /2019

Muzea a muzeologie
Muzejnictví a muzeologie
Věra TOMOlOVá
MuzeoLoGická koMise AMG
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Česká republika je zemí muzeí. 
Dokládá to statistika, kterou 

každoročně zpracovává NIPOS. 
Ve  zveřejněném přehledu za rok 
2017 se uvádí, že k 31. prosinci bylo 
u nás statisticky sledováno 477 mu-
zeí a galerií s 329 pobočkami, které 
navštívilo 13 486 000 návštěvníků. Ve 
stejném roce pracovalo v českých mu-
zeích 6 409 pracovníků, z toho 3 142 
odborných, kteří spravují a hospoda-
ří s více než 65 milióny sbírkových 
předmětů. Zajímavým údajem je 
také to, že muzea sídlí v 829 památ-
kově chráněných budovách nebo ob-
jektech, jež byly většinou postaveny 
pro jiné účely. Pokračuje tak trend 

z předlistopadové éry, kdy se muzea 
vždy spojovala s objekty památkového 
charakteru. Statistické údaje doklá-
dají a podtrhují rostoucí význam 
českého muzejnictví a  jeho přínos. 
Muzea jsou dnes reprezentanty 
kulturního a společenského života, 
jsou pramennou základnou mnoha 
vědních oborů, jejich podíl na vzdě-
lanosti je nezpochybnitelný. Stá-
le více se také podílí na ekonomi-
ce a díky bohatosti a komplexnosti 
svých sbírek, mnohdy formovaných 
po staletí, jsou významným zdrojem 
informací. Jsou páteří kulturního 
turismu a přispívají také k rozvoji 
regionů a posílení národní identity. 

Muzejnictví je vžitý český výraz 
pro celou oblast speciálních činností 
spojených s muzeem a jeho historií. 
Zahrnuje veškeré teoretické a prak-
tické aktivity spojené s prací v mu-
zeu. Obor má vlastní teorii a meto-
diku (muzeologie), praktické vyústění 
(muzeum) a legislativu (právní normy, 
které upravují a vymezují postavení 
muzejnictví a muzea ve společnosti). 
Tyto tři báze navzájem propojené 
vytváří systém, který je důležitý pro 
vlastní existenci oboru a také pro jeho 
další vývoj. 

Muzeologie je vědecká disciplí-
na budovaná na filozofickém základě, 
jejímž předmětem poznání je muze-
alita (poznávací a hodnotící vztah 
člověka ke skutečnosti). Objasňuje, 
proč uchováváme dědictví minulosti 
jako specifický vztah člověka ke sku-
tečnosti, jehož projevem je osobité 
kulturní osvojování – uchovávání mi-
nulosti a současnosti pro budoucnost 
jako potencionální zdroj informačních 
systémů lidstva. Muzeum jako or-
ganizace je konkrétní formou tohoto 
vztahu. Muzeum je jedinou institucí 
člověkem vytvořenou, plnící úlohu 
soustavné dokumentace měnícího se 
světa, a tím, že je pojítkem mezi mi-
nulostí, přítomností a budoucností, 
významně přispívá k duševní rekul-
tivaci společnosti.

Muzeologie a její tři subsystémy 
(selekce, tezaurace a prezentace) vy-
chází ze skutečnosti, že základním 
a stěžejním zájmem této vědní disciplí-
ny je muzeum a jeho sbírky. Jakkoliv 
se snažíme vyčlenit samostatné pojetí orbius pictus vydaný roku 1660 v Norimberku Michaelem endterem
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muzeologie jako vědy, stále se vracíme 
k její podstatě, a to je práce se sbír-
kami. Není tím myšlena jen práce fy-
zická, které je v muzeích nadmíru, ale 
především ta intelektuální, jež přispívá 
k úzkému sepětí muzea a společnosti, 
ke všeobecné vzdělanosti. Jan Amos 
Komenský ve své knize Orbis sensua-
lium pictus doporučuje zabývat se 
nejen slovy, ale i konkrétními věcmi. 
Jeho pojetí muzea posouvá význam 
uchovávání vědomostí k jinému účelu, 
dává tak muzeu charakter odborné 
vzdělávací instituce. Od prvního vy-
dání této knihy v roce 1658 v Norim-
berku uplynulo několik století a mu-
zeum jako svébytná instituce se stalo 
právě díky svým sbírkám jedinečným 
informačním pracovištěm. Zaslouži-
la se o to zejména muzeologie, která 
významně ovlivnila profesionalizaci 
muzejnictví. Naším problémem tedy 
není nedostatek teoretických studií, 
ale spíše jejich uvádění do každodenní 
praxe a respektování jistých termino-
logických zásad vyplývajících z muze-
ologického chápání muzejní proble-
matiky. 

Pokud přistoupíme na sku-
tečnost, že podstatou každého mu-
zea jsou jeho sbírky, nutně dospěje-
me k přesvědčení, že teorie selekce, 
tezaurace a prezentace sbírek, tak 
jak ji nastínil jako první ve svých od-
borných studiích Zbyněk Z. Strán-
ský, je logickým a velmi jednoduchým 
procesem, který v muzeu probíhá 
neustále. Muzeologie a její subsystém 
nám vymezuje způsob, jak se sbírkami 
pracovat a jak jejich prostřednictvím 
komunikovat se společností. Origina-
lita každého muzea se přece projevuje 
ve struktuře a charakteru jeho sbírek 
a v tom, jak dokáže této jedinečnosti 
využít ve vztahu k veřejnosti. Proces 
získávání sbírek, nazývaný muzejní 
selekcí, je záměrně uskutečňovaný vý-
běr předmětů, uchovávaných v muzeu 
jako doklad nějaké skutečnosti nebo 
jako nositelů určité informace. Je to 
velmi náročný a zodpovědný proces, 
protože kvalita a formování sbírky je 

v této fázi závislá na lidském fakto-
ru, výběr je vždy ovlivněn odborností 
a osobním přístupem pracovníka mu-
zea. Hodnotící kritéria pro výběr mu-
zeálií do sbírky by měla vždy vycházet 
z hlavního poslání muzea. To, co je 
pro jedno bezcenné, může být pro jiné 
muzeum jedinečné. Muzejní sbírka 
je průběžně doplňovanou otevřenou 
dynamickou strukturou, kdy ve fázi 
tezaurace dochází k jejímu odborné-
mu zpracování a k jejímu začlenění do 
informačního systému muzea. 

Třetí fázi muzeologického subsys-
tému nazýváme muzejní prezenta-
cí, což je specifická forma působení 
muzea na veřejnost. Jedná se o zve-
řejňování sbírek prostřednictvím 
různých médií, přičemž se klade dů-
raz na jejich autenticitu. Tradičním 
komunikačním prostředkem bylo po 
dlouhá léta pouhé vystavování sbírek. 
Muzeologie a její tři základní funk-
ce, které vycházejí ze vztahu člověka, 
muzea a skutečnosti však přinesla 
jiný pohled na muzejní prezentaci. 
Interdisciplinární využívání infor-
mační hodnoty sbírek spolu s aplika-
cemi současných moderních techno-
logií vytvořily a  ještě do budoucna 
vytvoří nové specifické formy muzejní 
prezentace. 

Muzeologie se dnes stává rozho-
dujícím faktorem pro explikaci onoho 
specifického kulturního osvojování 
skutečnosti a je také nástrojem 
k tomu, jak realizovat toto osvojování 
v soudobých podmínkách. Položme si 
otázku, jaký má význam muzeologie 
pro řešení aktuální problematiky na-
šeho muzejnictví? Odpovím na ni 
slovy významného představitele svě-
tové muzeologie Z. Z. Stránského: 
„Revoluční proměny, kterými prochází 
naše společnost a které mají přirozeně 
dopad i do oblasti muzejnictví, nevy-
řešíme pouze za použití ‚zdravého ro-
zumu‘. Zdravý rozum bez uvozovek po-
třebujeme, ale to nestačí. Problematiku 
nám nevyřeší obory tradičně již uplat-
ňované v muzeích. Pomocí geologie, 
zoologie, antropologie, prehistorie, 

historie, numismatiky, národopisu či 
literární vědy můžeme řešit to, co je 
předmětem těchto oborů, ale ne to, co se 
týká muzejního jevu jako takového. Tím 
není ovšem řečeno, že nemají význam 
pro muzejní práci a že bychom je měli 
‚vymést‘ z muzeí. To by bylo dokladem 
nepochopení věci samé a poškozovalo 
by to ve svých důsledcích nejen posta-
vení, ale i úlohu muzeologie, právě ve 
vztahu k oborům, které jsou pramenně 
vázány k muzeím. Na druhé straně by 
si měli reprezentanti těchto oborů, kteří 
působí v muzeích, uvědomit, že jejich 
obor zůstává i v muzeu nezměněným 
oborem, ale jeho uplatnění v muzejní 
práci vyžaduje integraci s muzeologií. 
To není žádná degradace. To je pouhá 
nutnost. …Muzea zde nejsou proto, 
aby sloužila oborům, ale společnosti, 
a to z  hlediska onoho specifického 
osvojování si skutečnosti... Má-li být 
muzejnictví na úrovni své doby, pak 
musí být profesionální. Ale profesio-
nalizovat muzejnictví, to znamená 
profesionalizovat je prostřednictvím 
muzeologie. Tím není řečeno, že 
bychom snad chtěli vylučovat vědu 
a vědeckou práci z muzeí. Bez vědecké 
práce a angažování celé řady oborů – 
a to nejen oněch tradičních – se dále 
nedostaneme a nemůžeme ani profe-
sionalizovat naši práci. Musíme však 
pochopit, že vědní obory se mohou 
přínosně angažovat v muzejní práci 
pouze prostřednictvím integrace s mu-
zeologií, protože to je specifický, ale zá-
roveň jediný vědní obor, v jehož centru 
poznávací intence leží muzejní jev jako 
takový. Profesionalizace muzejní prá-
ce je spjata s muzeologií.“ (STRÁN-
SKÝ, Z. Z: 1992. Muzeologie a sou-
časné problémy muzejnictví. Rukopis 
přednášky). 

K  pochopení významu a úlohy 
muzeologie povede dnes nová situace 
našeho muzejnictví. Jeho budoucnost 
je v profesionalizaci a v uplatnění mu-
zeologických poznatků v každodenní 
práci v muzeu. K tomu by zásadním 
způsobem přispěla aktualizace právní 
normy – zákon o muzejnictví.
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aktuální dění na brněnské 
muzeologii
OTakar kirsch
ÚAM FF Mu

Studium muzeologie na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity se 

realizuje v prezenčním i distančním ba-
kalářském a magisterském stupni. Za-
tímco v roce 2017 úspěšně akreditovaný 
bakalářský program se komplexně za-
měřuje na všechny oblasti muzejních 
činností a zahrnuje disciplíny histo-
rické, teoretické a aplikované muze-
ologie, navazující magisterské studium 
má za cíl seznámit studenty se spe-
cifickou problematikou  muzejní pe-
dagogiky a muzejní prezentace. Oba 
studijní programy lze absolvovat samo-
statně nebo v kombinaci s obory zastou-
penými v muzeu, které se podílejí na 
tvorbě a zprostředkování sbírek (např. 
archeologie, historie, etnografie, dějiny 
umění, knihovnictví). Jejich kurikulum 
sleduje především princip vyváženosti 
teorie a praxe, vyšší provázanost se za-
hraničními a domácími trendy a užší 
spolupráci s odbornou veřejností. Re-
flexi oborových trendů umožňují ve-
dle hlavních profilujících předmětů 
specifické kurzy jako Special Topics 
of Museology, Studijní exkurze (včetně 
workshopů, diskusí) a také zapojení 
studentů do příprav a účasti na mezi-
národních konferencích i jednáních 
profesních organizací. Systém praxí, 
na nichž Oddělení muzeologie spolu-
pracuje zejména s Technickým muzeem 
v Brně, Muzeem města Brna, Morav-
skou galerií v Brně a Moravským zem-
ským muzeem, staví na třech pilířích. 
Prvním z nich je aplikační rovina – for-
ma seminářů a praktických cvičení v si-
mulovaných podmínkách běžné fakult-
ní výuky. Praktika či semináře náležejí 
ke všem povinným předmětům kromě 
přednášek ze sběratelství a vývoje mu-
zejnictví (např. semináře ke sbírkot-
vorné činnosti muzeí, konzervaci, 

muzejnímu výstavnictví, lektorským 
dovednostem). Druhý krok představuje 
výuka vedená přímo v reálném prostře-
dí muzejních institucí, jež umožňuje 
aplikovat poznatky získané z předná-
šek a seminářů (např. příprava muzejní 
výstavy, exkurze). Třetím jsou pak in-
dividualizované praxe a stáže (rozsah 
minimálně 100 hodin), které seznamují 
studenty s reálným provozem muzea 
a představují komplexní spektrum jeho 
činnosti. Počítají také s přímým zapo-
jením studentů do běžné muzejní práce 
s konkrétními výstupy pod supervizí 
specialistů (včetně zapojení do aktivit 
pro veřejnost).

Pod záštitou Oddělení muzeologie 
ÚAM FF MU a Katedry UNESCO 
pro muzeologii a světové dědictví se 
pravidelně uskutečňuje cyklus předná-
šek vybraných zahraničních odborníků 
z oboru muzeologie s názvem Special 
Topics of Museology. Díky finančním 
prostředkům získaným z interního 
rozvojového projektu Zlepšování pod-
mínek pro působení významných za-
hraničních akademických pracovníků 
na Masarykově univerzitě tak mohou 
být studentům muzeologie i odborné 
veřejnosti zprostředkovány četné po-
znatky a informace o současném dění 
v oblasti muzejnictví. Mezi pozvanými 
hosty se doposud objevila řada celosvě-
tově uznávaných osobností i začínají-
cí badatelé jako např. Martin Brandt 
Djupdræt, François Mairesse, Jelena 
Mastenitsa, Darko Babić, Alexandra 
Bounia či Peter van Mensch. Pestrá 
škála témat, v nichž rezonuje proble-
matika sbírkotvorné činnosti, etiky, his-
torie muzejnictví a aktuálních vztahů 
muzejních institucí k veřejnosti a ně-
kterým oborům kulturního dědictví, 
často podnítila živou diskuzi mezi 

přednášejícími a auditoriem. Do značné 
míry unikátní projekt, který umožňuje 
českou muzejní a muzeologickou obec 
přímo konfrontovat s aktuálními trendy 
v zahraničí, bude pokračovat i v roce 
2019. Pozvánky na přednášky jsou 
zveřejňovány na webových stránkách 
https://archeo-muzeo.phil.muni.cz 
a Facebooku ÚAM FF MU.

Oddělení muzeologie zároveň 
pokračuje za finančního přispění 
FF MU a ČV ICOM, z. s., ve vydávání 
odborného recenzovaného časopisu 
Museologica Brunensia, který publikuje 
původní vědecké práce z oblasti muze-
ologie a muzejnictví. Obsah periodika 
tvoří i informace o aktivitách v obo-
ru, medailonky významných osobností 
a recenze publikací a výstav. Cílem je 
prezentovat muzeologii jako moderní 
vědní disciplínu s aplikací do oblasti 
muzejní praxe. Zvláště v poslední době 
se časopisu dostává zvýšeného ohlasu 
ze zahraničí, čehož je důkazem mimo 
jiné, stoupající počet anglicky psaných 
příspěvků. Odrazem vědecké prestiže 
i mezinárodního zájmu je zařazení do 
databáze Scopus. Elektronickou verzi 
Museologica Brunensia můžete nalézt 
na http://www.phil.muni.cz. V případě 
zájmu o publikování příspěvků či doru-
čení aktuálních výtisků nás kontaktujte 
na e-mailu: museologica.brunensia@
phil.muni.cz.
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současné tendence 
v muzeologii
lucie JagOšOVá
ÚAM FF Mu

Muzeologie je v současnosti vyu-
čována jako moderní vědecká 

disciplína, ovlivňující muzejní praxi. 
Studenty seznamuje jak s její teorií 
a metodickými postupy, tak i s nový-
mi trendy a kreativními přístupy. 
Staví současně na odborném dialogu 
s dalšími obory, které se uplatňují 
v kulturních institucích, metodický-
mi centry v muzejnictví, profesními 
sdruženími a zahraničními univerzi-
tami. V lokálních podmínkách těží 
z dlouholeté tradice a zvuku jmen 
klíčových osobností, jež muzeologii 
pomáhaly spoluutvářet a formovat. 
Tento potenciál pak zúročuje i v mezi-
národním přesahu. Studium muze-
ologie připravuje pro kvalifikované 
uplatnění především v pozicích vedou-
cích a odborných pracovníků institucí 
zaměřených na ochranu kulturního 
dědictví. Dále se absolventi uplatňu-
jí v orgánech státní správy a samo-
správy, zabývající se kulturním dědic-
tvím a ochranou přírody, nebo také 
v soukromém sektoru. 

V pojetí muzeologie, zejména 
v souvislosti s jejím pěstováním jako 
akademické disciplíny a studijní spe-
cializace, můžeme v současné době 
vnímat některé charakteristické ten-
dence. Formální vzdělávání nabízí od 
výuky muzeologie jako samostatného 
vysokoškolského studijního progra-
mu, přes tzv. „malé muzeologie“, 
vyučující základy muzeologie v rám-
ci studia jiných oborů, které bývají 
zastoupeny v muzeích (např. histo-
rie, dějiny umění, archeologie, etno-
logie), až po specializovaná studia za-
měřená na některou z oblastí zájmu 
muzeologie (např. kurátorství, mu-
zejní pedagogika). Vedle denního 
studia umožňuje forma dálkového 

studia „druhou šanci“ k dovzdělání 
pro stávající pracovníky muzeí ane-
bo profesní restart pro zájemce od-
jinud. Univerzitní výuka prochází 
kontinuální supervizí díky prů-
běžným reformám vysokého škol-
ství a systému pravidelných akredi-
tací, a tak může flexibilně reagovat 
na požadavky oboru i praxe. Nefor-
mální vzdělávání představuje příleži-
tost pro rozvoj dalších forem. Vedle 
nabídky specializovaných seminářů 
a workshopů sem patří především 
dlouhodobé kurzy pořádané zejmé-
na profesními organizacemi (Škola 
muzejní propedeutiky) a metodický-
mi centry (Kurz Muzejní edukátor). 
K aktuálním prioritám patří průběžná 
evaluace a  akreditace nabízených 
kurzů. Široká nabídka informálního 
vzdělávání pak vytváří prostor pro 
vlastní individuální odborný růst. 
Zahrnuje také výměnu zkušeností 
na četně pořádaných konferenčních 
setkáních a díky open access přístu-
pu zaznamenáváme také zvyšující se 
dostupnost zahraniční literatury.

Různorodost pojetí studijních 
oborů a kurzů s sebou přináší větší 
možnosti při individuální profilaci. 
Ve vysokoškolské výuce se studenti 
specializují prostřednictvím vlastního 
výběru z nabídky volitelných kurzů 
(i z jiných oborů), u dalšího vzdělávání 
pak absolvováním vybraných seminá-
řů a workshopů. Systém tak otevírá 
možnost hlouběji se zaměřit např. na 
muzejní management, správu sbírek, 
výstavnictví, muzejní pedagogiku. 

Do výuky i konferenčních setkání 
se přímo zapojují zahraniční exper-
ti a specialisté z praxe. A naopak: 
lze vycestovat na studijní pobyt na 
partnerské univerzity nebo absolvovat 
stáž v muzeu. Mezinárodní vazby 
s sebou nesou také podporu studia 
v cizích jazycích četbou i poslechem 
na přednáškách zahraničních lektorů, 
společné meziuniverzitní studentské 
projekty a vnímání oboru v meziná-
rodním kontextu. V muzeologii se 
v akademickém prostředí rozvíjí také 
participace na zahraničních projek-
tech, spolupráce v publikační činnosti 
a odborná diskuse v prostředí meziná-
rodních časopisů či akademických sítí. 
Výsledky lokálního vědeckého bádání 
jsou hojněji publikovány ve světových 
jazycích.

Vysokoškolská pracoviště si uvě-
domují nutnost generovat kvalifi-
kované adepty vhodně a odborně 
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Novinky zo štúdia 
muzeológie na slovensku 
PaVOl Tišliar
uniVerzitA koMenského V BrAtisLAVe

Štúdium muzeológie môžeme dnes 
na Slovensku považovať za stabi-

lizované. Napriek tomu aj na Slo-
vensku podobne ako v Českej repub-
like zápasíme so znižovaním počtu 
záujemcov o štúdium. Okrem Brati-
slavy, ktorá otvára bakalárske štúdi-
um každoročne, ostatné dve muze-
ologické pracoviská, Nitra a Banská 
Bystrica, už otvárajú prvé ročníky 
nejaký čas len nepravideľne a skôr 
sporadicky kvôli nedostatočnému 
záujmu. Študijný odbor Muzeoló-
gia a kultúrne dedičstvo, ktorý ako 
jednoodborové štúdium každoročne 
otvára Katedra etnológie a muzeoló-
gie na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave, splnilo aj 
posledný akademický rok maximálny, 
schválený limit 10 prvákov. Okrem 
tohto jednoodborového štúdia sme 
otvorili prvykrát aj medziodborové 
štúdiá muzeológie s etnológiou, his-
tóriou a informačnými štúdiami, kde 
sa nám zapísalo ďalších päť študen-
tov. Z tohto hľadiska a z pohľadu 

připravené pro oborovou praxi nejen 
po stránce teoretické a metodolo-
gické, ale i  vybavené prvními od-
bornými zkušenostmi. V současnosti 
se tak nejen akademická a metodická 
pracoviště, ale i studenti a začínající 
badatelé výrazněji zapojují do pre-
zentace a popularizace vědeckých 
poznatků. Participují na konferen-
cích a workshopech a získávají první 
zkušenosti s publikováním ve sborní-
cích a časopisech, ale i popularizují 
muzeologii jako disciplínu širší ve-
řejnosti. Zkušenosti získané během 

studia pomáhají v úspěšném uplatně-
ní v oboru.

Současné nároky na obsahové 
pojetí výukových forem a profil ab-
solventů akcentují teoreticko-prak-
tickou připravenost podle aktuální 
teorie oboru a požadavků praxe. Stu-
dijní kurikula kombinují teoretickou 
výuku, semináře a praktika s vhledem 
do reálného prostředí díky praxím, 
exkurzím a stážím, ale i supervizi 
a zázemí při přípravě diplomových 
prací. Vznikají také vlastní projek-
ty. Řada studentů tak získává první 

praxi, dobrovolnické nebo i pracovní 
zkušenosti už během bakalářského 
studia. 

Muzeologie jako akademická 
disciplína v současnosti tenduje k vy-
váženému pěstování oborové teorie, 
kvalifikované praxe a profesního vzdě-
lávání, s ambicí významně se spolupo-
dílet na ovlivňování profesionalizace 
muzejnictví. Usiluje o podporu mu-
zeologického vzdělání u odborných 
pracovníků, kteří se podílejí na vě-
deckém zpracování a zprostředkování 
muzejních sbírek.

pedagogického zabezpečenia výučby  
ide prakticky o počty študentov, ktoré 
sa blížia maximu našich kapacitných 
možností, pravda, ak sledujeme kva-
litu a nie len kvantitu. 

Štúdium v Bratislave nemá nové 
len medziodborové štúdiá, ale získali 
sme aj ďalšie dve, pre nás mimoriadne 
významné akreditácie. Schválený bol 

Akreditačnou komisiou SR napokon 
aj posledný medziodbor, o ktorý sme 
prejavovali posledné roky záujem, dej-
iny umenia-muzeológia. Ten spoločne 
s ostatnými medziodborovými štúdia-
mi otvoríme budúci akademický rok. 
Doplní sa tým logická koncepcia zá-
kladným aplikovaných disciplín využí-
vaných v múzejnom prostredí: dejiny 
umenia, história, etnológia a infor-
mačné štúdia. K týmto odborom by 
sme radi v budúcnosti doplnili aj ar-
cheológiu a múzejnú pedagogiku.

Druhou významnou akreditá-
ciou je úspešné schválenie tretieho 
PhD. stupňa muzeológie, ktorú sme 
získali bez pripomienok a bez ob-
medzení. Na koncepcii tohto štúdia 
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sme cieľavedome pracovali prakticky 
už od roku 2012. Po splnení všetkých 
kritérií sme získali akreditáciu na obe 
formy doktorandského štúdia, a  to 
v slovenskom aj anglickom jazyku. 
V súčasnosti Vedecka rada FiF UK 
v Bratislave schvaľuje muzeologickú 
odborovú komisiu, ktorá popri ga-
rantoch, bude zabezpečovať spoluga-
rancie a dohliadať na kvalitu štúdia. 
Koncepčne sme toto štúdium poňa-
li predovšetkým v rovine teoretickej 
muzeológie, metamuzeológie a mo-
numentológie. Ostali sme teda aj pri 
zohľadňovaní pamiatkovej sféry, ktorá 
v podmienkach SR nemá špeciálne 
vytvorený študijný program. Preto 
okrem doktorandských seminárov 
z teoretickej muzeológie obsahuje 
naše štúdium ako povinný predmet 
aj doktorandský seminár zameraný 
na teóriu monumentológie. Študium 
dopĺňajú povinne voliteľné kurzy: 
Metamuzeológický seminár, Pamäťové 
inštitúcie v medzinárodnom kontexte, 
Múzeum ako inštitúcia – nové para-
digmy v ponímaní múzea, Muzealizá-
cia skutočnosti. Radi preto privítame 
aj záujemcov o naše PhD. štúdium 
z pamäťových inštitúcií Českej repub-
liky, ale aj iných krajín.

Bratislavská muzeológia tak 
v súčasnosti funguje vo všetkých stup-
ňoch štúdia, s kompletnou akreditá-
ciou a zatiaľ môžeme skonštatovať, že 
aj s dostatočným počtom uchádzačov 
a študentov. 

Dlhodobo sa snažíme vyrovnávať 
pomer teórie a praxe v štúdiu, ktoré od 
seba nemožno oddeliť. Preto sa snaží-
me do štúdia zakomponovať hlavne 
nové trendy vo svetovom múzejníc-
tve a muzeológii. Prihliadame pritom 
čiastočne aj na domáce trendy, hoci 
slovenské múzejníctvo je hlavne se-
lektívnym konzumentom moderných 
trendov a k ich rozvoju prakticky 
prispieva len minimálne. Problém 
vzdelania v múzeu, ktorý sa ťahá 
dejinami Československa výraznejšie 
prakticky od roku 1950, keď Jiří Neu-
stupný poukázal na nedostatočné 

vzdelanie aplikovaných vied pre 
múzejné prostredie (Otázky dnešního 
muzejnictví), ktoré vo svojom kurikulu 
nepripravujú absolventov na prácu so 
zbierkovým predmetom a múzejným 
prostredím, nie je doriešené ani 
v súčasnosti. K tomu, aby sa mohol 
uskutočniť archeologický výskum 
je potrebný archeológ s licencou na 
„kopanie“. K tomu aby sa mohol 
spracovať archívny fond je potrebný 
kvalifikovaný archivár. Knižničným 
fondom najlepšie rozumie knihovník. 
Všetky spomenuté profesie sa rea-
lizujú preto, aby spoločnosť dokázala 
odborne získavať, chrániť, spracovávať 
a sprístupniť časti kultúrneho, ale aj 
prírodného dedičstva. Preto je občas 
prekvapujúce, že často chýba v múze-
ách záujem o kvalifikovaných ľudí. 
Zbierky v múzeách si odborné zaob-
chádzanie zrejme nezaslúžia?

Otváraniu sa novým múzejným 
trendom napomáha aj náš vedecký 
časopis Muzeológia a kultúrne de-
dičstvo, vydávaný pravideľne dvakrát 
za rok od roku 2013. Hoci vychádza 
len pomerne krátko, dokázal si nájsť 

vďaka svojej koncepcii pomerne ši-
roký okruh čitateľov, a to aj v Českej 
republike. Jeho obsahová kvalita sa 
pretavila do splnenia náročných kri-
térií pre vstup do najvýznamnejších 
medzinárodných vedeckých data-
báz (napr. Elsevier Scopus, Web 
of Science Core Collection ESCI, 
DOAJ, ERIH +, OAJI, CEEOL, EB-
SCO, CEJSH). Skôr však ako scien-
timetrické úspechy nás teší pôsobenie 
časopisu najmä smerom k našim štu-
dentom. V roku 2017 bola na našom 
pracovisku založená nová edícia, Stu-
dia Museologica Slovaca, zborník 
študentských prác. Je potešujúce, že 
v zborníku z roku 2018 sa k brati-
slavským študentom muzeológie pri-
dali už aj študenti muzeológií z Brna 
a Lipska. 

V blízkej budúcnosti bude dôležité, 
či sa podarí zosúladiť ciele slovenské-
ho múzejníctva s cieľmi univerzít, kto-
ré na Slovensku muzeológiu vyučujú. 
Štúdium muzeológie je päť ročné 
s možnosťou pokračovať rigoróznym 
konaním (PhDr.), alebo doktorand-
ským štúdiom.

Zamyšlení nad několika 
aspekty vysokoškolského 
studia muzeologie 
FraNTišek šebek
AsociAce Muzeí A GALerií čr, z. s.

V muzeích a galeriích ČR pracuje 
nyní zhruba šest tisíc zaměstnan-

ců v přepočtu na plně zaměstnané 
osoby, z toho je přibližně polovina 
odborných pracovníků, kteří za-
bezpečují statutární činnosti muzeí 
a galerií a většina z nich má vysoko-
školské vzdělání. Vedle vzdělání v od-
borné specializaci by nás mělo zají-
mat, jaké mají znalosti o specifické 

muzejní profesi – o její teorii a praxi 
(pro zjednodušení budu dále užívat 
termín muzeologie s vědomím jeho 
nepřesnosti). Této profesi se mno-
zí absolventi učí postupně až praxí 
od zkušenějších kolegů. Někteří do 
muzea přicházejí s určitou sumou 
znalostí, které získali již během stu-
dia. Je potřebné, aby se základy mu-
zeologie učili studenti již na škole 
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v rámci svých oborů? A jak má takové 
studium vypadat? 

Učím muzeologii na univerzitě 
jako předmět v rámci profesní pří-
pravy studentů několika studijních 
oborů v programu historické vědy 
a tyto své zkušenosti mohu konfron-
tovat se svou dvacetiletou zkušenos-
tí ředitele středně velkého muzea 
(50  zaměstnanců; rozpočet kolem 
23 mil. Kč; 0,7 mil. sb. předmětů). 
Když nastoupil nový zaměstnanec na 
pozici odborného pracovníka, nebyl 
zpočátku vidět žádný rozdíl, zda má 
nebo nemá nějaké předchozí muzeolo-
gické vzdělání. Ti, kteří s nějakým při-
šli, se ale do specifiky muzejní profese 
viditelně rychleji zapracovali. Záleže-
lo ovšem také hodně na tom, co se ti 
s předchozí muzeologickou průpravou 
dozvěděli. Zjišťoval jsem, že někteří 
znali dost teorie, jež jim při rozjez-
du muzejní kariéry nebyla k ničemu, 
o některých praktických znalostech 
muzejního řemesla, například jak 
se má dělat muzejní výstava, neměli 
naopak ponětí. Podle mého názoru je 
zařazení základních kurzů úvodu do 
muzeologie ve vysokoškolském stu-
diu důležité a měl by to být standard. 
Záleží ale na rozsahu a obsahovém 
zaměření těchto předmětů. 

V roce 2016 jsem udělal detailní 
analýzu rozsahu a charakteru výuky 
muzeologie v podobě profesní přípravy 
studentů různých studijních oborů 
a studijních programů na veřejných vy-
sokých školách v ČR. Jednalo se o devět 
univerzit, kde se tento předmět vysky-
tuje. Stranou nechme případy, kde se 
muzeologie studuje jako samostatný 
studijní obor. Věnujme pozornost těm 
ostatním – tj. výuce muzeologie jako 
předmětu zařazeného v různých stu-
dijních oborech jako profesní příprava 
studentů. Podrobný přehled o jejich 
rozsahu a zaměření předmětu je pří-
stupný v Museologica Brunensia 6, 
2017, č. 2, s. 80–85.

Pokusíme-li se shrnout některá 
zjištění z inzerovaného průzkumu, 
zjistíme například, že žádný ucelený 

výklad o muzejní profesi nedostanou 
absolventi studijních oborů v pří-
rodních vědách. Jen minimální poučení 
o specifice práce v muzeu se dostane 
studentům oborů archeologie. Krátký 
výklad mají její adepti na univerzitách 
v Plzni, Hradci Králové a u oboru kla-
sická archeologie na Univerzitě Kar-
lově. Nepoměrně lépe je zastoupena 
problematika muzeologie ve výuce na 
katedrách dějin umění nebo výtvarné 
výchovy jak na filozofických, tak i pe-
dagogických fakultách všech univerzit, 
kde se tyto obory studují. Rozdíl v za-
stoupení problematiky galerií v těch-
to programech oproti studiu různých 
oborů v programech historických 
věd je očividný. Tam častěji u těchto 
předmětů najdeme dotaci 1 přednáška 
po 2 hodinách týdně v jednom semest-
ru. Takový předmět tedy představuje 
26 vyučovacích hodin. Co podstatného 
a pro budoucí praxi užitečného se dá 
v tomto čase vyložit? Zřetelně větší 
a optimálnější rozsah výuky úvodů 
do muzeologie je jen na univerzitách 
v Pardubicích a Liberci. Důležitou 
součástí výuky by měla být i praxe 
studentů v muzeu (nemám na mysli 
krátkodobé exkurze). Tu ale zavedlo 
nemnoho ze sledovaných univerzit. 
Odráží se v tom ovšem i  problém 
ochoty muzeí touto formou s univerzi-
tami spolupracovat.

Důležitá je dále otázka, co by 
měla výuka úvodu do muzeologie ob-
sahovat? Soudě podle deklarovaných 
sylabů vyučovaných předmětů se zdá, 
že celkem jasno je u galerií, naproti 
tomu u oborů z kategorie historických 
věd se v tom víceméně tápe. Rozsah 
i zaměření výuky profesní přípravy 
a stanovení statutu vyučovaného 
předmětu v rámci studijních progra-
mů určují jednotlivé fakulty a jde 
o poměrně složitý proces podléhající 
akreditaci studijních oborů a progra-
mů. Zasahovat do něho zvnějšku není 
možné a vůbec ne v krátkodobém 
časovém horizontu. Určitě by však 
bylo žádoucí, aby odborná veřejnost 
dokázala formulovat očekávanou 
sumu muzeologických znalostí jako 
základu, kterým by měli být absolventi 
vysokoškolského studia jednotlivých 
oborů ideálně vyzbrojeni při vstupu 
do praxe. Věřím, že by takový materiál 
pedagogové přivítali jako užitečnou 
inspiraci ke koncipování tohoto typu 
výuky muzeologie.

Výše pojednaná tematika neře-
ší ještě závažnější otázku, kterou je 
celoživotní muzeologické vzdělávání 
pracovníků muzeí a podíl na jejím 
zabezpečení ze strany vysokých škol. 
To je ale komplex problémů, jejichž 
objasnění by si vyžádalo důkladnější 
pojednání.

Přednáška doc. Z. Z. Stránského na počátku 80. let 20. století

Fo
to

: A
rc

hi
v 

m
as

ar
yk

ov
y 

un
iv

er
zi

ty



Věstník AMG 1 /2019 11 

téMA / MuzeA A MuzeoLoGie

Muzejní prezentace. střet 
teoretických přístupů 
v praxi 
MONika MikuláškOVá
MuzeuM BrněnskA, p. o.

O tom, že příprava výstav a expozic 
představuje především týmovou 

práci, při níž je stěžejní účelná komu-
nikace a zapojení všech pracovníků, 
není třeba se dlouze rozepisovat. Za 
povšimnutí stojí, jaké teoretické přístu-
py se střetávají, a to zejména při spolu-
práci muzejního pedagoga a kurátora. 

Muzejní pedagog přicházející do 
praxe si s sebou přináší pohled na to, 
jak vznikají nové poznatky a jak se 
lidé učí, což však neovlivňuje pouze 
jeho samostatnou izolovanou práci, 
ale i přístup k muzejní instituci a je-
jímu poznání. V současné pedagogice 
je pozornost upřena na procesy, které 
vedou nejen k učení, ale i k rozvoji 
celistvých a vyrovnaných osobností. 
Do popředí se dostávají paradigma-
ta, která chápou žáka jako aktivního 
účastníka, který sám vytváří poznání, 
zatímco učitel mu poskytuje podnětné 
edukační prostředí. 

Většina kurátorů naopak přichází 
z akademického prostředí, jež bylo 
z velké části orientováno na memo-
rování informací, ačkoliv i zde se již 
vyžaduje kritické myšlení a vlastní 
intepretace. Avšak upřednostňován 
je obsah nad formou a odborníci 
jsou vychováváni k tomu, aby sami 
flexibilně a tvořivě za pomoci vysoce 
kvalifikovaných činností pátrali po 
poznatcích, které potom tradičními 
formami předávají veřejnosti. 

Výše naznačené (a samozřejmě 
zjednodušené a zobecněné) přístupy 
však pojmenovávají podstatné teo-
retické aspekty, na nichž lze stavět 
i uvažování o muzejní prezentaci. Ty 
se objevují například v systému George 

Heina precizovaném v průběhu 90. let 
20. století. Teorii poznání a teorii učení 
označuje autor jako hlavní elementy 
pedagogické soustavy poznatků. Obě 
poté vymezuje jako škálu přesvědčení, 
jež směřuje od jednoho extrémního 
pólu k druhému. U epistemologie 
představují tyto extrémní pozice 
tvrzení, že „poznání existuje nezávisle 
na učícím se subjektu“ a „poznání exis-
tuje pouze v mysli učícího se subjektu, 
je jím konstruováno“. Teorie učení se 
poté pohybují mezi pozicemi „učení 
je postupné přidávání na tabula rasa“ 
a „učení je konstruování významů“. 
Vznikají tak čtyři hlavní skupiny teorií, 
které se projevují různým způsobem 
v muzejní praxi. 

První tvoří konstruktivismus: pro 
návštěvníka neexistuje předem ur-
čený postup, což umožňuje různé 
učební modality; návštěvník se setkává 
s podobnými pojmy a objekty (aby po-
chopil svou zkušenost, potřebuje ji spo-
jit s tím, co již zná) a muzeum posiluje 
srovnání známého s novým; v centru 
zájmu vždy stojí učící se jedinec, a ne 
učební předmět (to v muzeu znamená, 
že ve středu je návštěvník, a nikoliv 
obsah muzea); muzeum uznává, že 
vědění se tvoří v mysli učícího se za 
použití autonomních metod učení; 
muzeum umožňuje přizpůsobení se 
všem věkovým skupinám učení; mu-
zeum usiluje o dosažení přitažlivosti 
pro komunitu. Druhou teorií je eduka-
ce didakticky výkladová: systematicky 
řazené výstavy s jasným začátkem, kon-
cem a trasováním; komponenty pre-
zentačního jazyka, které popisují, co 
je třeba se na výstavě dozvědět; řazení 

obsahu od jednoduchého ke složité-
mu; výukové programy navazují na 
tradiční kurikulum a výuková situa-
ce je přizpůsobována obsahu. Další 
teorii představuje edukace stimulem 
a reakcí: komponenty prezentačního 
jazyka, které popisují, co je třeba se na 
výstavě dozvědět; systematicky řazené 
výstavy s jasným začátkem, koncem 
a trasováním; komponenty (např. in-
teraktivních prvků), jež napomáhají 
v upevňování správně pochopeného ob-
sahu. A poslední je učení objevováním: 
výstavy umožňující zkoumání, zahrnu-
jící možnost vracet se a přeskakovat; 
komponenty prezentačního jazyka, 
které pokládají návštěvníkům otáz-
ky a vybízejí je k objevování odpově-
dí; pobízejí návštěvníka k definování 
vlastní interpretace oproti „správné-
mu“ vysvětlení autorů výstavy; výukové 
programy, které podněcují studenty 
k aktivitě a formulaci vlastních závěrů; 
workshopy pro dospělé, jež nabízejí ex-
pertní posouzení a jiné formy evidence 
k zamyšlení.

Ani jeden z uvedených přístupů 
nelze zatracovat či hodnotit. I mezi 
návštěvníky muzeí jsou zastoupeny 
skupiny zvyklé učit se různě. Před-
ložený přehled nám umožňuje uva-
žovat nad jednotlivými prvky muzejně 
výstavního jazyka. Od otázek „jak“ 
spíše k pátrání po tom „proč“. V dis-
kuzi na pracovišti tak například histo-
rik orientovaný na edukaci didakticky 
výkladovou lépe pochopí pedagoga 
konstruktivistu (a naopak). Společně 
mohou přijít na to, že požadavkům 
historika po prezentaci vybádaných 
informací a pedagoga, jenž by chtěl 
alespoň aktivizovat návštěvníky, může 
nakonec nejlépe vyhovovat edukace 
stimulem a reakcí. Oba poté hovoří 
„stejným jazykem“ a uvědomují si, 
jak toto paradigma ovlivní finální 
výstavní projekt. Neprobíhá tak dis-
kuze na úrovni detailů (jako je na-
příklad výška zavěšení panelů nebo 
velikost písma), ale instalace se odvíjí 
od promyšleného, určitý cíl sledující-
ho, sdělení. Jak píše Šobáňová: „Ať již 
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je médiem, resp. kanálem komunika-
ce cokoliv, její dílčí prvky jsou vždy 
organizovány, resp. pořádány podle 
účelu této komunikace.“ Legitimní pří-
stup také představuje situace, v níž 
muzeum připravuje výstavy na růz-
ném teoretickém základu. Dovoluje 
tak, aby každý z návštěvníků ve „svém“ 
muzeu našel to, co mu vyhovuje. Uva-
žování o muzejní prezentaci z pohledu 
orientovaného na mechanismus pře-
dávání či vznikání poznatků umožňuje 
praktikům nahlížet výstavy jinak, nově 
a vysvobodit se z určité rutiny. George 
Hein není zdaleka jediným, kdo nám 
obdobné podněty nabízí a je na nás, 
muzejních pracovnících, abychom teo-
retické poznatky přetavili v originální 
praxi.

Muzejní výzkum a vize 
do budoucnosti 
VerONika kOlaříkOVá
pedAGoGická FAkuLtA Mu

Vědecká práce je nedílnou sou-
částí muzejní činnosti. Není to 

pouhý zájem o sbírky, historii a další 
muzeem prezentované fenomény. Vý-
znamnou součást výzkumné práce mu-
zea tvoří také jeho zájem o publikum 
a v muzeu odehrávající se aktivity. Ať 
už je téma vědeckého bádání jakékoli, 
platí, že je tato vědecká činnost spole-
čensky významná, neboť, jak uvádí Jiří 
Neústupný: „...vědeckou a odbornou 
prací se muzea výrazně podílejí na 
celkovém vědeckém výzkumu, který 
je zajišťován a prováděn ústavy aka-
demie, vysokými školami a resortními 
výzkumnými ústavy...“. Na rozdíl od 
jiných vědeckých institucí však mají 
muzea podle Neústupného tu výho-
du, že mohou vědecké poznání šířit 
„vizuální cestou a pomocí věcných 
(hmotných) pramenů zpracovaných 
na doklady – exponáty, a to v rámci 

všech vědních oborů v muzeu zastou-
pených.“

Muzejní instituce vykonávají dvojí 
druh výzkumu. V prvé řadě jde o vý-
zkum základní, jenž se soustřeďuje 
na rozšíření vědeckého poznání ve 
vědních oborech, kterými se muze-
um zabývá, respektive oborů, jejichž 
sbírky uchovává. Muzea dle Neú-
stupného „budují, nebo aspoň mají 
budovat své sbírky jako pramenné 
fondy příslušných vědních oborů.“ 
Sbírky pak neslouží jen instituci, ale 
i samotným vědním oborům. Patřit 
sem může kategorizace sbírek, zpra-
cování pramenných souborů pro pu-
blikační účely apod. 

Druhým typem je výzkum apli-
kovaný, který je více zaměřen na využi-
telnost v muzejní praxi. Často se jedná 
o výzkum orientovaný na výstavní 
činnost (výstava je tím prostředkem, 

předávajícím veřejnosti vědecké po-
znání a má svůj vědecký základ), nebo 
na edukační stránku muzejní práce. 
Dle Neústupného se jedná o vědeckou 
práci, „kterou muzeum koná proto, aby 
mohlo rozvíjet činnost výchovnou, vě-
decko-osvětovou v těch vědních obo-
rech, jejichž sbírky uchovává“.

Mnohaletou tradici má výzkumný 
zájem muzea orientovaný na jeho pu-
blikum. Původní výzkumy veřejnosti 
byly především kvantitativního cha-
rakteru a jejich cílem bylo zjistit, jací 
lidé muzea navštěvují. Z  výzkumů  
vzešel ideálně-typický popis běžného 
návštěvníka té doby, který byl obvykle 
členem vyšší společenské třídy, čemuž 
odpovídalo jeho vzdělání i vyšší plat, 
než jaký byl běžný u průměrné popula-
ce. Se stejnými závěry přitom přišel už 
v 60. letech 20. století Bourdieu, který 
se zabýval výzkumem publika muzea 
výtvarného umění. Podle něj bylo trá-
vení volného času v galerii určeno spí-
še elitám. Návštěvníci z vyšších spole-
čenských tříd totiž vlastnili specifický 
druh sociálního kapitálu typického 
pro společenskou třídu spjatou s vy-
sokou kulturou, jež jim umožnil lépe 
se v expozici orientovat. Díky tomu, 

Příklad expozice uplatňující edukaci stimulem a reakcí. La memòria d‘un país, 
Museu d‘història de catalunya, Barcelona
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že je tento kapitál dle Kesnera spjat 
se „znalostí konvencí a kódů, které 
umožňují dešifrovat umělecká díla“, 
bylo místní umění srozumitelnější 
právě jim, spíše než členům nižších 
sociálních tříd. Kromě vyššího vzdě-
lání, příjmů i sociálního statusu vý-
zkumy zjistily, že muzea navštěvují 
častěji ženy než muži a etnické, ale 
i další menšiny (příp. zdravotně han-
dicapovaní) jsou v jeho publiku jen 
marginálně zastoupeny. Muzejní in-
stituce proto začaly směřovat svou po-
zornost právě k těmto do té doby pře-
hlíženým skupinám. Ostatně dodnes 
zůstává téma zpřístupnění expozice 
široké veřejnosti a jejím specifickým 
skupinám (rodina, škola apod.) pro 
muzea aktuální výzvou.

Záměr poznat své publikum si 
organizace kladly ve snaze vytvořit 
lákavou nabídku, jež by zvýšila počty 
návštěvníků. S cílem zlepšovat mu-
zejní prezentaci pak dle Kesnera došlo 
k rozvoji výzkumů, zaměřujících se 
na zkoumání dynamiky spotřeby kul-
turního produktu, na vzorce vnímání 
artefaktů, využívání doprovodných slu-
žeb, studium chování rodin či skupin 
v muzeu a analýzu psychologických 
a kognitivních dimenzí muzejní ná-
vštěvy apod. Častým typem zkoumání 
probíhajícího v muzeu, je marketingo-
vý průzkum, zajímající se o přání, mo-
tivy a hodnocení návštěvníků ve snaze 
zvýšit jejich spokojenost.

V 21. století se ale muzejní vý-
zkum nezaměřuje na pouhý popis 
návštěvnické skupiny. Muzea dnes ne-
zajímá pouze to, jací lidé je navštěvu-
jí, ale pátrají také po jejich motivech 
k návštěvě, po jejich v muzeu nabytých 
prožitcích a zkušenostech. Snahou 
moderního bádání je poznat pub-
likum do hloubky, k čemuž už nestačí 
provádět pouze kvantitativní šetření. 
Popsat prožitky, které návštěvníci 
v muzeu zažívají a pochopit způsoby, 
jakými lidé interpretují v muzeu pří-
tomné informace, sbírky a narativy 
mohou pomoci metody kvalitativní. 
Zásadním zjištěním je přitom fakt, 

že návštěvníci jsou v procesu kon-
struování významů aktivními činite-
li, podílející se sami svým jednáním, 
předchozími zkušenostmi i osobnost-
ními charakteristikami na procesu in-
terpretace sbírek jakožto i na celém 
procesu učení se v muzeu.

Muzejní výzkumy mohou nabývat 
různou podobu, mít rozličné cíle 
i témata svého zájmu. V současnosti 
můžeme pozorovat vzrůstající zájem 
o zkoumání edukační reality muzea, 
které započalo na konci 20. století. 
Z počátku bylo cílem těchto výzkumů 
přilákat do muzea návštěvníky, postu-
pem času se ale zájem obrátil ke kva-
litě edukačních programů a jejich roli 
v procesu formálního a neformální-
ho vzdělávání. Dle Jagošové, Jůvi 
a Mrázové „empirický výzkum v mu-
zejní pedagogice zkoumá konkrétní 
muzejně-pedagogickou realitu“. Ta se 
může týkat oblasti profese muzejního 

téMA / MuzeA A MuzeoLoGie

pedagoga, evaluace edukačních aktivit 
nebo monitorování spolupráce muzea 
a školy. Zaměřená může být také na 
analýzu sociální role muzejní institu-
ce. V neposlední řadě se může zabývat 
specifikami, potřebami a způsoby 
chování jednotlivých návštěvnických 
skupin a velký význam spočívá také 
v reflexi vlastní praxe.

Vědecký výzkum je s muzei ne-
odmyslitelně spjat. Jeho témata, 
stejně jako jejich dominantní me-
todologie, jsou rozmanité a v průbě-
hu let se proměňovaly a vyvíjely. Dnes 
se dostává do popředí zájem o mu-
zejně-edukační výzkum. Pozornost 
se přitom nemusí obracet pouze na 
to, jak se lidé v muzeu učí, ale také 
co konkrétně si z něj odnášejí a co 
v něm zažívají. V centru pozornosti 
samozřejmě zůstávají i sbírky a s nimi 
spojené fenomény, jakožto i historické 
události apod.

spolek brněnských 
muzeologů 
MagdaléNa TrčálkOVá
spoLek Brněnských MuzeoLoGů

Studijní obor muzeologie funguje 
na Filozofické fakultě Masary-

kovy univerzity od 60. let 20. století. 
Mezi jeho absolventy patří řada 
úspěšných ředitelů muzeí, odborných 
pracovníků a kurátorů výstav, mu-
zejních pedagogů, pracovníků pu-
blic relations a muzejního marke-
tingu, a také zaměstnanců univerzit, 
památkových objektů, kulturních 
a informačních center, archivů nebo 
knihoven. Velké množství z nich 
však ztratilo nebo postupem času 
ztrácí povědomí o svých spolužácích. 
Zachování kontaktů je dnes sice vý-
razně usnadněno díky sociálním sí-
tím, ale ani tento prostředek není 
zárukou pravidelných setkávání, 

sdílení zkušeností a udržování 
vztahů. Důležitost těchto činností 
je však pro osobní i profesní život 
zásadní a potřeba budovat dlouhodo-
bé a aktivní vazby mezi muzeology 
se tak stala impulsem pro vznik 
neformálního seskupení několika 
studentek a absolventek oboru. To 
funguje od poloviny roku 2017 ofi-
ciálně jako Spolek brněnských mu-
zeologů pod Oddělením muzeologie 
na ÚAM FF MU. 

Jeho snahou je podporovat udr-
žování vztahů mezi studenty i  ab-
solventy oboru prostřednictvím 
různých akcí a projektů. Oblíbený 
je především pravidelný muzeolo-
gický pubquiz a neformální setkání 
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Prohlídka Památníku Lidice v roce 2018
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prezenčních studentů a čerstvých 
absolventů na začátku každého se-
mestru. Tyto akce pomáhají pro-
hlubovat i  mezioborové kontakty, 
protože jsou navštěvovány také stu-
denty a absolventy příbuzných obo-
rů. Zároveň se Spolek zaměřuje na 
odborné vzdělávání. Organizovány 
jsou exkurze a přednášky, souvisejí-
cí s aktuálním děním v oboru. S tím 
souvisí i pravidelná realizace většího 
projektu v první polovině roku. 

V roce 2018 měl tento projekt 
formu akce s názvem Reflexe událos-
tí druhé světové války v současných 
metodách prezentace, jejímž cílem 
bylo představit moderní způsoby 
interpretace tragických momentů 
války. Obsahem projektu byla ex-
kurze do Památníku Lidice, projek-
ce dokumentárního filmu Kroky 
na hraně, přibližující útěk Rudolfa 
Vrby a Alfréda Wetzlera z Osvětimi 
a přednáška Mikuláše Kroupy o ne-
ziskové organizaci Post Bellum. Tato 
akce oslovila nejen muzeology, ale 
i další odborníky z muzejní praxe 
i veřejnost. 

Mimo přípravu vlastních projek-
tů Spolek pravidelně spolupracuje 
s Oddělením muzeologie a podílí se 
na fakultních aktivitách, jako je Den 
otevřených dveří a propagaci akcí 
realizovaných na Ústavu archeologie 
a muzeologie FF MU.

Do roku 2019 Spolek vstou-
pil s cílem oslovovat nejen studenty 
a absolventy brněnské muzeologie, 
ale všechny, které práce v muzeu a s ní 
související obory zajímají. Hlavním 
záměrem je navázat kontakt s těmi, 
jež mají zájem o oborové setkávání 
mimo svou instituci a odborné konfe-
rence. Chcete-li pomoci budovat 
síť absolventů a zájemců o  muze-
ologii nebo společně uspořádat obo-
rové či mezioborové setkání, nevá-
hejte nás kontaktovat na e-mailu:  
muzeospolek@gmail.com. Zároveň 
můžete činnost Spolku sledovat na 
http://www.muzeospolek.com i soci-
álních sítích.

škola muzejní propedeutiky 
včera a dnes 
FraNTišek šebek
AsociAce Muzeí A GALerií čr, z. s.

Lze snad konstatovat, že Škola 
muzejní propedeutiky pořádaná 

AMG je již stálicí v systému muzejní-
ho (muzeologického) vzdělávání u nás. 
Existuje 17 let a do konce školního 
roku 2017/2018 ji absolvovalo 942 po-
sluchačů. Jsou to zaměstnanci muzeí 
různého zaměření a velikosti, kteří 
pracují na různých pozicích. Najdeme 
mezi nimi často ty, jež zabezpečují 
výstavní provoz muzeí (lektoři, mu-
zejní pedagogové apod.) nebo správce 
a kurátory sbírek. Kursy absolvovalo 
i několik konzervátorů, ekonomů 
a ředitelů menších i středně velkých 
muzeí, občas se objeví i pracovníci zři-
zovatelských organizací – městských 
nebo krajských úřadů. Mezi absolven-
ty se setkáme také se soukromými oso-
bami, uvažujícími o založení muzea. 

Frekventantům ŠMP nabízí zá-
kladní kurs v 54 hodinách celkový 
přehled o muzejní profesi ve všech 

oblastech činnosti muzeí. Poslucha-
či se setkávají s výkladem o eviden-
ci sbírek, o principech preventivní 
konzervace, ale i  o bezpečnostním 
managementu, o marketingu, o tom, 
jak by měly být uspořádány prostory 
muzea aj. Jsou to vždy jen rámcové 
přehledy, které ale mohou absolventy 
nasměrovat k dalšímu hlubšímu stu-
diu, pomáhají konfrontovat reálnou 
praxi se současnými trendy rozvoje 
oboru. V tom je myslím silná stránka 
ŠMP. Nezanedbatelná je také sku-
tečnost, že se během devíti měsíců 
mohou kolegové z různých koutů 
republiky a různých typů muzeí se-
tkávat i vyměňovat si zkušenosti a ná-
zory ze svých profesí. 

Škola je proponována na devět 
šestihodinových soustředění, po nichž 
ti, kteří chtějí dostat osvědčení o ab-
solvování ŠMP (je to v průměru asi 
70 % posluchačů), vykonají závěrečné 
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zkoušky, spočívající v absolvování 
znalostního písemného testu, zodpo-
vězení dvou zkušebních otázek a ob-
hajoby práce, kterou během studia 
připravují. Ta je požadována v rozsahu 
nejméně 10 stran normalizovaného 
rukopisu a má se zaměřit na řešení 
konkrétního tématu, vztahujícího se 
obecně k činnosti muzeí nebo nejlé-
pe k problematice domovského mu-
zea frekventanta. Závěrečné práce 
absolventů jsou archivovány na Se-
kretariátu AMG a zpřístupněny pří-
padným badatelům. Přehled řešených 
témat a tím i přehled všech absolven-
tů vydala AMG tiskem ve sbornících 
s pětiletou periodicitou (2002–2007; 
2008–2012). Publikování se zde do-
čkalo několik nejkvalitnějších prací. 
Pro posledních pět let (2013–2017) 
další sborník bohužel z finančních 
důvodů nevyšel.

Když v roce 2010 vydala AMG ke 
studiu tiskem učební text (publikace 
má 403 stran), předpokládali jsme, 
že zájem o školu opadne. Nestalo se 
tak! Některé roky nezvládáme uspoko-
jit všechny přihlášené zájemce a pří-
tomný školní rok jsme otevřeli dvě 
paralelní třídy. Co to ukazuje? Pře-
devším, že zájem o profesní vzdělávání 
mezi zaměstnanci muzeí skutečně 
existuje. Po absolvování studia svého 

specializačního oboru a setrvání něja-
ké doby strávené praktickou činností 
v muzeu jim začne chybět celková ori-
entace po specifické muzejní profe-
si. Chtějí vidět uzavřený mikrosvět 
svého muzea v širších souvislostech 
nebo jednoduše zjistí, že jim chybí ně-
které vědomosti z muzejního řemesla. 
Ukázalo se, že na původní záměr ŠMP 
poskytnout základní informace o mu-
zejnictví začínajícím zaměstnancům 
muzeí, kteří nemají žádné předchozí 
muzeologické vzdělání, reaguje jenom 
menší část hlásících se posluchačů. 
Většinu naopak představují lidé s mu-
zejní praxí delší než 5 let.

Tím se dostáváme k otázce celo-
životního muzeologického vzdělávání 
zaměstnanců muzeí u klíčových pra-
covních pozicí, jež u nás není sys-
tematicky zavedeno a požadováno. 
Škola muzejní propedeutiky svým 
způsobem tuto „díru“ zčásti zaplňu-
je. Její nevýhodou může být, že to 
není akreditované studium. Musí-
me si ale uvědomit, že tuto formu 
vzdělání poskytuje spolek primárně 
pro své členy. V případě úsilí o zís-
kání akreditace bychom se rázem 
ocitli v  úplně jiném legislativním 
prostředí. Znamenalo by to také na-
stolení úplně jiného finančního a or-
ganizačního režimu. O problematice 

celoživotního vzdělávání zaměstnanců 
muzeí by se mělo v oboru muzejnictví 
vážně diskutovat. Měli bychom mít 
ambice systémového řešení (viz na-
příklad oblast školství), což se ovšem 
bez legislativních opatření neobejde 
(neexistující zákon o muzeích). 

Na závěr výše podaného připo-
menutí Školy muzejní propedeutiky 
je třeba dodat, že od roku 2006 pořá-
dá AMG vedle základního kursu též 
nástavbový kurs muzejního výstavnic-
tví s periodicitou zhruba jednou za 
dva roky, resp. podle počtu zájemců. 
Učební text k němu vyšel tiskem v roce 
2014 a čítá celkem 308 stran.

exkurze v centru stavitelského dědictví v Plasech
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Škola muzejní 
propedeutiky 
2019/2020

přihlášky do kursů ŠMp zasílejte   
sekreatariátu AMG nejpozději do 
31. srpna 2019.

Více informací na adrese http://
www.cz-museums.cz

kontakt pro ŠMp: 
Bc. kateřina Svobodová 
tel.: +420 224 210 038 
e-mail: adres@cz-museums.cz
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hlava náčelníka  
z Národního muzea
ludMila škrabákOVá
národní MuzeuM

Trofejní lidské hlavy zmenšené na 
velikost pěsti přitahují pozornost 

od chvíle, kdy se s nimi setkali první 
Evropané. I dnes jsou tyto originálně 
konzervované lidské ostatky jakým-
si „must have“ každého muzea spe-
cializujícího se na mimoevropskou 
etnografii. Nejvíce zájmu ze strany ve-
řejnosti vzbuzují z celé kolekce právě 
takzvané tsantsy. 

Válečné trofeje bojovníků z povodí 
Amazonky mají za sebou prazvláštní 
historii. Původně je indiáni vyráběli za 
tím účelem, aby se síla zabitého pro-
tivníka přenesla na vítěze, pro něhož 
(a částečně i jeho příbuzné) byla tato 
síla potřebná k přežití. Muži jívarských 
etnických skupin žijící v amazonském 
pralese v Ekvádoru a Peru věří, že lidé 
disponují několika typy duší, z nichž 
ta zvaná arutam je pro muže života-
dárnou energií, kterou potřebují do-
plňovat. Duše zesnulých příslušníků 
jejich skupiny odcházejí do pralesa 
a berou na sebe podobu zvířat, dokud 

znovu nevstoupí do člověka. Tím 
bývali dospívající mladíci, jimž se bě-
hem rituálu duše zjevila. Ta pak své-
ho nositele chránila před nemocemi, 
zlem a smrtí. Její potence ale postu-
pem času slábla a bylo třeba ji posi-
lovat. Prostřednictvím tsantsy se muž 
zmocnil duše arutam protivníka a bě-
hem slavnostních tanců po její výrobě 
část síly přešla i na ženy v rodině, aby 
byly zdravé a plodné. 

V 19. století a na počátku 20. století 
se z hlav mrtvých nepřátel staly su-
venýry evropských i amerických 
dobrodruhů, později ozdoby salónů 
elity i snobů. Exotika byla v kurzu, 
cestování a objevování na vzestupu. Vše 
dostatečně bizarní a z co nejméně pro-
zkoumaných končin bylo žádané. Po-
ptávka po „kuriózních hlavičkách“ byla 
velká, proto byly drahé a opatřovaly se 
různě. Nejprve obchodníci vyvolávali 
spory mezi indiány. Brzy se ale rozvinul 
výhodný obchod – za jednu hlavu jed-
na puška. Někteří Jívarové se dodnes 
vyhýbají kontaktu s cizinci v obavách 
o své hlavy. 

Proces preparace hlav přestal být 
výsadou tajné receptury jívarských 
bojovníků. Začali je vyrábět zis-
kuchtiví lidé za hranicemi Ekvádoru 
i Peru. Samozřejmě se již nejednalo 
o  bojovníky zabité v  čestném boji, 
ale o hlavy třeba ukradené z márnic. 
Konec obchodu s lidskými ostatky se 
pokusily udělat obě země vydáním zá-
kazu ve 30. letech 20. století, což vy-
mrštilo ceny tsants ještě víc. Paralelně 
se začaly vyrábět kopie z opičí, leno-
chodí, vepřové či kozí kůže, které jsou 
v Ekvádoru k mání i dnes. 

Ve sbírkách Náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kul-
tur je deset trofejních hlav z amazonské 

nížiny. Ve spolupráci s Kriminalis-
tickým ústavem Policie ČR bylo šest 
z nich podrobeno analýze DNA, která 
zkoumala jejich původ a mimo jiné od-
halila, že jedna z nich je hlavou ženy! 
Jívarové by tsantsu z ženské hlavy ke 
svým účelům nikdy nevyráběli, ne-
boť duše předků potřebné k doplnění 
síly vstupovaly pouze do mužů. Toto 
zjištění svědčí o tom, že tsantsa byla 
vyrobena na prodej. I na pohled je 
patrné, že jedna hlava patří mesticovi 
(míšenci indiána a bělocha). Mezi Jíva-
ry se ale nevytvářely tsantsy ani z hlav 
mesticů či bělochů, neboť si nebyli jistí, 
zda mají ten správný druh duše, z níž 
lze čerpat sílu. 

Tsantsa, již je možné spatřit na 
výstavě „2x100“ v hlavní budově Ná-
rodního muzea do 30. června 2019, 
pochází ze sbírky slavného českého 
cestovatele Enriqua Stanko Vráze 
(1860–1932), jenž na konci 19. století 
pobýval mezi indiány v povodí Ori-
noka a Amazonky. V  Náprstkově 
muzeu nalezneme písemný záznam 
s poměrně přesným geografickým ur-
čením jejího původu a s tvrzením, že 
se jedná o trofej nejcennější – hlavu 
náčelníka. V neposlední řadě je tato 
tsantsa velmi dobře technicky prove-
dena, má typickou charakteristiku 
těchto trofejí a má i svou nespornou 
estetickou kvalitu.

Návštěvníci výstavy se nejvíce zají-
mají o to, jak tyto schránky síly vznikaly: 
Indián se musel uchýlit do odloučení 
a tsantsu vyrobit zcela o samotě za do-
držení půstu. Nejprve stáhl kůži z lebky 
a vyvařil ji ve speciální směsi bylin, díky 
jejichž působení se kůže scvrkla. Očistil 
z ní maso a tuk, sešil ji a vysypal horký-
mi kamínky či pískem, aby hlava vyschla 
a získala zpět svůj tvar. Pro konzervaci 
se hlava udila nad ohněm a do kůže 
se vetřel prach ze zuhelnatělého dřeva, 
aby duše zabitého neviděla ven. Indián 
pak zašil ústa a někdy i oči, aby duše 
nemohla uniknout. Když byla tsantsa 
hotová, válečník ji přinesl do vesnice, 
kde již byl očekáván, aby mohla začít 
slavnost.

příBěh MuzeJního předMětu
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spolupráce TMb 
a Norského Folkemusea
PaVel Jirásek
koMise pro Bezpečnost V Muzeích AMG

Více než tři roky se setkává 
Technické muzeum v Brně ve 

společných projektech zaměřených na 
požární ochranu s partnerským muze-
em v Oslo. Norské lidové muzeum, jak 
zní trochu kostrbatý překlad do češti-
ny, je asi největší a jedno z nejnavště-
vovanějších muzeí v Norsku. Vedle 
komplexu nově rekonstruovaných 
výstavních a 160 přenesených histo-
rických budov na poloostrově Bygdøy 
spravuje také Památník vzniku Norska 
Eidsvoll 1814 (asi 100 km od centra 
hlavního města), zámek Bogstad pod 
horou Holmenkolen, Norské námořní 
muzeum, Ibsenovo muzeum (vč. jeho 
původního bytu) a Královský statek 
v Oslo.  

Vedle sbírkotvorné činnosti se 
muzeum zabývá i činností výzkumnou 
a metodickou. Jednou z hlavních pri-
orit instituce je požární ochrana, což 
je celkem pochopitelné vzhledem 
k převažujícímu charakteru materiálu 
sbírek. Proto je blízké i aktivitám Tech-
nického muzea v Brně – Metodického 
centra konzervace, které v posledních 
deseti letech vydává nebo se podílí na 
vydání publikací, zabývajících se růz-
nými aspekty ochrany sbírek a kul-
turních památek. Spolupráce mezi 
oběma institucemi probíhá intenzivně, 
ať již se jedná o organizaci studijních 
cest nebo společných seminářů v ČR 
i v Norsku. Velmi úspěšný a zábavný 
byl workshop „Bezpečnost v muzeu“ 
v dubnu 2018 v Brně, jež spolupořá-
dala i AMG. Součástí programu byly 
praktické ukázky použití přenosných 
hasicích přístrojů v praxi. Pod vedením 
Mikaela Blihovdeho, vedoucího odbo-
ru bezpečnosti Folkemusea, si účast-
níci (mnozí poprvé v životě) vyzkou-
šeli různé druhy hasiv z přenosných 

přístrojů na různé druhy hořících ma-
teriálů. 

Na seminář navazovala i cesta čtyř 
pracovníků TMB do Norska v polovi-
ně října 2018, z velké části podpořená 
prostředky Fondu pro bilaterální 
vztahy Finančních mechanismů EHP 
a Norska. Vedle oficiálních jednání, 
kdy např. byla podepsána dlouhodo-
bá smlouva o spolupráci a projednány 
možnosti kooperace s Norským tech-
nickým muzeem, proběhlo setkání 
s pracovníky Národního muzea umě-
ní, architektury a designu, Pevnosti 
Oskarsborg a  dalšími. Díky vedení 
Folkemusea jsme měli mimořádnou 
možnost zúčastnit se požárního cvičení 
pro vybrané pracovníky, organizované 
v Bezpečnostním středisku „if“. Tato 
společnost úzce spolupracuje s veřejný-
mi i soukromými subjekty při školení 
jejich zaměstnanců v oblasti požární 
ochrany a bezpečnosti práce. Přesto, 
že výuku provádějí školení odborníci 
v dané oblasti, jejich kurzy jsou poja-
té zábavně a často se blíží spíše show 
v Universal Studiu. Možná právě proto 
si člověk se silným zážitkem odnese 

i zkušenosti a potřebné znalosti. Kdo 
z Vás viděl hořící auto v tunelu? Kdo 
simulovaný požár v obývacím pokoji, 
kdy diváka od plamenů odděluje jen 
ohnivzdorné sklo? Vyzkoušeli jsme si 
typy hasicích přístrojů na různé druhy 
hoření, ale i hašení požárů většího roz-
sahu v rozsáhlém zkušebním polygonu, 
stejně tak pohyb a způsoby komunika-
ce v zakouřeném prostoru za téměř 
naprosté tmy. Přednášky o prevenci, 
chemických reakcích různých druhů 
hasiv, případové studie – to vše bylo 
prezentováno a diskutováno za ak-
tivního zapojení všech zúčastněných. 
K příběhům přišly fakta a statistiky. 
Osmdesát procent úmrtí při požárech 
v Norsku se stane doma. Jejich nej-
častějším zdrojem nejsou svícny nebo 
krby, ale sporáky. Na druhém místě 
pak automatické pračky. Významným 
příspěvkem ke zvýšení počtu požárů je 
využívání nočního proudu. 

TMB bude nadále spolupra-
covat s  Folkemuseem na projektu 
Kabinet bezpečnosti, interaktivní ex-
pozici požární zabezpečovací tech-
niky, vč. plánované stavby zkušební 
místnosti pro různé typy hoření. Pro-
to pro nás byla možnost absolvování 
kurzu velmi inspirativní. Způsoby 
technického řešení hašení, vč. pre-
zentace reálných situací budou zcela 
jistě diskutovány během implementa-
ce projektu v přístavbě hlavní budovy 
muzea.
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Nácvik použití hasicích přístrojů v Bezpečnostním středisku „if“
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Nové Národní 
muzeum v přírodě 
eVa kUMiNkoVá
národní MuzeuM V přírodě

návštěvníci i odborná veřejnost je znali 
pod různými pojmy – soubory lidových 
staveb – muzea v přírodě – skanzeny. 
čtyři jedinečné instituce vyrůstající v růz-
ných částech republiky, v odlišných pod-
mínkách, avšak se společným posláním. 
dne 11. prosince 2018 sloučil ministr 
kultury Antonín staněk aktem podpisu 
změny zřizovací listiny Valašské muze-
um v přírodě v rožnově pod radhoštěm 
se souborem lidových staveb Vysočina, 
souborem lidové architektury zubrnice 
a souborem staveb lidové architektury 
příkazy do jediné instituce – národní-
ho muzea v přírodě se sídlem v rožnově 
pod radhoštěm. zatímco Valašské mu-
zeum v  přírodě do té doby fungovalo 
jako samostatná příspěvková organiza-
ce Ministerstva kultury, ostatní subjekty 
spravoval národní památkový ústav. proč 
tedy ke sloučení došlo?

projekt optimalizace muzeí v pří-
rodě spravovaných státem představuje 
významnou kvalitativní změnu v po-
stavení a činnosti dotčených subjektů. 
npÚ se primárně stará o síť objektů 
jako jsou hrady a zámky, které vyžadují 
specializovaný památkový přístup, bez 
zásadních nároků na muzejní práci. sou-
bory lidových staveb se přitom nejen 
chovají jako muzea, ale vzhledem ke své-
mu charakteru vyžadují zcela speciální 
přístup typický pro stále se vyvíjející živé 
expozice v přírodě, organicky zasazené 
do kulturní krajiny. Jak při slavnostním 
aktu podepsání smlouvy uvedla gene-
rální ředitelka naděžda Goryczková, 
npÚ nemá mimo soubory lidových 
staveb ve svých řadách muzeology, 
etnology či konzervátory. díky spojení 
s Valašským muzeem v přírodě tak tyto 
složky získávají zkušeného partnera, se 
kterým sdílí jak své poslání, tak metody 
práce. cílený přechod z památkové péče 
k muzejnictví se odráží také v nových 

názvech subjektů – hanácké muzeum 
v přírodě, Muzeum v přírodě Vysočina 
a Muzeum v přírodě zubrnice.

zásadní devizou nově vzniklé in-
stituce je velká škála zkušeností a pří-
stupů k tvorbě expozic v přírodě. zatímco 
Valašské muzeum v přírodě garantuje 
přenos principů muzejní práce, ostatní 
složky přicházejí s cennými zkušenostmi 
v oblasti péče o památky. součástí všech 
čtyř muzeí jsou památkově chráněné ob-
jekty in situ a vyjma hanáckého muzea 
v přírodě také objekty transferované 
z jiných míst či zhotovené jako vědecké 
kopie a rekonstrukce již zaniklých staveb. 
Jednotlivé složky spolupracovaly už 
v minulosti. zkušení tesaři z Valašského 
muzea v přírodě se například podíleli na 
sekernických pracích při opravě a zpro-
voznění mlýna v zubrnicích. společně se 
pracovníci všech čtyř institucí setkávali 
na konferencích, seminářích i dalších 
odborných platformách. nejvýznamnější 
příležitostí ke společnému dílu se stala 
loňská konference „poslání a budoucnost 
muzeí v přírodě v české republice“, kterou 
organizovalo Valašské muzeum v příro-
dě. odborní pracovníci souborů lidových 
staveb npÚ zde nejen přednesli své 
příspěvky, ale významně se zapojili také 
do přípravy akce, vedli její sekce a pra-
covní skupiny se snahou posunout obor 
muzejnictví v přírodě dál a pomoci tak 
ukotvit jej jako důležitou součást české 
muzeologie.

na těchto základech plánuje národní 
muzeum v přírodě vystavět systém sdílení 
zkušeností a přenos dobré praxe, přičemž 
prvním krokem bude nastavení společné-
ho rozvoje organizace zaměřeného na 
zkvalitnění péče o sbírky a sbírkotvornou 
činnost obecně, včetně péče o objekty 
lidového stavitelství, nové přístupy ke 
vzdělávání a interpretaci kulturního dě-
dictví směrem k návštěvníkům, rozvoj 
ochrany, uchování a prezentace nema-
teriálního kulturního dědictví a v nepo-
slední řadě také koncepční rozvoj vědy 
a výzkumu. národní muzeum v přírodě 
bude usilovat o zapojení do význam-
ných národních i mezinárodních vě-
decko-výzkumných projektů. počítá se 

také s posílením pozice Metodického 
centra pro muzea v přírodě, které sídlí 
v rožnově pod radhoštěm, a se zapo-
jením odborníků z ostatních tří muzeí do 
jeho činnosti. 

Vznikem nového muzea došlo k vy-
nětí neorganické součásti npÚ a k jejímu 
splynutí se stejně zaměřenou institucí 
s cílem plně rozvinout potenciál a jedi-
nečnost, které tkví v práci muzeí v přírodě 
české republiky, a nabídnout zcela novou 
kvalitu v oblasti ochrany a uchování kul-
turního dědictví, i jeho interpretaci a pre-
zentaci směrem k veřejnosti.

Muzea a novela 
zákona o zbraních 
richarD M. Sicha
exekutiVA AMG

i světa muzeí se dotkne připravovaná 
novela zákona o zbraních a střelivu, na 
jejímž znění se díky spolupráci s odborem 
bezpečnostní politiky MV čr, uzs čr 
a spolkem Lex podílí i AMG. V muzejních 
institucích jsou uloženy zbraně nejrůz-
nějších velikostí a podob, které jsou ve 
většině případů evidovány dle zákona 
č. 122/2000 sb. zbraň jsem pro náš 
účel definoval jako „movité kulturní dě-
dictví předků, dokumentující stopy válek, 
obranu i běžný život společnosti s vidi-
telnými prvky umění, lidské vynalézavosti, 
doprovázené vývojem vědy a techniky.“ 
problémem se stala implementace revi-
dovaného nařízení eu o zbraních. směrni-
ce č. 2017/853, která novelizuje předpis 
o kontrole nabývání a držení zbraní z roku 
1991, byla navržena bez jakýchkoli před-
chozích konzultací s členskými státy eu 
po útoku v klubu Bataclan v paříži v lis-
topadu 2015.

čr byla od počátku proti novele, při-
čemž v uvedené věci byli MV čr i čeští 
europoslanci značně aktivní. do jisté míry 
se povedlo text směrnice ovlivnit, ale 
přesto není jeho výsledné znění, platné od 
června 2017, vyhovující. MV čr následně 
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zpracovalo k možnosti implementace dvě 
rozsáhlé analýzy. V únoru 2018 schválila 
vláda čr návrh novely zákona o zbraních, 
která by provedla provizorní začlenění 
tohoto předpisu do právního řádu čr do 
doby přijetí nové komplexní normy v této 
oblasti. V poslanecké sněmovně pčr je 
navíc shoda neprojednávat návrh této 
„mininovely” do doby, než soudní dvůr 
eu rozhodne o žalobě čr na směrnici. 
rozsudek se očekává v první polovině 
roku 2019, přičemž výsledek řízení nelze 
předvídat. nicméně i v případě zamítnutí 
žaloby musí soudní dvůr eu vyložit prin-
cipy, jejichž porušení čr namítá (právní 
základ, zákaz diskriminace, nepřípustnost 
retroaktivity, nepřiměřenost). tím může 
být smysl směrnice interpretačně posunut 
v náš prospěch.

další problematikou zbraňové legisla-
tivy jsou prováděcí předpisy, které by měly 
navazovat na výše uvedenou směrnici. ta 
ukládá přijmout normy pro tyto oblasti: 
znehodnocování zbraní; uznání dřívějších 
národních znehodnocovacích postupů; 
technické požadavky na konstrukci po-
plašných a signálních zbraní; značení 
zbraní; výměna informací o transferech 
civilních zbraní v rámci eu; výměna infor-
mací o odmítnutých žadatelích o vydání 
povolení pro zbraně kategorie A a B. 
komise eu dosud přijala nové nařízení 
pouze ve věci znehodnocování zbraní, 
v jiných oblastech nestihne vydat prová-
děcí předpisy včas. to pak zdržuje pří-
pravu národních norem, což znamená 
nejen pro čr vážný problém. Fakticky se 
implementuje „naslepo“. V době přípravy 
mininovely nebyl obsah prováděcích aktů 
komise eu znám ani přibližně.

usnesení vlády čr č. 740 uložilo 
MV čr zpracovat návrh nové právní 
úpravy nakládání se zbraněmi v civilním 
sektoru, jež by měla rovněž implemen-
tovat směrnici, a to tak, aby se to držitelů 
zbraní dotklo co nejméně. tato oblast by 
měla zahrnovat 4 samostatné zákony: 
zákon o zbraních; zákon o munici; zákon 
o nakládání se zbraněmi v oblasti vnitřní 
bezpečnosti; doprovodný (změnový) 
zákon. Všechny čtyři návrhy musejí být 
předloženy současně a najednou musí 

procházet také legislativním procesem. 
MV čr proto zřídilo k přípravě a připo-
mínkování nových právních předpisů tři 
pracovní skupiny (vnitroresortní, mezi-
resortní a veřejnou expertní, ve které 
působí i zástupce AMG). původní návrh 
začlenit právo na zbraň do ústavního 
zákona o bezpečnosti čr byl v prosinci 
2017 zamítnut senátem pčr. Aktuálně 
se ale zvažuje oživení tohoto tématu. 
na jeho podporu se výrazně angažuje 
např. spolek Lex, který mj. řeší i Petici 
proti regulaci zbraní a sebeobranných 
prostředků ze strany EU.

právní předpisy v čr, včetně nove-
ly zákona o zbraních a střelivu, by měly 
vždy zohledňovat sbírky muzejní povahy 
s odkazem na zákon č. 122/2000 sb., 
a také další dopady na historické zbraně 
pro prezentaci paměťových institucí. pro 
ty by v novele zbrojního zákona měly pla-
tit výjimky, které bude AMG pro muzejní 
instituce i nadále prosazovat. komunika-
ce s představiteli MV čr úspěšně pokra-
čuje. Věřím proto, že tato část movitého 
kulturního dědictví zůstane zachována 
a nedotčena, zároveň s co nejmenší admi-
nistrativní zátěží na odborné pracovníky 
v muzeích.

Zasedání 
evropských 
národních 
komitétů  
Modrého štítu
JaNa SoUčkoVá
český koMitét Modrého Štítu

rok 2018 byl vyhlášen evropským rokem 
kulturního dědictví. rakouský komitét 
Modrého štítu využil příležitosti při ra-
kouském předsednictví eu a svolal do 
Bruselu ve dnech 4.–6. listopadu 2018 
zástupce evropských národních komitétů 
k jednání o možnostech, jak prohloubit 
vzájemnou spolupráci, jak podpořit vznik 

národních komitétů ve členských zemích 
rady evropy, kde ještě nebyly ustaveny, 
a jak posílit podporu kulturního dědictví 
na území evropské unie. 

Jednání se zúčastnilo 36 zástupců 
národních komitétů (početnější zastou-
pení organizátorů z Belgie a rakouska, 
dále zástupci z čr, dánska, estonska, 
Francie, Gruzie, irska, itálie, Makedonie, 
německa, norska, polska a Velké Británie), 
přítomni byli prezident Modrého štítu karl 
von habsburg-Lothringen, členové výboru 
peter stone a Manana tevzadze, vedoucí 
sekce smluv týkajících se ochrany kulturní-
ho dědictví unesco Jan hladík, zástupci 
roerichovy společnosti z ruské federace 
a také 4 účastníci z Mali.

program byl zahájen v neděli 4. lis-
topadu 2018 exkurzí po bruselských se-
cesních stavbách, některých příkladně 
zachovaných, jiných omšelých a ostat-
ních (75 % původního stavu) developery 
přestavěných či zbořených, protože je 
nebylo možné přebudovat na nájemní 
byty. Večerní přijetí v hortově muzeu bylo 
věnováno prezentaci nového emblému 
zvýšené ochrany unesco a vystoupením 
organizátorů. pondělí 5. listopadu 2018 
se soustředilo na jednání zástupců ná-
rodních komitétů v královské knihovně, 
kteří hovořili o rozšíření sítě evropských 
komitétů Modrého štítu a možnosti posí-
lení a integrace ochrany kulturního dědic-
tví v eu v přípravě nadcházejícího jednání 
v evropském parlamentu. následovaly 
zprávy o činnosti a poté dílčí příspěvky 
k působnosti Modrého štítu. Jednání 
zakončil zhodnocením činnosti a připo-
mínkou současných záměrů Modrého 
štítu (včetně nové domovské stránky) 
tajemník peter stone. 

V úterý 6. listopadu 2018 se zasedání 
konalo v evropském parlamentu. zahájil 
je projev karla von habsburg-Lothringen 
a poté člena parlamentu daniela dal-
tona. následovaly zdravice od Audrey 
Azoulay, generální ředitelky unesco 
a Mechthild roessler, ředitelky centra 
pro kulturní dědictví. Friedrich schipper 
a christina ceulemans prezentovali 
návrh na posílení a  integraci ochrany 
kulturního dědictví v  eu. zpravodaj 
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evropského parlamentu přednesl informa-
ci o připravované normě k této problema-
tice. stav legislativních nástrojů v gesci 
unesco přiblížil Jan hladík. Jednání 
bylo uzavřeno dvěma slavnostními pří-
spěvky: rakouský podnikatel Günther 
nebel prezentoval finanční dar pro Let-
ní univerzitu Modrého štítu (sdružení 
univerzit ve Vídni, salzburgu a Grazu) 
a karl von habsburg-Lothringen předal 
ocenění Modrého štítu v podobě ceremo-
niální zbraně plukovníku keba sangare, 
který svou statečností výrazně přispěl 
k záchraně památek v Mali. 

celé jednání se neslo ve znamení 
dobré vůle a snahy po prohloubení pů-
sobnosti a důkladnějším zakotvení péče 
o kulturní dědictví v programu eu. Je zřej-
mé, že musí následovat další konkrétní 
kroky, pro něž je třeba získat nejen au-
tority eu ale také zbývající dosud nezú-
častněné státy.

Projekt uNes-cO
haNa JirMUSoVá LaZarowiTZ
eGon schieLe Art centruM

to téma je ve vzduchu. A každý na něj má 
názor. Možná se ho jen dotknete během 
dovolené, ale možná v něm žijete. o tom, 
jakých rozměrů může nabrat, vypovídají 
nápisy stále častěji se objevující v turisticky 
nejžádanějších lokacích světa: „Tourist – 
your luxury trip my daily misery; This isn´t 
tourism, it´s an invasion!; Tourist, you are 
the terrorist!; Tourist, go home – You are 
destroying our neighbourhood!; Stop illegal 
hotels!; Tourist welcome – lokals not wel-
come; Your selfies are rising our rents!“

tušila jsem, že by toto téma mohlo ka-
teřinu Šedou zaujmout. čekala jsem lec-
cos, včetně ostré kritiky, ale že po několika 
dnech pobytu v centru českého krumlova 
nazve naše „výstavní, kulturní a památ-
kově chráněné město“ vyloučenou lokali-
tou? A hned přidá i argumenty: „Připadá 
mi to tady stejné jako v Bronxu. Zkuste si 
odmyslet historické kulisy a zůstanou vám 

slepá okna, lidé míjející se bez pozdravu, 
hloučky na nárožích, obchody, které nikdo 
nepotřebuje...“

kateřina má mimořádný dar vystih-
nout problém a schopnost najít natolik 
nestandardní řešení, které přesvědčí ke 
spolupráci i ty, jichž se to týká natolik, 
že se zapojí a pomáhají s hledáním cesty 
i s realizací.

připravuje svoje projekty s lidmi a pro 
lidi. Mluví osobně se stovkami obyvatel, 
navštěvuje školy, spolky, vede rozhovo-
ry s bývalými i současnými představi-
teli města, chce slyšet názory menšin. 
snaží se být nestranná, hledá společného 
jmenovatele a intuitivně vybírá možné 
postupy vedoucí ke změně.

středobodem díla kateřiny Šedé je 
člověk, jeho pozice ve společnosti, jeho 
vztah k okolním jevům. Využívá socio-
logie, psychologie, analýzy, ale zároveň 
neopouští tradiční výtvarné postupy – 
skicuje, modeluje, fotografuje. Fascinující 
na její práci je absolutní zaujetí jevem, 
který zpracovává, ať už je to anonymita 
sídlišť, zvyšování plotů mezi domy, vytvá-
ření překážek mezi lidmi – dehumanizace 
každodennosti.

projekt, jež začala promýšlet pro 
egon schiele Art centrum, byl později 
ve veřejné soutěži organizované nG vy-
brán, aby reprezentoval čr na 16. meziná-
rodním bienále architektury v Benátkách. 

s humorem a nadsázkou předloži-
la kateřina Šedá svoji ideu záchrany 
měst přeplněných turisty opětovným  
„vysazením normálního člověka“ přímo do 
epicentra turismu. Angažovala desítky lidí, 
aby pomáhaly po dobu tří měsíců vrátit do 
vybydleného centra českého krumlova 
život a činnosti, tady téměř vymizelé. roz-
hodla se ubytovat ve starobylých domech 
rodiny s dětmi, zaměstnat brigádníky na 
celé i zkrácené úvazky, aby vykonávali ak-
tivity běžného života typické pro obydlená 
města, zároveň aby se nevyhýbali turistům 
a v optimálním případě je zapojili do spole-
čenských akcí, sportovních her, naučili 
je pár slov česky, přizvali je na rodinné 
oslavy. A večer v deníku pak reflektovali 
pozitivní i negativní zážitky a zkusili navr-
hovat možná řešení.

hodně místních lidí čekalo od kateřiny 
pomoc s řešením problémů, hodně z nich 
jí psalo dojemné dopisy, mnozí jí naopak 
spílali a vinili z vyhazování peněz. další 
jí radili, jak to má pojmout, s kým se má 
bavit a s kým ne. zapomínali při tom na to, 
že umělkyně sbírá názory a informace ke 
konkrétnímu tématu. neosobuje si právo 
či schopnosti problém vyřešit. není politik, 
nerozhoduje. Je umělkyně, která dává otáz-
ky a nechává ty, které to osloví, hledat cesty. 

problém architektonických skvostů 
zapsaných na seznamech světového kul-
turního dědictví unesco a masívní odliv 
původních obyvatel, je téma, na které po-
litici zatím neumějí reagovat. téma, které 
za velké peníze zpracovávají renomované 
auditorské firmy. téma, nad kterým samot-
ní obyvatelé těchto měst často mávnou ru-
kou nebo kvůli kterému propadají dokonce 
určitým typům agresivity vůči turistům.

projekt byl na první pohled zábavný, 
na druhý absurdní, napadnutelný či kri-
tizovatelný. Ale pokud by nebyl posta-
ven kontrastně a s nadsázkou, neměl by 
v dnešní klipovité době šanci zaujmout.  
Vyjadřuje se k němu nyní široká ve-
řejnost. Mnozí se vymezují. nejčastěji 
se ale objevuje naděje, že místní mohou 
společně něco změnit. síla ohlasů v čes-
kém krumlově, kladných i záporných, je 
tedy skutečným potvrzením aktuálnosti 
a významu tohoto projektu, který bude 
prezentován na výstavě v egon schiele 
Art centru od 19. dubna 2019.
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konference icOM 
ve Varšavě
MarTiNa LehMaNNoVá
český VýBor icoM, z. s.

Ve spolupráci národních výborů icoM 
z polska, česka, slovenska a rakouska 
byla uspořádaná mezinárodní konference 
„Museums and identities. planning an 
extended museum“, která proběhla ve 
dnech 21.–23. listopadu 2018 v Museu 
krále Jana iii v paláci Wilanów ve Varšavě. 
navázali jsme na úspěšnou spolupráci při 
organizaci konference „odvaha k odpo-
vědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Mu-
zea a tragické dějiny 20. století“, která se 
konala v Brně v roce 2017 a byla pořá-
daná čV icoM ve spolupráci s národním 
výborem icoM rakousko a slovenským 
komitétem icoM.

Ještě před několika málo lety se zdálo, 
že národní identity budované po dlouhá 
léta v minulosti ztrácejí na svém význa-
mu ve prospěch nových konstruktů. pře-
devším se to tak jevilo v evropě. Budování 
eu upřednostňovalo jiné hodnoty. témata 
národnostních či státních identit, jejichž 
základy byly položeny v 19. století, byla 
zastiňována těmi univerzálními a globální-
mi. Logicky, potřebovali jsme pochopit, 
čeho se stáváme součástí. Úloha muzeí 
spočívala v tom najít a prezentovat inspi-
rativní příklady z minulosti. pořádala se 
řada projektů, představující internacio-
nalitu společnosti. postupně se ke slovu 
mezinárodní stále častěji přiřazovalo ná-
rodní a v současnosti převážila témata 
regionální. na globální úrovni bylo možné 
tento proces sledovat na příkladu vzniku 
domu evropských dějin. založení v roce 
2007 provázely proklamace o hledání 
společných témat, hledání jednotných dě-
jin evropy a její identity. při otevření v roce 
2017 však expozice nic z toho nenaplnila, 
protože se snaží až sveřepě balancovat 
rovnováhu zastoupení členských zemí. 
proměna situace nepřišla sama o sobě 
a muzea se svými sbírkami při tom nepo-
chybně sehrála významnou roli. ukázalo se 
to na oslavách 100 let od založení čsr.

základní otázka konference zněla: 
Jaká je v současnosti úloha muzeí v pro-
cesu budování identit společnosti? hle-
dání odpovědi probíhalo v šesti panelech. 
Úvodní přednášky se zabývaly otázkou per-
spektiv rozdílných muzeí a různými poslání-
mi. V tomto ohledu byl velmi pozoruhodný 
příspěvek Lisy Moran, který představoval 
vývoj Muzea moderního umění v irsku re-
flektující identity irska od roku 1991 do 
současnosti, kdy pod vlivem politických 
a ekonomických událostí se irsko promě-
ňovalo od země nevýznamné, rozdělené, 
ke spojené, od periferní k centrální. stejně 
jako země čelí otázce, co bude po Brexitu, 
tak i muzeum pracuje se scénářem svého 
vývoje v nové politické situaci.

konference věnovala velkou po-
zornost přírodě, respektive kulturní 
krajině. Vedle sebe byla prezentovaná 
témata významných krajinářských celků 
v polsku a česku. zbigniew Myczkowski 
představil utváření královských zahrad 
ve Wilanowě a zdeněk novák kontex-
ty a význam krajiny kladrubských koní. 
krajina je hlavním stavebním kamenem 
v procesu budování identity. Její charak-
ter formuje i obyvatele. nalézání a obnova 
historických koncepcí krajiny patří mezi 
důležité úkoly, na nichž se kulturní in-
stituce podílejí a umožňují nám pochopit 
místo, v němž žijeme, a budovat si k němu 
vztah. V panelu zazněla přednáška, kte-
rou připravili naďa Machková prajzová, 
Milan Jan půček a Antonín Šimčík. 
představovala národní zemědělské mu-
zeum v současné době procházející po-
zoruhodným procesem transformace ze 
zaprášené a pozapomenuté instituce na 
jedno z nejpopulárnějších muzeí v čr.

Budování identity je samozřejmě 
podmíněno i ekonomicky. k tématu byl 
přednesen příspěvek Jindřichem on-
drušem z Valašského muzea v přírodě 
v rožnově pod radhoštěm.

spolupořadatelé budou v nasta-
vených aktivitách pokračovat. konfe-
rence v listopadu 2019 v Bratislavě pod 
patronátem sk icoM se bude věnovat 
třiceti letům svobody, zkoumaných pře-
devším s ohledem na svobodu ve sdílení 
informací.

hae statuae 
factae a brokoff
kaTeřiNa aDaMcoVá
uniVerzitA kArLoVA

Ve dnech 22. a 23 listopadu 2018 se 
pod záštitou AMG uskutečnila dvou-
denní konference věnovaná tvorbě so-
chařské dílny Jana Brokoffa a jeho dvou 
synů, Michala Jana Josefa a Ferdinanda 
Maxmiliána. impulsem pro uspořádání 
této akce se stalo třísté výročí smrti 
zakladatele této dílny Jana Brokof-
fa a současně podobně kulaté výročí 
narození nejtalentovanější osobnosti 
působící v  tomto ateliéru, Ferdinan-
da Maxmiliána Brokoffa. organizace 
konference se ujala Galerie hlavního 
města prahy společně s Ústavem pro 
dějiny umění FF uk. cílem konferen-
ce bylo nejen připomenout význam 
tohoto sochařského ateliéru z pohledu 
českého barokního sochařství, ale pře-
devším zmapovat současný stav bádání 
o jednotlivých osobnostech působících 
v této dílně, stejně jako proměny cha-
rakteru péče o sochařská díla tohoto 
ateliéru v průběhu uplynulých staletí.

první den konference byl věnován 
přednesení jednotlivých příspěvků a ná-
sledné diskusi, druhý den se uskutečnily 
dvě exkurze. program byl zahájen krát-
kou úvodní řečí Marie Foltýnové a ka-
teřiny Adamcové zastupující organizá-
tory konference. V rámci dopoledního 
programu pak zazněly příspěvky, které 
se dotkly nevšedních prvků ikonografie 
sochařských děl brokoffovského ateliéru, 
otázky vztahu mezi sochařskou dílnou 
Jana Brokoffa a oldřicha Filipa Quitaine-
ra, který byl ve starší odborné literatuře 
označován jako jeden z možných učite-
lů Ferdinanda Maxmiliána Brokoffa, ale 
také poměrně málo probádané otázky 
vztahu architekta a sochaře při konci-
pování celkového návrhu sochařsko-ar-
chitektonických děl. 

odpolední program konference za-
hájil příspěvek badatelky z Bratislavy, jež 
přítomné seznámila s aktuálním stavem 
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královéhradecké 
setkání 
v Orlických horách
MichaL BaBík
kráLoVéhrAdecká krAJská 
sekce AMG

Jak bývá u naší sekce zvykem, za místo 
jejího zasedání je obvykle zvoleno vždy 
jiné ze členských muzeí AMG. tentokrát 
se sešla dne 17. prosince 2018 v zasně-
žené rokytnici v orlických horách v are-
álu nedávno rekonstruované sýpky, která 
je ve správě Muzea a galerie orlických 
hor. V programu vystoupily nejdříve zá-
stupkyně krajského úřadu královéhra-
deckého kraje, Mgr. kateřina churtajeva 
a Mgr. pavlína Mazánková, které podaly 
informace o nově vypisovaném dotačním 
programu Podpora činnosti muzeí 
a galerií. následně vystoupil člen exe-
kutivy AMG ing. richard M. sicha. ten 
shrnul informace z účasti na jednáních 
uzs čr, dále hovořil o avizované pří-
pravě nového muzejního zákona ze 
strany Mk čr, dotkl se také otázky pre-
zentace muzeí na veletrzích cestovního 
ruchu v rámci východočeského regionu 

a vybídl k aktivní spolupráci s některými 
destinačními společnostmi. dále podal 
základní informace o nedávno konaném 
sněmu AMG v Ústí nad Labem. V rámci 
diskuse nad působením nového vedení 
AMG se přítomní členové vyjádřili, že 
není třeba v budoucnu vydávat tištěný 
Adresář muzeí a galerií čr, neboť tento 
materiál postrádá v současné době infor-
mační hodnotu. Byla rovněž navržena 
užší spolupráce s pardubickou krajskou 
sekcí AMG. to by se mělo projevit pře-
devším tím, že na jednání pardubické 
sekce budou vždy zváni také členové 
sekce královéhradecké a naopak. spo-
jenými jednáními sekcí se v tuzemsku 
vyvíjí zajímavý model. 

V  další části jednání pohovořil 
phdr. Michal Babík o průběhu prací na 
připravované publikaci Poklady sbírek 
Královéhradeckého kraje. kniha bude 
k dispozici od konce ledna 2019 a v úno-
ru pak proběhne v Jičíně její křest za 
účasti náměstkyně hejtmana královéhra-
deckého kraje Mgr. Martiny Berdychové.  

V závěru jednání došlo k volbě 
předsedy královéhradecké krajské sekce 
AMG. phdr. Michal Babík s pozvánkou 
na setkání vyzval jednotlivé členy k před-
ložení jmen kandidátů. zároveň dekla-
roval svůj zájem o tuto funkci. zůstal 

jediným kandidátem a následně byl akla-
mací zvolen za staronového předsedu 
sekce pro další tříleté období.

konference 
konzervátorů-
restaurátorů 
v Mikulově 
JaNa fricoVá
technické MuzeuM V Brně

xxVii. ročník konference konzerváto-
rů-restaurátorů se uskutečnil ve dnech 
11.–13. září 2018 v jihomoravském 
Mikulově. Již tradičně byla akce uspořá-
dána pod záštitou Metodického centra 
konzervace tMB v součinnosti s komisí 
konzervátorů-restaurátorů AMG. partner-
skou a zároveň hostitelskou institucí se 
stalo regionální muzeum v Mikulově, 
které se dlouhodobě věnuje dokumenta-
ci bohaté historie mikulovského regionu 
a péči o kulturní dědictví v této oblasti. 

konference byla zahájena ing. ivo 
Štěpánkem, předsedou komise konzervá-
torů-restaurátorů AMG, a  zároveň 

výzkumu, týkajícího se charakteru so-
chařské tvorby v místě rodiště Jana Bro-
koffa. ukázalo se, že oproti někdejším 
představám, patřila spišská sobota k vý-
znamným regionálním uměleckým cent-
rům dané oblasti horních uher a že tedy 
na formování sochařského projevu Jana 
Brokoffa mohlo mít zásadní vliv už jeho 
prvotní školení v rodném městě. kromě 
tohoto příspěvku zazněly další dosud 
nepublikované informace o návaznosti 
tvorby synů Jana Brokoffa na vybraná 
díla Františka preisse, dále poznatky 
zpřesňující náměty mosteckých sousoší 
objednaných řádem jezuitů, ale objevil 

se i příspěvek, pokoušející se o zařazení 
nového dosud neznámého díla do zdán-
livě již uzavřeného konvolutu děl spo-
jovaných s tímto sochařským ateliérem.

V závěrečné části odpoledního 
programu jsme vyslechli podrobnou 
zprávu o projektu, do něhož se zapojili 
studenti v rodném městě Jana Brokof-
fa, a také příspěvek zaměřený na ana-
lýzu a interpretaci jednoho z klíčových 
souborů řezbářských prací Ferdinan-
da Maxmiliána Brokoffa jako součást 
Gesamtkunstwerku. program uzavřel 
příspěvek, který na podkladě analýzy 
literárních děl, v nichž figurovaly sochy 

a sousoší z karlova mostu, poukázal na 
druhý a neméně poutavý život těchto so-
chařských děl v průběhu tzv. dlouhého 
19. století. 

druhý den konference byl věnován 
exkurzím, dopoledne v prostorách Lapi-
dária národního muzea a odpoledne 
v kostele sv. haštala. 

závěrem lze říci, že konference 
ukázala, že v oblasti bádání o uměleckém 
odkazu jednoho z nejvýznamnějších so-
chařských ateliérů ve střední evropě první 
poloviny 18. století je stále velké množ-
ství nezodpovězených otázek a témat, 
která nebyla ještě ani vyslovena.
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ředitelem technického muzea v Brně, 
a  Mgr. petrem kubínem, ředitelem 
regionálního muzea v Mikulově. Úvodní 
přednáška byla věnována lokální proble-
matice, a to Archeoparku v pavlově, jež 
je jedním z objektů mikulovského muzea. 
Jedná se o originální architekturu, která 
skrývá většinu výstavního prostoru v te-
rénní vlně. Moderní pojetí vlastní stavby 
i expozic vykazuje z hlediska nastavení 
optimálních mikroklimatických paramet-
rů určitá specifika, jimž byla přednáška 
věnována.

tematicky byl odborný program 
konference sestaven převážně z pří-
spěvků, zabývajících se průzkumem 
a konzervováním-restaurováním široké 
palety materiálů, z nichž byly nejpočetněji 
zastoupeny předměty z kovů. prezentová-
ny byly také přednášky, jež se věnovaly 
obrazům, textilu, skleněným negativům, 
usni či materiálům jako je jantar a sádra. 

kromě prezentací o materiálově-tech-
nologickém průzkumu a sanační konzerva-
ci a restaurování, zazněly také příspěvky 
na téma konzervátorsko-restaurátorských 
pracovišť v Muzeu hlavního města prahy 
a národním muzeu ve Varšavě. 

nedílnou součástí konference je vždy 
také posterová sekce. přehled posterových 
prezentací, včetně abstraktů je uveřejněn 
ve Fóru pro konzervátory-restaurátory 
2018. 

k pravidelným bodům programu patří 
i odborná exkurze, jejímž cílem je výběr 
různorodých lokalit, zajímavých z hlediska 
péče o kulturní dědictví a zároveň repre-
zentujících region, v němž je konference 
pořádána. tento rok účastníci navštívili 
vybrané expozice mikulovského zámku, 
synagogu v Mikulově, dietrichsteinskou 
hrobku a samozřejmě Archeopark pav-
lov. krátkodobé výstavy i stálé expozice 
regionálního muzea v Mikulově byly zpří-
stupněny i mimo program exkurze.

V rámci konference se též uskutečni-
lo plenární zasedání komise konzervá-
torů-restaurátorů AMG, kterého se zú-
častnilo 100 členů komise. diskutovány 
a odsouhlaseny byly změny jednacího 
a volebního řádu, činnosti jednotlivých 
pracovních skupin a krajských sekcí. 

celkem se konference zúčastnilo přes 
300 osob, včetně zástupců prezentují-
cích firem.

na závěr bychom rádi poděkovali 
všem spoluorganizátorům – regionální-
mu muzeu v Mikulově, AMG, čV icoM 
a turistickému a informačnímu centru 
Mikulov – a v neposlední řadě i Minis-
terstvu kultury za celkovou podporu 
aktivit Metodického centra konzervace 
technického muzea v Brně a  komise 
konzervátorů-restaurátorů AMG, bez 
které by nebylo možné zajistit kontinuitu 
a úroveň pořádaných akcí.

Mediální kampaně 
aMg v roce 2019
aNNa koMárkoVá  
MoNika BeNčoVá
sekretAriát AMG

kampaň Muzea a 20. století

Muzea a rok 1989: 30 let od 
sametové revoluce

AMG vyhlásila pro rok 2019 v rámci cyk-
lu Muzea a 20. století kampaň na téma 
„Muzea a rok 1989 aneb 30 let od sa-
metové revoluce.“

celoroční kampaň s jednotícím té-
matem z historie 20. století, které se pro 
jednotlivé roky mění, má za cíl propagovat 
akce sbírkotvorných institucí v oblasti 
muzejní prezentace formou výstav, expo-
zic, publikací, vzpomínkových slavností, 
přednášek, seminářů, workshopů, kompo-
novaných pořadů, akcí typu „living histo-
ry“ apod. podstatou projektu je vzájemné 
provázání aktivit, které k této příležitosti 
muzea a galerie pořádají.

V roce 2019 si připomínáme události 
spojené se sametovou revolucí a rozsáhlé 
změny, které tento převrat před třiceti lety 
přinesl. po listopadu 1989 se naše repub-
lika začala ubírat demokratickým směrem 
a vytvářet si také nové vztahy k okolnímu 
světu. s tím se samozřejmě musela po-
stupně vypořádat celá společnost, jež si 
v nově nabyté svobodě nastavovala svá 
pravidla ve všech oblastech života.

nenechávejte si své projekty pro 
sebe a začněte je propagovat co nejdří-
ve společně s námi! pro zapojení se do 
kampaně stačí vyplnit elektronický for-
mulář na webových stránkách na adrese 
http://www.muzea20stoleti.cz. ty budou 
v průběhu roku 2019 postupně aktua-
lizovány a rozšiřovány. od institucí, které 
se do kampaně přihlásí, budeme před-
pokládat vyplnění přihlášky a ochotu při-
pojit grafický symbol kampaně k vlastním 
propagačním materiálům. přihlášeným 
projektům se dostane náležité publicity 

členové rady a Výboru komise konzervátorů-restaurátorů aMg
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Napište nám! 

posílejte zajímavé články nejen 
k hlavním tématům našeho ča-
sopisu. 

přijímáme náměty na další oblasti, 
které by mohly pokrýt jednotlivá 
tematická čísla. Je také možné 
otisknout Vaše reakce na již pub-
likované informace. 

nebojte se a pojďte s námi na 
stránkách Věstníku AMG disku-
tovat nad aktuálními tématy čes-
kého muzejnictví!

Vzájemné 
uznávání vstupů 
a nové průkazy 
aMg
aNNa koMárkoVá
sekretAriát AMG

Festival muzejních nocí 2019

17. května – 8. června 2019

V roce 2019 uspořádá AMG ve spoluprá-
ci s Ministerstvem kultury, národním mu-
zeem a dalšími partnery jubilejní patnáctý 
ročník Festivalu muzejních nocí. Festival 
spojil původně solitérní akce některých 
muzeí a galerií do jednoho společného, 
téměř měsíc trvajícího svátku muzejních 
nocí. Úspěch festivalu je mimořádný 
a každý rok se k němu připojuje stále 
více měst a institucí. Festival se tak stal 
ojedinělou akcí – významným kulturním 
a společenským fenoménem, který nemá 
svým rozsahem v evropě obdoby. 

od čtvrtého ročníku začíná festival 
národním zahájením, pořádaným vždy 
ve spolupráci s Asociací krajů čr jako 
oficiální začátek téměř měsíc trvajícího 
svátku Muzejních nocí. Národní zahá-
jení Festivalu muzejních nocí 2019 se 
uskuteční v karlových Varech v pátek 
17. května 2019 pod záštitou hejtmanky 
karlovarského kraje Mgr. Jany Mračkové 
Vildumetzové a primátorky statutárního 
města karlovy Vary ing. Andrey pfeffer 
Ferklové, MBA. praha bude festival v so-
botu 8. června 2019 tradičně uzavírat 
Pražskou muzejní nocí. ostatní místa 
v české republice se mohou k patnác-
tému ročníku akce připojit, a to tím, že 
se zaregistrují se svou Muzejní nocí na 
informačním serveru na adrese http://
www.muzejninoc.cz. 

uzávěrka přihlášek byla prodloužena 
až do 31. března 2019! pro zapojení se 
do festivalu stačí vyplnit elektronický for-
mulář na webu kampaně. zároveň s tím 
od nás obdržíte společné logo pro vaše 
propagační materiály. Festival muzejních 
nocí je připravován u příležitosti Meziná-
rodního dne muzeí, který od roku 1977 
každoročně připadá na 18. května. V le-
tošním roce se aktivity pořádané v rámci 

nejen v rámci informačních a komuni-
kačních kanálů AMG. překvapte své ná-
vštěvníky pestrou nabídkou aktivit, jež 
jste si pro ně připravili!

tohoto významného dne ponesou na téma 
„Muzea jako centra kultur. Tradice v bu-
doucnosti“.

dne 18. listopadu 2018 obdržela AMG 
dopis generální ředitelky národního 
památkového ústavu ing. arch. naděž-
dy Goryczkové s informací o vypovězení 
Memoranda o vzájemné spolupráci mezi 
NPÚ a AMG, které bylo uzavřeno v roce 
2013. tímto dokumentem deklarovaly 
obě organizace zájem o pokračování 
a prohloubení dosavadní spolupráce, a to 
zejména v oblasti vzájemného uznávání 
průkazů zaměstnanců npÚ a členů AMG 
za účelem zajištění bezplatného vstupu 
do objektů ve správě npÚ a ve správě či 
majetku členských institucí AMG. 

Memorandum bylo ze strany npÚ vy-
povězeno právě v bodě uznávání volných 
vstupů, a to z důvodu, „že se za celou 
dobu trvání jeho platnosti nepodařilo 
zajistit vyrovnaný reciproční vztah mezi 
oběma stranami“. Bohužel, žádný doklad 
či seznam objektů, kde by došlo k poru-
šení tohoto smluvního ujednání ze stra-
ny členských institucí AMG, k dispozici 
nemáme. 

platnost Memoranda na základě 
výpovědi npÚ by měla skončit ve lhůtě 
tří měsíců od podání návrhu, tedy ke dni 
31. března 2019. o této skutečnosti byli 
všichni členové našeho profesního svazu 
na konci listopadu 2018 v rámci jednání 
xii. sněmu AMG v Ústí nad Labem již 
informováni. problematika vstupů zde 
byla dlouze diskutována a valná hromada 
členů AMG zavázala nově zvolenou exe-
kutivu k přípravě návrhu dalšího postupu, 
který by měl být předložen na nejbližším 

zasedání senátu AMG. V této souvislosti 
je třeba doplnit, že npÚ zaslal v listopa-
du 2018 také návrh na uzavření nového 
memoranda, samozřejmě již bez bodu 
o vzájemném uznávání volných vstupů. 

dne 20. března 2019 se uskuteční 
společné setkání zástupců AMG a npÚ, 
kde budou projednány oblasti spoluprá-
ce pro budoucí období. Vedení AMG se 
zde znovu pokusí otevřít také otázku 
možnosti vzájemného uznávání průkazů 
zaměstnanců npÚ a členů AMG. o vý-
sledku jednání budeme členské instituce 
obratem informovat.

na závěr je nutné zmínit pro členy 
našeho sdružení neméně důležitou věc. 
V návaznosti na Gdpr navrhla exeku-
tiva AMG vydat v roce 2019 šestou edici 
členských průkazů AMG. Jejich nová verze 
by měla být již bez povinnosti uvádět číslo 
občanského průkazu držitele. senát AMG 
musí tento návrh potvrdit a na svém zase-
dání dne 5. března 2019 schválit změnu 
přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG „Zásady 
vydávání, distribuce, evidence a užívání 
členských průkazů AMG“. senát by měl 
dále rozhodnout o konci platnosti starých 
průkazů a stanovit termíny, do kdy je tře-
ba provést jejich výměnu. členové AMG 
budou o této změně včas informováni 
prostřednictvím Věstníku AMG, Bulletinu 
AMG i webu AMG.
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Vzpomínka na 
alenu Potůčkovou

* 9. března 1953 
† 6. listopadu 2018

V listopadu 2018 zemřela po těžké 
nemoci Alena potůčková, výjimečná lid-
ská bytost, ředitelka Galerie moderního 
umění v roudnici nad Labem. svou prací 
zde navázala na legendární zakladatele 
regionálních galerií let šedesátých, pře-
devším Jana sekeru v Lounech a Miloše 
saxla v roudnici. Její erudice se projevila 
nejen ve zdařilém návratu roudnické gale-
rie na úroveň špičkové galerijní instituce, 
ale měla i zcela praktickou podobu v pů-
sobení v předsednictvu rady galerií čr. 

zde podporovala vznik a činnost me-
todického centra pro galerie, jakož i vznik 
metodického oddělení i komory edukáto-
rů. Jako členka pracovních skupin rG čr 
prosazovala nové metody práce, které se 
týkaly jak zpřístupnění sbírek jejich digita-
lizací, tak i zlepšení péče o ně. pracovala 
na mnoha grantových projektech, mimo 
jiné na přípravě akreditačního řízení pro 
muzea a galerie pro plánovaný centrální 
registr muzeí, či na dlouhodobém projektu 
rozvoje sociálního dialogu v oblasti kultury 
ve spolupráci s uzs čr, kde se podařilo 
zařadit do celostátního katalogu dříve pod-
hodnocené či nezaznamenané pracovníky. 
Věrohodnost jejího mnohostranného úsi-
lí se projevovala i v akcích na záchranu 
roudnického barokního pivovaru.

Alena potůčková se narodila 9. břez-
na 1953 jako dcera sociologa pavla 
Machonina v roudnici nad Labem. po 
dokončení studia dějin umění a etnografie 
na purkyňově univerzitě v Brně byla do 
roku 1992 zaměstnána v nG v oddělení 
regionálních galerií a ve sbírce moderního 
umění. V letech 1992 až 2008 pracovala 
jako kurátorka sbírky malby v českém 
muzeu výtvarných umění v praze, kde se 
mimo jiné koncentrovala na spolupráci 
s kolegy z jiných galerií, často s mezio-
borovými přesahy. V roce 2008 se sta-
la ředitelkou Galerie moderního umění 
v roudnici nad Labem, v jejím rodišti, se 

kterým byla duchovně spjatá. zde usku-
tečnila jako kurátorka řadu nezapomenu-
telných výstav v podobě dlouhodobých 
dramaturgických cyklů, kterými oslovova-
la nejširší publikum. 

Brala ohledy na potřeby regionu, 
kde se obracela na veřejnost přístupnou 
formou. zároveň dokázala těmi nejná-
ročnějšími experimentálními výstavami, 
nezapomenutelnými koncerty, meziobo-
rovými přednáškami odborníků a projek-
cí kvalitních artových filmů prezentovat 
nejdůležitější kulturní a lidská témata. 
Vyzařovala z ní radost z práce a svým 
elánem dokázala vždy motivovat. svou 
veselostí, citlivostí i zkušenostmi, respek-
tem k hodnotám a významu každé lidské 
bytosti zanechala v těch, kteří ji znali, 
nesmazatelnou vzpomínku.

DUňa SLaVíkoVá

Alenu potůčkovou jsem měl možnost po-
znat v českém muzeu výtvarných umění 
v praze. Velmi brzy jsme se spřátelili už 
vzhledem k tomu, že měla blízko ke gene-
raci výtvarných umělců kolem volného 
seskupení „12/15 pozdě, ale přece,“ 
s nimiž jsem se osobně znal a s řadou 
z nich spolupracoval při jejich autorských 
výstavách. Byla to doba, kdy zmiňovaná 
galerie představovala řadu zajímavých vý-
stavních projektů a zároveň byla i místem 
setkávání. V roce 2008 se stala ředitelkou 
Galerie moderního umění v roudnici nad 
Labem, kde vytvořila nový koncept pre-
zentace výtvarného umění, v němž se 
odrážel její interes o uměleckou genera-
ci 70. let 20. století. Vzhledem k jejímu 
zájmu o mezioborové propojení v tomto 
případě literatury a výtvarného umění se 
stala členkou rady památníku národního 
písemnictví. Její podněty v té době měly 
pro tuto tematiku velký význam.

zcela jistě lze kladně hodnotit cel-
kovou dramaturgii roudnické galerie, 
kterou Alena potůčková dovedla mezi 
přední galerie výtvarného umění svými 
mimořádnými projekty, pomocí nichž 
také podporovala mladé umělce. V po-
sledním období to byly výstavy, které se 
věnovaly výtvarné generaci 60. let, ale 
i osobnostem jako otakar slavík, zdeněk 

sýkora, zbyněk sekal, karel pauzer, hana 
purkrábková nebo Jitka Válová. samo-
zřejmě nezapomínala ani na autory již 
zmiňovaného seskupení 12/15, na 
druhé straně představovala výtvarníky 
mladší generace, jako byli například ka-
teřina Štenclová, pavel kopřiva nebo Jiří 
černický. Její erudice, jež se soustředila 
i na programové přesahy galerie, ať již šlo 
o hudbu nebo literaturu, měly pro kulturní 
život velký přínos. příznačné pro ni byly 
skromnost a neustálé hledání nových 
možností prezentace výtvarného umění. 
Všichni, kdo ji osobně znali, si jí velmi vá-
žili a oceňovali její odborné i lidské kvality. 
A tak si ji také budeme připomínat.

ZDeNěk freiSLeBeN
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seskokem seskok
sládečkovo vlastivědné 
muzeum v kladně, p. o.
22. února – 28. dubna 2019

V kladenském muzeu se tímto starým 
cyklistickým povelem můžete přenést do 
časů prvních průkopníků tohoto sportu. 
V 80. letech 19. století byl velocipedista 
na vysokém kole senzací, na kterou ostat-
ní jen nevěřícně hleděli. Jindy naopak 
představoval jeho dopravní prostředek 
„pekelný stroj“, na který pouštěli psy, 
či házeli kamením. Vozkové na silnicích 
si dokonce dovolili šlehat po cyklistech bi-
čem. každá novinka ale nakonec zevšední, 
a tak i vysoká kola a následně nízké rovery 
na českých silnicích a cestách zdomácně-
ly. začaly vznikat kluby velocipedistů 
(kV), jejichž členové stavěli cvičiště 
a závodiště, podnikali výlety a pěstovali 
rušný spolkový život.

na západ od prahy se průkopnický-
mi staly kV slaný a kV kladno, oba za-
ložené v roce 1887. zatímco ve slaném 
měli jak významné organizátory (čestný 
člen výboru české ústřední jednoty velo-
cipedistů Josef erlebach), tak i výrobce 
(Vilém Michl) a závodníky (František 
pochmann), kladenský kV se mohl 
pochlubit vedle všestranné osobnosti 
karla hlavsy zejména krasojezdcem An-
tonínem hykem, vlastním závodištěm 
a též početností, dosahující ke dvěma 
stům členů. 

zámečník karel hlavsa si zhotovil 
velociped podle stroje pražského prů-
kopníka kohouta již v roce 1880 a stal 
se prvním kladenským jezdcem na vy-
sokém kole. V roce 1884 již působil 
jako cvičitel jízdy v kladenském sokole 
a v praze závodil na stroji vlastní výroby 
„Žďár“ za smíchovský kV. po mnoho let 
pak patřil k nejpřednějším funkcionářům 
kV kladno. Jeho závod na výrobu bicyklů 
patřil k nejstarším v čechách. hlavsa se 
nebál experimentovat a stal se mj. prů-
kopníkem rodinné cyklistiky a jízdy dětí 
na kole. Firma karla hlavsy byla oceněna 
na Jubilejní výstavě v praze v roce 1891 
stříbrnou medailí, též na národopisné 

výstavě českoslovanské o čtyři roky poz-
ději se dočkala vyznamenání. 

pomyslným vrcholem se v kladně 
stal dne 10. srpna 1902 tzv. cyklistický 
den, kterého se v rámci krajinské výstavy 
zúčastnilo 430 jezdců z 22 cyklistických 
klubů. V novém století se v kladně cyklis-
tika rozdělila jak nacionálně (založením 
německého deutscher radfahrer klub 
kladno v květnu roku 1900), tak i poli-
ticky (vznikem iii. ústředního dělnické-
ho klubu cyklistů pro kladno a okolí 
v prosinci roku 1901). kladenský kV 
se mezitím stal přeborníkem v dnes již 
pozapomenutém sportu „Bicycle polo“, 
ve kterém porážel i věhlasné pražské 
kluby. němečtí cyklisté z kladna, patřící 
k úřednictvu kladenských průmyslových 
závodů, přiváželi naopak ceny až z ně-
meckého císařství. 

po 1. světové válce nedokázalo čÚJV 
ve středních čechách ani na kladensku 
navázat na bývalý rozmach své činnosti 
a kladenský kV v roce 1927 zanikl. po-
pulárními se naopak staly pravidelné cyk-
listické závody pražského ústředí či slán-
ského, novostrašeckého a rakovnického 
klubu na tratích praha – Beroun, praha 
– rakovník, praha – Lány, nové strašecí 
– slaný apod., stejně jako erlebachovy 

závody napříč krajinou („cross country“), 
jedny z prvních terénních závodů. V takřka 
každé vesnici na kladensku tehdy působil 
dělnický cyklistický klub organizovaný 
v Ústředním svazu klubů dělnických cyk-
listů. největší počet tzv. divokých cyklistů 
ale nebyl organizován. kdysi finančně 
náročné kolo se za první republiky totiž 
stalo běžně dostupným. každodenně tak 
bylo možno před zahájením směn u kla-
denských železáren či u vrátnic jednot-
livých dolů spatřit celé pelotony hutníků 
a horníků pospíchajících do práce. 

A právě přerod od velocipedu pro 
několik dobrodruhů po masově využí-
vaný bicykl, tento bezpečný a zdraví 
prospěšný dopravní prostředek, se snaží 
zachytit výstava „seskokem seskok aneb 
o počátcích cyklistiky na kladensku“. 
k vidění zde budou exponáty od kola 
systému Michaux a Lallement, na ja-
kém začínali trénovat první kladenští 
jezdci okolo roku 1875, přes závodní 
speciál „Žďár“ karla hlavsy z roku 1883 
až po rover z téže dílny z roku 1887, 
který byl zároveň prvním nízkým kolem 
v kladně. chybět nebude ani sbírka me-
dailí ze závodů kladenských klubů z let 
1896–1910. Výstava, na které se kromě 
národního muzea, Muzea t. G. Masaryka 
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Jízda kV Slaný v roce 1888. Zatímco Josef erlebach (první zleva) používá ještě 
vysokého kola, Vilém Michl (třetí zleva) již jede na nízkém roveru
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v rakovníku, Vlastivědného muzea ve 
slaném a Melicharova vlastivědného 
muzea v unhošti podílí též známý jezdec 
na historických vysokých kolech a poko-
řitel několika rekordů bratří kohoutů, pan 
Antonín Mittelbach, bude v sládečkově 
vlastivědném muzeu v kladně k vidění 
do 28. dubna 2019. 

kareL DrVoLa

Jitex 70
Prácheňské muzeum v Písku
1. března – 26. května 2019

Jitex a písek k sobě patří asi tak jako 
pivo a plzeň. továrna založená v roce 
1949 v rámci industrializace jižních 
čech zaměstnávala jen v písku na dva 
tisíce zaměstnanců. pletená móda se 
v areálu na břehu řeky otavy plete a šije 
dodnes. Ve třicetitisícovém městě tak 
najdete jen málo rodin, které by nebyly 
nějak spojeny s textilním průmyslem. 
Výstava v prácheňském muzeu v písku 
ukazuje, že se fenomén Jitexu netýká 
jen výroby, ale že dalekosáhle zasáhl 
i do jiných oblastí. návštěvník projde 
výrobou od přádelny, přes pletárnu, ba-
revnu až po pracoviště šiček. nahlédne 
i do pobočných závodů v sedmi dalších 
městech jihozápadních čech (Bechyně, 

horažďovice, Milevsko, Mirovice, rož-
mitál pod třemšínem, týn nad Vltavou, 
Vodňany), anebo do vyhlášené prodejny 
ppp či prolistuje zdigitalizovaný podni-
kový časopis Tvořič. ukázka oblečení, 
které se podařilo shromáždit s pomocí 
veřejnosti, jistě vyvolá nejednu vzpo-
mínku na život před rokem 1989. 

Jitex byl budován jako vzorový 
podnik. za bránou základního závodu 
probíhal celý proces pletařské výroby. 
A tak nejen Leonid Břežněv, ale i Věra 
čáslavská byli svědky proměny su-
rové bavlny v šaty. do písku bylo také 
umístěno oborové ředitelství pletařského 
průmyslu pro českou část čssr a byly 
odsud řízeny i další známé podniky jako 
pleas havlíčkův Brod, Modeta Jihlava, 
či tylex Letovice. V roce 1968 otevřeli 
takzvaní pletaři na Alšově náměstí v pís-
ku první vzorkovou prodejnu pletařského 
průmyslu ppp, která si v časech nedo-
statkového zboží vydobyla celorepub-
likové proslulosti. Vedle kamenného 
mostu se tak nákup v „péčkách“ stal 
dalším atraktivním turistickým cílem. 
kde jinde jste v časech normalizace 
mohli s jistotou sehnat na jednom místě 
spodní prádlo, svrchní ošacení nebo tře-
ba záclony?

Výstavu doprovází edukační programy 
pro školy, komentované prohlídky či te-
matické trasy po městě, které připravili 
studenti místního gymnázia. pro předem 

pozVánkA nA VýstAVu

objednané exkurze je možné zajistit ve 
všední dny i prohlídku závodu. završením 
doprovodných akcí pak bude Muzejní noc 
s programem pro celou rodinu. 

Výstava ukazuje také ošacení pí-
seckých v době před Jitexem a módu na 
opačné straně železné opony na příkla-
du firmy Lucie Linden z německého 
deggendorfu. V dubnu bude navíc možné 
spatřit mimořádnou výstavu z fondů od-
dělení uměleckých sbírek pražského 
hradu, která představí pohřební textílie 
z královských hrobů. Vyobrazení Ladi-
slava pohrobka a Jiřího z poděbrad na 
stěnách rytířského sálu píseckého hradu 
bude důstojnou kulisou pro prezentaci 
části dochovaných ceremoniálních rouch 
z hrobů obou panovníků 15. století.

– ze zaslaných materiálů
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Mluvit je 
výhradním právem 
žactva
Muzeum jihovýchodní Moravy 
ve Zlíně, p. o.
14. února – 14. dubna 2019

nová výstava kurátorky hany kuslové 
„Mluvit je výhradním právem žactva 
aneb o zlínském školství“, přináší po-
drobnější pohled na školství baťovské éry, 
především pak to pokusné.

poté, co se tomáš Baťa stal v roce 
1923 starostou města, vyhlásil jako svůj 
cíl reformu zlínského a otrokovického 
školství, které mělo v rámci školské re-
formy v československu nadstandardní 
postavení právě díky velkorysé podpoře 
firmy Baťa. nové budovy, vnitřní vy-
bavení, pomůcky a v neposlední řadě 
i přímá podpora pedagogů ve formě 
každoročních odměn, to byl nezane-
dbatelný příspěvek k modernizaci této 
oblasti ve zlínském regionu. Velký důraz 
pak kladla firma Baťa na rozvoj vzdělání 
nejen u svých zaměstnanců, ale i jejich 
rodin. 
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Zlatá stezka 25

V roce 1925 byla založena Baťova 
škola práce, jež kombinovala teoretickou 
výuku se získáváním praktických zku-
šeností přímo ve výrobě. zároveň díky in-
ternátnímu způsobu výuky mohla formovat 
kompletní životní styl žáků a žákyň, ne-
boli mladých mužů i mladých žen. V rám-
ci průmyslové školy působila také škola 
živnostenská, která připravovala budou-
cí zaměstnance správkáren a prodejen. 
V průmyslové škole byly pořádány kurzy 
pro absolventy, jež chtěli získat kvalifikaci 
také pro jiný obor, i speciální kurzy pro 
zaměstnance firmy.

změna systému školství měla ve zlíně 
značně ulehčenou pozici díky stálé podpoře 

tomáše Bati. ten byl přesvědčeným zastán-
cem nutnosti reformy škol, jimž opakovaně 
vytýkal odtržení se od skutečného života. 
i díky jeho postoji byla ve zlíně otevřena 
jedna ze tří prvních pokusných škol na úze-
mí republiky. do personální politiky ani me-
todické náplně jednotlivých zařízení tomáš 
Baťa ani jeho nástupce Jan Antonín Baťa 
nezasahovali. tyto oblasti ponechali plně 
v rukou odborníků, zejména pak ředitele 
Baťovy školy práce stanislava Vrány, který 
kolem sebe vybudoval kolektiv nadšených, 
fundovaných a odborně způsobilých učite-
lek a učitelů.

– ze zaslaných materiálů

pozVánkA nA VýstAVu
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Využívání filmové projekce ve výuce 
na Masarykově škole obecné ve Zlíně

ročníkem 2018 završuje sborník Zla-
tá stezka čtvrtstoletí své existence. od 
prvního útlého svazku z roku 1994 urazilo 
toto periodikum dlouhou cestu, která ne-
byla vždy snadná. dnes se zdá, že krize 
mládí a dospívání má sborník za sebou 
a  že na prahu dospělosti hledí vstříc 
stabilní a zajištěné budoucnosti. Je to 
i výsledek přechodu na nový styl redakční 
práce a podpory Jihočeského kraje jako 
zřizovatele prachatického muzea. 

obsah jubilejního ročníku Zlaté 
stezky opět nabízí řadu zajímavých pří-
spěvků z nejrůznějších oborů a nechybí 
ani cizojazyčný článek s českým resumé. 
Výzkum starých komunikací jako jedno 
z profilujících se témat sborníku není sice 
tentokrát přímo zastoupeno, ale tři ze čtyř 
článků mají souvislost se zlatou stezkou, 
a tak vlastně k tomuto tématu přináše-
jí, i když nepřímo, nové cenné poznatky. 
Úvodní obsáhlý článek Veroniky Večeřové 
se zabývá prachatickým solným obchodem 
v pozdním středověku, tj. tématem, jež je 
pro historii této trasy jedním z klíčových 
a které přes relativní hojnost pramenné-
ho materiálu stále čeká na důkladnější 
zpracování. Václav starý se zaměřil na 

městské písaře v prachaticích v 16. století, 
tj. ve vrcholném období zlaté stezky, kdy 
se právě prachatice díky obchodu na této 
slavné obchodní cestě zařadily mezi nejvý-
znamnější česká města. německý badatel 
paul praxl ve svém příspěvku představuje 
tzv. stögerovu huť u Volar, jednu ze  sklář-
ských hutí, které podél tras zlaté stezky 
vznikly. poslední článek reprezentuje další 
kmenové téma sborníku – církevní život 
v  raném novověku a církevní památky 
v naší zájmové oblasti. pavla stuchlá roze-
brala speciální téma – obnovu nepřijatých 
prezentací eggenberského patronátu na 
beneficia duchovní správy v prachaticích, 
chrobolech a v Mirovicích v roce 1718. 
V archeologické rubrice zůstal Jindřich 
Vágner věrný svému zájmu o zaniklé 
vesnice na ktišsku a ve svém příspěvku 
čtenářům ukazuje, že archeologie dnes 
již není zakletá jen v šerém dávnověku, 
ale že dokáže přispět i k objasnění problé-
mů relativně nedávné minulosti. rubriku 
Genealogie tradičně zaplnil J. A. Mager. 
tentokrát příspěvkem „z historie rodu ho-
slovských“, rodiny, která pocházela z Vo-
lyně a od 17. století do konce 2. světové 
války žila v prachaticích. 

V rubrice Archivní práce naleznete 
dva příspěvky Václava starého, zabývající 

se prachatickým literátským bratrstvem. 
obsáhlý článek autorské dvojice hana 
dvořáková a Libuše kropáčková přibližuje 
historii panského pivovaru ve Vlachově 
Březí, který byl nedávno nákladně rekon-
struován a v jehož prostorách se dnes 
konají různé kulturní a společenské akce. 
další dva příspěvky zpracovávají témata 
z doby první republiky, jejíž stoleté výročí 
si právě v  roce 2018 připomínáme. pavla 
Fencla zaujal průběh pozemkové reformy  
z počátku 20. let 20. století v petrově dvoře 
u netolic a archivář národního archivu Jan 
krlín pokračuje v čerpání z pramenů pre-
zídia českého místodržitelství v praze pro 
oblast jihozápadních a jižních čech. znovu 
se zaměřil na státní úředníky, tentokrát  
v českém krumlově, Vodňanech, netoli-
cích, prachaticích, Volarech a ve Vimperku. 
Jeden celý blok příspěvků je věnován 1. svě-
tové válce. sdružili jsme je do rubriky Ma-
teriály pod společným názvem Velká válka  
1914–1918. Úplně nově se ve sborníku 
objevuje rubrika Organologie. Jejím prů-
kopníkem je Bohuslav Laněk, který již 
několik příspěvků na toto téma ve sborníku 
uveřejnil. Varhany vybrané pro tento ročník 
jsou z farního kostela sv. Jakuba Apoštola 
ve Lhenicích. 

Věra ŠkoPkoVá

puBLikAce
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XVii. ročník Národní soutěže muzeí  
gloria musaealis 2018

dne 28. února 2019 bude ukončen již xVii. ročník soutěže. ke dni 18. února 2019 jsou přihlášeny tyto soutěžní projekty:

kaTegorie MUZeJNí VýSTaVa rokU:

západočeská galerie v plzni, p. o.; trauma / tíseň / 
/ extáze / prázdnota: Formule patosu 1900–2018
západočeské muzeum v plzni, p. o.; kořeny
středočeské muzeum v roztokách u prahy, p. o.; Vysoce 
ctěná slečno / Můj milý
západočeská galerie v plzni, p. o.; Anatomie skoku 
do prázdna: rok 1968 a umění v československu
Městská galerie Litomyšl; Jaroslav Brychta: kdo křehkost 
k pohybu probudil
Muzeum města Brna, p. o.; rok 1918: co nám válka  
vzala a dala…
technické muzeum v Brně; pozor, zákruta! aneb  
na čtyřech kolech k lepším zítřkům
Muzeum Vysočiny třebíč, p. o.; Vzduch je naše moře: 
100 let letectví na třebíčsku
Muzeum hlavního města prahy; konzervovaná minulost
památník národního písemnictví; naše Francie
Jihomoravské muzeum ve znojmě, p. o.; sbírky promlou-
vají
Vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě, p. o.; 100 let
Muzeum romské kultury, s. p. o.; Andrej pešta: Mire 
sveti / světy Andreje pešty
Muzeum umění olomouc;  rozlomená doba 1908–1928
regionální muzeum v Mikulově, p. o.; Škrdlovické sklo
Galerie výtvarného umění v ostravě, p. o.; černá země? 
Mýtus a realita
Muzeum novojičínska, p. o.; od císaře pána k bolševi-
kovi: osudová osmičková výročí na novojičínsku  
(1918–1938–1948–1968)
Moravské zemské muzeum; Magneticky sever
regionální muzeum v Jílovém u prahy, p. o.; Jílové v od-
lesku zlata
sklářské muzeum kamenický Šenov; 100 let od vzniku 
pobočky firmy Lobmeyr v kamenickém Šenově
Muzeum jihovýchodní Moravy ve zlíně, p. o.; domov, 
který by byl pýchou
Městská galerie Litomyšl; Já jsem... zdeněk nejedlý
západočeská galerie v plzni, p. o.; z akademie do přírody: 
podoby krajinomalby ve střední evropě 1860–1890
národní technické muzeum; Made in czechoslovakia 
aneb průmysl, který dobyl svět

regionální muzeum v teplicích, p. o.; teplice za 1. repub-
liky 1918–1938
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi; Loutky na frontě
Galerie středočeského kraje, p. o.; Ladislav Šaloun:  
dotek osudu
Moravská galerie v Brně; Josef Šíma: cesta k Vysoké hře

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

17.

18.
19.

20.

21.

22.
23.

24.

25.

26.
27.

28.

národní soutěŽ Muzeí GLoriA MusAeALis 2018

kaTegorie MUZeJNí PUBLikace rokU:

západočeská galerie v plzni, p. o.; Anatomie skoku do 
prázdna: rok 1968 a umění v československu
památník národního písemnictví; naše Francie
památník národního písemnictví; nejkrásnější české 
knihy roku 2017
Muzeum romské kultury, s. p. o.; Aby bylo i s námi 
počítáno: společensko-politická angažovanost romů 
a snahy o založení romské organizace v poválečném 
československu
Galerie výtvarného umění v ostravě, p. o.; černá země? 
Mýtus a realita
Muzeum jihovýchodní Moravy ve zlíně, p. o.; zlínsko 
na cestě od rakouska-uherska k samostatnému čes-
koslovensku
západočeská galerie v plzni, p. o.; z akademie do přírody: 
podoby krajinomalby ve střední evropě 1860–1890
památník Lidice; Martin homola: domov můj, svědectví 
portrétu
západočeská galerie v plzni, p. o.; pracovna republiky: 
Architektura plzně v letech 1918–1938
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi; Loutky na frontě
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi; pohádkový život 
rodiny Lamkových
Moravská galerie v Brně; Josef Šíma: cesta k Vysoké hře
Galerie středočeského kraje, p. o.; stavy mysli / za 
obrazem: obměny a intervence
regionální muzeum a galerie v Jičíně, p. o.; poklady 
sbírek královéhradeckého kraje
Jihomoravské muzeum ve znojmě, p. o.; dědictví z oceli: 
sbírka orientálních a asijských zbraní a zbroje ve zno-
jemském muzeu

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
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kaTegorie MUZeJNí PočiN rokU:

národní technické muzeum; prezidentský vlak 2018
Muzeum Brněnska, p. o.; technický okruh ve Vile Löw-
Beer v Brně
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.; t-praxe
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.; svatováclavské 
bádání

1.
2.

3.
4.

národní soutěŽ Muzeí GLoriA MusAeALis 2018

slavnostní vyhlášení výsledků 
XVii. ročníku Národní soutěže muzeí 
gloria musaealis 2018
čtvrtek 16. května 2019 
smetanova síň Obecního domu v Praze

Více na http://www.gloriamusaealis.cz

hlavní mediální partner:hlavní pořadatelé: Mediální partner:

5.

6.
7.
8.

Muzeum komenského v přerově, p. o.; 100letá republika
Městské muzeum a galerie Vodňany; depozitář pro sbírku 
Městského muzea a galerie Vodňany
ostravské muzeum, p. o.; ostravský filmový zpravodaj
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.; rekonstrukce 
muzea

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže muzeí gloria musaealis!

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

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

soutěžte o titul Muzeum roku 2018!

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

kontakt pro portál do-muzea.cz:
centrum pro prezentaci kulturního dědictví národního muzea
tel.: +420 224 497 177
e-mail: do-muzea@nm.cz
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osMičkoVá Výročí
Velká válka očima Antonína kurky         č. 1 s. 30
osmičkové výstavy v rM v českém krumlově        č. 2 s. 27
on-line výstava Únor 1948 v praze          č. 2 s. 27
česká republika slaví sto let         č. 3 s. 20
projekt založeno 1918 a výstava 
„doteky s tátnosti“ na pražském hradě        č. 3 s. 20
V novém státě           č. 4 s. 15
od císaře pána k bolševikovi         č. 5 s. 15

200 Let českého MuzeJnictVí
85 let Městského muzea Velvary         č. 1 s. 11
Muzeum staré jako československo         č. 2 s. 14
130 let muzea v Mělníku          č. 2 s. 15
140 let znojemského muzea         č. 3 s. 22
100 let Waldesova muzea spínadel a knoflíků        č. 3 s. 23
140 let husitského muzea v táboře         č. 4 s. 12
osudové osmičky muzea v Mostě         č. 5  s.14
poštovní muzeum stoleté          č. 6 s. 13
nzM slaví 100 let           č. 6 s. 14

pozVánkA nA konFerence
pozvánka na xii. sněm AMG         č. 4 s. 26
dokumentace „osmičkových“ výročí         č. 4 s. 26
Žasnout – objevovat – tvořit!          č. 4 s. 27
xii. sněm AMG           č. 5 s. 27
Vědecká konference o osmičkových výročích 
v českých a slovenských muzeích         č. 5 s. 29

zpráVY
edukátor a registrátor specialista 
v muzeích a galeriích          č. 1 s. 24
Muzea a Gdpr           č. 1 s. 24
Živa Award pro nejlepší slovanské muzeum        č. 1 s. 24
Účtování o sbírkách nově          č. 2 s. 22
konzervační ozařovací pracoviště 
v roztokách u prahy          č. 2 s. 22
on-line dostupné nástroje pro katalogizaci 
starých map           č. 2 s. 23
Musaionfilm 2018          č. 2 s. 24
projekty z evropských strukturálních fondů        č. 2 s. 25
národní zahájení FMn 2018         č. 3 s. 28
Lípy republiky jsou živé symboly naší historie        č. 3 s. 28
expozice strakonického muzea se na 3 roky uzavřou č. 3 s. 29
Webové služby portálu AMG         č. 3 s. 30
Jubilejní 15. pražská muzejní noc         č. 4 s. 18
nový fonograf           č. 4 s. 19
nová akreditace pro VŠ studium muzeologie 
v Brně            č. 5 s. 21
otevřen Východočeský památník celnictví         č. 5 s. 22
evropská kulturní cesta představí 
českou historii se vztahem k tématu reformace     č. 5 s. 23

Muzea jako měkké cíle?            č. 6 s. 17
Vysídlení 1938            č. 6 s. 18
tak se nám to podařilo!          č. 6 s. 18

z konFerencí
25. výroční konference neMo         č. 1 s. 29
čtyřstranné setkání v drážďanech         č. 6 s. 23
rok 1918 a ty ostatní           č. 6 s. 23
26. konference neMo           č. 6 s. 24

koho to nApAdLo
zpřístupněné technické zázemí Vily Löw-Beer        č. 2 s. 17

příBěh MuzeJního předMětu
příběh „československého“ piešťanského kroje       č. 5 s. 16
exponát s příběhem          č. 6 s. 16

recenze
Jmenuji se sajetta          č. 1 s. 13
Velké návraty           č. 4 s. 16

z činnosti AMG
seminář knihovníků muzeí a galerií         č. 1 s. 26
seminář Botanické komise AMG         č. 1 s. 26
komise pro bezpečnost v muzeích         č. 1 s. 27
konference kkr           č. 1 s. 27
seminář zoologické komise         č. 1 s. 28
zahájení spolupráce AMG s čt :d         č. 2 s. 26
42. seminář knihovnické komise         č. 3 s. 31
Muzeum škole – škola muzeu         č. 3 s. 31
seminář archeologů          č. 4 s. 20
Vliv digitálních technologií 
na dětského návštěvníka          č. 4 s. 20
etnografický seminář           č. 4 s. 21
zasedání středočeské kr. sekce         č. 4 s. 22
zasedání krhMs           č. 4 s. 23
zasedání královéhradecké kr. sekce         č. 4 s. 23
Jednání Moravskoslezské kr. sekce          č. 4 s. 23
Jednání Ústecké kr. sekce          č. 4 s. 24
zasedání kr. sekce hl. m. prahy         č. 4 s. 25
co je spolek a co znamená být jeho členem        č. 5 s. 23
42. seminář knihovníků muzeí a galerií v písku       č. 5 s. 24
z jednání plzeňské kr. sekce AMG         č. 5 s. 25
seminář Botanické komise AMG na chebsku        č. 5 s. 25
ze zasedání Jihomoravské kr. sekce         č. 5 s. 26
Veřejné slyšení v senátu pčr          č. 6 s. 25
Muzeum škole / Škola muzeu          č. 6 s. 26
Muzejní historici jednali v havlíčkově Brodě        č. 6 s. 27
podzimní seminář etnografické komise AMG        č. 6 s. 27
seminář zoologů 2018          č. 6 s. 28
odborný seminář morav. a slez. historiků         č. 6 s. 29
ze zasedání Liberecké kr. sekce AMG        č. 6 s. 29

reJstřík čLánků / Věstník AMG / ročník 2018
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personáLie
ocenění Blanky rašticové          č. 6 s. 19
ivo Štěpánek slaví 60!          č. 6 s. 20
zemřel Milan Šimáček          č. 6 s. 21
Vzpomínka na pavlínu čepičkovou Šůsovou        č. 6 s. 22

puBLikAce
nové publikace           č. 4 s. 30
Jan Antonín Venuto a jeho dílo         č. 6 s. 30

zápis ze zAsedání senátu AMG
dne 14. prosince 2017 v ntM         č. 1 s. 14
návrh změn národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis           č. 1 s. 18
stanovisko exekutivy AMG k návrhům změn        č. 1 s. 19
stanovisko poroty k návrhům změn         č. 1 s. 22
Vyjádření k nepravdivému výroku vůči 
společnosti three Brothers production        č. 1 s. 23
dne 28. února 2018 v ntM         č. 2 s. 18
dne 3. května 2018 v ntM         č. 3 s. 24
dne 18. září 2018 v Muzeu hlavního 
města prahy            č. 5 s. 17

z MuzeJních cest
Výzkum jihokorejského loutkového divadla        č. 2 s. 16

otázkY pro noVé rAdní kuLturY
Mgr. František Jura / olomoucký kraj        č. 1 s. 10

otázkY pro noVé řediteLe
Mgr. tomáš Libánek / Východočeské muzeum 
v pardubicích           č. 1 s. 12
ing. ivo Štěpánek / technické muzeum v Brně      č. 2 s. 12
Mgr. Jan roubínek / památník terezín        č. 3 s. 32
Mgr. pavel rušar / Vlastivědné muzeum 
Jesenicka           č. 4 s. 13
Mgr. roman Malach, ph.d. / Muzeum regionu 
Boskovicka           č. 4 s. 14
doc. Mgr. petr Grulich, ph.d. / 
/ Muzeum východních čech v hradci králové        č. 6 s. 15

nekroLoG
zemřel ředitel Muzea cheb zbyněk černý        č. 1 s. 31
Vzpomínka na dobromilu Brichtovou          č. 2 s. 28

pozVánkY nA VýstAVY
Andrej pešta: Mire sveti / světy Andreje pešty     č. 2 s. 29
cesta za kapitánem nemem         č. 3 s. 33
Výroční výstavy znojemského muzea        č. 3 s. 33
konzervovaná minulost          č. 4 s. 29
100 let + 534 autorů          č. 5 s. 30
Vilém heckel 100           č. 6 s. 31

téMA / noVé expozice
trochu jiné retro            č. 1   s. 2
Jako Fénix z popela           č. 1   s. 3
zkušenosti „malých muzeí“ při tvorbě 
nových expozic            č. 1   s. 4
čapkova strž nově           č. 1   s. 5
dvacáté století v MzM           č. 1   s. 7
nové expozice pobočky Muzea Vysočiny Jihlava   č. 1   s. 8
chyby v expozicích z pohledu porotce GM        č. 1   s. 9

téMA / MuzeA A soukroMý sektor
sektor privátních muzeí v kultuře         č. 2   s. 4
Muzeum cyklistiky v nových hradech        č. 2   s. 6
Mimořádná etnografická akvizice na Vysočině        č. 2   s. 7
projekt retro-use jako zdroj 
rozšiřování sbírkových fondů         č. 2   s. 8
proslulá značka rAko v muzejním prostředí        č. 2   s. 8
Jak rozlišit skutečné muzejní instituce?        č. 2 s. 11

téMA / GLoriA MusAeALis 2017
novinky uplynulého xVi. ročníku         č. 3   s. 4
Výsledky xVi. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2017          č. 3   s. 6
pořadí prvních 10 míst          č. 3 s. 16
na okraj uplynulého xVi. ročníku         č. 3 s. 17
iii. ročník soutěže o nejpopulárnější muzeum        č. 3 s. 13

téMA / ArcheoLoGie
kam s nimi?           č. 4   s. 4
Archeologické muzejní sbírky a skartace materiálu   č. 4   s. 5
znovu nalezený kostel sv. Alžběty v Jilemnici        č. 4   s. 7
unikátní nález bronzových nádob 
z Velkých číčovic           č. 4   s. 8
potřebuje archeologie nový památkový zákon?     č. 4 s. 10
památkový zákon na druhý pokus         č. 4 s. 11

téMA / 100 Let od Vzniku čsr
Bezpečnostní sbory 1918–2018          č. 5   s. 4
Šímova cesta k Vysoké hře           č. 5   s. 6
umění p(r)o práci           č. 5   s. 7
prima sezóna            č. 5   s. 8
Šumpersko v období první 
republiky (1918–1938)           č. 5 s. 10
krásná jizba 1927–1948            č. 5 s. 11
praha 1848 → 1948           č. 5 s. 12

téMA / xii. sněM AMG V Ústí nAd LABeM
z jednání xii. sněmu AMG           č. 6   s. 4
usnesení xii. sněmu AMG           č. 6   s. 6
otázky pro novou exekutivu AMG          č. 6   s. 8
Quest xii. sněmu AMG           č. 6 s. 11
Blahopřání do nového roku          č. 6 s. 12

reJstřík čLánků / Věstník AMG / ročník 2018
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bechyně
Městské muzeum bechyně
Střepy a střípky 7. 3. – 16. 6. 2019

benešov
Muzeum Podblanicka – secesní dům benešov
vyhnaní 2. 2. – 23. 2. 2019
Soňa Hanzlíková: Pachtwork 4. 4. – 12. 5. 2019
Muzeum umění a designu benešov
Šetlík pro mUd 19. 9. 2018 – 3. 3. 2019
miloslav Chlupáč 1920–2008 30. 11. 2018 – 3. 3. 2019
viktória Černegová a olga Sosnowska: 
Regulace blízkosti 28. 2. – 1. 9. 2019
Jaroslav vančát: Interakce 28. 2. – 12. 5. 2019
veronika Bromová: Skenyreality 28. 2. – 12. 5. 2019

beroun
Muzeum českého krasu
matěj Warous a řemeslo 
perníkářské 23. 11. 2018 – 3. 3. 2019
dantom Bohema 18. 1. 2019 – 14. 4. 2019
Prezident T. G. masaryk 4. 10. 2018 – 28. 2. 2019
T. G. masaryk a železnice 4. 10. 2018 – 28. 2. 2019
Salonní vůz T. G. masaryka 4. 10. 2018 – 28. 2. 2019

bílovec
kulturní centrum bílovec
marie videmanová: Tělovost 14. 1. – 22. 3. 2019

blansko
Muzeum blanenska
Nová stálá expozice: Blanenská umělecká litina. 
Z Blanska až na konec světa  od 25. 3. 2019
dějiny udatného českého národa 7. 3. – 2. 6. 2019

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Zlatá éra první republiky 18. 10. 2018 – 28. 2. 2019
Loutková laboratoř I. 31. 1. – 16. 3. 2019
Zrození kovu: Příběh bronzu a železa 22. 3. – 5. 10. 2019
Z minulosti do budoucnosti: od Historického parku Bärnau-
Tachov k ArchaeoCentru Čechy-Bavorsko 22. 3. – 9. 6. 2019
Josef a václav Kašparovi: Bratři ze Žákavy 5. 4. – 18. 5. 2019

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Kouzlo větrných mlýnů 22. 2. – 21. 4. 2019
Židovský obecní dům
Polin: Židé v republice mnoha národů 2. 4. – 30. 6. 2019

brandýs nad labem
Oblastní muzeum Praha-východ
motýli 17. 1. – 17. 3. 2019

brno
Moravská galerie v brně
Jurkovičova vila
A1 architects: v kůži dušana 
Jurkoviče 27. 4. 2018 – 21. 4. 2019
Místodržitelský palác
Josef Šíma: Cesta k vysoké hře 26. 10. 2018 – 24. 2. 2019
Pražákův palác
Tomáš Hlavina: Jedno a mnohé 14. 9. 2018 – 24. 2. 2019
Inez Tuschnerová 14. 9. 2018 – 24. 2. 2019
vladimír Boudník 12. 4. – 10. 8. 2019
Fraser Blocklehurst 12. 4. – 10. 8. 2019

Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
doma u Janáčků 22. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Dietrichsteinský palác
Chvála sběratelství: 200 let služby  
moravské kultuře a vědě 10. 9. 2017 – 30. 6. 2019
Srpen 1968 mezi dějinnými 
osmičkami 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
100. výročí vzniku samostatného 
Československa 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Tradiční lidová kultura: výkladní skříň státu / 
/ vděčný symbol národa 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Jak se poznávali: moravsko-slovenské vztahy 
v letech 1848–1919 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Po stopách našich předků: 
Století 1918–2018 v olomouckém kraji 2. 2. – 28. 2. 2019
Muzeum brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
design a textil očima studentů 22. 2. – 7. 4. 2019
Muzeum města brna
emil Pirchan: „malerfürst“ brněnské 
okružní třídy 21. 3. – 23. 6. 2019
Rok 1918: Co nám válka 
vzala a dala… 3. 5. 2018 – 3. 3. 2019
Vila Tugendhat
výstava filmových kostýmů ze snímku 
Skleněný pokoj 30. 1. – 10. 3. 2019
Muzeum romské kultury
A. Pešta: mire sveti / Světy A. Pešty 23. 3. 2018 – 10. 3. 2019
Lucia Sekerková Bláhová: Ženy predávajúce 
nádej 15. 3. – 14. 4. 2019
Technické muzeum v brně
v těžkých dobách 1918–1919 březen – červen 2019
Průmysl na moravě 23. 10. 2018 – 21. 4. 2019
Hodiny ze Schwarzwaldu 6. 11. 2018 – 21. 4. 2019
Nikola Tesla: muž, který 
rozsvítil svět 18. 12. 2018 – 30. 4. 2019
Louis Braille: Tvůrce šestibodového 
písma pro nevidomé 8. 1. 2019 – 25. 2. 2019
knihovna Jiřího Mahena

Nepál: Nástroje lidové hudby 13. 2. – 13. 3. 2019
Masarykův onkologický ústav

Nepál: Šerpové a šerpové 8. 2. – 5. 3. 2019
Moravská zemská knihovna

Po Nepálu netradičně 4. 2. – 8. 3. 2019
bruntál

Muzeum v Bruntále
PF 2019: Kresba, grafika, malba, objekt 11. 1. – 6. 4. 2019

břeclav
Městské muzeum a galerie břeclav
A. vojtek: Hledání lásky k rodnému kraji 25. 1. – 10. 3. 2019
Lichtenštejnský dům
Cultus1: výstava výtvarných a grafických prací 
studentů SSPŠ Břeclav 8. 2. – 7. 4. 2019
Libuše obrdlíková: ohlédnutí 19. 4. – 2. 6. 2019

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Přemysl otakar II.: Král, rytíř, zakladatel 1. 4. – 16. 6. 2019
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Výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova 197
Petr mirčev: Krása za zraky / Zázraky světa 4. 3. – 31. 3. 2019
výstava výtvarného oboru ZUŠ Čáslav 15. 4. – 28. 4. 2019
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen 1. 4. – 31. 10. 2019

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Řemesla Polabí 2019: městský dům dětí 
a mládeže 16. 3. – 30. 3. 2019
Nepálská „Hora ducha“ 6. 4. – 22. 4. 2019
Střední Čechy během stavovského povstání 
a české války (1618–1621) 27. 4. – 19. 5. 2019

česká lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku 
a Jablonecku 10. 4. – 17. 11. 2019
Ilustrace z knihy ezopových bajek 10. 4. – 23. 6. 2019
galerie chodba

Lukostřelci a ostrostřelci v České Lípě 14. 3. – 31. 12. 2019
obrazy I. Treflové a v. Kiseljova 4. 4. – 16. 6. 2019
Síň Josefa Maštálka

Krajiny a kompozice 7. 3. – 9. 6. 2019
česká Třebová

Městské muzeum
Stromy jako domy 24. 1. – 17. 3. 2019
výtvarná výstava 4. 4. – 26. 5. 2019

české budějovice
alšova jihočeská galerie
wortnerův dům
eliška Stejskalová: Škoda, že nejsi vzhůru 17. 1. – 31. 3. 2019
Radoslav Bigoš 17. 1. – 31. 3. 2019
martin velíšek 11. 4. – 16. 6. 2019
Andrej dubrovský 11. 4. – 16. 6. 2019
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
České šlechtické rodové ražby 
16.–17. století 7. 2. 2018 – 31. 3. 2019
Hokej: Budějický fenomén 21. 12. 2018 – 30. 4. 2019

český Těšín
Muzeum Těšínska
valaši na Těšínsku 28. 3. – 30. 9. 2019

dačice
Městské muzeum a galerie dačice
R. Smetana: muzikolog s fotoaparátem. Fotografická výstava 
z fondu etnografického ústavu mZm 21. 2. – 24. 3. 2019
A přišel jarní sníh: Fotografie Adriany may 31. 3. – 26. 5. 2019
Z šuplíku našich babiček 31. 3. – 22. 4. 2019
Z vulkánovy dílny: Práce uměleckého kováře davida 
Habermanna a obrazy valentina Horby 27. 4. – 26. 5. 2019

děčín
Oblastní muzeum v děčíně
Nová stálá expozice: Gotické umění 
na Děčínsku od 8. 11. 2018
Fotografický ateliér H. eckert 13. 2. – duben 2019
6 vizí skla 20. 2. – 31. 5. 2019

dobrovice
dobrovická muzea
S patchworkovým a eBRU srdcem 
nad vodní hladinou v. březen – květen 2019

Pat a mat 2. 1. – 27. 2. 2019
Kouzelný herbář 11. 3. – 30. 6. 2019
dráteník na vsi 4. 4. – 30. 6. 2019
malování pro radost 10. 4. – 25. 6. 2019

domažlice
Muzeum chodska v domažlicích
Příběhy pošt 1. 12. 2018 – 24. 3. 2019
daleko odtud: Z Floridy do domažlic 5. 4. – 12. 5. 2019
Muzeum Jindřicha Jindřicha
Gabriel varmužová-Nováková: Kresby 
a objekty duben – červen 2019
Květa monhartová: obrazy 10. 1. – 22. 3. 2019
Městská knihovna Boženy Němcové

Tady nová republika 1. 2. – 27. 2. 2019
dvůr králové nad labem

Městské muzeum ve dvoře králové nad labem
od masopustu do velikonoc 15. 2. – 22. 4. 2019
Neprakta 14. 3. – 21. 4. 2019
Umělci – Artysci: Umění nás spojuje 25. 4. – 2. 6. 2019

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
Ze života porcelánového šálku 24. 11. 2018 – 22. 4. 2019
Goethe in Franzensbad 8. 3. – 16. 6. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd-Frýdecký zámek
Společenský život hmyzu 17. 1. – 24. 2. 2019
Štěpán mleczko 31. 1. – 10. 3. 2019
Černobyl: 33 let poté 28. 2. – 24. 3. 2019
vesmírná křídla 22. 3. – 19. 5. 2019
Historie hasičů v okrese Frýdek-místek 28. 3. – 2. 6. 2019
Barokní synagogy v českých zemích 4. 4. – 26. 5. 2019

havířov
Muzeum Těšínska
Výstavní síň Musaion
Funkcionalismus, architektura 
a interiérová kultura 
první republiky 15. 11. 2018 – 31. 3. 2019
dotkni se přírody: Les 25. 4. – 31. 10. 2019

havířov-Životice
Muzeum Těšínska
Památník Životické tragédie
Tragédie v Televågu 5. 2. – 9. 7. 2019
Tragédie v oradur-Sur-Glane: 
10. června 1944 5. 2. – 9. 7. 2019

havlíčkův brod
Muzeum Vysočiny havlíčkův brod
dvořákovy vylomeniny 28. 2. – 18. 5. 2019

hluboká nad Vltavou
alšova jihočeská galerie v hluboké nad Vltavou
meziprůzkumy / Sbírka AJG 1300–2019 od 9. 3. 2019
Alois Kohout 9. 3. – 26. 5. 2019
martin Krajc 6. 4. – 9. 6. 2019
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Zubři 1. 4. – 15. 6. 2019
vladimír Čech: exotická zvířata ve fotografii 1. 4. – 29. 7. 2019

hlučín
Muzeum hlučínska
Lucemburské opráski 20. 2. – 8. 5. 2019
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hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Husitství: 600 let od vzniku českého 
fenoménu 1. 3. – 2. 6. 2019
Sál evropa

Betlémy 30. 11. 2018 – únor 2019
Naše první vozidla 1. 2. – 5. 5. 2019

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
olga Havlová a výbor dobré vůle 1. 4. – 1. 7. 2019
macuya / Svět rudých dřev: 
Ing. Alexander Rollo 1. 1. – 30. 3. 2019
david Sládek: do ulic 3. 11. 2018 – 22. 2. 2019
Snadné je snít: Zdeněk Rubáš 
a Pavla Breuová 24. 2. – 5. 5. 2019

hrabyně
slezské zemské muzeum
Památník ii. světové války
Sedmidenní válka o Těšínsko 11. 4. – 30. 11. 2019
od mnichova k válce 11. 4. – 30. 11. 2019
Návraty lidických dětí 11. 4. – 28. 7. 2019
gen. Lukas a gen. Píka 11. 4. – 30. 11. 2019

hustopeče
Městské muzeum a galerie v hustopečích
milan michna: Zrozeno z ohně 6. 1. – 24. 2. 2019
Libuše obrdlíková: Cesty v kruhu 3. 3. – 24. 3. 2019
výstava výtvarných prací žáků Gymnázia T. G. m., 
CvČ Pavučina a ZUŠ 31. 3. – 21. 4. 2019
akad. soch. František Navrátil 28. 4. – 19. 5. 2019

chlumec nad cidlinou
Městské muzeum loreta
Symboly velikonoc 1. 4. – 18. 4. 2019

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
Brána recyklace 22. 1. – 22. 2. 2019
radnice
Křížová cesta 28. 2. – 27. 4. 2019

chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Tanec kolem baletky: Co se děje 
v restaurátorské dílně? 28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Loutky na frontě 2. 11. 2018 – 1. 9. 2019
regionální muzeum v chrudimi
Fenomén Igráček 31. 1. – 17. 3. 2019
Studnický masopust 12. 2. – 3. 3. 2019

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jablonec nad Nisou: mincovní město 
České republiky (1993–2018) 30. 1. 2018 – 5. 1. 2020
dva v jednom: Český a Slovenský 
design skla (1918–2018) 9. 11. 2018 – 14. 4. 2019

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
dětský svět 18. 10. 2018 – 28. 2. 2019

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Ze života aristokratických dětí 15. 1. – 3. 3. 2019
vyprávěj 29. 1. – 3. 3. 2019

IQ festival 8. 3. – 10. 3. 2019
Samsára: Nepálské dobrodružství 
s fotoaparátem 19. 3. – 12. 5. 2019
vzorná hospodyňka aneb Z domácnosti 
našich babiček 26. 3. – 9. 6. 2019

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Kámen – Kov – Šperk 25. 1. – 10. 3. 2019
Zdeněk Šindlar 8. 3. – 7. 4. 2019
miloslav Stigl: Tváře světa 21. 3. – 12. 5. 2019
František max (1895–1969) 12. 4. – 19. 5. 2019
Zámecká galerie
Jaroslav Šámal: Z domova i cest 20. 1. – 3. 3. 2019

Jihlava
dům gustava Mahlera
Nová stálá expozice: Jan Koblasa. Realizace 
parku a pomníku Gustava Mahlera od 6. 11. 2018
Tomáš Pilař: Krajina 6. 2. – 30. 3. 2019
Uwe Bressnik / Keith Rowe: 
Hudba před i za objektem  18. 4. – 23. 6. 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava
Legendy v miniatuře 11. 1. – 8. 5. 2019
Kočárky babičky Boženky 17. 1. – 19. 3. 2019
Karty v Jihlavě 18. 1. – 17. 3. 2019
Na Slovácku 7. 2. – 7. 4. 2019
Sudý svět 19. 2. – 31. 3. 2019
Lidová malírna v Telči 29. 3. – 26. 5. 2019
Fotografická sklizeň SUŠ grafické 
v Jihlavě 2. 4. – 12. 5. 2019
Svět středověkých her 4. 4. – 23. 6. 2019
Utajení obyvatelé sakrálních objektů 
Arcidiecéze olomoucké 11. 4. – 16. 6. 2019

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
velká válka: 100. výročí ukončení 25. 10. 2018 – 24. 2. 2019

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Skleněný déšť z nebes 13. 1. – 24. 2. 2019
BhaBhines aneb Jak vidíme svět 9. 2. – 31. 3. 2019
Za císaře pána: Krása rakousko-uherských 
řádů a vyznamenání 23. 2. – 28. 4. 2019
okno do krajiny Jílovska: dvacet let činnosti 
obnoveného okrašlovacího spolku 2. 3. – 7. 4. 2019
ovidius: Básník rozkoše, proměn 
i smutku 16. 3. – 26. 5. 2019
Archeologické dědictví Sýrie: Archeologické nálezy 
v době krize 2011–2015 6. 4. – 26. 5. 2019
velikonoční výstava 13. 4. – 28. 4. 2019

kamenický šenov
sklářské muzeum kamenický šenov
Studio vedvou 31. 3. – 26. 5. 2019

karlovy Vary
Muzeum karlovy Vary
Zimní radovánky: Zima v Krušnohoří 
na přelomu 19. a 20. století 13. 12. 2018 – 24. 2. 2019

karviná-Fryštát
Výstavní síň interklub karviná
Podmalby na skle 19. 2. – 31. 7. 2019
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kladno
sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
velikonoce na pohlednicích 1. 2. – 21. 4. 2019
Seskokem seskok 22. 2. – 28. 4. 2019

klatovy
galerie klatovy / klenová
galerie U Bílého jednorožce
milan Knížák: Žít jinak 9. 2. – 7. 4. 2019

klenová
galerie klatovy / klenová
Cesta 2019 31. 3. – 19. 5. 2019
Linoryt II. 31. 3. – 26. 5. 2019
Fotografové ze sbírek 31. 3. – 26. 5. 2019

kopřivnice
regionální muzeum v kopřivnici
Josef Blecha: Karikatura v hudbě / 
/ Hudba v karikatuře 1. 2. – 24. 3. 2019
Technické muzeum Tatra
ohlédnutí 1978–2018 30. 11. 2018 – 30. 3. 2019

králíky
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub 
k-s 14 „u cihelny“
Nová stálá expozice: Východočeský památník 
celnictví od 20. 9. 2018

kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v kralupech nad Vltavou
otakar Čemus: ohlédnutí 24. 1. – 2. 3. 2019
Klubíčko se vrací 21. 3. – 18. 5. 2019

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Josef Ruszelák: Pootevřeno do života 
malíře a grafika 15. 2. – 31. 3. 2019
Jarmila Haldová: Čeští panovníci 27. 2. – 19. 5. 2019
výtvarné práce žáků ZŠ Zachar 13. 4. – 28. 4. 2019

kutná hora
české muzeum stříbra
miroslav marschal: Abstraktní krajina 2. 4. – 2. 6. 2019
kamenný dům
Kouzlo sklářského řemesla 2. 4. – 30. 11. 2019
Tylův dům
Jan Steiner: Grafika 2. 4. – 2. 6. 2019
galerie středočeského kraje
Alej světců 25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Ladislav Šaloun: dotek osudu 28. 10. 2018 – 24. 2. 2019
Jiří Sozanský: Signum actu / 
/ Znamení činu 25. 11. 2018 – 17. 3. 2019
vratislav Nechleba: Tajemná tvář 25. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Richard Kočí a Pavel Trnka: 
Skrz naskrz 24. 2. – 28. 4. 2019
Pavel Tichoň: Nevědoucí nevědění 24. 2. – 28. 4. 2019
Czechia No. 7 24. 2. – 28. 4. 2019
martin velíšek: möbel 24. 2. – 28. 4. 2019

kyjov
Vlastivědné muzeum kyjov
Krása ukrytá nejen v jehlicích 17. 2. – 3. 4. 2019

lešná
Muzeum regionu Valašsko
origami 5. 4. – 26. 5. 2019

letohrad
Městské muzeum letohrad
Pozor, žáby 17. 1. – 16. 3. 2019
Jaro v muzeu 3. 4. – 20. 4. 2019
Kroje z našich sbírek 3. 4. – 12. 6. 2019
Svatba aneb Jak šel čas 18. 4. – 19. 5. 2019
výstava dortů 27. 4. – 27. 4. 2019

lidice
Památník lidice
Ještě jsme ve válce 7. 1. – 20. 3. 2019
vzpomínky 25. 3. – 22. 5. 2019
Lidická galerie
martin Zet: S Čechy jsem skončil 14. 12. 2018 – 28. 4. 2019

litoměřice
Oblastní muzeum v litoměřicích
Jak šel čas … s muzeem 20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Sklo ve službách politiky 25. 10. 2018 – 24. 3. 2019
Za orchidejemi Českého středohoří 17. 1. – 24. 3. 2019
Thonetky: Svět ohýbaného nábytku 11. 4. – 1. 9. 2019

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
vznik ČSR očima Quidona Šimka 13. 10. 2018 – 24. 2. 2019
Barbaři v pohybu 10. 2. – 12. 5. 2019

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
modely hradů, zámků a kostelů 
Českého ráje 10. 2. – 21. 4. 2019

loštice
Památník adolfa kašpara v lošticích
Les objektivem lesníků KŘ Šumperk 22. 2. – 28. 4. 2019

louny
galerie benedikta rejta v lounech
emil Filla: meziválečná tvorba / 
/ Ruská revoluční avantgarda 14. 10. 2018 – 31. 12. 2019
Oblastní muzeum v lounech
Hlavolamy 15. 1. – 31. 3. 2019
Není vejce jako vejce 13. 2. – 28. 4. 2019

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

lysá nad labem
Muzeum bedřicha hrozného
Krajina kreslená a malovaná 26. 1. – 24. 3. 2019
moje propiska 13. 4. – 15. 6. 2019

Malenovice
hrad Malenovice
malenovský krúžek 1. 4. – 31. 10. 2019

Mariánská Týnice-kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Lidová architektura Plzeňského kraje 8. 1. – 28. 4. 2019
Jubilanti HoLLARu 2019 30. 4. – 26. 5. 2019

Mělník
regionální muzeum Mělník
Patagonie 5. 2. – 10. 3. 2019
Kašpárkův rok 2018 obrazem 7. 2. – 3. 3. 2019
voda 5. 3. – 31. 3. 2019
Jak se žilo za protektorátu? 12. 3. – 7. 4. 2019
Nespoutaná řeka 5. 4. – 9. 6. 2019
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Mladá boleslav
Městský palác Templ
Život v kovu a sklu 15. 1. – 3. 3. 2019
Lukáš Císař: Papír na papíře 14. 2. – 17. 4. 2019
Muzeum Mladoboleslavska
Jaroslav Panuška 1. 3. – 12. 5. 2019
osobnosti mladé Boleslavi 1. 3. – 31. 12. 2019
Jak šel čas... Jaselská ulice 7. 3. – 5. 5. 2019
mladá Boleslav inspiruje: eduard Štorch 21. 3. – 31. 12. 2019
Strenický potok 13. 4. – 31. 12. 2019
škOda Muzeum
david Černý: Český betlém leden – prosinec 2019
První kilometry v první republice 23. 10. 2018 – 28. 4. 2019

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
Křídla v průběhu času 18. 1. – 7. 4. 2019

Náchod
regionální muzeum v Náchodě
Jiří Jan oktavián Farský: Kterým se 
nikdo neklaní… 29. 3. – 31. 5. 2019
Výstavní síň
Z formy na stůl: Jak se odlil 
porcelánový hrnek 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Náchodské výtvarné jaro 5. 4. – 5. 5. 2019

Napajedla
Muzeum Napajedla
Zmatené peníze 21. 2. – 24. 3. 2019
Zbraně a zbroj od starověku 
po současnost 28. 3. – 26. 5. 2019

Nové Město na Moravě
horácká galerie v Novém Městě na Moravě
vybraná výročí 2019 13. 1. – 17. 3. 2019
vladimír Hanuš: malé události 31. 1. – 31. 3. 2019
Photographia natura 2018 7. 2. – 31. 3. 2019
František dörfl: Grafika, pastely, objekty 21. 3. – 2. 6. 2019
CHRoNoS: Benda, Kanta, 
Štěpánek, vašica 4. 4. – 16. 6. 2019
Bohuslav martinů: obrázky kreslící 9. 4. – 2. 6. 2019
horácké muzeum
140 let Sboru dobrovolných hasičů 
v Novém městě na moravě 28. 2. – 16. 6. 2019

Nové strašecí
Muzeum Nové strašecí
Fenomén meRKUR 8. 2. – 17. 3. 2019

Nový bor
sklářské muzeum Nový bor
Jiří Pačinek: Skleněný zvěřinec 22. 2. – 24. 5. 2019

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Porcelánka Ćmielow: Polský národní klenot 20. 1. – 17. 3. 2019

Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Železnice a Nymburk 1. 2. – 30. 6. 2019

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Bob dylan: on the Road 6. 2. – 14. 4. 2019
Lidový oděv na moravě 22. 2. – 28. 4. 2019
Giganti doby ledové 2 26. 4. – 23. 6. 2019

Opava
slezské zemské muzeum
Československá státní hranice 
a Slezsko 11. 11. 2018 – 3. 3. 2019
Stolování všední a sváteční: Příběh fajánse, 
majoliky a porcelánu 20. 11. 2018 – 15. 5. 2019
Antonín Satke: Střípky z mozaiky života a díla 
slezského folkloristy a etnografa 22. 11. 2018 – 14. 4. 2019
Knihy džunglí 5. 12. 2018 – 1. 9. 2019
Znějící krása aneb Um(ění) mistrů houslařů: 
Houslařská tradice ve Slezsku 23. 1. – 12. 5. 2019
můj svět 5. 3. – 24. 3. 2019
Krajina poznamenaná uhlím 28. 3. – 1. 9. 2019
Sady U Muzea

Legionářské muzeum: 
1928–1938–2018 27. 10. 2018 – 7. 3. 2019
Památník Petra Bezruče
Slezsko v pohádkách a pověstech 29. 1. – 30. 4. 2019

Orlová-lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska
Neklidné hranice 23. 1. – 30. 6. 2019

Ostrava
Ostravské muzeum
Sopky v geologické historii moravy 
a Slezska 8. 1. – 3. 3. 2019
milan Fiala: Pustotina 28. 1. – 3. 3. 2019

Ostroh
hrad Ostroh (seeberg)
manželé vášovi: Srdeční záležitost 23. 3. – 5. 6. 2019

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Ladislav machoň a Pardubice 17. 10. 2018 – 10. 3. 2019
Křehké sny modernity 17. 10. 2018 – 10. 3. 2019
Dům U Jonáše
Staré Pardubice očima malířů 14. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Východočeské muzeum v Pardubicích
Lidé Barmy: Fotografie v. Lemberka 18. 5. 2018 – 28. 4. 2019

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
velká válka: Rok 1918 květen 2018 – květen 2019
Je to v nás vol. II 23. 1. – 17. 3. 2019
Látky s vůní kadidla 26. 3. – 5. 5. 2019

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

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Jitex 70: Průmysl / město / Lidé 1. 3. – 26. 5. 2019
Lucie Linden 1. 3. – 26. 5. 2019
Písecká móda před Jitexem 1. 3. – 26. 5. 2019

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Pracovna republiky. Architektura Plzně 
v letech 1918–1938 21. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Západočeské muzeum v Plzni
Jan Koula: Národopisec a novorenesančník / 
/ 100 let od úmrtí 23. 2. – 8. 9. 2019
Slované: Čechy / Bavorsko 14. 3. – 9. 6. 2019
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Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Autorská výstava Unie výtvarných umělců 2. 4. – 12. 5. 2019
Národopisné muzeum Plzeňska
Nová stálá expozice: Rok na vsi aneb 
Od Martina do Martina od 11. 12. 2018
výstava pivních lahví duben – červen 2019
Zaniklý svět Stolních společností aneb 
Sociální síť před sto lety 5. 10. 2018 – 23. 6. 2019
Sluneční hodiny 5. 12. 2018 – 3. 3. 2019
Život je sladký: Cukráři jedou, 
perníky vezou 1. 2. – 5. 5. 2019
úprava hradu Buben Klubem čs. turistů 
na historické fotografii 15. 3. – 30. 6. 2019

Poděbrady
Polabské muzeum
Poděbrady v obrazech 19. 1. – 26. 5. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Šárka Hrouzková: výběr 
z tvorby 2008–2018 13. 1. – 31. 3. 2019
Jak se žilo na hradě a jak v podhradí? 2. 2. – 10. 4. 2019

Polná
Městské muzeum Polná
Sladké mlsání 1. 4. – 18. 5. 2019

Prace u brna
Památník Mohyla míru
Proměny Brna II aneb Brno napoleonské 29. 1. – 12. 5. 2019

Praha
galerie hlavního města Prahy
Bílkova vila
Grafická dílna Františka Bílka: 
Grafiky a štočky 1. 5. 2018 – 29. 3. 2020
colloredo-Mansfeldský palác
Éntomos: Hulačová / Keresztes / 
/ Janoušek 21. 11. 2018 – 3. 3. 2019
Roman Štětina: Předmluva 21. 11. 2018 – 24. 2. 2019
Start Up / eliška Havlíková: 
mít chuť / Jít dál 24. 1. – 24. 3. 2019
Dům fotografie
Jiří Hanke: Fotografie 1973–2018 19. 3. – 18. 8. 2019
Dům U kamenného zvonu
Sonda 1: Příběh slovenského (post)konceptuálního 
umění 12. 12. 2018 – 31. 3. 2019
Městská knihovna
Transformace geometrie: Sbírka S. Grauwinkela (Berlín) 
a m. velfla (Praha) 28. 11. 2018 – 31. 3. 2019
Umění a revoluce 
v Portugalsku a Československu 30. 4. – 29. 9. 2019
Trojský zámek
Aleš Hnízdil / Jiří Kačer 29. 3. – 3. 11. 2019
galerie kritiků
12. cena kritiky za mladou malbu 2019 30. 1. – 10. 3. 2019
Museum kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Síla činu: Jan Palach a Jan Zajíc 
v umění v letech 1969–2009 19. 1. – 24. 3. 2019
vitální kolaps 26. 1. – 24. 3. 2019
vladislav mirvald 5. 2. – 10. 3. 2019
vladimír Kopecký: Střet barev 5. 2. – 2. 6. 2019

Jiří valenta: dech ikon / Řeč meditace 5. 2. – 7. 4. 2019
Praha byla krásnější než Řím: 
Angelo maria Ripellino 9. 2. – 12. 5. 2019
Rafani o nevyvratitelnosti 15. 3. – 16. 6. 2019
Sochař Jiří Seifert (1932–1999) 6. 4. – 16. 6. 2019
Museum Montanelli
east of eden: Richard Stipl / 
/ Josef Zlamal 28. 9. 2018 – 26. 5. 2019
Muzeum hlavního města Prahy
Praha 1848–>1918 13. 6. 2018 – 24. 2. 2019
Zlatá Praha 5. 12. 2018 – 31. 3. 2019
vyzvání k tanci: Taneční pořádky a vějíře 
druhé poloviny 19. století 7. 1. – 1. 4. 2019
Dům U Zlatého prstenu
The Tap Tap v muzeu: 
Příběh super kapely 12. 12. 2018 – 24. 3. 2019
Studijní a dokumentační centrum Norbertov
B. Rothmayerová Horneková a A. masaryková: Svěřenkyně 
a mentor (1926–1939) 1. 11. 2018 – 29. 9. 2019
Zámecký areál ctěnice
Broučci architekta Zdeňka 
Podhůrského 23. 10. 2018 – 3. 3. 2019
Pohádkový nový rok 20. 1. – 17. 3. 2019
Muzeum Policie čr
Křižovatka cest leden – červen 2019
Sto let bezpečnostních sborů aneb 
od četnictva k policii 18. 4. 2018 – 30. 6. 2019
Příroda na prodej? 1. 2. – 31. 3. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby 
uniformovaných knoflíků 23. 2. – 31. 8. 2019
Národní galerie v Praze
Palác kinských
Bonjour, monsieur Gauguin: Čeští umělci 
v Bretani 1850–1950 16. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Salmovský palác
Salm modern #1: možnosti dialogu 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Valdštejnská jízdárna
Josef Šíma: Cesta k vysoké hře 19. 4. – 30. 7. 2019
Veletržní palác
Nová stálá expozice: 1918–1938 / 
/ První republika od 24. 10. 2018
400 ASA: Fotografie 8. 3. – 8. 9. 2019
Národní knihovna české republiky
dušan Karpatský: Známý i neznámý 1. 2. – 16. 3. 2019
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. a. komenského
od školdozorce k inspektorovi 1. 2. – 22. 4. 2019
Národní technické muzeum
made in Czechoslovakia aneb 
Průmysl, který dobyl svět 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Pražské vzorkové veletrhy 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Automobilový závod 1000 mil 
československých 6. 11. 2018 – 10. 3. 2019
katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha

Svatovítské varhany 18. 12. 2018 – 31. 3. 2019
Národní zemědělské muzeum Praha
Fenomén zemědělství 28. 9. 2018 – 30. 6. 2019
Kouzlo historické techniky 23. 4. – 9. 6. 2019
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Novoměstská radnice
Ivan Brtna: Akademický malíř 7. 2. – 28. 2. 2019
Studentský design 2019 26. 2. – 14. 3. 2019
Konjunkce: Lucie voráčková / 
/ Jaroslav václavík 6. 3. – 24. 3. 2019
Photocontest 22. 3. – 31. 3. 2019
To je hlína 2. 4. – 28. 4. 2019
Ivan Bukovský (straší) ve věži 4. 4. – 3. 5. 2019
Poštovní muzeum
100 let – 534 autorů 17. 11. 2018 – 20. 3. 2019
Šest pohlednic 3. 4. – 7. 7. 2019
uměleckoprůmyslové museum v Praze
Legenda české módy: 
Hana Podolská 30. 8. 2018 – 19. 5. 2019
Krásná jizba: družstevní práce 1927–1948 / 
/ design pro demokracii 13. 9. 2018 – 19. 5. 2019
Sklo & kov: Jiří Harcuba 90 27. 11. 2018 – 30. 4. 2019
chvalský zámek
Svět kostiček 12. 1. – 14. 4. 2019
Umění loutky 20. 4. – 25. 8. 2019

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
obrazy života Alžběty Zelené 15. 2. – 21. 4. 2019
evžen Hanzalík: Tvorba 7. 3. – 21. 4. 2019
Špalíček
děvčata z pokoje 28, L 410 Terezín 1. 2. – 31. 3. 2019
Barevný svět přírody 4. 4. – 23. 6. 2019

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Život v měšťanské domácnosti 
po první světové válce  27. 11. 2018 – 10. 3. 2019
Jana Kotová-Kouřilová: 
obrazy starého Tišnova 15. 1. – 24. 2. 2019
Tajemný les 5. 2. – 7. 4. 2019
Cesty do pravěku aneb 
ve stopách Zdeňka Buriana 9. 4. – 10. 11. 2019

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Příběhy z Pravěku 1. 11. 2018 – 31. 3. 2019
máj lásky čas 1. 2. – 7. 4. 2019
Umění žít: dana Hlobilová 14. 2. – 16. 6. 2019
Přec mé srdce láskou hoří: 
v máchových stopách 7. 3. – 31. 7. 2019
Šejdíři a šizuňkové: 
Střípky z historie falšování  12. 4. – 27. 10. 2019
orNiS – ornitologická stanice
výstava o dravcích a sovách 1. 4. – 31. 10. 2019

Přerov nad labem
Polabské národopisné muzeum
Kraslice 23. 3. – 31. 5. 2019
Slavnosti a oslavy 
na polabském venkově ve 20. století 23. 3. – 31. 10. 2019
Jaro na vsi 23. 3. – 30. 4. 2019
Řemesla našich předků 5. 4. – 1. 9. 2019

Přeštice
dům historie Přešticka
Papírové království Richarda vyškovského 19. 1. – 24. 3. 2019
100 let elektřiny pro západní Čechy 19. 1. – 24. 2. 2019

vážím, vážíš, vážíme 6. 4. – 26. 5. 2019
Perem / Štětcem: marie Zajíčková 6. 4. – 26. 5. 2019

Příbor
Muzeum a pamětní síň sigmunda Freuda
Zboží ukryté v roce 1938 13. 11. 2018 – 1. 6. 2019

Příbram
galerie Františka drtikola Příbram
Czech Press Photo 2018 8. 2. – 31. 3. 2019
hornické muzeum Příbram
doprovodné rudy v příbramském 
uranovém revíru 1. 2. – 27. 12. 2019
Císařův kamnář: o nálezech 
kachlových kamen na Příbramsku 5. 3. – 14. 7. 2019
svatohorské poutní muzeum
40. výročí požáru Svaté Hory 27. 4. 2018 – 31. 12. 2019
václav Havel: Politika a svědomí 20. 1. – 30. 4. 2019

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
vlajky, vlajte! Státní symboly 
včera a dnes 24. 10. 2018 – 10. 3. 2019
Kašpárkův svět pohádek 27. 3. – 13. 10. 2019
Brána moudrosti otevřená 11. 4. – 27. 10. 2019
Skácelové: Ke kořenům 17. 4. – 27. 10. 2019

rakovník
Muzeum T. g. M. rakovník
Roman Kárník: obrazy 18. 1. – 3. 3. 2019
Fenomén meRKUR 7. 2. – 17. 3. 2019
galerie Samson – cafeé
Památky osiřelé 8. 1. – 8. 3. 2019
rabasova galerie rakovník
mezinárodní soutěž ex libris: 
Ke 37. světovému kongresu F. I. S. A. e. 17. 1. – 24. 3. 2019
vilém Žák: Afrika 28. 3. – 9. 6. 2019
Nová síň pod Vysokou bránou
vojtěch Horálek: Sluneční lázně 15. 2. – 31. 3. 2019
Výstavní síň na radnici
Jaroslav Hruška, Svatopluk Šalda: 
Krajiny vzdálené i blízké 24. 1. – 24. 2. 2019
Jindřich Richter: Fotografie 28. 2. – 7. 4. 2019

rokycany
Muzeum dr. bohuslava horáka v rokycanech
vladimír Jiránek březen – květen 2019
100 let skautingu v Rokycanech 15. 2. – 31. 5. 2019
Výstavní síň ul. Josefa knihy 146

eva Roučka: dobře naplněný život 22. 2. – 26. 5. 2019
rokytnice v Orlických horách

sýpka – Muzeum Orlických hor
Hrad vízmburk: České Pompeje 9. 1. – 27. 2. 2019

roudnice nad labem
galerie moderního umění v roudnici nad labem
v. Cigler / michal motyčka: Světelné pole 21. 2. – 5. 5. 2019
Podřipské muzeum
od marie Terezie po dnešek: 
vysvědčení v proměnách času 18. 1. – 29. 3. 2019

roztoky u Prahy
středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Prima sezóna: vily v okolí Prahy / Interiérový 
a oděvní design první republiky 5. 10. 2018 – 3. 3. 2019
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Fenomén Felkl: 
Proslulá továrna na výrobu glóbů 8. 3. – 8. 9. 2019
J. B. Foerster: Hudební skladatel 
z okruhu Zdenky Braunerové 5. 4. – 3. 11. 2019
Zachuchleno. Příběh animace / 
/ Animace příběhu 26. 4. 2019 – 26. 1. 2020

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
výstava ZŠ J. J. Ryby 19. 3. – 23. 4. 2019
výstava ZUŠ J. J. Ryby 30. 4. – 31. 5. 2019

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Slatinský rok miloslava Holého 26. 4. – 16. 6. 2019
Umění akce ve východních Čechách 26. 4. – 16. 6. 2019
Josef Holub: Z krajinářského 
díla (1870–1957) 26. 4. – 15. 9. 2019
Zašitá krása v krajce 26. 4. – 27. 10. 2019

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Ludvík Grym: Brundibár z ghetta 2. 2. – 28. 2. 2019
Inge Kosková a Jan Naš 2. 2. – 28. 2. 2019
Terezka divišová / Karel Štědrý 3. 3. – 31. 3. 2019
Jak vidím Jeseníky 7. 3. – 31. 3. 2019
Archeologické nálezy od detektorářů 4. 4. – 29. 5. 2019
marcel Bárta 6. 4. – 28. 4. 2019

říčany
Muzeum říčany
Živá Amazonie 19. 2. – 20. 6. 2019

sedlčany
Městské muzeum sedlčany
Pestrý svět našich motýlů 15. 1. – 1. 3. 2019
Hrátky s drátky 7. 3. – 28. 4. 2019

semily
Muzeum a Pojizerská galerie semily
F. L. Rieger: 
Největší semilský rodák 7. 12. 2018 – 26. 5. 2019
vynálezci a šikulové ze Semil a okolí 1. 2. – 26. 5. 2019
Kamil voděra: Černobílej svět 1. 2. – 7. 4. 2019
Luboš Bucek: obrazy a grafika 23. 2. – 28. 4. 2019

slaný
Vlastivědné muzeum ve slaném
Pohledy z bojiště: 1. světová válka ve fotografii 
a korespondenci ze Slánska 25. 10. 2018 – 24. 2. 2019

slavkov u brna
Zámek slavkov – austerlitz
Fenomén meRKUR 21. 3. – 30. 6. 2019

soběslav
blatské muzeum v soběslavi a Veselí nad lužnicí
ejhle člověk 27. 4. – 1. 6. 2019

sokolov
Muzeum sokolov
Renata Jedličková: S tužkou a štětcem 
naším krajem 6. 2. – 31. 3. 2019
výstava fotoklubu Sokolov a jeho partnerů 6. 4. – 5. 5. 2019
Zmatené peníze 10. 4. – 23. 6. 2019

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

stěbořice
arboretum Nový dvůr
První skleníková expozice  1. 5. 2017 – 3. 3. 2019
Zvířata a jejich děti 24. 5. 2017 – 3. 3. 2019
Příběhy z herbáře 1. 4. – 31. 12. 2019
Náš les 1. 4. – 31. 12. 2019

strakonice
Muzeum středního Pootaví strakonice
Strakonicko a vznik protektorátu 
Čechy a morava 14. 3. – 16. 6. 2019
velikonoční výstava 3. 4. – 22. 4. 2019

strážnice
Městské muzeum strážnice
výstava obrazů Bohumila megy 20. 1. – 28. 3. 2019
Krojované panenky 14. 4. – 26. 5. 2019
Napijme sa, ale z čeho? duben – září 2019

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
očima ženy: 
osudové i všední dny 
stoleté republiky v životě žen 31. 10. 2018 – 10. 3. 2019
Četníci (nejen) ze Šlapanic 23. 3. – 19. 5. 2019
Stopa: vyřeš zločin! 23. 3. – 19. 5. 2019

šumperk
Vlastivědné muzeum v šumperku
Retrogaming 29. 1. – 12. 5. 2019
Napříč říší magie 7. 2. – 28. 4. 2019
vzpomínky na velehory 
v černobílé fotografii Jana Červinky: 
výběr z archivu (1950–1987) 8. 2. – 31. 3. 2019
Šumperk, inspirující brána Jeseníků 15. 2. – 31. 3. 2019
ve jménu života vašeho: Hořím! 25. 2. – 24. 3. 2019

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Po stopách brouka Pytlíka 8. 1. – 24. 2. 2019
Třicetiletá válka na česko-bavorské 
hranici 16. 1. – 26. 2. 2019
výstava komiksů R. Wilflingové 27. 4. – 17. 6. 2019

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Teplice za 1. republiky 19. 10. 2018 – 25. 2. 2019

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Světlo a stíny 10. 1. – 6. 3. 2019
Humanita 10. 1. – 6. 3. 2019
Zasnoubena se smrtí 14. 3. – 2. 6. 2019
Muzeum ghetta
Rodinný tábor 5. 2. – 14. 3. 2019
Trude Sojka: Holocaust a mateřství 29. 3. – 9. 6. 2019

Trutnov
galerie města Trutnova
Jaroslav Jirman: 
Lidé a hory Kanady 17. 1. – 10. 3. 2019

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Herzan: Stavitelský rod z Třebíče 25. 1. – 31. 3. 2019
Jan Sucharda: Island 18. 1. – 3. 3. 2019
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Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Z vrcholů Pyrenejí 11. 1. – 24. 2. 2019
Poklady podzemí: 10 let archeologických nálezů 
v Pojizeří 25. 1. – 31. 3. 2019
mezinárodní výtvarný salón dětí a mládeže 
Jawor-Turnov 2018 28. 2. – 31. 3. 2019
Zkamenělé stopy aneb Po stopách dávných 
živočichů 4. 4. – 30. 6. 2019
Jiří Plátek: Knižní vazba 11. 4. – 9. 6. 2019
J. Soukup: Glyptik, šperkař, sklář, medailér 11. 4. – 19. 5. 2019
Luminiscence: Cesta světla 18. 5. 2018 – 31. 12. 2019

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

uherské hradiště
slovácké muzeum v uherském hradišti
Krojové eldorado: Národopisné fotografie 
Josefa Klvani 7. 3. – 30. 6. 2019
Umění pravěku: Pravěk umění 11. 4. – 22. 9. 2019
galerie Slováckého muzea
Prague stuckists 31. 1. – 17. 3. 2019
vladimír Groš a jeho žáci 31. 1. – 17. 3. 2019
Textile Art of Today: 5. ročník mezinárodní výstavy 
umělecké textilní tvorby 18. 4. – 23. 6. 2019

uherský brod
Muzeum Jana amose komenského
Šaty dělají člověka 
aneb móda první republiky 27. 10. 2018 – 28. 4. 2019

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Klaus Horstmann-Czech: 
dialog s časem 3. 11. 2011 – 31. 12. 2019
Schichtova epopej 28. 11. 2018 – 30. 6. 2019
Pražské vzpomínky 5. 2. – 3. 3. 2019
Trpaslíci 1. 3. – 11. 8. 2019

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Nová stálá expozice: Ústecké betlémy od 13. 12. 2018
Půvab dřevěné hračky 13. 12. 2018 – 24. 2. 2019
Krajinka v zimním hávu 1. 2. – 24. 2. 2019
100 let Českého červeného kříže 1. 2. – 24. 3. 2019
Antické tragédie na prknech 
ousteckého divadla 1. 2. – 31. 8. 2019
Tibet 7. 3. – 9. 6. 2019
Koloniál Petra Bajzy 4. 4. – 9. 6. 2019

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Poklady podorlických svatostánků 19. 1. – 21. 4. 2019

Velvary
Městské muzeum Velvary
výstava obrazů Petra Bareše 
z 60. a 70. let 2. 2. – 30. 3. 2019
Sport ve velvarech 15. 4. – 30. 6. 2019

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u šumperka
Je to chůze po tom světě aneb 
Turistika dříve a dnes 4. 10. 2018 – 28. 2. 2019

masarykovy mosty 26. 10. 2018 – 23. 2. 2019
Jantarovou stezkou 11. 3. – 1. 6. 2019
Z historie tzv. Baťovy 
(československé) dálnice 5. 4. – 21. 9. 2019
Z historie drátěných těžních lan 16. 4. – 30. 8. 2019

Vinařice u kladna
hornický skanzen Mayrau
viktor mácha: Hutě 4. 11. 2018 – 17. 3. 2019
Práce studentů Fakulty architektury 
ČvUT v Praze 24. 3. – 30. 4. 2019

Vítkov
Městské muzeum Vítkov
Jan Zajíc 22. 2. – 22. 3. 2019

Vlašim
Muzeum Podblanicka
malujeme s muzeem 14. 2. – 10. 3. 2019
II. výtvarný salon kursů kresby 14. 3. – 7. 4. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
volání dálek 8. 1. – 7. 3. 2019
Slované v jižních Čechách ve spolupráci 
s Prachatickým muzeem 5. 2. – 24. 3. 2019
Skupina TeryFoto Písek 31. 3. – 5. 5. 2019
Historie kanoistiky ve vodňanech 8. 4. – 30. 6. 2019
infocentrum

Indiánské motivy 14. 1. – 31. 3. 2019
Synagoga
Barvy srdce 28. 4. – 16. 6. 2019

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

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Peter demek: Lucerny smrti 4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
Jiří Kubelka: Kruh 11. 11. 2018 – 30. 3. 2019
Přírůstky (2016–2018) 30. 11. 2018 – 30. 3. 2019
Absolventská výstava ZUŠ 31. 1. – 2. 3. 2019

Vrchlabí
krkonošské muzeum – čtyři historické domy
vrchlabsko na obrazech Jana Šmída 5. 2. – 31. 5. 2019
mendřický Jan: Fotografie 11. 2. – 28. 4. 2019

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
dřevořezba 1. 12. 2018 – 10. 3. 2019
Interfotoklub vsetín 2018 27. 1. – 31. 3. 2019
Kraslice a drátenictví 2. 3. – 5. 5. 2019
(Ne)Rozumím ti: ZŠ Turkmenská 16. 3. – 23. 6. 2019
Introspektiva 7. 4. – 30. 6. 2019

Vysoké Mýto
regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Rozmanitosti Čech, moravy a Slezska 
podle Bohuslava Balbína 3. 2. – 28. 2. 2019
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redakce: Monika Benčová, Anna komárková
Asociace muzeí a galerií čr, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 praha 1
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redakční rada: Luděk Beneš, Milena Burdychová, eva dittertová, hana dvořáková, Magdalena elznicová Mikesková, 
zdeněk Freisleben, hana Garncarzová, Jana hutníková, Anna komárková, zita suchánková
grafická úprava čísla: Monika Benčová, Anna komárková
obálka: příklad expozice uplatňující učení objevováním. hall of Biodiversity, Museu de história natural e da ciência 
da universidade do porto. Foto: Monika Mikulášková.
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Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás 24. 2. – 21. 4. 2019
mozaika tradiční lidové kultury 
Pardubického kraje 3. 3. – 21. 4. 2019
Muzeum českého karosářství
Historie Karosářské firmy Brožík Plzeň 3. 3. – 31. 12. 2019

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Jak šel čas s lékárnou 25. 5. 2018 – 31. 5. 2019

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Zámek ve vyškově 23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Smím prosit? 10. 1. – 24. 2. 2019
Jan Palach 1969 15. 1. – 24. 2. 2019
Židovské tradice a zvyky 1. 2. – 24. 3. 2019
dioráma Život Kristův 5. 3. – 22. 4. 2019
ochrana přírody 8. 3. – 1. 5. 2019
Tragédie Lidic 2. 4. – 23. 6. 2019

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Kresby dětí mŠ a ZŠ Jestřebí 10. 1. – 3. 3. 2019
Šumpersko v období 
první republiky (1918–1938) 7. 2. – 7. 4. 2019

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
mlýnky z dob našich předků 6. 2. – 3. 3. 2019

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Aaltova příroda 5. 12. 2018 – 10. 3. 2019
Peter Rónai: Náletová dřevina 16. 1. – 24. 3. 2019
miloš Jiránek (1875–1911): Tichý hlas 20. 2. – 5. 5. 2019
eTA: Umění (a) spotřebiče 20. 3. – 12. 5. 2019
Bytová soutěž firmy Baťa v roce 1935 3. 4. – 9. 6. 2019
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
miroslav Zikmund: 100 let 18. 1. – 5. 5. 2019

mluvit je výhradním právem žactva 14. 2. – 14. 4. 2019
všechny cesty vedou 
do obchodního domu Baťa 15. 2. – 2. 6. 2019
Historické hudební nástroje 26. 4. – 7. 7. 2019

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Pecunia non olet aneb 
Peníze nesmrdí 18. 1. 2019 – 31. 1. 2020
Plané rostliny jako jídlo, koření a lék 15. 2. – 26. 5. 2019
Dům umění
Strom roku 15. 1. – 26. 2. 2019
Rockování 25. 1. – 7. 4. 2019
Svět kostiček 1. 2. – 17. 3. 2019
vladimír Šťastný: obrazy 1. 3. – 7. 4. 2019
Papírová hračka 22. 3. – 29. 5. 2019
velikonoční výstava 2019 10. 4. – 22. 4. 2019
Planetami malého prince: A. dostálová 24. 4. – 23. 6. 2019
Chodili jsme do výtvarky 26. 4. – 23. 6. 2019

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Nová stálá expozice: Sbírka porcelánu 
Václava Petiry od 31. 10. 2018
daniel mach: obrazy 19. 1. – 12. 4. 2019

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
Šrouby, hřebíky, dráty… 17. 1. – 24. 3. 2019
Klekání zvoníme, Jidáše honíme 14. 3. – 28. 4. 2019
křížova vila
Není na světě bylina, aby na něco nebyla 10. 1. – 3. 3. 2019
Příběh mattioliho herbáře 10. 1. – 3. 3. 2019
Podoby českých velikonoc 14. 3. – 28. 4. 2019
Stará papírna
Netopýři tajemní a zranitelní 24. 1. – 30. 3. 2019
Ilustrace a fotografie Radky Jacob 25. 4. – 29. 6. 2019

Předplatné
Věstník AMG je rozesílán zdarma všem členům AMG. na e-mailové adrese redakce je možné objednat si předplatné:
300 kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel)
35 kč / jeden výtisk + poštovné a balné 100 kč
na webových stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.cz pod záložkou Věstník AMG jsou publikována 
všechna čísla časopisu od roku 1991 ve formátu PDf. Archiv průběžně doplňujeme.



Národní Galerie, návrh a realizace osvětlení výstavního projektu
„František Kupka 1871–1957“.
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz
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