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  Tématem příštího čísla 4 /2019 je:

úVoDEM

Pár slov k uplynulému 
XVII. ročníku 

Loňská Gloria musaealis se odehrávala ve znamení ju-
bilea samostatného československého státu a připo-

mněla i další výročí spojená se slavnými osmičkovými roky. 
Vláda vyčlenila v letech 2017 a 2018 ze státního rozpočtu 
více jak 400 milionů korun na podporu akcí spojených 
s oslavami české státnosti, a tak se výstavnímu programu 
většiny muzeí a galerií dostalo tohoto jubilejního zaměření. 
Velká část výstav se věnovala revolučnímu dění roku 1918. 
Monotematičnost v nich ale nakonec nepřevládla a mám-li 
hodnotit alespoň ty přihlášené do národní soutěže, s odstu-
pem se mi jeví jako živý kaleidoskop pohledů, tematických 
a regionálních specifik, jako řada obohacujících sond do 
dějin „společného století“. Myslím, že všechny měly vysoký 
standard a přinášely mnoho nového. Nebyly to jen výstavy 
dokumentující zlomové politické události. Asi nejvýraz-
něji se nám do paměti zapsaly projekty, které k oslavě 
výročí republiky přistoupily z méně obvyklých perspektiv, 
zachycovaly překvapivé souvislosti dobového života nebo 
objevovaly témata málo známá. Zvítězit mohl jako každo-
ročně jen malý zlomek přihlášených, proto připomeňme 
alespoň některé z řady těch neoceněných, které také zaujaly: 
kupříkladu zajímavé kapitoly regionální letecké historie 
(Muzeum Vysočiny Třebíč), objev fenoménu loutkářství na 
bojištích první světové války (Muzeum loutkářských kul-
tur v Chrudimi), nové zpracování výtvarných a literárních 
česko-francouzských vztahů (Moravská galerie v Brně, 
NG, PNP), přehlídka technických a průmyslových úspě-
chů značky Made in Czechoslovakia (NTM) nebo stoleté 
dějiny českých známek či bezpečnostních sborů (Poštovní 
muzeum, Muzeum Policie ČR). Zmínku by jistě zasloužily 
i jiné, včetně oněch akcí Společného století, které do Glorie 
nakonec přihlášeny nebyly, jako v případě česko-slovenských 
výstav Národního muzea či Muzea skla a bižuterie v Jablon-
ci n. N. nebo přehlídky prvorepublikového designu v UPM. 

Poněkud ve stínu celonárodních oslav české státnosti 
zůstaly ostatní výstavní náměty, zvláště přírodovědné či ar-
cheologické, kterých bylo tentokrát přihlášeno poskrovnu. 
Věřme, že se do výstavní dramaturgie opět vrátí, bez ohledu 
na další státní výročí. Stejně tak bychom rádi povzbudili 
nové nápady obohacující kategorii muzejních počinů, kte-
ré jsou nadále početně skromné, v protikladu k radostně 
vysokému počtu přihlášených muzejních výstav a publika-
cí, jejichž rostoucí kvalita nás – přes trýzeň při složitém 
hodnocení – samozřejmě neobyčejně těší.

RAdIM VoNdRáČeK
předsedA koMise národní soutěže Muzeí 

GloriA MusAeAlis

Problematika 
malých muzeí
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Gloria musaealis 2018
Po roce se opět oceňovalo
Irena ChOVančíkOVá
ředitelkA národní soutěže Muzeí GloriA MusAeAlis

Stalo se tradicí každoročně vě-
novat téma třetího čísla Věstníku 

AMG Národní soutěži muzeí Gloria 
musaealis, v tomto případě Vám před-
stavujeme její XVII. ročník. Celkem 
soutěžilo 93 projektů. Do kategorie 
Muzejní výstava roku přihlásila mu-
zea celkem 39 z nich, do početně nej-
silnější kategorie Muzejní publikace 
roku dokonce 43 a v kategorii Mu-
zejní počin roku se utkalo 11 projek-
tů. Skončil tedy silný a velice kvalitní 
soutěžní rok.

Každý ročník je něčím specifický. 
Rok 2018 se od předchozích lišil svým 
zasazením do oslav 100. výročí vzniku 
ČSR, které inspirovaly řadu tvůrců 
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Slavnostní ceremoniál se odehrál ve Smetanově síni obecního domu

téMA / GloriA MusAeAlis 2018

ve všech oblastech naší republiky. 
Mnoho projektů důkladně zmapo-
valo regionální události osmičkových 
výročí, mělo význam pro zachycení 
historické paměti, přineslo průzkum 
nových pramenů, připomnělo lokální 
specifika např. v sudetských oblastech 
a objevilo pohledy s přesahem nad 
rámec běžných souvislostí. Některé 
akce získaly zajímavý mezinárodní 
rozměr. Připomněly vztahy se Slo-
venskem či se zeměmi současné V4, 
upozornily, že dějiny první republiky 
měly evropský charakter. Mnohde 
významně posunuly poznání o na-
šich klíčových dějinných obdobích. 
Ukázalo se, že právě muzea a způsob 

jejich interpretace prostřednictvím 
sbírkových fondů v kombinaci s ne-
otřelou prezentací sehrává důležitou 
roli ve vnímání odkazů důležitých 
historických mezníků. Multioborové 
pojetí projektů umožňuje originální 
a překvapivé pohledy, často s přesahy 
do současnosti. Bohužel bylo možné 
ocenit jen zlomek z nich. Důraz na 
historická výročí zřejmě vedl k menší-
mu počtu přírodovědných výstav a pu-
blikací oproti historickým tématům 
nebo umění, a to i ve srovnání s mi-
nulými ročníky.

Členové soutěžní komise rádi 
konstatovali, že pokračoval trend 
vyrovnaného standardu kvality při-
hlášených projektů, a to zejména 
u  publikací. Stejně tak se vyjad-
řovali o vysoké úrovni edukačních 
programů, obdivovali spoustu nápa-
dů a zapojení publika. Obvykle se 
sami přesvědčili na vlastní kůži při 
výjezdech a rozhodně se nenudili. 
Volba do první desítky a na stupně 
vítězů v kategoriích Muzejní výstava 
roku a Muzejní publikace roku byla 
mnohdy Sofiina volba. Škoda jen, 
že bylo méně přihlášek v kategorii 
Muzejní počin roku. Zřejmě bude 
třeba znovu připomenout, že poči-
nem nemusejí být jen rekonstruk-
ce a proměny budov, ale i dlouho-
leté sbírkotvorné či dokumentační 
projekty, restaurátorské a konzervá-
torské zásahy, participační modely 
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vtahující veřejnost do tvorby, výji-
mečné edukační programy, zajímavé 
kulturní akce a festivaly, komplexní 
počiny čerpající z muzejních sbírek 
důležité svým dopadem pro místní 
komunitu, poněvadž obnovují či za-
chraňují nehmotné kulturní dědictví, 
tradiční řemesla, obyčeje, projekty 
záchrany či revitalizace lokalit atd. 
Definice kategorie Muzejní počin 
roku je poměrně široká a umožňuje 
velkou pestrost.

Každoročně vyhlašovatelé i sou-
těžní komise potenciálním soutěžícím 
vzkazují: „Hlaste se dřív.“ V roce 2018 
byli částečně vyslyšeni a velmi pomů-
že, bude-li mít tento jev pokračování. 
Velkým pozitivem při výjezdech je 
množství zajímavých setkání s neu-
věřitelně zapálenými a znalými kolegy, 
kteří vkládají do své práce entuzias-
mus, obětavost, nápady i svůj volný 
čas. Smekáme klobouk!

Smeknout však mohou i ná-
vštěvníci na portále do-muzea.cz 
a hlasováním ohodnotit a vybrat Mu-
zeum roku na základě vlastních zku-
šeností a zážitků. Děkujeme všem, 
kdo tak činí a poskytují tím muzeím 
důležitou zpětnou vazbu. Jak je u hla-
sování tohoto typu běžné, výsledek je 
hodně závislý na schopnosti muzeí ak-
tivizovat své návštěvníky a bude potře-
ba zapracovat na větší popularizaci 
portálu, abychom dosáhli jeho vyšší 
vypovídací hodnoty. 

Tradičně a ráda děkuji všem, kdo 
soutěž podporují a podílí se svou prací 
na jejím chodu. Bez zapojení a podpory 
řady institucí a osob by Národní sou-
těž muzeí Gloria musaealis prakticky 
nemohla existovat. Společným úsilím 
dosáhla kvalit a rozměrů, jimiž obor 
reprezentuje na úrovni, na niž můžeme 
být hrdí. Sluší se poděkovat členům 
odborné komise za skutečně obětavou 
práci a nezávislost v rozhodování, se-
kretariátu soutěže a kolegyním z AMG 
za dokonalé zázemí. Děkuji také ko-
legům z řad vyhlašovatelů, všem na-
šim partnerům a členům čestného 
výboru soutěže za účinnou spoluprá-
ci. V neposlední řadě si dovoluji podě-

Cena Gloria musaealis s moderátory Václavem Žmolíkem a Marií Retkovou

kovat soutěžícím za odvahu podstoupit 
srovnání s kolegy z různých míst naší 
země. Jejich práce zaslouží ocenění 
v každém případě, lidé v našich mu-
zeích jsou pro obor vynikající vizitkou. 
Návštěvníkům přeji hodně krásných zá-
žitků strávených v muzeích a galeriích 
neb právě jim je naše práce určena. Pro 
muzejní instituce je charakteristické 
spojení vědění a krásy, radosti z poznání 
předávané druhým a jsou zároveň bá-
ječným prostorem pro setkávání gene-
rací. Pokud si v muzeích užijí příjemný 
čas se svými nejbližšími či přáteli, který 
dává smysl a přináší i potěšení, je to 
zároveň vklad do budoucnosti. Těžko 
jim můžeme dát víc.
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Hlavní mediální partner:Hlavní pořadatelé: Mediální partneři:

Slavnostní vyhlášení výsledků XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se konalo za podpory partnerů, 
kterým tímto ještě jednou velmi děkujeme!

Spolupracující organizace:
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Muzejní výstava roku 2018

1. Muzeum umění Olomouc:  
rozlomená doba 1908–1928

Výsledky XVII. ročníku 
národní soutěže muzeí Gloria musaealis

téMA / GloriA MusAeAlis 2018

Do XVII. ročníku soutěže přihlási-
lo 58 institucí celkem 93 projektů 

ve třech hlavních kategoriích. Nejsi-
lnější z nich se stala Muzejní publikace 
roku 2018 s celkem 43 přihlášenými 
projekty, následovaná 39 projekty 
soutěžícími v kategorii Muzejní vý-
stava roku 2018, do soutěžní kategorie 
Muzejní počin roku 2018 se přihlási-

lo 11 projektů. Celkem bylo oceněno 
14 projektů. Výsledky byly vyhlášeny 
během slavnostního ceremoniálu dne 
16. května 2019 ve Smetanově síni 
Obecního domu v Praze. Zástupcům 
oceněných institucí jsme položili dvě 
otázky. Za redakci Věstníku AMG se 
ptali odborná komise a tajemnice sou-
těže Mgr. Monika Benčová.

V rámci hlubšího poznání umění zemí 
střední Evropy na území bývalého 
Rakouska-Uherska a na teritoriu 
samostatných nástupnických stá-
tů připravil tým mezinárodních od-
borníků vedených českými historiky 
umění výstavu, dokumentující ná-
stup avantgardního umění na tomto 
území. Projektu se účastnilo 7 zemí, 
jeho výstupem je výstava, která kromě 
Olomouce bude mít své reprízy v Kra-
kově, Bratislavě a Peczi. Je členěna do 
12 tematických celků, jež sledují vý-
voj a proměny prostřednictvím nejen 
obrazů, soch, grafických listů, kreseb, 
ale dokumentované také na časopi-
secké produkci, knihách, fotografiích, 

plakátech, výtvarných experimentech 
a dobových filmech. Pozoruhodná je 
skutečnost, jak umění jednotlivých 
zemí, ač značně izolované dramatem 
doby, reagovalo na události podobně. 
Výstava byla významným příspěvkem 
k roku Evropského kulturního dědic-
tví, získala podporu v rámci progra-
mu Kreativní Evropa a Visegradského 
fondu. Projekt mezinárodního rozmě-
ru vůbec poprvé představil souhrn 
moderního a avantgardního umění 
v klíčových bodech jeho rozvoje, které 
se staly základem současného umění.

1) Za výstavou stojí ohromný kus 
práce a vyjednávání se zahraničními 

institucemi. Co bylo v rámci příprav 
nejtěžší?

ŠáRKA BeLŠÍKoVá, kurátorkA VÝ-
stAVY: od začátku do konce se jednalo 
o  velmi náročnou práci. olomoucká 
výstava představila 400 exponátů od 
70 zapůjčitelů z 10 evropských zemí. 
Celý proces vyjednávání a získávání ex-
ponátů velmi ztížil fakt, že v roce 2018 
probíhala paralelně ve více evropských 
zemích řada akcí týkající se avantgardní-
ho umění a připomínající sté výročí roz-
padu rakouska-uherska a vznik nových 
nástupnických států. navíc se v té době 
konalo několik významných mono-
grafických přehlídek, například F. kupky, 
k. kobro, W. strzemińského, J. Šímy. 
tudíž získávání zápůjček nebylo vůbec 
jednoduché a často šlo o určitou diploma-
cii a přesvědčování majitelů děl, že právě 
Rozlomená doba je významný projekt, 
který přinese nový pohled na avantgardní 
umění dané doby.

2) Kterého díla či umělce si na výstavě 
ceníte nejvíce a proč?

ŠáRKA BeLŠÍKoVá: Je pro mne velmi 
obtížné vybrat jedno dílo či umělce, je-
likož jedinečnost Rozlomené doby pro 
nás spočívala v komplexnosti výstavy, ve 
vzájemné konfrontaci uměleckých děl, 
v propojení výtvarné řeči tvůrců. Výstava 
ukázala provázanost a blízkost středoev-
ropského avantgardního umění té doby. 

pokud bych měla být opravdu 
konkrétní, radost mi udělalo zapůjčení 
méně známého Portrétu neznámého 
muže od o. kokoschky ze sbírek zámku 
v Hradci nad Moravicí. zapůjčení děl 
rakouských avantgardních umělců, kte-
ří jsou dnes velmi vysoko ceněni (jako 
např. právě o. kokoschka, e. schiele aj.) 
bylo pro nás z finančních důvodů nedosa-
žitelné, a proto jsme považovali za velký 
úspěch získání tohoto portrétu.
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2. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.: 
kořeny  

téMA / GloriA MusAeAlis 2018

Výstava naučnou a poutavou formou 
seznámila se životem v prostředí, kte-
ré je lidskému oku běžně ukryté pod 
povrchem země, v půdě. Botanické 
oddělení Západočeského muzea 
v Plzni jako ojedinělé v Evropě tvoří 
a spravuje Sbírku podzemních orgánů 
rostlin. Projektu a přípravy výstavy 
se účastnily i další vědecké instituce. 
Díky této spolupráci bylo možné na-
hlédnout do mnoha různých oborů 
od ekologie kořenů a oddenků přes 
studium mykorhiz a půdních hub až 
po bezobratlé živočichy. Mimořádným 
rozměrem projektu bylo zapojení 
amatérských výtvarníků z řad dětí ze 
ZUŠ a seniorek z Mezigeneračního 
a dobrovolnického centra, kteří spolu 
s autory vytvořili pro diváky atraktivní 
modely v třicetinásobném zvětšení.

1) Návštěvník měl na chvíli možnost 
cítit se jako živočich v půdě a nořit se 
mezi kořeny. Jak se zrodila myšlenka 
pojmout výstavu jako cestu pod zemí, 
a to doslova?

SYLVIe PeCHáČKoVá, kurátorkA 
VÝstAVY: Chcete ukázat neviditelný 
svět? Šup sem s virtuální realitou. Ale 
proč, když skutečný prožitek je mnohem 
lepší? navíc i dospělí se rádi vrátí do po-
hádky a přijmou kouzlo, kdy se zmenší na 
velikost myši. když pak vidí lískový oříšek 
o velikosti své vlastní hlavy, snadno si 

představí, kolik práce dá myšce někam 
ho přenést. podprahově tak všichni vní-
mají informace, nad kterými by je jinak 
ani nenapadlo přemýšlet. náš čtyřčlenný 
tým se sešel tak dokonale, že jsme byli 
v základním pohledu na věc naprosto 
jednotní. totiž že interaktivita neznamená 
dotykové obrazovky. A když podzemí, tak 
pořádně. Vlastně jsme jen vymýšleli, jak 
jednotlivé šílené nápady provést tech-
nicky. každý z nás měl své „to tam musí 
být“: krtčí noru, barevné kořeny, hraboše, 
periskop. nejvíc práce nám dalo vymyslet 

materiál – bezpečný, ale relativně prav-
divý. inspiraci jsme našli v říčanském mu-
zeu na výstavě „pod povrchem“ (díky!) 
a naučili jsme se plstit. Měřítko jsme pak 
odvíjeli od velikosti chvostoskoků a hub, 
které jsme chtěli ukázat. na druhé straně 
jsme byli omezeni prostorem výstavního 
sálu. i tak jsme mohli ukázat jen zlomek 
úžasných věcí a procesů, které se dějí 
v půdě.

2) Jak vypadá kořenový lupič?

SYLVIe PeCHáČKoVá: to se kořínek 
jedné rostliny přitiskne ke kořínku druhé 
tak láskyplně, až proroste dovnitř k jejím 
cévám a docela bezpracně se přiživu-
je. kořenových zlodějů je spousta typů. 
Často vidíte nad zemí hezké kytičky se 
zelenými listy, ty si podzemním loupením 
spíš jen přilepšují. Jiní lupiči jsou třeba 
ještě krásnější. Varovné znamení však je, 
že nemají ani lísteček. Musejí tedy krást 
víc, aby se uživili. někteří zloději jsou rafi-
novaní a kradou nenápadně přes vlákna 
hub, kterými jsou propojeni se svým ne-
dobrovolným dárcem. Ale žádný z těchto 
lupičů není čistý padouch. pomáhají na-
příklad udržet druhovou pestrost porostu 
tím, že omezují růst rozpínavých druhů.

3. Městská galerie Litomyšl: 
Já jsem... Zdeněk nejedlý 

Výstava byla významným vkladem do 
aktuální diskuze o osobě muzikologa, 
historika a politika Zdeňka Nejedlého 

a o jeho soše umístěné od roku 1978 
v Litomyšli. Cílem bylo představit 
prostřednictvím různých médií jeho 
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život a rozporuplné působení jako věd-
ce a politika. Výstava byla také doplně-
na o reflexi Nejedlého ve výtvarném 
umění. Projekt předložil všechna 
dostupná fakta tak, aby si návštěvník 
mohl úsudek udělat sám. 

1) Při naší návštěvě jste zmiňovali vlny 
emocí kolem sochy, ale i osoby Zdeňka 
Nejedlého v Litomyšli. ovlivnil váš 
projekt nějak toto vnímání, většinou 
negativní?

dANA SCHLAICHeRToVá, ředi-
telkA GAlerie: pevně věřím, že 
ovlivnil. nemohu však tvrdit, zda změnil 
hodnocení zdeňka nejedlého. naší sna-
hou totiž bylo emoce přenést do roviny 
poznání. návštěvníci měli možnost ne-
jedlého osobně poznat. přispěl k tomu 
bohatý obrazový materiál, autentické 
záznamy jeho projevů, dobové doku-
menty a k tomu doprovodné texty reno-
movaných historiků koncipované do 
ich formy. ta přímo „nutila“ se s jeho 
životními osudy konfrontovat. nikoho 
jsme však nepřesvědčovali, co si má 
o jeho jednání myslet. to si musel kaž-
dý návštěvník zhodnotit sám, ve vztahu 
s vlastním svědomím, morálními kodexy, 
mírou empatie, odpuštěním, kritikou či 
soucitem. náš názor nezazněl.

2) Měla výstava vliv na budoucnost 
sochy Zdeňka Nejedlého v Litomyšli?

dANA SCHLAICHeRToVá: zde si 
dovolím tvrdit, že ano. téma v době ko-
nání výstavy litomyšlí rezonovalo vel-
mi intenzivně. návštěvníci dle našeho 
průzkumu po jejím zhlédnutí většinou 
souhlasili se současnou podobou sochy, 
doplněnou o text: „Odmítám ty, kdož 
se rozhodli pro oslavu člověka, stejně 
tak jako ty, kdož se rozhodli jej tupit… 
mohu dát za pravdu jen těm, kdož v úz-
kostech hledají.“ B.  Pascal / Zdeněk 
Nejedlý  (1878–1962) / rozmnožil i 
poškodil kulturu českou. Přinesl poctu i 
úhonu rodnému městu, jež oceňuje dobré 
a zavrhuje špatné jeho skutky.“ Co se 
se sochou stane, o tom možná jednou 

budou rozhodovat zastupitelé. potěšilo 
mne proto, že nás pan starosta požádal 
o komentovanou prohlídku určenou pří-
mo pro zástupce města. Jak se nakonec 

ZV láštní cena / Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.: 
černá země? Mýtus a realita 1918–1938

Tématem výstavy a doprovodné pub-
likace byla kritická reflexe ostravské 
výtvarné scény v letech 1918 až 1938. 
Projekt poprvé zmapoval výtvarné 
dění na Ostravsku v celé jeho šíři od 
sběratelské činnosti přes tvorbu čes-
kých a německých umělců po užité 
umění, včetně knižní tvorby a fenomé-
nu Tatra. Přínosem projektu bylo také 
přehodnocení dosud ustáleného po-
hledu na dominantní sociální umění, 
připisované ostravské scéně, a jeho 
prezentace v širším kontextu.

1) V projektu jste poprvé komplexním 
způsobem zmapovali problematiku 
umění v ostravském regionu v obdo-
bí první republiky. Jak se díky němu 
proměnil celkový obraz umělecké scény 
v meziválečném Československu?

ReNATA SKŘeBSKá, kurátorkA 
VÝstAVY: umělecká scéna ostrav-
ského regionu v tomto období se para-
doxně svou „jinakostí“ plnohodnotně 
vyrovná celorepublikovému vývoji. na 

ostravsku nebylo žádné jednotné umě-
lecké centrum, ani školství. Vztah prahy 
a periferie byl mnohem výraznější než 
mezi ostatními městy a kraji tehdejší-
ho Československa. ukázalo se, že to 
může být kladem a  novým podnětem 
k bádání, protože zde byly inspirativní 
umělecké sbírky, které přesáhly hranice 
regionu – kolekce rodu lichnovských, 
intelektuální okruh kolem Marie stony 
nebo sbírky oskara Federera. řada autorů 
byla uznávána v evropě, zatímco u nás 
na ně bylo z mnoha důvodů zapomenuto 
(Hugo Baar, Anton kolig, Franz Barwig, 
Helene zelezny-scholz atd.). 

Jako konkurenceschopná se ukázala 
tvorba řady regionálních autorů, kteří byli 
často přehlížení (Albín polášek, Alois za-
pletal atd.). podobně na tom byli němečtí 
umělci českého slezska a ostravska (leo 
Haas, raimund Mosler, paul Gebauer). 
na svou rehabilitaci čekala také umělecká 
dílna sourozenců Jaroňkových i knižní 
tvorba. 

Výstava a katalog zmapovaly nejen 
výtvarnou scénu, design a umělecký 

rozhodnou nevím. Jsem si však jista, že 
jejich volba bude podložena fakty, nikoli 
emocemi, jak tomu často ještě v nedávné 
době bývalo.
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provoz, ale i spolky a organizace. ukázaly, 
že region žil činorodým životem, zvláště 
po otevření ve své době ojedinělého 
domu umění. Měl mnoho podob a vrstev, 
které jsou důležité pro komplexní před-
stavení umělecké tvorby meziválečného 
Československa.

2) Jaká specifika, typická pro mezivá-
lečné umění v ostravském regionu, bys-
te vyzdvihli?

ReNATA SKŘeBSKá: roztříštěnost, 
která byla přesto do určité míry sjedno-
cená. Možná to zní jako protimluv, ale 
typická byla individualita, solitérnost 
a různorodost témat a stylů, pro které byl 

Výstava a doprovodná publikace se po-
prvé analyticky zabývaly reflexí oku-
pace Československa vojsky Varšav-
ské smlouvy a počínající normalizace 
ve výtvarném umění, a to v kontex-
tu a kontrastu k emancipaci česko-
slovenského umění a jeho ukotvení 
na mezinárodní scéně v 60. letech 
20. století. Bezprostřední reakce na 
okupaci či smrt Jana Palacha, zklamání 
a únik do soukromé sféry jsou zastou-
peny v celé škále uměleckých projevů 
od abstrahovaných po symbolistní.

Západočeská galerie v Plzni, p. o.: 
anatomie skoku do prázdna: rok 1968 a umění v československu

Cena Čestného výboru soutěže

1) Jak zásadní a na kolik dlouhodobý 
byl vliv roku 1968 na umění v Českoslo-
vensku? V čem se lišila reakce na rok 
1968 v Čechách od té na Slovensku?

HeLeNA MUSILoVá, kurátorkA 
VÝstAVY: prvotním impulzem byla 
idea uspořádat projekt reflektující výročí 
legendární výstavy „nová citlivost“, jež 
shrnula umělecké počiny celé jedné gene-
race, a která byla otevřena v březnu 1968 
v domě umění města Brna, pokračovala 
přes oblastní galerii v karlových Varech 

zároveň dominantní a společný určující 
rozmach industriálního regionu v proti-
kladu s malebnou krajinou Beskyd. umění 
zde stálo v neustálém pomyslném střetu 
těchto dvou poloh – problematika života 
nelítostného průmyslového světa a únik 
k romantické krajině.

Jako příklad lze uvést tvorbu malíře 
Břetislava Bartoše, jehož obraz Černá 
země z roku 1920 se stal ústředním dílem 
výstavy. pro většinu autorů je typické spe-
cifické prolínání ikonografie současného 
a minulého, přírodního a civilizačního. 
Mnozí umělci v ostravském regionu 
žili celý život, což silně ovlivnilo jejich 
vizuální vnímání a umožnilo jim spe-
cifický výtvarný projev.

až do pražského Mánesa, kde se její ko-
nec propojil s okupací Československa 
vojsky Varšavské smlouvy. prohlížení 
dobových materiálů ovšem vyvolávalo 
řadu otázek: Jak na situaci reagovali ti, 
kteří zde vystavovali? Jaká byla odpověď 
jejich generačních kolegů, tvořících mimo 
okruh skupiny křižovatka a jejích hostů? 
Jak a zda se vůbec celá tehdejší, bohatě 
strukturovaná výtvarná scéna projevovala? 
Československé umění té doby se začalo 
sebevědomě zapojovat do mezinárodních 
struktur, reagovalo nebo předjímalo všech-
na důležitá témata a přístupy – novou geo-
metrii, novou figuraci, konceptuální umění 
a umění akce… u mnoha autorů se zážitek 
z roku 1968, ze smrti Jana palacha a Jana 
zajíce, přetavil do obecnějších reflexí. toto 
téma nevymizelo ani z tvorby umělců, kteří 
odešli z Československa. umění 2. polovi-
ny 70. let bylo odlišné, akcentovalo více 
akční a konceptuální projevy. 

tvorba slovenských autorů byla 
zkoumána optikou roku 1968 poprvé 
a představena byla celá řada význam-
ných realizací. reakce na násilné ukon-
čení pražského jara byla v zásadě shodná.

2) Projekt je překvapivě prvním zpra-
cováním důležitého tématu. Co Vás 
nejvíce překvapilo a co považujete za 
nejdůležitější výstupy?

HeLeNA MUSILoVá: paradoxně, pře-
kvapilo mne téměř všechno. na začátku 
výzkumu jsem měla obavu, že děl nebude 
dostatek a budu muset kolekci doplňovat 
o dokumentární fotografie, jejichž pří-
má sdělnost odvádí pozornost od často 
mnohovrstevnatějších uměleckých děl. 
nakonec prací, které nějakým způso-
bem reagovaly na nastalou situaci, bylo 
mnoho. překvapující byly také různě tra-
dované příběhy. podařilo se na základě 
archivních průzkumů připsat výtvory, 
které nikdo k dané politické situaci ne-
vztahoval, ale i opačně. neuvěřitelně 
podnětné byly rozhovory s výtvarníky – 
pamětníky, kteří dobu žili a museli se s ní 
vyrovnat. naprosto nás pohltila intenzita 
společného poselství nashromážděných 
děl, které byly ve výsledku vystaveny. 
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1. Muzeum romské kultury: 
amendar: Pohled do světa romských osobností 

Cena Českého výboru ICOM

součástí projektu byla i samostatná 
výstava věnovaná obrazu Jana palacha 
a Jana zajíce ve výtvarném umění, která 
se uskutečnila v Museu kampa v roce 
2019. nejdůležitějším výstupem byl 

národní galerie v Praze: 
1918–1938: První republika 

Expozice představuje Československo 
v letech 1918 až 1938 jako zemi, kte-
rá byla jedním z evropských center 
výtvarného dění. Mapuje tuto situaci 
novým pohledem, rekonstruuje aktivi-
ty jednotlivých výtvarných sdružení 
a  výstavních institucí, se zdůrazně-
ním mnohonárodnostního složení celé 
společnosti a zahrnutím uměleckých 
center od Prahy a Brna až po Košice 
či Užhorod. Díky systematické meziná-
rodní spolupráci bylo možné soustředit 
vedle sebe díla, která na území repub-
liky vznikla, ovšem následně byla roz-
ptýlena na nejrůznější místa Evropy. 

1) Měli jste mimopražská centra dána 
předem, nebo jste na některé narazili 
až v průběhu prací? A které to bylo?

ANNA PRAVdoVá, kurátorkA 
GAlerie: že součástí expozice budou 
i  mimopražská centra, bylo jasné od 
začátku, jelikož projekt byl založen na 
„topografickém“ mapování umělecké 

scény a provozu první republiky.  V pů-
vodním konceptu byl i liberec, hodně 
jsme také s ladou Hubatovou-Vackovou 
a Hanou rousovou uvažovaly o Morav-

ské ostravě. Jak se projekt postupně 
zpřesňoval z hlediska konkrétních prací 
a architektonického řešení, bylo nutno 
přistoupit k redukci počtu center. Vzhle-
dem k tomu, že díla českých němců jsou 
dobře zastoupena v rámci jiných částí, 
rozhodly jsme se liberec, který měl být 
reprezentován stejným typem prací, nako-
nec nezařazovat, i když je to samozřejmě 
diskutabilní. Mohly zde být třeba i České 
Budějovice a tvorba skupiny linie. ex-
pozice je tedy jakýmsi průnikem dobové 
kulturní scény a sbírek národní galerie 
v praze. pouze do center, jež opomenuta 
být nemohla – Bratislava, košice a užho-
rod – jsme o díla požádali spřátelené 
instituce a jsme jim velice vděčni, že nám 
svá díla dlouhodobě zapůjčily.

2) Učinili jste nějaké nečekané objevy 
i ve sbírkách Národní galerie v Praze?

ANNA PRAVdoVá: Cílem projektu bylo 
mimo jiné ukázat mnohovrstevnatost 
dobové výtvarné scény a tedy vystavit 
i díla, která většinou zůstávají v depo-
zitáři. Jejich výběr ale nebyl snadný, 
protože jsme nakonec „objevily“ mnoho 
zajímavých děl od méně známých umělců 
či překvapivých od populárních autorů 
(např. rabasova Rodina na výletě).

Muzejní publikace roku 2018

fakt, že české a slovenské umění té doby 
bylo angažované, i když odlišným, ne-
manifestačním způsobem, a že s tímto 
zjištěním budou už další badatelé aktivně 
pracovat.
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2. Muzeum města Brna, p. o.: 
nový dům Brno 1928

Tajuplně znějící název označuje 
v romštině „z nás, někteří z nás“. Je to 
zpráva od Romů – „jsme tady a jsme 
integrální součástí naší společnosti“. 
Publikace je věnována všem známým 
i zapomenutým osobnostem, které 
vzdorovaly předsudkům, stereotypní-
mu a pokřivenému obrazu romské po-
pulace. Více než 250 biografických 
medailonů, vzniklých z terénní mu-
zejní práce, představuje hudebníky, 
novináře, pedagogy i úspěšné spor-
tovce či podnikatele, jimž se podaři-
lo ve společnosti prosadit. Kniha je 
cennou sebereflexí etnické a obecně 
lidské identity a zároveň příspěvkem 
k nezatíženému pohledu na romskou 
menšinu. Na příkladech neobyčejně 
obyčejných osudů romských osobnos-
tí ukazuje, jak důležité je vědět, kdo 
jsme a co v životě chceme.

1) Jakou má publikace odezvu? Uva-
žujete o vydání pokračování?

JANA HoRVáTHoVá, ředitelkA Mu-
zeA: odezvu má pro nás poměrně neče-
kanou. Mezi romy samotnými sledujeme 
hlad po čemkoliv, co může lidi z etnika 
pozvednout, poskytnout jim duchovní 
oporu v době, kdy jsou stereotypizováni, 
stigmatizováni a následně  odmítáni.  na 
druhou stranu pro majoritu zdá se, může 
být kniha objevná v rozkrývání dosud ne-
známého obzoru, že rom je i ten, který 
nezapadá do stereotypu. V publikaci je 
přitom obsažen jen zlomek úspěšných 
a integrovaných romů. ta základna je 
mnohem širší, ale jak vysvětluji i v úvodní 
stati, existují zde různé důvody, proč se 
romové obávají  veřejně své romství de-
klarovat. i to je zpráva nejen o nich, ale 
o společnosti jako celku.

Budeme zřejmě uvažovat o dotisku. 
Možná i z toho důvodu, že v průběhu času 
se naše společnost zase posune „dál 
a výš“ a další romové tak získají odvahu 
do tohoto „šuplíčku“ vejít a podpořit tak 
své méně úspěšné bližní. 

2) Ke knize vznikly také webové stránky. 
Co vše je na nich možné nalézt?

JANA HoRVáTHoVá: Web na adrese 
http://www.amendar.cz je online verzí 
knihy. neobsahuje však velké rozhovo-
ry. Je to platforma dostupná všem, kdo 
se o problematiku zajímají. stránky za-
hrnují 254 původních medailonů a zá-
roveň na něj přidáváme další, které se 

Jedná se o první ucelenou publikaci, 
která je věnována funkcionalistické-
mu souboru rodinných domů s pří-
značným jménem Nový dům posta-
venému v roce 1928 v Brně. Kniha 
ho zasazuje do evropského kontex-
tu. Důkladně portrétuje jednotlivé 
stavby od architektonického návrhu 
až po současný stav a uvádí přehled 
všech architektů a stavitelů. Je ve své 
komplexnosti objevná a představuje 
vzorový typ zveřejnění výsledků syste-
matického bádání v muzejní instituci.

1) objevili jste při sestavování knihy 
něco překvapivého?

JINdŘICH CHATRNÝ, dAGMAR 
ČeRNoUŠKoVá A PAVeL BoRSKÝ, 
Autoři A editoři puBlikACe: Velmi 
mnoho. našli jsme například neznámé 
a nikdy nepublikované fotografie, pře-
devším ale plánovou dokumentaci z konce 
30. let 20. století v Archivu Brněnských 
vodáren a kanalizací na radikální pře-
stavbu některých domů, které prováděl 
ještě sám stavitel František uherka. tyto 
skutečnosti nebyly doposud vůbec známé 

a všeobecně se mělo za to, že k přestav-
bám došlo až několik let po válce. také 
informace o stavu dostavěných, či spíše 
z velké míry nedostavěných domech při 
otevření výstavy v roce 1928, byly nové 
a překvapující. objevili jsme je například 
v pozemkových knihách jako přílohy 
kupních smluv. také to, že celý tento 
developerský podnik skončil pro stavite-
le finančním krachem, nebylo všeobecně 
známo. V knize najdou odborníci i laici 
spoustu dalších nikdy nepublikovaných 
informací, např. z dobového odborného 
i denního tisku. 

2) osudy domů jsou rozmanité, ne vždy 
radostné. Který dům vám připadá jako 
dům s nejsmutnějším osudem a který 
naopak s nejoptimističtějším?

JINdŘICH CHATRNÝ, dAGMAR 
ČeRNoUŠKoVá A PAVeL BoRSKÝ: 
zcela jistě nejsmutnější osud potkal 
dům od Jiřího krohy, který je přestavěn 
k nepoznání. Ani odborník, jenž by nebyl 
vybaven dostatkem historických doku-
mentů, by při pouhé prohlídce nic neod-
halil. totéž platí o domech od Miroslava 

do publikace nevešly. Velkou výhodou 
online verze je její aktuálnost, tedy fakt, 
že životopisné informace průběžně ak-
tualizujeme. kromě některých veřejně 
známých osobností je web kvůli množ-
ství citlivých informací přístupný až po 
přihlášení.
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putny a Huga Foltýna. nejoptimističtěji 
naopak po nedávné citlivé obnově působí 
jeden z dvojdomu od Josefa Štěpánka. 
radikální proměnou prošlo i okolí celé 

3. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.: 
Dědictví z oceli: Sbírka orientálních a asijských zbraní  

 a zbroje ve znojemském muzeu 

kolonie nový dům, které bylo zastavě-
no řadovými rodinnými domy, a později 
vznikla v její poměrně těsné blízkosti 
rušná magistrála.

Publikace přináší odborné zpracování 
souboru 153 kusů zbraní a zbroje, 
jejich příslušenství a jiných artefak-
tů ze sbírky mimoevropských mi-
litarií znojemského muzea. Kolekci 
tvoří převážně zbraně z balkánských 
oblastí někdejší Osmanské říše, ale 
také zajímavé typy z Iránu, Indie, 
Indonésie, Číny, Japonska či severní 
Afriky. Zároveň je katalogem k mu-
zejní expozici Zbraně Orientu. Jedná 
se o první komplexní zhodnocení, 
na němž se kromě autora, podíleli 
konzultacemi také další zahraniční 
a čeští specialisté. Předměty jsou pre-
zentovány tak, že u nich vyniknou 
technické detaily a dekorativní zpra-
cování. Dílo je kromě českého pře-
kladu k dispozici i v původní ang-
lické verzi, která tak cennou kolekci 
zpřístupňuje i mezinárodní odborné 
veřejnosti.

1) Z jakých zdrojů pocházejí orientální 
zbraně a další kusy? Jak se vytvořila 
tak početná kolekce ve vašem muzeu?

JIŘÍ MAČUdA, kurátor Histo-
riCkÝCH sBírek: Většina sbírky pochází 
od sběratele a mecenáše Maxe-Mayera 
z Ahrdorffu, od kterého rozsáhlou kolekci 

zakoupilo muzeum v roce 1921 díky úvě-
ru z tehdejší městské banky. několik kusů 
je z blíže nespecifikovaného daru hraběte 
salma. zbytek sbírky, méně než deset 
kusů, připadá na konfiskáty bývalého ně-
meckého majetku a recentní dary nebo 
nákupy. Vzhledem k tomu, že se v počát-
cích muzea přesná evidence nevytvářela, 

jsou tu i takové zbraně, o jejichž původu 
můžeme pouze spekulovat. V  muzeu 
máme přes dvě stě militárií orientálního 
původu. pro upřesnění, mnohé jataga-
ny např. nepoužívala osmanská armáda, 
ale srbové nebo Bosňané v bojích pro-
ti rakouské monarchii; několik kinžálů 
zase patřilo do standardní výzbroje rus-
ké carské armády. Jak vidíte, ani kritéria 
toho, co je z našeho pohledu orientální, 
vždy nesedí.

2) Podle jakých kritérií byly vybírány 
jednotlivé předměty k zařazení do ka-
talogu? Jsou ostatní kusy vystaveny či 
jinak přístupné?

JIŘÍ MAČUdA: kritéria výběru stanovil 
autor publikace Manouchehr Moshtagh 
khorasani. zaměřil se na exponáty, které 
jsou z hlediska historie militarií cenné 
nebo něčím výjimečné. V expozici je vy-
staveno přibližně 160 kusů. Jedna z vitrín 
je obměnná, takže se v každém roce může 
číslo nepatrně lišit. Cílem je představit 
různorodost militarií a také poukázat na 
geografickou rozmanitost jejich původu. 
ostatní předměty jsou uloženy v depozi-
tářích muzea.

ZV láštní cena / Muzeum Cheb, p. o. karlovarského kraje: 
květena Soosu a okolí

Souborná monografie je primárně 
věnována květeně Národní přírodní 
rezervace Soos, ale přináší i vysvět-
lení tohoto geografického jména a ob-
jasňuje geologické souvislosti tohoto 

ekosystému od dávné minulosti až po 
současnost. Otevírá cestu k pochopení 
vývoje tamní vegetace a přírodní-
ho prostředí. Metodicky důkladně 
promyšlené a precizně zpracované vý-
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sledky v podobě abecedně uspořádané-
ho atlasu doložených rostlin uzavírá 
kapitola věnovaná populacím ptactva. 
Dílo představuje příkladný výsledek 
výzkumu určený pro přírodovědce, ale 
vítaný i pro laické milovníky přírody.

1) Publikace byla vydána ve dvou 
verzích: brožovaná do terénu, pevná 
vazba pro domácí studium. Co vydava-
tele k takovému rozhodnutí vedlo?

JIŘÍ BRABeC, editor A spoluAutor 
kniHY: V případě brožovaného vydání 
jde sice o vazbu s měkkými deskami, ale 
šitou, takže se nerozpadne při častějším 
používání. to je praktičtější pro čtení i lis-
tování, a to nejenom v terénu, ale i večer 
v posteli. též vložení mapy lokalit se nám 
do měkké vazby povedlo vymyslet lépe. 
Brožované vydání se také více prodává, 
i protože je levnější. proč tedy ještě pevná 
vazba? Budu-li upřímný, podlehl jsem 
částečně obecnému mínění, že tato vaz-
ba je něco „lepšího“. Vlastní ješitnost 
mne pak vedla k tomu, udělat nejen šitou 
brožovanou, ale i šitou pevnou vazbu. 

2) Publikace je užitečným nástrojem 
pro péči o unikátní území. Podílí se mu-
zeum nadále na této činnosti?

JIŘÍ BRABeC: každý odborný výstup 
je důležitým zdrojem informací pro péči 
o přírodovědně cenné území. tedy pokud 
je o to ze strany ochrany přírody zájem. 
V případě národní přírodní rezervace 
soos je zájem nejen o spolupráci, konzul-
tace managementu území, ale i o monito-
ring populací vzácných rostlin. Jsme jako 
botanici velmi potěšeni, že od roku 2015 
probíhá sečení okrajů rákosiny u Císař-
ského pramene, která příliš expandova-
la do nejcennějších slanisek. na konci 
roku 2018 se povedlo vykácet a pročistit 
poměrně velkou plochu rašelinišť ve vý-
chodní a severní části soosu. to běžný 
návštěvník neuvidí, ale pro zachování 
rašelinných druhů to bylo zcela nezbytné. 
upřímně řečeno, vidíme-li zájem o naši 
práci ze strany kolegů z ochrany přírody, 
o moc lépe se nám pak bádá.

1. národní technické muzeum: 
Prezidentský vlak 2018 

Jedinečnou akcí, připomínající vznik 
Československa, bylo vypravení zvlášt-
ního prezidentského vlaku. Akci při-
pravilo Národní technické muzeum 
ve spolupráci s Českými drahami 
a  Železnicí Slovenské republiky. 
Vlak tvořily unikátní vozy pro pře-
pravu československých prezidentů 
a člena habsburského rodu Františka 
Ferdinanda d´Este. Soupravu dopl-
ňoval vagon z roku 1931, ve kterém 
byla instalována výstava o historii 
přepravy našich prezidentů. Vlak 
táhly historické lokomotivy vyro-
bené v ČKD Praha po trase čítající 
celkem 4 150 km. Jedinečně sesta-
vená souprava během roku navštívila 
celkem 19 měst v České a Slovenské 
republice, kde byla po několik dní pre-
zentována veřejnosti.

1) Koordinace cesty napříč Českou 
a Slovenskou republikou musela být 
velmi náročná. Jak jste chránili vlak 
před případnými vandaly?

KoLeKTIV AUToRŮ: zajištění trasy 
bylo opravdu velice náročné. děkujeme 
za spolupráci především Českým drahám 
a železnicím slovenské republiky. ochra-
na vlaku patřila k prioritám. soupravu 

hlídala nepřetržitě ve dne v noci bez-
pečnostní služba. 

zajímavostí je, že pracovníci ost-
rahy měli zázemí v jednom z připojených 
vagonů, který sloužil v 70. a 80. letech 
20. století jako vůz ochranky tehdejší 
vládní soupravy. Během cesty prezident-
ského vlaku nedošlo k žádnému poško-
zení vozů.

2) Bude možné vagóny opět zhlédnout, 
případně kdy a kde?

KoLeKTIV AUToRŮ: „prezidentský 
vlak“ byl mimořádným projektem, který 
pravděpodobně již nebude opakován. 
salonní vůz Františka Ferdinanda d‘este 
z roku 1909 Aza 1-0086 a salonní vůz 
československých prezidentů svobody 
a Husáka z roku 1968 se při výjimečných 
příležitostech opět představí veřejnosti. 
Vagón Františka Ferdinanda d’este 
bude stálou součástí expozice Muzea 
železnice a elektrotechniky, které ntM 
buduje na Masarykově nádraží v praze. 
Vůz t. G. Masaryka Aza 1-0080 z roku 
1930 je majetkem Čd, které ho příleži-
tostně prezentují. Výstava o cestování 
československých prezidentů ve vagónu 
Ca 4-5086 z roku 1931, byla na stálo 
přenesena do dopravní haly ntM.

Muzejní počin roku 2018
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2. Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových / 
Uměleckoprůmyslové museum v Praze: 

 Portheimka: Museum skla 

Unikátní počin realizovaný v sou-
činnosti Prahy 5, Musea Kampa 
a  Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze proměnil stávající využití le-
tohrádku Portheimka postaveného 
Kiliánem Ignácem Dientzenhoferem. 
Zaměřil se na představení významných 
prací z oboru ateliérového skla v Čes-
koslovensku. Díla současných sklářů 
jsou zde prezentována způsobem, který 
vhodně zapadá do barokního interié-
ru. Nápaditý edukační program a do-
provodné programy seznamují s proce-
sem výroby skla a jeho využitím. 

1) Bylo umístění muzea do barokní vily 
plánováno od začátku?

HeLeNA MUSILoVá, ŠéFkurá-
torkA MuseA kAMpA: letohrádek 
patří k nejkrásnějším barokním stavbám 
v praze, byť ne tak známým. náleží do 
správy Městské části prahy 5. od roku 
1990 se v něm vystřídala řada subjektů. 
V roce 2017 se představitelé radnice ob-
rátili na Museum kampa s návrhem spojit 
se za účelem nalezení koncepčnějšího 
využití vily pro výstavní účely. letohrádek 
byl postaven jako místo k bydlení nedale-
ko prahy, ale zároveň jako určitý „katalog“ 
architektonických prvků a řešení, které 
mohl architekt představit svým klientům. 
to vše spolu s neexistencí klasických vý-

stavních parametrů představovalo sku-
tečný oříšek v hledání nejlepší dramatur-
gie. Vzdálenou inspirací se stal palazzo 
Fortuny v Benátkách z konce 17. století, 
kde  se v autentickém prostoru konají 
výstavy současného umění. 

sklo ve všech svých podobách bylo 
nakonec cestou, která umožnila pro-

pojit všechny naše představy. Ve sbír-
kách Musea kampa je řada skvělých děl 
a v praze dosud samostatná expozice 
věnovaná sklu 2. poloviny 20. století 
chyběla. ke spolupráci jsme přizvali 
uměleckoprůmyslové museum v praze, 
které kromě sbírkových fondů disponuje 
i  vrcholným know how ohledně realizace. 

2) Jak vznikla idea rozmístění děl 
v jednotlivých místnostech?

HeLeNA MUSILoVá: s celým týmem 
jsme v dlouhých diskuzích hledali témata, 
jež jsou charakteristická pro život kon-
ce 17. a 1. poloviny 18. století, a která 
zároveň mají obecnější platnost a vztah 
k naší současnosti. expozice byla kon-
cipována odlišně od běžných muzejních 
nebo galerijních zvyklostí. několik umě-
leckých děl vzniklo přímo na zakázku 
muzea a každá místnost nese jiné sdě-
lení. při přípravě a realizaci se ukázalo, 
že v uměleckém a ateliérovém skle exis-
tuje neuvěřitelné množství krásných děl, 
umožňujících vyjádřit silnou myšlenku 
i zahájení dialogu napříč staletími.

3. Správa krnaP – krkonošské muzeum: 
rekonstrukce Památníku zapadlých vlastenců  

 v Pasekách nad Jizerou 

Muzejním počinem se stala celková 
rekonstrukce památníku. Původně 
stará fara, typická pro oblast Jizer-
ských hor a Krkonoš, byla citlivě 
rekonstruována a získala tak nové 

prostory pro expozici i zázemí. Část je 
věnována historii Pasek nad Jizerou, 
na ni navazují prezentace krkonošské 
houslařské školy s osobnostmi a rody 
houslařů i ukázka lidových řemesel. 
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ZV láštní cena / Muzeum umění a designu Benešov, p. o.: 
rekonstrukce výstavních prostor muzea

Své místo zde má také K.  V.  Rais 
s odkazem na jeho román Zapadlí 
vlastenci, napsaný na základě deníků 
místního houslaře a písmáka Věn-
ceslava Metelky.

1) Památník sídlí v bývalé faře, která 
není v majetku muzea. Jak se v takovém 
objektu realizuje rekonstrukce?

BLANKA ZáZVoRKoVá, VedouCí 
krkonoŠskéHo MuzeA: poměrně 
dobře. kromě expozic jsme prováděli i cel-
kovou stavební obnovu budovy. památník 
sídli v bývalé faře od jeho založení v roce 
1958, správa krnAp objekt spravuje od 
roku 1980. stavba, která je ve vlastnictví 
římskokatolické církve – farnost paseky 
nad Jizerou, byla již řadu let v nevyhovu-
jícím technickém stavu. na začátku jsme 
se se zástupci církve shodli, že objekt 
potřebuje rozsáhlý zásah a představili 
jim naše plány na rekonstrukci. u histo-
rických budov se často objevují „skryté 
vady“ a překvapení v podobě dřevomorky 
apod. i v pasekách nám rekonstrukci 
komplikoval stav stropních trámů v části 
objektu. posunulo to sice harmonogram 
prací, ale vše se zvládlo a podle prvních 
ohlasů i k velké spokojenosti návštěvníků. 

2) Část expozice je věnovaná houslař-
ství. Pokračuje dnes tato tradice u po-
tomků paseckých houslařů?

BLANKA ZáZVoRKoVá: krkonošská 
houslařská škola je v dějinách českého 
houslařství jevem zcela ojedinělým. Vyšla 
z hodně skromných podmínek, ale bě-
hem tří generací se dostala na světovou 
úroveň. řada z místních houslařů se vy-
dala do světa.

V tradici pokračuje rodina pilařů 
v Hradci králové. nejsou to přímí po-
tomci zakladatele krkonošské houslař-
ské školy, ale jejich předci se zde vyučili. 
pilařovi udržují tradici řemesla již po čtvr-
tou generaci. profesi zachovává i rodina 
Špidlenů z prahy také již po čtyři gene-
race. obě rodiny s námi spolupracovali 
na tvorbě dokumentárního filmu Jak se 
rodí housle, který promítáme v expozici.

Muzeum se díky citlivé rekonstrukci 
zařadilo mezi muzejní instituce od-
povídající současným standardům 
ve výstavnictví a zároveň poskytující 
příjemný zážitek. Vzniklo zde kvalit-
ní zázemí pro muzejní práci, včetně 
lektorské dílny pro dětské programy, 
rozšířeny a modernizovány byly vý-
stavní plochy. Přízemí muzea je 
rozděleno na dvě části – pokladnu 
s kavárnou a čítárnou a výstavní část, 
která vytvořila enfiládu, jež prosvětlila 
celý prostor. Návštěvníkům se také 
nově nabízí možnost posezení ve ven-
kovní galerii mezi sochařskými díly.

1) Projekt rekonstrukce se netýkal 
„jen“ architektonických úprav, ale 
i nové grafické prezentace. Na co se 
tedy může návštěvník těšit?

LeNKA ŠKVoRoVá, poVěřená 
řízeníM MuzeA: se znovuotevřením 
muzea byl vytvořen nový vizuální styl. 
základem je logo vycházející ze zkratky 
Mud, kterou doprovází hvězda. ta je zá-
kladem znaku města Benešov. Všechny 
pobočky Mud i každý výstavní prostor 
mají svůj typ hvězdy lišící se tvarem i ba-
revností. také orientační systém uvnitř 
budovy vychází z tohoto vizuálního stylu. 
Jeho autorem je grafický designér Jakub 
Gruber. 

návštěvníci mohou kromě výstav, 
které jsou pravidelně obměňovány, nově 

navštívit muzejní kavárnu s čítárnou, kde 
si mohou prezenčně zapůjčit některou 
z 3 000 odborných knih. k budově muzea 
přiléhá dvorek, klidné místo uprostřed 
města. Je zde umístěna komorní expo-
zice plastiky, kde jsou zastoupena díla 
Miloslava Chlupáče, karla nepraše, kurta 
Gebauera nebo Antonína kašpara.

2) Nová je i dílna pro děti. Na jaké 
programy dětské návštěvníky lákáte?

LeNKA ŠKVoRoVá: kromě výstav se 
pravidelně konají výtvarné dílny pro nej-
menší i největší. Jak se připravuje vý-
stava? k čemu je v muzeu kurátor? kdo 
má na starosti sbírku? na tyto otázky 
získají děti odpověď v rámci edukačního 
programu „Good Mood, Good Mud“. 
k probíhajícím výstavám máme připra-
veny celodenní sobotní programy, kde je 
možné vytvořit si koláž, sochu ze sádry 
nebo poznat další výtvarné techniky. na 
letní prázdniny chystáme příměstský tá-
bor plný tvoření, poznávání a výletů.
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Pořadí prvních deseti míst
v XVII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Muzejní výstava roku 2018

1. Muzeum umění olomouc; 
rozlomená doba 1908–1928 

2. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.; 
kořeny

3. Městská galerie Litomyšl;  
Já jsem... zdeněk nejedlý

4. Galerie výtvarného umění  
v ostravě, p. o.; Černá země?  
Mýtus a realita 1918–1938

5. Západočeská galerie v Plzni, p. o.; 
Anatomie skoku do prázdna:  
rok 1968 a umění  
v Československu

6. Národní galerie v Praze; 
1918–1938: první republika

7. Galerie Středočeského kraje, p. o.; 
ladislav Šaloun / dotek osudu

8. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; 
schichtova epopej: 100 let republiky 
a 170 let schichtových závodů

9. oblastní muzeum v děčíně, p. o.; 
Gotické umění na děčínsku

10. Regionální muzeum v Teplicích, p. o.; 
teplice za 1. republiky  
1918–1938

Muzejní publikace roku 2018

1. Muzeum romské kultury;  
Amendar: pohled do světa romských 
osobností

2. Muzeum města Brna, p. o.;  
nový dům Brno 1928

3. Jihomoravské muzeum  
ve Znojmě, p. o.; dědictví z oceli: 
sbírka orientálních a asijských  
zbraní a zbroje ve znojemském  
muzeu

4. Galerie výtvarného umění  
v ostravě, p. o.; Černá země?  
Mýtus a realita 1918–1938

5. Galerie Středočeského kraje, p. o.; 
Šaloun / dotek osudu: sochařská 
pozůstalost ladislava Šalouna  
ve sbírkách GAsk 

6. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského 
kraje; květena soosu a okolí

7. Západočeská galerie v Plzni, p. o.; 
pracovna republiky: Architektura 
plzně v letech  
1918–1938 

8. Centrum kultury a vzdělávání 
Blatná – Městské muzeum  
Blatná; z válečných deníků… Velká 
válka na Blatensku 1914–1918

9. Muzeum loutkářských kultur 
v Chrudimi; loutky na frontě

10. Památník národního písemnictví; 
naše Francie

Muzejní počin roku 2018

1. Národní technické muzeum; 
prezidentský vlak 2018

2. Museum Kampa – Nadace 
Jana a Medy Mládkových / 
/ Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze; portheimka: Museum skla

3. Správa KRNAP – Krkonošské 
muzeum; rekonstrukce památníku 
zapadlých vlastenců v pasekách  
nad Jizerou

4. Muzeum umění a designu 
Benešov, p. o.; rekonstrukce 
výstavních prostor muzea

5. ostravské muzeum, p. o.; ostrava 
1918–1938: ostravský filmový 
zpravodaj

6. Muzeum Brněnska, p. o.;  
technický okruh ve Vile löw-Beer  
v Brně

7. Městské muzeum a galerie  
Vodňany; depozitář pro sbírku 
Městského muzea a galerie  
Vodňany

8. Muzeum Komenského v Přerově, p. o.; 
100letá republika

9. Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; 
Ňuňák: Miláček Ústečanů

10. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.; 
svatováclavské bádání
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Člen čestného výboru soutěže Hugo hrabě Mensdorff Pouilly a ředitelka soutěže 
Irena Chovančíková
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odborná komise s ředitelkou soutěže Irenou Chovančíkovou před Západočeským 
muzeem v Plzni

rok 2018 ve znamení 
československých výročí 
MaGDa něMCOVá
ČlenkA koMise národní soutěže Muzeí 
GloriA MusAeAlis

Minulý ročník potvrdil trend 
patrný již v ročnících před-

cházejících: charakteristickým se 
stává nejen značný počet přihlášených 
projektů – do soutěže se zapojilo 
58 muzeí a galerií s celkem 93 výstava-
mi, expozicemi, publikacemi a počiny 
– ale i oborová pestrost, různorodost 
přístupů a profesionální zpracování. 
Entuziazmus muzejních odborníků, 
na kterých zásadním způsobem závisí 
úspěšnost projektů, ale i celkový chod 
muzeí a galerií, byl nepřehlédnutelný. 
Svým osobním zaujetím a nasazením 
tak zástupci zúčastněných institucí 
způsobem pars pro toto zastupovali 
celou muzejní obec.

Ač jsou hodnotící kritéria defi-
nována celkem jasným způsobem, 
kvůli počtu přihlášených projektů 
stála komise před nelehkým úkolem 
a musela zvažovat mnohdy velice jem-
né aspekty a nuance; týkalo se to zej-
ména 43 do soutěže přihlášených pub-
likací a 39 soutěžících výstav a expozic. 

Obecně lze říci, že za mimořádnou 
kvalitou vždy stála vysoce odborná, 
a proto též časově náročná badatel-
ská příprava. Dalším společným rysem 
úspěšných projektů, bylo to, že před-
stavovaly výsledek poměrně rozsáhlé 
spolupráce, a to nejen mezi muzejní-
mi organizacemi, ale i s akademickou 
sférou a někdy i širokou veřejností. 

XVII. ročník soutěže, který se 
konal ve znamení velkých výročí za-
ložení Československa, Pražského jara 
a rozdělení Československa na dva ná-
rodní státy, vybízel k přesahu z čes-
kého minimálně na česko-slovenský. 
Excelentním příkladem tohoto pří-
stupu je „Prezidentský vlak“, jenž 
za velkého zájmu veřejnosti projíž-
děl doslova křížem krážem Českou 
i Slovenskou republiku, a za který 
Národní technické muzeum obdrže-
lo první místo v kategorii Muzejní 
počin roku 2018. Významným, mnoh-
dy dominantním prvkem řady sou-
těžních projektů včetně těch oceně-

ných, byla mezinárodní spolupráce 
přesahující česko-slovenský rozměr. 
Zajímavým aspektem pak byla spolu-
práce ve formátu V4, jež se nikterak 
neopírala o politické proklamace, ale 
spontánně vyplynula ze společných 
dějin a sdílených hodnot. Bylo tomu 
tak i v případě vítězného projektu ka-
tegorie Muzejní výstava roku 2018 
„Rozlomená doba 1908–1928“, posta-
veného na středoevropském koncep-
tu a spolupráci mezinárodního týmu 
odborníků vedených českými kuráto-
ry. Po svém iniciačním představení 
v Muzeu umění Olomouc je úspěšná 
a divácky atraktivní výstava postupně 
prezentována v Krakově, Bratislavě 
a Pésci. Množství a vysoká úroveň na 
zahraniční spolupráci postavených 
projektů dává reálnou naději, že mezi-
národní ukotvení a přesah zůstanou 
trvalou součástí muzejního provozu 
i v následujících ročnících.

To, co dle mého soudu odlišuje 
projekty výjimečné od těch „jen“ vý-
borných, je invenční způsob, kterým 
kurátorské týmy přistoupily ke zpra-
cování daných témat. Tím může být 
nejen neotřelý přístup k „notoricky 
známým“ faktům z historie Českoslo-
venska, ale i pojednání témat méně 
zpracovaných či do značné míry stále 
kontroverzních. Např. výstava „Černá 
země? Mýtus a realita 1918–1938“, 
představená v  Galerii výtvarného 
umění v Ostravě, si odnesla zvlášt-
ní cenu za vůbec první komplexní 
zhodnocení ostravské výtvarné scény 
v meziválečném období. Nejen po-
jednání dosud nezpracovaného, ale 
i hloubka přiblížení důležitého tématu 
bylo důvodem, proč v Západočeské 
galerii v Plzni představená výstava 
„Anatomie skoku do prázdna. Rok 
1968 a umění v Československu“ byla 
navržena na zvláštní ocenění čestného 
výboru soutěže.  Důležitou dimenzí vý-
stavního projektu „Já jsem…Zdeněk 
Nejedlý“, jenž získal třetí místo v ka-
tegorii Muzejní výstava roku 2018, 
byla nejen spolupráce Městské gale-
rie Litomyšl s akademickou sférou, 
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Cena Gloria musaealis vystavená  
v Muzeu Karlovy Vary
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ale též jeho prezentace věnujícího 
se životu a dílu této kontroverzní 
osobnosti českých dějin v rámci stá-
le živé diskuse, která probíhá v jeho 
rodném městě. Druhým místem v téže 
kategorii oceněná výstava „Kořeny“ 
v Západočeském muzeu v Plzni se vy-
značovala mimořádnou invencí, s níž 
byla představena pro laickou veřejnost 
na první pohled nezáživná, byť oje-
dinělá sbírka orgánů rostlin. Neoby-
čejně hravým způsobem, přitažlivým 
zejména pro malé návštěvníky, zapo-
jilo muzeum děti a seniorky přímo do 
tvorby výstavy. Obdobně jako v přípa-
dě výstavních projektů, i rozhodování 
o  návrzích na ocenění do soutěže 
přihlášených publikací bylo úkolem 
nelehkým, kdy vedle zřejmé kvality, 
o které mezi členy komise panovala 
až překvapivá shoda, hrálo důležitou 
roli „něco mimořádného navíc“. 

V muzejní obci kolují některé 
mýty. Jedním z těch spojených s Ná-
rodní soutěží muzeí Gloria musealis je 
představa, že výstavy a další projekty 
zaměřené na umění jsou a priori zvý-
hodněny díky své vizuální přitažlivosti. 
Nejen oceněné „Kořeny“ dokazují, 
že tento aspekt nemusí být spojován 
výhradně s  uměním. Konec konců, 
i výstavu složenou z prvotřídních umě-
leckých děl lze „umrtvit“ nevhodnou 
instalací. Pro porotu vždy byla a je roz-
hodující kvalita. I jen letmý pohled na 
nominované projekty, kdy komise s po-
těšením poukázala na mimořádnou 
hodnotu, ukazuje, že typologické bo-
hatství muzejních aktivit se odráží i ve 
výsledcích soutěže. Nelze než popřát 
českým, moravským a slezským mu-
zeím, aby pokračovala v současném 
trendu k potěše i poučení veřejnosti 
a rozvoji české vědy.

Má smysl soutěžit? 
Lenka ZUBačOVá
MuzeuM kArloVY VArY, p. o. kArloVArskéHo krAJe

Rok se s rokem sešel a muzejníci 
znají nové vítěze prestižní Ná-

rodní soutěže muzeí Gloria musaea-
lis. V době, kdy jsme pomyslné žezlo 
za Muzejní počin roku předali Ná-
rodnímu technickému muzeu, jsem 
se ohlédla za uplynulým rokem a za-
myslela se, zda má smysl účastnit se 
tohoto klání mezi muzei.

Naše vítězství v roce 2017 za re-
konstrukci budovy a novou stálou ex-
pozici Muzea Karlovy Vary mělo pozi-
tivní dopad hned v několika směrech. 
V první řadě šlo o ocenění četného 
kolektivu lidí, jejichž kvalita práce 
byla Cenou Gloria musaealis doko-
nale završena. Získané ocenění bylo 
impulsem a motivací do další práce. 
Upřímně jsme se radovali, avšak záhy 
pochopili, že nelze spát na vavřínech. 
A tak v průběhu roku kolegové při-

cházeli s novými nápady, čím expozici 
ještě vylepšit. Dodnes jsou na své dílo 
patřičně pyšní.

Druhá úroveň byla mediální. 
Zájem novinářů bezprostředně po 
obdržení ceny je očekávaný, avšak 

mě těší fakt, že jejich zájem o naše 
nové muzeum trvá dodnes. Lidem 
díky nim vstoupilo do povědomí o ja-
kouže to soutěž vůbec jde. Ta se tak 
permanentně popularizovala, nám 
se zvýšil kredit a získané ocenění vý-
znamně podpořilo zájem veřejnosti 
o naší instituci. Dobrá pověst a stále se 
zvyšující návštěvnost nám samozřejmě 
dělá radost.

Třetí nezanedbatelnou rovinou je 
stránka financí. Za první místo jsme 
získali nemalou finanční odměnu, kte-
rou jsme použili k vylepšení oddychové 
zóny v muzeu. Vymysleli jsme herní 
prvky, jež jdou ruku v ruce s tématy 
v expozici. Se zvýšeným zájmem o mu-
zeum nám významně vzrostly tržby ze 
vstupného. Příjmy se opět vrátily do 
expozice, použili jsme je pro vylepšení 
služeb návštěvníkům. Nově jsme po-
řídili audioprůvodce zatím ve čtyřech 
mutacích, četnost světových jazyků 
budeme v průběhu let rozšiřovat.

Vracím se k otázce uvedené v úvo-
du. Moje odpověď je jednoznačná. 
Účast v dnes již velmi prestižní mu-
zejní soutěži smysl má. Blahopřeji 
všem nově oceněným muzeím a ko-
legům přeji, aby ze získané pozornosti 
vytěžili pro své muzeum do budoucna 
maximum.
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IV. ročník soutěže 
Muzeum roku 
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Po roce jsme měli opět příležitost 
odhalit, které muzeum si u ná-

vštěvníků pro daný rok vedlo nejlépe. 
I výsledky IV. ročníku přinesly pře-
kvapení, z něhož se znovu raduje Regi-
onální muzeum Mělník. Základním 
předpokladem je přihlášení muzea 
do soutěže na portálu do-muzea.cz. 
Na institucích samotných pak je, aby 
informovaly své návštěvníky o účasti 
muzea v ní a podněcovaly je k ohodno-
cení jejich služeb. A to se viditelně 
nejlépe daří mělnickému muzeu. Ja-
kými programy návštěvníky zaujalo, se 
dočtete v krátkém rozhovoru. Druhé 
místo za rok 2018 si odneslo Městské 
muzeum Žamberk a na třetím místě 
se pak nově objevil Dům mince Regi-
onálního muzea v Jílovém u Prahy. 
Z přehledu TOP 5 je patrné, že své 
trvale nadšené příznivce mají i další 
pravidelně se objevující instituce. 

Kdo se za soutěží Muzeum roku 
skrývá? Společně ji vyhlašují Asociace 
muzeí a galerií ČR, z. s., a Český vý-
bor ICOM, z. s. Hodnocení muzeí se 
uskutečňuje na portále do-muzea.cz, 
který spravuje Národní muzeum a na 
jehož vzniku se podílela také AMG.

Od 1. dubna 2019 do 31. břez-
na 2020 probíhá v pořadí již V. ročník 
soutěže, jehož výsledky budou vyhláše-
ny u příležitosti Mezinárodního dne 
muzeí v rámci slavnostního ceremo-
niálu Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis 2019.

Cena Muzeum roku 2018:
regionální muzeum Mělník

1) Vaše politika získávání návštěvníků 
zdá se být účinná. V čem spočívá její 
tajemství?

MILoSLAVA HAVLÍČKoVá, ředi-
telkA MuzeA: než odpovím na otáz-
ku, považuji za nutné říci několik věcí. 

Celá soutěž stojí na okraji zájmu mnoha 
muzeí a příliš jimi samotnými není ani 
propagovaná. svou povahou je jako stvo-
řená pro menší muzea, neboť neoslovuje 
turisty, ale především místní komunitu. 
ta si to „své“ muzeum hodnotí, velice 
bedlivě jej sleduje, a pokud je spokojená, 
dá to najevo. A tak je to u nás. Hlasy, jež 
jsme dostali, jsou především od jednot-
livých učitelek, za kterými se ale skrývá 
celá škola, z centra seniorů, od tradičních 
návštěvníků našich akcí, řemeslníků 
z muzejních jarmarků, aktivních spolu-
pracovníků muzea. oni nám tak děkují za 
naši práci, jež pro ně děláme, za všechny 
ty výstavy, přednášky, koncerty, vycházky 
a exkurze, programy pro školy, workshopy, 
akce pro rodiny a mnohé další. Ale také 
za pěkné kulturní prostředí, vstřícnost 
a ochotu pracovníků muzea, za pomoc 
a aktivní spolupráci, kterou jim poskytuje-
me při pořádání akcí, psaní různých prací, 
zodpovídání mnoha dotazů. My si jejich 
hlasů velmi vážíme a všem děkujeme.

2) Již několik let spolupracujete 
s  Programem prevence kriminality 
Města Mělník. Bude součinnost pokra-
čovat i nadále a jak bude vypadat?

MILoSLAVA HAVLÍČKoVá: Jedním ze 
specifik našeho muzea je již osmiletá 
tradice realizací sociálně preventivních 
projektů, na kterých spolupracujeme 
s  Programem prevence kriminality 
Města Mělníka, policií Čr, Městskou 
policií Mělník a dalšími složkami in-
tegrovaného záchranného systému a od-
borníky, mj. např. z Muzea policie Čr, 
či kriminalistického ústavu praha. Ak-
tivity zaměřené na prevenci sociálně 
nežádoucích jevů, k nimž náleží rizika 
kyberprostoru, návykové látky v životě 
mladých lidí, nebo bezpečné chování 
v sexuálním životě patří k poptávaným, 
oblíbeným a hojně navštěvovaným edu-
kačním akcím muzea u škol. neobvyklá 

mezioborová spolupráce by měla pokra-
čovat v letošním roce výstavou a progra-
mem, jež připomene sto let od vzniku 
služby dopravní policie a bude na přání 
primárního školství cílit na dopravní 
výchovu. převážně děti v předškolním 
věku by se měly intenzívně věnovat 
pomocí nejrozličnějších aktivizačních 
technik bezpečnému chování v dopravě. 
V následujícím období by mělo muze-
um participovat na projektu prezentace 
fotokalendáře, v němž budou společně 
představeni mělničtí  městští strážníci 
a policisté zdejšího obvodního oddě-
lení při nejrůznějších činnostech, resp. 
scénách navozujících reálné situace kaž-
dodenního výkonu. projekt bude opět 
provázet program pro školy.

TOP 5 institucí ve IV. ročníku 
soutěže Muzeum roku:

1. Regionální muzeum Mělník 
 – Hlavní budova
2. Městské muzeum Žamberk 
 – Hlavní budova
3. Regionální muzeum v Jílovém  
 u Prahy – dům mince
4. Národní zemědělské 
 muzeum, s. p. o. – Hlavní budova
5. Západočeské muzeum v Plzni, p. o.  
 – Hlavní budova; 
 Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. 
 – Vodní tvrz Jeseník; 
 Regionální muzeum Mělník 
 – skalní obydlí ve lhotce u Mělníka
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příBěH MuzeJníHo předMětu

Model šálku T. G. M.
MaGDaLena eLZnICOVá MIkeSkOVá
MuzeuM t. G. M. rAkoVník, p. o.

Řada knihoven a archivů digi-
talizuje nebo již zdigitalizova-

la vzácné dokumenty ve svých sbír-
kách. V současné době je to možné 
i u prostorových sbírkových předmě-
tech, a to nejen pořízením fotografií, 
ale i vytvořením věrných 3D modelů. 
Výhodou těchto modelů je přesnější 
prezentace stavu sbírkových předmě-
tů z archivních důvodů, ale i nové 
možnosti představení široké veřejnosti 
i odborníkům. Uživatelé mají možnost 
si prohlédnout daný objekt podrobně 

ze všech stran, otevírat zásuvky, na-
hlédnout do vnitřních částí předmětu, 
apod. Zvláště zajímavý je vzdálený pří-
stup k 3D modelům prostřednictvím 
internetu. To umožňuje vytváření vir-
tuálních výstav na webu i centrální 
správu informačních panelů s mode-
ly na fyzických výstavách. Modely je 
možné prezentovat i prostřednictvím 
rozšířené reality. Ve vzájemné spolu-
práci se zahraničními institucemi lze 
vytvářet unikátní společné výstavy 
sbírkových předmětů rozmístěných po 
světě, které může návštěvník pomocí 
tzv. digitální repatriace vidět v jedné 
virtuálně vytvořené lokalitě.

Sdružení CESNET ve spolupráci 
s Muzeem T. G. Masaryka v Lánech 
a Středočeským krajem vytvořilo 
unikátní 3D model šálku T. G. Ma-
saryka. Pro stolování prezidenta byl 
ve 20. letech 20. století vyroben por-
celánkou v Březové kompletní por-

celánový servis s velkým státním zna-
kem. Nádobí bylo využíváno nejen 
při oficiálních událostech, ale i při 
běžném stolování T. G. M. s jeho ro-
dinou. Jídelní servis se v současnosti 
nachází ve sbírkách Pražského hra-
du a právě šálek na kávu z něj byl 
dlouhodobě zapůjčen do nové expo-
zice Muzea T. G. Masaryka v Lánech.

Při vytváření modelů klademe 
důraz na přesnost rozměrů, detailní 
zachycení povrchu a věrnost mate-
riálu. Vytvoření dokonalého modelu 
obvykle vyžaduje kombinaci snímání 
optickým skenerem, fotogrammetrie 
a práce v softwaru pro modelování 3D 
grafiky. Návštěvníci mají možnost pro-
hlédnout si podrobně ze všech stran 
prezidentský šálek v expozici Mu-
zea T. G. Masaryka v Lánech nebo 
prostřednictvím webových stránek 
Sdružení CESNET. To může zajis-
tit digitální prezentaci od vytvoření 
modelů po využití na webu instituce 
či výstavě přímo ze serveru v clou-
dovém prostředí. Prezentace může 
být zveřejněna i na národním portálu 
eSbirky.cz nebo na evropském webu 
Europeana.eu.

Unikátní tyflopedické 
přírůstky ve sbírce TMB
Dana VeDra – eLIška hLUší
teCHniCké MuzeuM V Brně

V roce 2017 získalo Oddělení 
slepecké historie Technického mu-
zea v Brně do svých sbírek unikátní 
akvizici. Jednalo se o tzv. rafigraf – 
speciální psací stroj pro nevidomé. 
Doslovný překlad tohoto neobvyk-
lého slova by zněl asi takto: Deska 
na psaní s mechanickým zařízením 
pro tisk černého písma. Stroj vynalezl 
v roce 1839 Pierre Francois Victor 
Foucault, spolužák a přítel Louise 
Braillea.

Poté, co se pomalu prosadilo šesti-
bodové písmo jako skutečné slepecké, 
vyvstal nový problém: Brailleho spolu-
žáci chtěli psát dopisy domů, ale tam 
nikdo neuměl přečíst jejich nové 
písmo. Proto Braille vyvinul další 
systém bodového písma pro ty, kteří 
neznali Brailleovo písmo.

Roku 1839 zveřejnil Braille nové 
bodové písmo, jež mělo později dostat 
název rafigrafie. Tvořily jej dlouhé 
číselné sloupce, jejichž prostřednic-

tvím mohla být vytvořena z bodů 
malá a velká písmena latinské abe-
cedy a  také číslice a interpunkční 
znaménka. Tyto znaky dosahovaly na 
výšku až 10 bodů (proto bylo písmo 
v angličtině nazváno decapoint) a byly 
různě široké. Díky tomuto číselnému 
kódu byli slepci poprvé schopni bez-
chybně psát latinkou.

Nevíme, kolik těchto speciálních 
pomůcek bylo vyrobeno. Známe tři 
dochované exempláře, z nichž jeden se 
podařilo získat ze Slepeckého muzea 
v Bernu – Zollikofenu. Tento stroj 
je datován k roku 1839. Konstruk-
ce stroje je jednoduchá. Zařízení je 
možné na upravené dřevěné podlož-
ce posunovat po pevných předem 
mechanicky vymezených řádcích. 
Každému písmenu odpovídá jedna 
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Rafigraf – přístroj pro přepisování bodového písma, jenž používal Louis Braille
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vertikální páčka, na jejímž konci je 
reliéfní písmeno latinky. Páčky jsou 
paprskovitě seřazeny v jednom rámu 
do dvou řad. Postupným stlačováním 
jednotlivých táhel se písmena otiskují 
přes kopírovací papír na podložený 
list. Dle informací byl tento rafigraf 
užíván samotným Louisem Braillem. 
Do Bernu se dostal roku 1961 da-
rem z pozůstalosti Theodora Stauba 
z Curychu, jenž byl sám nevidomý.

Rafigraf byl slavnostně uveden při 
zahájení výstavy ke 210. výročí naro-
zení Louise Brailla, která proběhla 
ve dnech 8. ledna až 25. února 2019 
v Technickém muzeu v Brně.

V loňském roce získalo TMB další 
unikátní předmět – kopii francouzské-
ho slabikáře vydaného roku 1852 Loui-
sem Braillem. Originál tohoto cenného 
tisku, jenž jako jeden z prvních zveřej-
ňuje Brailleovo šestibodové písmo, se 
nachází v petrohradském slepeckém 
muzeu. Akvizice TMB bude poprvé 
představena na výstavě u příležitosti 
30. výročí založení Organizace nevi-
domých a slabozrakých v ČR, jež bude 
v TMB slavnostně zahájena 27. lis-
topadu 2019.

Oddělení dokumentace slepecké 
historie TMB navazuje na Slepecké 
muzeum, které bylo založeno 
PhDr. Josefem Smýkalem roku 1992. 
V témže roce toto muzeum převzalo 
a uspořádalo jeho soukromé sbírky 

a založilo na nich svoji prezentační 
činnost. Počátky ale sahají k roku 
1977, kdy začaly snahy tohoto tyflope-
da zpřístupnit výsledky své sběratel-
ské činnosti. Česká unie nevidomých 
a slabozrakých a Federace nevidomých 
a slabozrakých se v této době zasadi-
ly o to, že sbírka byla instalována 
v místnostech nadační budovy básníka 
Josefa Chaloupky v Brně. Až do roku 
2000 zde muzeum provozovalo svo-
jí činnost. Sbírkový fond se neustále 
rozrůstal a kapacita místností se sta-
la posléze nedostatečnou. Provozova-
tel Slepeckého muzea – Sjednocená 
organizace nevidomých a slabozra-
kých ČR – se dohodla s Technickým 

muzeem v Brně, jež nabídlo prosto-
ry i zastřešení činnosti muzea. V září 
2000 bylo Slepecké muzeum včleněno 
do struktury TMB jako jedno z jeho 
oddělení. V současné době jsou unikát-
ní sbírky prezentovány v samostatné 
expozici s názvem Kultura nevidomých.

Oddělení dokumentace slepecké 
historie pořádá v prostorách TMB 
i mimo něj výstavy týkající se osobnos-
tí nevidomých či slabozrakých, vzniku 
významných institucí domácích i za-
hraničních, spolupracuje s mnoha 
různými institucemi, které připravu-
jí taktilní prezentace a zabývají se 
problematikou těžce zrakově posti-
žených osob.

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

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

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2019!

Více informací a přihlášky do obou kursů naleznete na stránkách AMG na adrese http://www.cz-museums.
cz., záložka Muzejní propedeutika. 
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Jak správně reklamovat vady  
stavebních prací

LIBOr Vašíček – DOMInIka PaCOVSká
leGAl pArtners, AdVokátní kAnCelář, s. r. o.

Připravili jsme pro čtenáře Věst-
níku AMG novou rubriku. V pří-

pravě je totiž Memorandum o vzá-
jemné spolupráci v oblasti právního 
poradenství mezi AMG a Legal 
Partners, advokátní kanceláří, s. r. o. 
Tato spolupráce by měla členům 
AMG mj. přinést sérii odborných 
článků právě na stránkách našeho 
časopisu, a to na různá aktuální té-
mata v oblasti práva. Je známo, že 
všichni vedoucí pracovníci a osoby 
s rozhodovací pravomocí jsou povinni 
jednat při své činnosti s péčí řádného 
hospodáře. To velmi často znamená 
nutnost vypořádat se správně také 
s problémy, které jsou čistě právní-

ho charakteru. K usnadnění tohoto 
břemene by měly být členům AMG 
k dispozici také vzorové dokumenta-
ce k dalšímu využití a právní online 
poradna. Nadále bude pokračovat 
možnost využívat 50% slevu na právní 
služby poskytované JUDr. Liborem 
Vašíčkem a jeho týmem advokátů, 
přičemž připomínáme, že pro čle-
ny AMG je tato výhoda k dispozi-
ci již od roku 2010. Ve spolupráci 
s LegalPartners bychom v budoucnu 
také rádi pořádali semináře, školení 
či konference věnující se různým 
právním okruhům ve vztahu k oboru 
muzejnictví. Více se dozvíte v dalším 
čísle Věstníku AMG.

V tomto článku se zabýváme situa-
cemi, kdy dílo (stavební práce) 

bylo řádně dokončeno a předáno 
objednateli v postavení příspěvkové 
organizace, avšak v průběhu trvání 
odpovědnosti za vady či záruční doby 
se na díle objevily nedostatky. 

odpovědnost za vady vs. záruka za  
jakost  
V prvé řadě je třeba zkontrolovat, 
jakým způsobem byla odpovědnost 
za vady ošetřena ve smlouvě o dílo 
a zda byla sjednána záruka za jakost 
díla. Odpovědnost za vady zhotovi-
tele standardně dle občanského zá-
koníku trvá 5 let a vztahuje se na 
skryté vady, tj. vady, které dílo mělo 
již v době převzetí, ale projeví se až 
později. Délka však může být smluvně 
modifikována. 

Sjednání záruky za jakost 
u  stavebních prací není ze zákona 
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povinné. Záleží tedy, zda záruka za 
jakost byla se zhotovitelem ujednána 
ve smlouvě. Pro úplnost dodáváme, 
že záruka za jakost znamená, že zho-
tovitel po určitou dobu od převzetí 
díla garantuje, že bude po dohodnutý 
čas způsobilé k použití pro obvyklý 
účel nebo že si zachová své obvyklé 
vlastnosti. Jinými slovy, záruka za ja-
kost zahrnuje vady, které vzniknou až 
po převzetí díla.  

Délka trvání odpovědnosti za 
vady a záruky za jakost běží ode dne 
převzetí díla, jež je uvedeno v pře-
dávacím protokolu. Pokud by se však 
vada objevila až po uplynutí doby od-
povědnosti za vady nebo záruky za 
jakost, vada by byla uplatněna u zho-
tovitele, a ten by namítl, že nebyla 
uplatněna včas, nelze požadovat práva 
z vadného plnění či záruky za jakost.  

Je proto důležité, aby před 
předáním díla bylo přizvaným od-

borníkem (nejčastěji stavebním do-
zorem) řádně posouzeno, zda dílo 
(i) odpovídá projektové dokumentaci; 
a (ii) nemá žádné zjevné či viditelné 
vady. 

Pokud se v době trvání odpo-
vědnosti za vady objeví skryté vady 
(tj. vady, které dílo mělo při předání, 
ale projevily se až následně), má ob-
jednatel právo: a) na bezplatné od-
stranění opravou či dodáním nové či 
chybějící části, nebo b) na přiměřenou 
slevu z ceny, nebo c) na odstoupení 
od smlouvy.  

Volbu mezi jednotlivými nároky 
provádí objednatel. Nejčastěji se 
požaduje oprava věci, jestliže však 
k její opravě v přiměřené lhůtě ne-
dojde, může objednatel požadovat 
slevu na díle nebo od smlouvy od-
stoupit. 

V případě, že je sjednána záru-
ka za jakost díla, je na smluvním 
ujednání stran, jakým způsobem se 
reklamace bude řešit. Nejčastěji se 
však jedná o opravu věci ve stanovené 
lhůtě. Pokud v této době není vada 
odstraněna, lze obvykle od smlouvy 
odstoupit. 

Uplatnění vad 
Uplatnění vad s jejich co nejpřesnějším 
popisem doporučujeme provést vý-
lučně písemně a zaslat je doporučeně 
s dodejkou zhotoviteli na adresu jeho 
sídla, příp. adresu korespondenční, 
která byla uvedena ve smlouvě. Písem-
né uplatnění vad lze případně zaslat 
i elektronicky s kvalifikovaným pod-
pisem či datovou schránkou. Jedině 
tak bude mít objednatel jistotu, že 
reklamaci zhotovitel obdržel a bude 
vědět, od kdy začne běžet lhůta k od-
stranění vad.   

Kdyby v důsledku vady vznikla 
objednateli jakákoliv škoda (ať již na 
majetku či na zdraví), je za tuto ško-
du odpovědný právě zhotovitel. Škoda 
může být představována také ušlým 
ziskem, kdy je příspěvková organizace 
například nucena uzavřít objekt, ve 
kterém se vybírá vstupné atd. 
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Znalecký posudek 
Zhotovitelé se často reklamacím 
brání, a to obzvlášť, pokud se jedná 
o vady rozsáhlé nebo takové, v jejichž 
důsledku vznikla nějaká škoda. Pokud 
tedy zhotovitel odpovědnost za vady 
odmítá, je na místě, aby byl objedna-
telem pořízen posudek od znalce 
z oboru stavebnictví, který zodpoví, 
zda se skutečně jedná o vadu, za níž 
je odpovědný zhotovitel. Vada totiž 
nemusí vždy nastat pouze chybným 
provedením stavebních prací. Může 
vycházet i z chybné projektové doku-
mentace, může být i důsledkem ne-
vhodného užívání díla nebo i půso-

bení přírodních živlů (prudké deště, 
záplavy, sesuv půdy, otřesy z blízké 
dopravy atd.). Zhotovení znaleckého 
posudku v co nejbližší časové sou-
slednosti po odmítnutí reklamace 
vad je vhodné zejména pro případné 
soudní řízení. Prokazuje totiž k určité-
mu časovému okamžiku stav díla, což 
je důležité zejména v případě, kdy se 
zhotovitel rozhodne od smlouvy od-
stoupit. 

Součástí znaleckého posudku by 
pak mělo být zejména následující: 
zda se jedná skutečně o vadu a nikoli 
běžné opotřebení díla; jaká je charak-
teristika vady, její závažnost a zda je 
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odstranitelná či nikoli, příp. jakým 
způsobem; jaké jsou příčiny vzniku 
vady; kdo je odpovědný za vznik příčin 
a jaká je míra zavinění jednotlivých 
účastníků výstavby na vzniku vady 
nebo poruchy (projektant z důvodu 
chybné projektové dokumentace, ob-
jednatel z důvodu vadných pokynů či 
zhotovitel z důvodu chybného prove-
dení díla); zda vznikla škoda; jaké jsou 
náklady na odstranění vady. 

Vzorová výzva k odstranění vad 
Vzorovou výzvu k odstranění vad 

naleznete na adrese: http://www.bit.
ly/stavebni-vady

noví předsedové krajských sekcí aMG
Jihočeská krajská sekce 
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., Husitské 
muzeum v Táboře
Počet členů AMG: 24 řádných a 5 in-
dividuálních členů

Jihomoravská krajská sekce 
Mgr. Petr Kubín, Regionální muze-
um v Mikulově
Počet členů AMG: 29 řádných, 25 in-
dividuálních a 5 čestných členů

karlovarská krajská sekce 
Ing. Jaromír Bartoš, Městské muze-
um Mariánské Lázně 
Počet členů AMG: 7 řádných a 1 in-
dividuální člen

krajská sekce hlavního města 
Prahy 
PhDr. Zuzana Strnadová, Muzeum 
hlavního města Prahy
Počet členů AMG: 34 řádných, 106 in-
dividuálních a 3 čestní členové

krajská sekce Vysočina 
Ing. Jaroslav Martínek, Muzeum vy-
sočiny Třebíč
Počet členů AMG: 23 řádných, 1 in-
dividuální a 3 čestní členové

královéhradecká krajská sekce 
PhDr. Michal Babík, Regionální mu-
zeum a galerie v Jičíně
Počet členů AMG: 23 řádných, 6 in-
dividuálních a 2 čestní členové

Liberecká krajská sekce 
Mgr. Jiří Křížek, Severočeské muze-
um v Liberci
Počet členů AMG: 14 řádných a 1 
individuální člen

Moravskoslezská krajská sekce 
Ing. Jitka Koščáková, Muzeum 
v Bruntále
Počet členů AMG: 19 řádných a 15 
individuálních členů

Olomoucká krajská sekce 
PhDr. Marie Gronychová, Vlastivědné 
muzeum v Šumperku
Počet členů AMG: 11 řádných a 5 
individuálních členů

Pardubická krajská sekce 
Ing. et Bc. Richard M. Sicha, Mu-
zeum čs. opevněni z let 1935–38, 
Pěchotní srub K–S 14 „U cihelny” 
Králíky a Památník obětem interna-
ce Králíky

Počet členů AMG: 28 řádných, 3 in-
dividuální a 3 čestní členové

Plzeňská krajská sekce 
Mgr. Dagmar Viletová, Městské mu-
zeum a Muzeum J. V. Sládka ve Zbi-
roze
Počet členů AMG: 17 řádných a 5 in-
dividuálních členů

Středočeská krajská sekce 
Mgr. David Hroch, Městské muzeum 
Sedlčany
Počet členů AMG: 42 řádných, 21 in-
dividuálních a 2 čestní členové

Ústecká krajská sekce 
Mgr. Václav Houfek, Muzeum města 
Ústí nad Labem
Počet členů AMG: 15 řádných a 6 in-
dividuálních členů

Zlínská krajská sekce 
Ing. Tomáš Vitásek, Muzeum regionu 
Valašsko
Počet členů AMG: 17 řádných, 3 in-
dividuální a 2 čestní členové

Podrobně viz Výroční zpráva AMG 
za rok 2018 na http://cz-museums.cz.
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rozhovor s tvůrci naFilM
Jsou mladí a chtějí dělat věci jinak. 
Naplnění tohoto klišé si mohou do-
slova osahat návštěvníci Národního 
filmového muzea, které je pro ně 
otevřeno v historickém domě Mozar-
teum architekta Jana Kotěry v Praze. 
Rozhovor s tvůrci Adélou Mrázovou, 
Jakubem Jiřištěm a Terezou Křiž-
kovskou vedl o scénáři, produkci 
i režii Michal Janiš.

V lednu jste otevřeli filmové muzeum 
v budově Mozartea. Můžete přiblížit, 
co v něm návštěvník uvidí? 

Nová expozice rozšiřuje námě-
ty s obou předchozích výstav. Se-
známuje s počátky filmového me-
dia prostřednictvím experimentů se 
zrakem a funkčních modelů aparátů 
předcházejících filmu. Díky novým 
technologiím návštěvníci pochopí, že 
první filmy vůbec nebyly primitivní, 
ale promyšleně udržovaly zájem ná-
ročných diváků. Druhá část zabírající 
spodní patro je pak věnována konkrét-
ním kapitolám z dějin zejména čes-
ké kinematografie a plánujeme její 
pravidelné obměňování. Začínáme 
s tématy české meziválečné avantgar-
dy a animovaného filmu.

Založili jste NaFilM – Národní fil-
mové muzeum. Můžete to upřesnit? 
Proč národní, proč filmové a proč 
muzeum?

Přívlastek „národní“ se vztahuje 
k hodnotě, k níž se dnešní společnost 
staví se skepsí jako k přežitku i ně-
čemu podezřelému. Vědomí národní 
příslušnosti jako přirozené mezilidské 
tmelivo přestalo být součástí každo-
denního života a my v tomto pojmu vi-
díme pozitivní tmelící hodnotu. Díky 
své univerzálnosti ji dokáže právě film 
dnešní společnosti zprostředkovat. 
Spontánní odezva z našich kampaní 
nás v tomto poslání jen utvrzuje.

Proměny filmového média a jeho 
funkcí považujeme za bohatý zdroj 

nevšedních zkušeností, které je možné 
v muzeu navodit a edukačně tak 
umožnit bezprostřednější vstupy do 
dějin z různých perspektiv. Chceme 
nabídnout hlubší poznání filmového 
média. Využíváme vlastní interaktivní 
modely, zážitkové instalace a se sbír-
kovými exponáty počítáme jen pří-
ležitostně. 

Jak se zrodila myšlenka „něco udě-
lat“ pro obor jako je film? Uvažovali 
jste rovnou o muzeu?

Na začátku našeho projektu 
skutečně stála myšlenka, že Česká 
republika nemá své muzeum filmu. 
Zpočátku jsme počítali spíše s tím, 
že naší představu instituce vyví-
jenou na akademické půdě hodíme 
na papír a představíme ji formou 
panelů na malé výstavce. Jenže se 
nám ihned podařilo získat evropský 
grant, tak jsme se rozhodli naše ná-
pady testovat v praxi. První výstava 
v Museu Montanelli byla pojatá jako 
představení kurátorských způsobů  
vystavování filmového média. Díky 

velké odezvě jsme získali možnost 
rovnou navázat realizací druhého 
projektu. Obě akce pro nás byly ja-
kési laboratoře, v nichž jsme získávali 
cennou zpětnou vazbu, kterou jsme 
zúročili nyní ve stálé expozici.

Provozovat muzeum není jedno-
duché, zejména z pohledu financí. 
Jak si u vás stojí náklady na provoz 
a příjmy z návštěvnosti? Daří se vám 
dotace získávat? 

Rozhodně se jedná o nákladnou 
záležitost, která si vyžaduje více-
zdrojové financování. Na strávený 
čas ani nehledě. I tak roční provoz 
muzea dosahuje řádu milionů korun, 
z toho velká část zahrnuje pronájem 
v centru Prahy. Příjmy z návštěvnosti 
by nám měly pokrýt větší část nákladů 
za prostor. Pro celkový provoz a vývoj 
je však nutné čerpat dotace z Minis-
terstva kultury, Magistrátu hlavního 
města Prahy a Městské části Praha 
1. Ty tvoří již po několik let stabilní 
část našeho rozpočtu. Přidružené 
výzkumné aktivity pokrývají i aka-
demické a evropské granty, v rámci 
nichž spolupracujeme se zahraničními 
institucemi.
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Zasedání Senátu aMG
dne 4. června 2019 v Muzeu hlavního města Prahy

přítomni: 34 z 54 s hlasem rozhodovacím
 8 z 163 s hlasem poradním

Jednání zahájila předsedkyně AMG 
Mgr. irena Chovančíková, která přivítala 
všechny přítomné. V úvodu zasedání byla 
schválena návrhová komise ve složení: 
phdr. pavel Ciprian, phdr. František 
Šebek, phdr. luděk Beneš; mandátová 
komise ve složení: phdr. radka kříž-
ková Červená, Mgr. Michal Chmelenský, 
Mgr. Monika Benčová; a program jednání 
senátu AMG.

činnost exekutivy aMG
phdr. zdeněk kuchyňka nejprve infor-
moval o činnosti exekutivy AMG od po-
sledního zasedání senátu AMG, který 
se konal dne 5. března 2019. V tomto 
období se uskutečnila celkem tři jednání 
exekutivy, a to ve dnech 21. března, 
18. dubna a 29. května 2019. zdůraznil 
některé důležité body z podrobné zprávy, 
jež byla jako podklad pro jednání zaslána 
v předstihu všem členům senátu AMG. 
stručně shrnul slavnostní vyhlášení vý-
sledků XVII. ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis, které proběhlo 
ve smetanově síni obecního domu dne 
16. května 2019. Časový rozvrh akce 
se podařilo dodržet, navzdory tomu, že 
někteří z oceněných opět nedodrželi po-
kyny pořadatelů a u mikrofonu se jich 
vystřídalo více než jeden. V Historické 
budově národního muzea se pak usku-
tečnilo přátelské setkání účastníků ce-
remoniálu spojené s prohlídkou opravené 
budovy a právě probíhajících výstav. do 
ročníku 2018 bylo přihlášeno 93 projektů 
(39 v kategorii Muzejní výstava roku, 
43 v kategorii Muzejní publikace roku 
a 11 v kategorii Muzejní počin roku). po-
drobnější informace jsou uvedeny ve Vý-
roční zprávě XVii. ročníku soutěže, která 
byla rozeslána do všech členských muzeí 
AMG, a kterou si účastníci slavnostního 
odpoledne a večera mohli odnést přímo 
z obecního domu či národního muzea, 

publikace je také k dispozici na sekretari-
átu AMG. Bylo zasláno poděkování všem 
partnerům akce, kteří se na ceremoni-
álu předávání Cen Gloria musaealis za 
rok 2018 podíleli. V rámci iVysílání Čt 
zhlédlo upoutávku na vyhlášení výsledků 
XVii. ročníku soutěže celkem 12 200 
uživatelů. Bude zpracována závěrečná 
zpráva AMG zhodnocující mediální 
partnerství Čt jako podklad pro další 
jednání o spolupráci. od 1. ledna 2019 
do 28. února 2020 je možné hlásit projek-
ty již do XVIII. ročníku soutěže. V rámci 
úvodní zprávy bylo připomenuto také Ná-
rodní zahájení jubilejního XV. ročníku 
Festivalu muzejních nocí, které se ko-
nalo v pátek 17. května 2019 v Muzeu 
Karlovy Vary. zahájení festivalu v roce 
2020 by se mělo uskutečnit v Jihočeském 
muzeu v Českých Budějovicích. Jednání 
se zástupci Jihočeského kraje a muzea je 
plánováno na 5. června 2019. Ve stejný 
den proběhne v Historické budově ná-
rodního muzea tisková konference k XVI. 
ročníku Pražské muzejní noci. samotná 
akce se pak uskuteční v sobotu 8. června 
2019. do 12. června 2019 je třeba podat 
na MHMp žádost o dotaci na příští ročník 
pražské muzejní noci, jenž je naplánován 
na 13. června 2020.

phdr. zdeněk kuchyňka dále infor-
moval o jednáních s generálním ředite-
lem Národního muzea Phdr. Michalem 
Lukešem, Ph.d., která se uskutečnila 
ve dnech 20. února, 11. dubna 2019 
a 25. dubna 2019. za exekutivu AMG 
se setkání zúčastnili Mgr. irena Chovan-
číková, Mgr. Jakub smrčka a Anna ko-
márková, BBus (Hons); dubnové jednání 
na sekretariátu AMG pak proběhlo také 
za účasti náměstků Gř nM phdr. Mi-
chala stehlíka, ph.d., a ing. rudolfa 
pohla. Byly projednány detaily spolu-
práce v rámci slavnostního vyhlášení 
výsledků XVii.  ročníku národní sou-

těže muzeí Gloria musaealis a také na 
podzim 2019 připravovaného kolokvia 
k připomenutí 100. výročí založení sva-
zu čs. muzeí, resp. k aktuálním otázkám 
oboru muzejnictví (nová muzejní legisla-
tiva, registrace a akreditace, vzdělávání 
atd.). k přípravě konference proběhlo 
dne 30.  května 2019 na sekretariá-
tu AMG i další jednání zástupců AMG 
s phdr. Michalem stehlíkem, ph.d. ná-
rodní muzeum by se mělo stát partnerem 
akce a poskytne prostory pro její konání. 
z uskutečněných setkání dále vyplynulo, 
že národní muzeum v tuto chvíli neuva-
žuje o znovuvstoupení do AMG, ale má 
zájem o uzavření memoranda o vzájemné 
spolupráci. návrh jednotlivých okruhů 
spolupráce bude projednán dne 24. červ-
na 2019 na dalším jednání zástupců 
AMG a nM.

Jak byli členové AMG informováni 
v rámci jednání Xii. sněmu AMG, národní 
památkový ústav vypověděl k 31. břez-
nu  2019 memorandum o spolupráci 
s AMG. zástupci npÚ již také zaslali 
návrh na znění nového memoranda bez 
vzájemného uznávání průkazů členů 
AMG, resp. zaměstnanců NPÚ. dne 23. 
dubna 2019 se uskutečnilo jednání zá-
stupců AMG a npÚ, kde bylo domluveno, 
že pro návštěvnickou sezónu 2019/2020 
nebudou průkazy členů AMG ze stra-
ny npÚ uznávány a členské instituce 
AMG tedy nebudou recipročně uznávat 
volné vstupy pro držitele průkazů npÚ 
a iCoMos. koncem roku 2019 pak npÚ 
provede analýzu, na základě které bude 
vyhodnoceno, zda znovu otevřít jednání 
o společném uznávání vstupů. o dalším 
vývoji situace budou členové AMG opět 
informováni. V platnosti je Memorandum 
o vzájemné spolupráci mezi českými 
a slovenskými partnery, uzavřené mezi 
AMG, rG Čr a ČV iCoM na straně jedné 
a zMs, rG sr a sk iCoM na straně 
druhé. součástí memoranda je i vzájemné 
poskytování výhod při vstupu do objektů 
ve správě či majetku členských institucí 
partnerů memoranda (bezplatný vstup, 
příp. s výrazně sníženou cenou), a to na 
základě předložení platného průkazu 
člena jednotlivých partnerů (vždy jedna 
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osoba na jeden předložený průkaz). pro 
účely memoranda se za platný průkaz po-
važují – průkaz člena AMG, zMs, rG Čr, 
rGs a průkaz člena iCoM.

phdr. zdeněk kuchyňka informoval 
o situaci v Muzeu Boženy Němcové 
v  České Skalici a Památníku Karla 
Čapka ve Staré Huti u dobříše. Mgr. Mi-
lan Horký na jednání exekutivy AMG dne 
29. května 2019 seznámil s důvody své 
rezignace. předsedkyně AMG by se měla 
setkat se starostkou města České skali-
ce a jednat s ní o dalším osudu muzea, 
neboť to spravuje mimořádně význam-
né fondy týkající se jak Boženy něm-
cové, tak např. bitvy u Hradce králové 
v roce 1866. Vzhledem k pochybnostem 
o okolnostech výběrového řízení na post 
ředitelky památníku karla Čapka nabíd-
la AMG hejtmance středočeského kraje 
Mgr. Jaroslavě pokorné Jermanové účast 
zástupce AMG ve výběrové komisi na 
nového ředitele/ředitelku památníku. 
tématu problematiky malých muzeí se 
bude věnovat Věstník AMG č. 4/2019.

dne 25. dubna 2019 se uskutečni-
la Valná hromada UZS ČR. na podzim 
2019 se bude konat konference na téma 
„Jak úspěšně řídit asociaci”; dne 22. říj-
na 2019 proběhne v praze konference 
„kultura 2020”; ve 2. polovině roku 2019 
by se měl uskutečnit kulatý stůl uzs Čr 
k odměňování pracovníků v kultuře ve 
středočeském kraji; uzs Čr se stala 
členem v Culture Action europe (roční 
příspěvek 270 eur); projednávána byla 
problematika zrušení přílohy č. 1 nařízení 
vlády a převedení všech zaměstnanců do 
přílohy č. 2 od 1. července 2019, a také 
potřeba oddělení zvyšování minimální 
mzdy od zaručené mzdy (ta by se při kaž-
dém zvýšení minimální mzdy nezvyšovala). 

dne 15. května 2019 se pod záštitou 
předsedy podvýboru pro kulturu ps pČr 
Mgr. Martina Baxy a prezidenta uzs Čr 
ing. Jiřího Horeckého, ph.d., MBA, kona-
la debata na téma „Kdo (za)platí českou 
kulturu?”. za AMG se jednání kulatého 
stolu v ps pČr zúčastnila Mgr. irena 
Chovančíková. na programu byla téma-
ta dostupnosti kultury, veřejné rozpočty 
a problematika odměňování zaměstnanců 

v kultuře. dne 18. června 2019 se usku-
teční setkání s Mgr. Martinem Baxou, na 
kterém budou přítomni předsedové AMG 
a rG Čr. 

dne 27. března 2019 se uskutečnilo 
jednání členů UZS ČR z oblasti kultury 
s ministrem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR ing. robertem plagou, ph.d. 
setkání se zúčastnila i. místopředsed-
kyně AMG phdr. Jana Hutníková. téma-
tem byla spolupráce kulturních institucí 
a MŠMt Čr, příprava memoranda o mezi-
rezortní spolupráci a vytvoření společné 
pracovní skupiny Mk Čr a MŠMt Čr. 
V expertní skupině bude AMG zastupo-
vat phdr. Jana Hutníková. první setkání 
by mělo proběhnout v červnu 2019. 
společným dopisem se zástupci AMG 
a ÚAM Mu v lednu 2019 obrátili na mi-
nistra kultury Čr s žádostí o vytvoření 
pracovní skupiny působící při Mk Čr, 
jež by se zabývala koncepčním řešením 
otázek spojených s možnostmi zvyšování 
kvalifikace pracovníků muzeí a galerií 
v  oblasti muzeologického vzdělávání 
a s tím i související profesionalizací mu-
zejní práce. AMG chce usilovat o změnu 
právního postavení muzejních institucí 
a integraci jejich role do strategií a před-
pisů zastřešujících koncept celoživotní-
ho učení. V tuto chvíli je připravován 
společný materiál AMG a ÚAM Mu, který 
bude sloužit jako podklad pro jednání 
s Mk Čr i MŠMt Čr.

dne 20. května 2019 se v nové 
budově národního muzea uskutečni-
lo první zasedání odborného panelu 
k problematice elektronické evidence 
muzejních sbírek (eLVIS). o průběhu 
jednání podrobně informoval ing. ri-
chard M. sicha. Hlavními body setkání 
bylo projednání stanov (status pane-
lu), představení projektu a rozbor jeho 
jednotlivých etap, nastavení časového 
harmonogramu, identifikace kritických 
bodů pro realizaci (it bezpečnost, in-
tegrita, zkušební provoz, dostupnost 
systému pro malá muzea, kompatibilita 
systémů a standardy, cloudové ukládání 
dat). AMG také pomůže s identifikováním 
pilotních institucí pro možné nasazení 
systému a jeho následné testování.

Plán činnosti aMG a rozpočet 
aMG na rok 2019 
phdr. Jana Hutníková připomněla, že 
plán činnosti byl schválen senátem AMG 
dne 18. září 2018, resp. s doplněnými 
úkoly z Xii. sněmu AMG dne 5. břez-
na 2019. nově byly zpřesněny termíny 
připravovaných akcí. rozpočet AMG se 
vždy odvíjí od výše přidělených dotací na 
příslušný rok. Členové senátu byli infor-
mováni o úpravách rozpočtu na rok 2019. 
Celkem obdržela AMG dotace od Mk Čr 
ve výši 1 677 tis. kč, přičemž na Informační 
servis (ŠMp, oborové databáze, ediční 
činnost, činnost komisí AMG, semináře 
a konference) bylo přiděleno 727 tis. kč; 
na Propagaci a popularizaci muzejnictví 
(FMn 2019, mediální kampaň Muzea 
a 20. století a server muzeí a galerií Čr) 
150 tis. kč a na národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis (na zajištění celoročního 
provozu soutěže a slavnostní ceremoniál) 
800 tis. kč. AMG získala také grant od 
Hlavního města prahy ve výši 190 tis. kč 
na XVi. ročník pražské muzejní noci. návrh 
úpravy rozpočtu i plánu činnosti AMG pro 
rok 2019, vč. rozdělení příspěvků jednot-
livým komisím a členům AMG byl sená-
tem AMG schválen.

Výroční zpráva aMG a zpráva 
revizní komise aMG za rok 
2018
předsedkyně revizní komise AMG 
phdr. radka křížková Červená představi-
la výsledky revize hospodaření AMG za 
rok 2018, jež proběhla na sekretariátu 
AMG dne 16. dubna 2019. zpráva je sou-
částí Výroční zprávy AMG za rok 2018. 
ta je v tuto chvíli ve finální fázi příprav, 
přičemž zveřejněna musí být na webu 
AMG nejpozději do 30. června 2019. 
Chybějí stále podklady od některých kraj-
ských sekcí, resp. kolegií AMG. senát jim 
uložil, aby potřebné informace poskytly 
nejpozději do 15. června 2019.

Legislativa 
zákon č. 110/2019 sb., o zpracování 
osobních údajů, platný od 24. dub-
na 2019, nijak nesnížil obávaný dopad 
směrnice eu na národní legislativu, resp. 
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na činnost muzeí, jak již na tuto sku-
tečnost dříve AMG upozorňovala. Výjimka 
pro muzejní sbírky spravované dle zákona 
č. 122/2000 sb., v zákoně obsažena není. 

dne 21. května 2019 se uskutečnilo 
na Mk Čr pod vedením ing. Vlastislava 
ourody, ph.d., další jednání zástupců od-
borné veřejnosti k návrhu nové muzejní 
legislativy. podkladem jednání se stal ma-
teriál, který připravila rG Čr a ČV iCoM. 
AMG jej doplnila v těch pasážích, které 
byly v tezích zpracovaných AMG a v tomto 
materiálu se neobjevily. exekutiva AMG se 
také zabývala návrhem na složení oborové 
rady muzeí, která by měla působit jako 
poradní orgán ministra kultury. navrhuje 
složení rady v počtu 15 členů v pomě-
ru 4 zástupci jmenovaní za AMG, 4 za 
Mk Čr, vždy 1 zástupce ze strany rG Čr, 
ČV iCoM, sMo Čr, Ak Čr, uzs Čr, 
a dále 2 zástupci z prostředí univerzit 
(Mu, VŠCHt). Vzhledem k  rezignaci 
ministra kultury Čr doc. Mgr. Antonína 
staňka, ph.d., kterou ale prezident repub-
liky zatím nepřijal, je otázkou, jak budou 
jednání dále pokračovat. 

Ve sledovaném období proběhla dvě 
setkání zástupců AMG a Rady gale-
rií ČR. Hlavními tématy jednání byla 
spolupráce obou sdružení, vč. nasta-
vení pravidelných zasedání předsednic-
tev, a zejména příprava nové muzejní 
legislativy (muzejní zákon, registrace 
a  akreditace muzeí, standardy atd.). 
další setkání by se mělo uskutečnit dne 
26. srpna 2019 na sekretariátu AMG.

dne 13. května 2019 se na Mk Čr 
uskutečnilo setkání Pracovní skupi-
ny při PT RHSd pro vytvoření návrhu 
Programu státní podpory muzeí a gale-
rií. ing. Vlastislav ouroda, ph.d., potvrdil 
na dotaz sociálních partnerů, že počítá 
se všemi změnami dotačních progra-
mů Mk Čr ve smyslu dohody z 19. říj-
na 2018. projedná také jejich připomínky, 
které by měly usnadnit přístup muzeí 
a galerií k programu na rozvoj veřejných 
standardizovaných služeb. dne 18. červ-
na 2019 se uskuteční na Mk Čr další 
jednání pt rHsd pro kulturní otázky. 
zástupcem AMG zde bude phdr. zdeněk 
kuchyňka.

Aktuální informace ohledně při-
pravovaných zákonů o zbraních a o mu-
nici přiblížil ii. místopředseda AMG 
ing. richard M. sicha. uvedl, že pracovní 
skupina při MV Čr připravila návrh záko-
na o munici, vč. důvodové zprávy. Jednání 
o něm se uskuteční dne 26. června 2019 
v budově MV Čr na letné.

AMG připravila připomínky k návrhu 
poslankyně lenky kozlovské na vydání 
zákona, jímž se mění zákon č. 203/2006 
Sb., o některých druzích podpory kultury 
a změně některých souvisejících záko-
nů, ve znění pozdějších předpisů (sně-
movní tisk č. 488), který do eklep umístil 
ÚV Čr. stanovisko k návrhu bylo třeba 
zaslat do 31. května 2019 (uzs Čr), 
resp. do 4. června 2019 (eklep). exeku-
tiva AMG navrhla novelu doplnit o ustano-
vení, že uchazeč o vedoucí pozici v muzeu 
či galerii musí mít po vzoru výběru ředitelů 
škol ukončené vzdělání v magisterském 
studijním programu a alespoň 3 roky 
praxe v oblasti kultury, nebo minimálně 
5 let praxe v řízení kulturních institucí. 
senát AMG po delší diskusi vzal zprávu 
o novele zákona na vědomí s tím, že daná 
problematika by se měla řešit mnohem 
důkladněji a v návrhu jiného zákona (např. 
ve vztahu k nové muzejní legislativě). toto 
stanovisko bude AMG tlumočit v rámci 
připomínkového řízení.

Mediální kampaně aMG na rok 
2019 
Mgr. irena Chovančíková podrobněji 
informovala o národní soutěži muzeí 
Gloria musaealis, zhodnotila uplynulý 
XVii. ročník a slavnostní vyhlášení vý-
sledků. Aktualizace trofeje se po smrti 
její autorky pavlíny Čepičkové Šůsové 
ujal MgA. Martin Gaja, který se spojil 
s dílnami technického muzea v Brně, 
kde se každoročně Cena Gloria musae-
alis odlévá. Grafický layout XVii. ročníku 
i  program ceremoniálu se inspiroval 
30. výročím sametové revoluce. Hlavním 
mediálním partnerem akce se stala 
Česká televize. partnerství přijal i Čes-
ký rozhlas, který s AMG spolupracuje 
od roku 2015. pokračuje i spolupráce 
s agenturou Czechtourism a dalšími 

partnery z předchozích ročníků. Jubi-
lejní XV. ročník Festivalu muzejních nocí 
probíhá od 17. května a bude zakončen 
8. června 2019 pražskou muzejní nocí. 
obě akce zaznamenaly velice pozitivní 
ohlasy. po celý rok 2019 probíhá kampaň 
na téma „Muzea a rok 1989: 30 let od 
sametové revoluce” v rámci cyklu Mu-
zea a 20. století. od 1. ledna 2019 do 
28. února 2020 je možné hlásit projekty 
do XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis.

Stav a změny členské základny 
aMG
senát AMG vzal na vědomí ukončení in-
dividuálního členství v AMG rndr. Borise 
ekrta, MgA. Jiřího Valenty a lukáše za-
hradníčka. sekretariát AMG obdržel od 
posledního zasedání senátu dvě žádosti 
o řádné členství, a to od retroautomuzea 
a Muzea papírových modelů. za řádné 
členy AMG byly přijaty retroautomuzeum 
a Cyranův ostrov, s. r. o., jehož přihláška 
byla odložena z minulého jednání. při-
hláška Muzea papírových modelů byla od-
ložena z důvodu nepřítomnosti krajského 
předsedy. odložena byla také přihláška 
Městské galerie kryt. za individuální členy 
AMG byli přijati phdr. Antonín Štrof, Csc., 
Jitka suchá a Mgr. Jana lohnická. při-
hlášky Juraje kováče, radovana kareše, 
Bc. petra Františka koukala, op, Mgr. et 
Bc. pavly Mikešové a Mgr. lenky dvořá-
kové byly odloženy. oldřich Mikšík nebyl 
přijat za individuálního člena AMG. luděk 
otáhal svou žádost o individuální členství 
v AMG před jednáním senátu AMG stáhl.

navázání spolupráce aMG 
s čMkOS 
ing. richard M. sicha se setkal dne 
29. května 2019 s předsedou Česko-
moravské konfederace odborových svazů 
Josefem středulou a s místopředsedkyní 
odborového svazu pracovníků kultury 
a ochrany přírody phdr. Miroslavou knof-
líčkovou na téma odměňování pracovní-
ků v kultuře, přípravy muzejního zákona 
a dalších aktualit v oblasti legislativy. 
projednány byly také možné formy spolu-
práce, vč. návrhu na uzavření vzájemného 
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zápis ze zAsedání senátu AMG

memoranda. další schůzka je naplánová-
na na 20. června 2019 v sídle ospkop. 
Členové senátu AMG budou o výsledku 
jednání informováni na příštím zasedání.

Členům senátu AMG byly na závěr 
jednání připomenuty zásady vydávání, 
distribuce, evidence a užívání členských 
průkazů AMG, jež jsou obsaženy v příloze 
č. 4 Jednacího řádu AMG. Výměna prů-
kazů AMG (modré, bez uvádění čísla op), 
které budou platné od 1. července 2019, 
probíhá postupně. platnost stávajících 
průkazů (zelené) končí 30. června 2019. 
nové průkazy AMG v tuto chvíli distribuuje 
sekretariát AMG, je tedy třeba vyčkat na 
dopis s průkazkami i novou samolepkou 
pro vylepení v pokladně muzea.

dne 6. června 2019 se na se-
kretariátu AMG bude konat jednání 

Usnesení Senátu aMG ze dne 4. června 2019
Senát aMG schválil:
1. navržený program jednání (pro 27, proti 0, zdrželo se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika Benčová, Mgr. Michal Chmelenský, phdr. radka křížková Červená (pro 28, 

proti 0, zdrželi se 2).
3. návrhovou komisi ve složení: phdr. luděk Beneš, phdr. pavel Ciprian, phdr. František Šebek (pro 27, proti 0, zdrželi se 3).
4. plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2019 (pro 33, proti 0, zdrželo se 0).
5. Výroční zprávu AMG za rok 2018, jejíž součástí je zpráva revizní komise AMG za rok 2018 (pro 33, proti 0, zdrželo se 0).
6. přijetí nových řádných členů AMG: retroautomuzeum (pro 27, proti 0, zdrželo se 6); Cyranův ostrov, s. r. o. (pro 33, proti 0, 

zdrželo se 0).
7. přijetí nových individuálních členů AMG: phdr. Antonín Štrof, Csc. (pro 34, proti 0, zdrželo se 0); Jitka suchá (pro 31, 

proti 0, zdrželi se 3); Mgr. Jana lohnická (pro 33, proti 0, zdrželo se 0).

Senát aMG bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti exekutivy AMG od minulého zasedání senátu AMG.
2. zprávu o vývoji oborové legislativy od minulého zasedání senátu AMG, včetně návrhu novely zákona č. 203/2006 sb.
3. informaci o stavu a vývoji platformy elVis.
4. informaci o národní soutěži muzeí Gloria musaealis, Festivalu muzejních nocí a kampani Muzea a 20. století.
5. informaci o jednání zástupců AMG s vedením ČMkos.
6. informaci o ukončení členství individuálních členů AMG: rndr. Borise ekrta; MgA. Jiřího Valenty; lukáše zahradníčka.

Senát aMG neschválil:
1. přijetí oldřicha Mikšíka za individuálního člena AMG (pro 15, proti 10, zdrželo se 8).

Senát aMG ukládá:
1. Ústecké a Jihočeské krajské sekci AMG a dále kolegiu muzeí prácheňska a kolegiu nestátních muzeí, aby do 

15. června 2019 dodaly chybějící podklady k Výroční zprávě AMG za rok 2018.

zapsali: LUděK BeNeŠ, PAVeL CIPRIAN, FRANTIŠeK ŠeBeK

k přípravě 28.  setkání česko-sas-
ko-bavorsko-hornorakouských pra-
covníků v muzeích, jež by se mělo 
uskutečnit ve dnech 22.–24. září 2019 
v Bad ischl na téma „Muzea a turismus”. 
zástupci českých muzejních institucí jsou 
srdečně zváni na připravovanou konferen-
ci. Jakmile bude pozvánka s programem 
k dispozici, rozešle ji sekretariát AMG 
členským muzeím a galeriím, zveřejněna 
také bude na webových stránkách AMG.

připravováno je Memorandum o vzá-
jemné spolupráci v oblasti knihovnic-
tví a informační činnosti mezi AMG 
(knihovnická komise AMG), Asociací 
knihoven vysokých škol Čr, sdružením 
knihoven Čr a skip. 

V přípravě je také Memorandum 
o vzájemné spolupráci v oblasti právního 
poradenství mezi AMG a legal partners, 

advokátní kanceláří, s. r. o. spolupráce 
by měla členům AMG mj. přinést sérii 
odborných článků na stránkách Věst-
níku AMG na aktuální témata v oblasti 
práva, vzorové dokumentace k dalšímu 
možnému využití, právní online poradnu, 
pokračování možnosti využívat 50% slevu 
na poskytování právních služeb (pro čle-
ny AMG je tato výhoda k dispozici již 
od roku 2010), pořádány by měly být 
i semináře/školení/konference věnující 
se různým právním okruhům ve vztahu 
k oboru muzejnictví.

Jednání senátu AMG bylo ukončeno 
schválením usnesení.

zapsaly: 
ANNA KoMáRKoVá

KATeŘINA SVoBodoVá
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Je čas slavit aneb 
Zahájení festivalu 
v karlových 
Varech
KATeŘINA SVoBodoVá 
sekretAriát AMG

letos jsme zahájili jubilejní XV. ročník 
Festivalu muzejních nocí, a to 17. květ-
na  2019 v Muzeu karlovy Vary. tato 
významná akce se konala v prostorách, 
za jejichž rekonstrukci obdrželo muzeum 
Cenu Gloria musaealis v kategorii Muzejní 
počin roku 2017. započala tak téměř mě-
síc trvající oslava konaná mj. u příležitosti 
Mezinárodního dne muzeí. Festival ofici-
álně uzavřela 8. června 2019 XVi. praž-
ská muzejní noc. zdarma či za symbolické 
vstupné tak měli účastníci možnost získat 
neocenitelné zážitky.

Již dvanácté národní zahájení FMn 
se konalo v expoziční budově Muzea kar-
lovy Vary na dohled sochy památného 
kamzíka. tato událost se koná každý rok 
ve spolupráci s Asociací krajů Čr, která 
je partnerem akce od roku 2007. letošní 
ročník připravil ve spolupráci s AMG kar-
lovarský kraj, jenž se svého úkolu ujal 
skutečně prvotřídně. dále se na zajištění 
podílely statutární město karlovy Vary 
a Mk Čr. Hejtmanka karlovarského kraje 
Jana Mračková Vildumetzová spolu s pri-
mátorkou Andreou pfeffer Ferklovou po-
skytly svoji osobní záštitu nz FMn.

slavnostním odpolednem nás prove-
dl svým melodickým hlasem moderátor 
radim Jehlík z Českého rozhlasu karlovy 
Vary. V úvodu ceremoniálu hosty po-
stupně přivítali náměstkyně hejtmanky 
karlovarského kraje daniela seifertová 
a radní statutárního města karlovy Vary 
pro oblast kultury petr Bouška. poté svým 
proslovem zaujali předsedkyně AMG irena 
Chovančíková a náměstek ministra kultury 
pro řízení sekce kulturního dědictví Vlasti-
slav ouroda, který citlivě připomněl blížící 
se výročí sametové revoluce. okolnosti 
vzniku Mezinárodního dne muzeí přiblí-
žila Martina lehmannová, předsedkyně 

ČV iCoM. závěrem přivítala zúčastněné 
ředitelka Muzea karlovy Vary lenka zu-
bačová, jež nastínila, na co jsme se mohli 
těšit v rámci karlovarské muzejní noci.

po proslovech moderátor připomněl 
výsledky XVii. ročníku národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis, které byly 
slavnostně odtajněny 16. května 2019 
v nádherných prostorách smetanovy síně 
obecního domu v praze. zástupci oceně-
ných institucí také převzali malou po-
zornost připravenou karlovarským krajem.

Jako zpestření programu vystoupila 
Anežka krupiaková, žákyně 5. třídy zŠ 
a zuŠ karlovy Vary pod vedením Mi-
roslavy lendělové. na klavír tuto mladou 
talentovanou zpěvačku doprovodila rena-
ta pitrová. Účastníci národního zahájení 
se tak mohli těšit z písně Košiláček od 
hudebního skladatele karla Bendla, dále 
pak skladby Hlupáku, najdu tě od Jaro-
slava uhlíře a zdeňka svěráka a závěrem 
zazněla lidová píseň Já nechci žádného.

karlovarská muzejní noc započala 
v 18 hodin a zaznamenala veliký úspěch. 
trendem posledních let se totiž stává, že 
se do festivalu zapojí celé město či obec. 
kultura, umění a historie tak na Vás v je-
diný večer sálá ze všech stran. návštěvní-
ci si tak mohou každoročně naplánovat 
nevšední večer plný nezapomenutelných 
zážitků. při netradičních komentovaných 
prohlídkách nové stálé expozice Mu-
zea karlovy Vary, jsme se mohli setkat 
s osobnostmi, které se s námi podělily 
o zajímavosti z historie města i z regio-
nu. domů jste si mohli jako upomínku 
odnést minerál, usazeninu zázračné kar-
lovarské vody. dále bylo možné zavítat do 

Galerie umění karlovy Vary, nacházející 
se na konci malebné Goethovy stezky. 
tam jste se mohli zúčastnit výtvarné díl-
ny pro děti na výrobu svítidel a barevných 
odznaků. následovala speciální noční 
komentovaná prohlídka s Janem sam-
cem, ředitelem galerie. dalším úžasným 
místem byla Galerie superMArket wc, 
která Vám nabídla tmu samotnou! V rámci 
světa nevidomých na vás v galerii čekala 
výstava, zajímavé dílny a kouzla, a to vše 
bez použití zraku. Ani návštěvnické cent-
rum Becherovka si festival nenechalo ujít 
a připravilo pro své příznivce prohlídky 
nové interaktivní expozice. Městská galerie 
karlovy Vary zpřístupnila své prostory až 
do pozdních nočních hodin. 

V neposlední řadě měli návštěvníci 
příležitost navštívit Císařské lázně karlovy 
Vary, kde by měla proběhnout rozsáhlá 
rekonstrukce, kterou si tato překrásná 
budova bezesporu zaslouží. V zanderově 
sále se uskutečnil koncert karlovarského 
symfonického orchestru, jež zahrál Čtvero 
ročních období Antonia Vivaldiho. spolu 
s dechberoucími interiéry působila celá 
podívaná magicky.

za tuto úžasnou událost můžeme po-
děkovat nejen pořadatelů a organizátorům, 
ale i návštěvníkům. Jejich neutuchající 
zájem po vědění inspiruje muzejníky po 
celé Čr a dodává jim nadšení pro vytváření 
stále nových programů a aktivit. Festival 
muzejních nocí je prostředek pro popula-
rizaci muzejnictví mezi všemi generacemi. 
Může tak inspirovat nejen budoucí malé 
muzejnice a muzejníky, aby se vydali na 
tuto cestu plnou dobrodružství. děkujeme, 
že slavíte společně s námi!
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zpráVY

nové systémy 
centralizované 
ochrany 
Policie čr
PAVeL JIRáSeK 
koMise pro BezpeČnost  
V MuzeíCH AMG

Jak mnozí čtenáři Věstníku AMG asi za-
znamenali, začala výměna objektových 
zařízení pro přenos signálu ze zabezpe-
čovacích signalizací, a to nejen v kul-
turních institucích. nutnost výměny je 
dána tím, že předchozí systémy jsou 
provozovány na kmitočtech, které jsou 
podle mezinárodních dohod určeny pro 
jiné služby. Muzea a další památkové 
objekty tedy budou nuceny, pokud chtějí 
zůstat online chráněny policií Čr, při-
stoupit k výměně přenosových zařízení. 

Celý systém centralizované ochrany 
policie Čr a zapojení kulturních institucí 
do tohoto, nejen v evropském ale i svě-
tovém kontextu zcela ojedinělého sys-
tému, jsou budovány od začátku 90. let 
20. století. tehdejší vedení Ministerstva 
kultury našlo s policií Čr cestu ke vzá-
jemně výhodné spolupráci, která reagova-
la na obrovský nárůst krádeží kulturního 
dědictví. paměťové instituce a památkové 
objekty se staly, na základě dohody mezi 
Ministerstvem kultury a Ministerstvem 
vnitra České republiky, nedílnou součástí 
monitorovací sítě a posloužily často jako 
retranslátory pro přenos signálu ze vzdá-
lenějších objektů. Mk Čr přitom dotovalo 
instalace vysílacích zařízení a vybrané 
organizace byly hlídány pČr. tento krok 
významně přispěl k poklesu počtu krá-
deží. postupně během 90. let 20. století 
došlo k napojení až tisíce takových ob-
jektů. Hlavním zdrojem dotační podpory 
montáží těchto mechanismů byl program 
Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví. ten ale po změnách 
na Mk Čr postupně oslaboval. zatím 
však funguje a doufejme, že Ministerstvo 
kultury znovu uchopí ochranu kulturního 
dědictví a její programové financování 

jako jednu ze svých priorit. nové sys-
témy centralizované ochrany totiž ne-
budou zdarma. Cena za nová zařízení, 
včetně zabudování se pohybuje v rozmezí  
70–100 tis. kč. Výhodou je, oproti jiným 
systémům, téměř bezplatný chod a při-
pojení na pČr. Většinou během 3 let 
provozu vyrovnají investované prostředky 
náklady užívání komerčních monitorova-
cích systémů a další činnost je pak výraz-
ně levnější.

Mezi Ministerstvem vnitra České 
republiky a společností trade Fides, a. s., 
byla na základě uskutečněného výběrové-
ho řízení podepsána Rámcová smlouva 
na zajištění modernizace centralizované 
ochrany objektů (číslo smlouvy cent-
rálního zadavatele MV-85737-261/ 
/Vz-2016). ta zavazuje dodavatele k in-
stalaci jednak vlastních systémů centra-
lizované ochrany na vybraných pracoviš-
tích pČr, tak i k montážím objektových 
zařízení pro přenos signálu elektrické 
zabezpečovací signalizace ve vybraných 
institucích. Jednou z příloh dokumentu 
je i seznam organizací, kde mají být tyto 
přístroje instalovány. zahrnuje např. Mi-
nisterstvo kultury a jeho příspěvkové or-
ganizace a také řadu muzeí, zřizovaných 
kraji. pokud Vaše instituce není do tohoto 
seznamu zařazena, neznamená to, že se 
do policejní monitorovací sítě nemůžete 
zapojit. postup pro všechny je následu-
jící: 1) žadatel (muzeum) o napojení do 
nového systému centralizované ochrany 
pČr (sCo) kontaktuje e-mailem krajské 
pracoviště policie Čr, v jehož působnosti 
se daný objekt nachází, zasláním žádosti 
o připojení; 2) po obdržení vyplněné první 
části žádosti kontaktuje příslušné krajské 
pracoviště policie Čr uvedenou odpo-
vědnou osobu žadatele a po vzájemné 
dohodě bude sjednán termín obhlídky ob-
jektu. při ní bude posouzeno stávající za-
bezpečení budovy (pzts), případně bu-
dou vzneseny požadavky na jeho doplnění 
nebo úpravu, a budou specifikovány poža-
davky na způsob připojení stavby do sCo 
pČr ; 3) po vyhodnocení obhlídky a po 
realizaci případných požadavků pČr na 
úpravu nebo doplnění pzts žadatelem 
zašle policie Čr zpět doplněnou a schvá-

lenou žádost spolu s podmínkami, jejichž 
odsouhlasení a dodržování je nezbytné 
pro připojení na sCo pČr; 4) žadatel 
po obdržení souhlasu s připojením ob-
jektu od pČr osloví dodavatele sCo, 
firmu trade Fides, a. s, prostřednictvím 
kontaktu: ing. Jiří Šimáček, ds: eu5gqkq; 
5) na uvedenou datovou schránku nebo 
poštou zašle zájemce prosbu o obhlídku, 
jež se bude na sCo pČr připojovat, spolu 
s kopií schválené žádosti; 6) po obdržení 
žádosti bude regionálně příslušný zástup-
ce dodavatele kontaktovat objednatele 
a po vzájemné dohodě bude sjednán ter-
mín návštěvy; 7) dodavatel s žadatelem 
provedou obhlídku objektu, při níž budou 
specifikovány požadavky na řešení in-
stalace technologie pro připojení na sCo 
v souladu s požadavky pČr. dodavatel 
si dále s žadatelem stanoví předběžný 
harmonogram instalace; 8) na základě 
kontroly dodavatel zašle žadateli spe-
cifikaci předmětu plnění s  rozpočtem 
ceny a návrhem smlouvy o dílo.

Výhodou zařazení do seznamu je, 
že smlouvu o dílo lze uzavřít jednoduše 
prostřednictvím Národního elektronické-
ho nástroje. instituce zde neuvedené 
uzavřou s dodavatelem smlouvu v soula-
du se svými podmínkami. Ceny jsou pro 
všechny žadatele stejné a jsou uvedeny 
v jedné z příloh rámcové smlouvy. zda 
se muzeum připojí do nového sCo či 
nikoliv, záleží na rozhodnutí jeho vedení. 
Může zvolit i jiné varianty nepřetržité 
ochrany svého sbírkového fondu. stát 
ale podporou monitorovací sítě pČr po-
máhá vytvářet pro muzea a další kulturní 
instituce takové podmínky, které vedou 
k významnému zvýšení úrovně ochrany 
kulturního dědictví.
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pozVánkY nA konFerenCe

konference 
k postátnění 
zemských muzeí
10. září 2019 
Müllerův dům Slezského  
zemského muzea

V prostorách nově rekonstruovaného 
Müllerova domu v areálu slezského zem-
ského muzea se uskuteční konference 
pod názvem „na cestě k vytvoření nové-
ho socialistického člověka. k 70. výro-
čí postátnění (nejen) zemských muzeí 
v Československu“, koncipovaná jako 
připomínka důležitého administrativní-
ho aktu – převzetí muzeí v praze, Brně 
a opavě do státní správy. Akci pořádá 
slezské zemské muzeum ve spolupráci 
s Ústavem archeologie a muzeologie Fi-
lozofické fakulty Masarykovy univerzity 
a s tamní katedrou unesCo pro muze-
ologii a světové dědictví. 

se sumárním pohledem na situaci 
centrálních muzeí po roce 1948 vystou-

pí na konferenci tomáš kavka, vedou-
cí oddělení novodobých českých dějin 
národního muzea. peripetie zemského 
muzea v Brně ve sledované době před-
staví v širší perspektivě otakar kirsch 
(Ústav archeologie a muzeologie FF Ma-
sarykovy univerzity), pavol tišliar (Ústav 
archeologie a muzeologie FF Masarykovy 
univerzity) se ve svém příspěvku naopak 
zaměří na hlavní problémy procesu po-
státnění muzeí na slovensku. V rámci 
konference nepůjde pouze o centrální 
muzea, nýbrž o podání širšího pohledu 
na dobovou situaci československého 
muzejnictví, což dokládají ohlášené pří-
spěvky tomáše zapletala (Archiv Masa-
rykovy univerzity), který se bude zabývat 
situací uměleckoprůmyslových muzeí, 
zvláště pak brněnského muzea tohoto 
typu, a pavla douši (národní zemědělské 
muzeum – Muzeum českého venkova ka-
čina), jenž posluchače seznámí s vývojem 
svazu českých muzeí v rozmezí let 1945 
a 1953 s ohledem k návrhu muzejního 
zákona a soudobým trendům. pavel 
Šopák (slezské zemské muzeum) upo-

43. seminář 
knihovníků muzeí 
a galerií

3.–5. září 2019
Slezské zemské muzeum

43. seminář knihovníků muzeí a galerií 
pro své členy i zájemce z řad odborné 
veřejnosti tradičně připravuje kni-
hovnická komise AMG. V letošním roce 
se organizace semináře ujalo slezské 
zemské muzeum v opavě. odborný 
program bude rozdělen do třech bloků. 
Část „Budování sbírky a trvalé uchování 
tradičních knižních dokumentů“ se bude 
týkat akvizic, ochrany knižních fondů 
a  jejich přípravy k digitalizaci. samo-
statně bude věnována pozornost „po-
stavení knihovníků a jejich vzdělávání“. 

zorní na specifický vztah arbitra procesu 
postátnění muzeí zdeňka nejedlého ke 
slezsku, jenž se stal motivací k postátně-
ní muzea v bývalém hlavním městě česko-
slovenského slezska – opavě. konferen-
ce také upozorní na situaci regionálních 
muzeí v poúnorovém Československu, 
čehož se bude týkat vystoupení petra Be-
ránka (Muzeum Vysočiny třebíč – Muze-
um řemesel Moravské Budějovice). Jeho 
příspěvek věnovaný muzeím ve znojmě 
a Moravských Budějovicích bude sledovat 
prosazení konceptu regionálního muzea 
ve smyslu propagandistického nástroje, 
kompatibilního specifickým politickým 
poměrům panujícím v Československu 
v 50. letech minulého století.

Všichni muzejní pracovníci jsou 
na konferenci srdečně zváni, nicméně 
s ohledem na omezené prostorové kapa-
city Müllerova domu je třeba se přihlásit 
s předstihem na e-mail: sopak@szm.cz. 
Účastníkům bude zaslán podrobnější har-
monogram akce s anotacemi příspěvků 
a dalšími organizačními informacemi.

PAVeL ŠoPáK

třetím aktuálním blokem bude „digitální 
gramotnost a edukace v knihovnách mu-
zeí a galerií“. 

Jednotlivá témata přiblíží účast-
níkům odborníci z muzeí, galerií, kniho-
ven, akademických institucí a významné 
osobnosti z knihovnického prostředí. 
seminář svou účastí podpoří zástup-
ci Ministerstva kultury, AMG, svazu 
knihovníků a  informačních pracovní-
ků a Ústřední knihovnické rady České 
republiky. program a přihlášky jsou zve-
řejněny na webových stránkách slez-
ského zemského muzea (http://www.
szm.cz) a na stránkách AMG (www.
cz-museums.cz) pod záložkou orgány 
/ knihovnická komise. dotazy zodpoví 
Bc. dagmar kufová (kufova@szm.cz), 
phdr. Štěpánka Běhalová, ph.d. (be-
halova@mjh.cz) a Mgr.  iveta Mátlová 
(iveta.matlova@slovackemuzeum.cz).

ŠTěPáNKA BěHALoVá

napište nám! 

posílejte články nejen k hlavním 
tématům našeho časopisu. uvítá-
me Vaše příspěvky do rubrik „pří-
běh muzejního předmětu“, „koho 
to napadlo“ či „recenze“.

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

nebojte se a pojďte s námi na 
stránkách Věstníku AMG disku-
tovat nad aktuálními tématy čes-
kého muzejnictví!
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Kočárky a hračky ze sbírky  
Šárky Špačkové 24. 5. – 15. 9. 2019
Ladislav Janouch: Sochařské 
drobnosti 22. 6. – 31. 7. 2019
Mezinárodní muzeum keramiky aJG
Současní umělci a keramika AJG 18. 5. – 6. 10. 2019
Alšova země 18. 5. – 6. 10. 2019

Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Viktória Černegová a olga Sosnowska:  
Regulace blízkosti 28. 2. – 1. 9. 2019

Beroun
Muzeum českého krasu
Acháty a křemeny: Krása 
skrytá v kamenech 17. 5. – 29. 9. 2019

Bílá Lhota
arboretum
Botanika 17. 6. – 30. 6. 2019
Můj svět barev 1. 7. – 1. 9. 2019

Bílovec
kulturní centrum Bílovec
Dvě století krajinomalby 26. 6. – 13. 10. 2019

Blansko
Muzeum Blanenska
Nová stálá expozice:  
Blanenská umělecká litina  od 25. 3. 2019
Erich Roučka: Život a dílo 
blanenského vynálezce 13. 6. – 27. 10. 2019
Jeskyňáři: Půlstoletí amatérské speleologie 
v Moravském krasu  27. 6. – 27. 10. 2019

Blatná
Městské muzeum Blatná
Nová stálá expozice: Od třicetileté války 
po současnost od 28. 3. 2019
Tajemnou krajinou Blatenska: Pověsti 
na vlastní kůži 25. 5. – 25. 8. 2019

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Zrození kovu. Příběh bronzu a železa 22. 3. – 5. 10. 2019
Dětství v zámeckém parku 31. 5. – 30. 9. 2019
Loutková laboratoř II. 21. 6. – 15. 9. 2019

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava prací žáků ZŠ Štefánikova 23. 5. – 23. 6. 2019
Výstava obrazů Marcely Michalčíkové 19. 7. – 15. 9. 2019

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Židovský obecní dům
Polin: Židé v republice mnoha národů 2. 4. – 30. 6. 2019

Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Retrogaming 23. 5. – 22. 9. 2019

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Ve vile: Eva Eisler a Peter Demek 24. 5. 2019 – 1. 3. 2020

Místodržitelský palác
Výstava MUNI 100 17. 5. – 30. 9. 2019
Pražákův palác
Boudník 12. 4. – 11. 8. 2019
Fraser Blockklehurst: Pillow talk 12. 4. – 10. 8. 2019
Moravské zemské muzeum
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
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
100. výročí vzniku samostatného 
Československa 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Pavilon Anthropos
okouzlení Afrikou 1. 5. 2019 – 28. 2. 2020
Muzeum Brněnska
Vila Lőw-Beer v Brně
Brnem textilním 12. 4. – 28. 7. 2019
Muzeum města Brna
Emil Pirchan: „Malerfürst“ brněnské 
okružní třídy 21. 3. – 23. 6. 2019
Branky, Body, Brno 16. 5. – 31. 12. 2019
Petr Stanický: Zpřítomnění místa 4. 7. – 1. 9. 2019
Architekt Friedrich Weinwurm: 
Nová cesta 29. 8. – 3. 11. 2019
Křížová chodba Nové radnice

100 let Velkého Brna 12. 7. – 11. 8. 2019
Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů 
a jejich písní 8. 5. 2019 – 3. 5. 2020

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

Bruntál
Muzeum v Bruntále
od Alexandra k Čingischánovi 2. 5. – 31. 8. 2019
Pozdně gotické plastiky v kapli 17. 5. – 1. 9. 2019

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Největší záhady a tajemství světa 31. 5. – 28. 7. 2019
180 let s vlaky a vláčky 13. 8. – 15. 9. 2019
Lichtenštejnský dům
Železniční stanice Břeclav: Výstava výtvarných prací 
ze soutěže pro děti 7. 6. – 29. 9. 2019
Synagoga
Lubomír Míča: Reflexie 17. 5. – 23. 6. 2019

Bučovice
Muzeum Bučovice
Až přiletí čáp 18. 6. – 1. 9. 2019

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Literární toulky Čáslaví 24. 6. – 31. 10. 2019
Výstavní síň, nám. J. Žižky z Trocnova 197
Milan Krajíček: Sklo 24. 6. – 21. 7. 2019
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Doksy
Památník karla hynka Máchy
Vale, lásko ošemetná, Adie, lebe wohl… 3. 5. – 31. 10. 2019

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Alenka v říši divů 24. 5. – 20. 9. 2019
Jménem zákona! Četnictvo 
na Domažlicku 1850–1945 24. 5. – 20. 10. 2019
Poutní místa a místa zvláštní zbožnosti 
na Domažlicku 24. 5. – 20. 9. 2019
od fěrtuchu k praštěnkám 9. 8. – 11. 8. 2019
Galerie Bratří Špillarů
Tomáš Bím: Litografie 20. 6. – 10. 9. 2019

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Řemesla v Podkrkonoší 21. 6. – 29. 9. 2019

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Pozůstalost Antona Diessla 28. 6. – 3. 11. 2019

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
Říše prastará, mocná i zkrocená 5. 4. – 1. 9. 2019

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd
Habsburkové na Frýdku 31. 5. – 8. 9. 2019
Věra Šejvlová: 100. výročí narození 3. 6. – 23. 6. 2019
Když dřevěný princ s drakem bojoval... 14. 6. – 15. 9. 2019
Mikuláš Klaudyán: První mapa 
Čech 1518 28. 6. – 22. 9. 2019

havířov
Výstavní síň Musaion
Dotkni se přírody: Les 25. 4. – 31. 10. 2019

havířov-Životice
Památník Životické tragédie
Tragédie v Televågu 5. 2. – 9. 7. 2019
Tragédie v oradur-Sur-Glane 5. 2. – 9. 7. 2019

havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny havlíčkův Brod
100 let skautingu v Havlíčkově Brodě 31. 5. – 1. 9. 2019

hluboká nad Vltavou
alšova jihočeská galerie v hluboké nad Vltavou
Zámecká jízdárna

Meziprůzkumy / Sbírka 
AJG 1300–2019 9. 3. 2019 – 2020
Pasta oner 8. 6. – 6. 10. 2019
Kamil Lhoták 22. 6. – 6. 10. 2019
Ohrada – Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
V. Čech: Exotická zvířata ve fotografii 1. 4. – 29. 7. 2019
Umění v myslivosti 22. 6. – 1. 9. 2019
Příroda v ilustraci 1. 8. – 31. 10. 2019

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

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Hodonín objektivem Antonína Pánka 21. 6. – 15. 9. 2019
Sál evropa, Národní třída 21

Podkarpatská Rus, země Šuhajova 24. 5. – 29. 9. 2019

Výstava ke 150. výročí hasičského spolku 
v Čáslavi 5. 8. – 1. 9. 2019
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen 1. 4. – 31. 10. 2019

čechtice
Muzeum Podblanicka
Zámek Růžkovy Lhotice
Smetanův Blaník 1. 5. – 29. 9. 2019

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Malý salón 2019 / Svoboda: 
Dveře do světa 25. 5. – 23. 6. 2019
Keltové v Záluží 13. 7. – 29. 9. 2019

česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Návrhy sklářských dekorů 11. 4. – 23. 6. 2019
Černobílé kontrasty 16. 5. – 31. 10. 2019
Z kaleidoskopu dějin 19. a 20. století 26. 6. – 29. 9. 2019
Pohádkové prázdniny Andrey Popprové 28. 6. – 1. 9. 2019
Brusírny a mačkárny skla na Českolipsku 
a Jablonecku 11. 4. – 17. 11. 2019
Lukostřelci a ostrostřelci 
v České Lípě 15. 3. – 31. 12. 2019
Tomáš Záborec: Dřevomalby 21. 6. – 29. 9. 2019

česká Třebová
Městské muzeum
100 let skautingu v České Třebové 13. 6. – 1. 9. 2019

české Budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Petra Švecová 27. 6. – 31. 8. 2019
Kateřina Štenclová 27. 6. – 31. 8. 2019
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
Řemesla a živnosti 
v Českých Budějovicích 6. 4. 2019 – jaro 2020
„Mým polem je svět“ Johann Steinbrener: 
Příběh vimperského knihtisku 18. 4. – 27. 10. 2019
Svět kostiček 15. 5. – 8. 9. 2019
100 let jihočeského divadla: 
Kabinet zázraků 1. 6. – 31. 10. 2019

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Zámecký park v Červeném dvoře 17. 4. – 29. 9. 2019

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

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Dačické okénko patnáctileté: Poslání a činnost 
sociálně terapeutické dílny 30. 5. – 30. 6. 2019
Ten sbírá to a ten zas tohle počtvrté 21. 6. – 1. 9. 2019

Dobrovice
Dobrovická muzea
Kouzelný herbář 11. 3. – 30. 6. 2019
Dráteník na vsi 5. 4. – 30. 6. 2019
Malování pro radost 10. 4. – 25. 6. 2019
oldřich Linka: 100 let 8. 6. – 30. 12. 2019
Filip Buryán: obrazy 27. 6. – 20. 8. 2019
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horažďovice
Městské muzeum horažďovice
olga Havlová a Výbor dobré vůle 1. 4. – 1. 7. 2019
Klášter a Kongregace Školských sester 
de Notre Dame v Horažďovicích 1. 6. – 30. 9. 2019
Inverzáže a fotografie Šumavy: Jan Kavale 1. 6. – 5. 9. 2019
Klub českých turistů Horažďovice 
a Klub přátel horažďovické padesátky 1. 6. – 30. 9. 2019

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

hořovice
Muzeum hořovicka
Historie sirkařství na Hořovicku 19. 4. – 8. 9. 2019
Sbor dobrovolných hasičů v Hořovicích 15. 6. – 2. 9. 2019

hrabyně
Památník II. světové války
Návraty lidických dětí 11. 4. – 28. 7. 2019
od Mnichova k válce 11. 4. – 30. 11. 2019
Smutný osud země:
Mezi Mnichovem a válkou 11. 4. – 30. 11. 2019
Sedmidenní válka o Těšínsko 11. 4. – 30. 11. 2019

hranice
Městská kulturní zařízení hranice
Výstavní síň Stará radnice
Fenomén hasičství 23. 5. – 1. 9. 2019

hronov
Jiráskovo muzeum
Děti nepřátel Říše 17. 5. – 30. 6. 2019
Náchodsko a Hronov 1939 12. 7. – 18. 8. 2019
Hronov v pohybu 23. 8. – 28. 10. 2019

hustopeče
Městské muzeum a galerie v hustopečích
Edyta Kulla, Pavel Klak: Společná řeč 26. 5. – 26. 6. 2019
Komenský bojoval: Škola zachová 30. 6. – 1. 9. 2019

Chlumec nad Cidlinou
Městské muzeum Loreta
Vlasy samou loknu měla 7. 6. – 14. 7. 2019
Entomologická výstava 18. 8. – 28. 10. 2019

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Hry a klamy 1. 6. – 27. 7. 2019
Radnice
50 let numismatiky na Chomutovsku  
a zmatené peníze 29. 6. – 29. 9. 2019

Chrastava
Městské muzeum a galerie v Chrastavě
ZUŠ Chrastava se představuje 4. 5. – 24. 6. 2019
Korálkové výšivky 2. 7. – 31. 8. 2019

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

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Tanec kolem baletky. Co se děje  
v restaurátorské dílně? 28. 9. 2018 – 12. 1. 2020
Loutky na frontě 2. 11. 2018 – 1. 9. 2019

regionální muzeum v Chrudimi
Tajemná krása těžítek 24. 5. – 1. 9. 2019
Velké prádlo 24. 5. – 1. 9. 2019

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

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Dřevo v životě našich předků 2. 6. – 20. 12. 2019
Český tarot aneb 101 let 
českého tarotu 1918–2019 14. 6. – 8. 9. 2019
Jiří Měchura a syn: Fotografie 28. 6. – 2. 9. 2019

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Absolventská výstava ZUŠ Jeseník 21. 5. – 23. 6. 2019
Lesy hrou 19. 6. – 8. 9. 2019
Josef Čapek: Napůl vážně, 
napůl vesele 5. 7. – 22. 9. 2019

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Malé krámky pro panenky 17. 5. – 15. 9. 2019
orbis Pictus Play 1. 6. – 22. 9. 2019

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Uwe Bressnik / Keith Rowe: 
Hudba před i za objektem 18. 4. – 23. 6. 2019
oldřich Smutný: obrazy 9. 7. – 8. 9. 2019
Muzeum Vysočiny Jihlava
Svět středověkých her 4. 4. – 23. 6. 2019
Tak to vidím já 14. 5. – 30. 6. 2019
Není vejce jako vejce 7. 6. – 8. 9. 2019
Jihlavský havířský průvod aneb 
Archeologické muzejní havíření 8. 6. – 13. 10. 2019
Milan Slavinger: S fotoaparátem 
za humny 3. 7. – 1. 9. 2019
Není pivo jako pivo: Pivní putování 
po Vysočině 5. 7. – 15. 8. 2019
Mořský svět 6. 8. – 15. 9. 2019

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Krajina a zátiší 4. 5. – 28. 7. 2019
opat Lambert přichází 10. 5. – 23. 6. 2019

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Zábava, vášeň, hazard aneb 
Z historie karetní hry 17. 5. 2019 – 6. 1. 2020
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Tragická léta 1939–1942 26. 4. 2019 – 6. 1. 2020
Myšlení zrakem 16. 6. – 29. 9. 2019
Drátenictví včera a dnes 28. 6. – 13. 9. 2019
Muzeum fotografie a moderních obrazových médií
Jezuité v Jindřichově Hradci 24. 11. 2018 – 31. 12. 2020
Jiří Sýkora: Fotografie 24. 5. – 14. 7. 2019
Jan Šplíchal: Fotografie / 
/ Výběr z díla 1965–2007 24. 5. – 14. 7. 2019
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kamenický šenov
Sklářské muzeum kamenický šenov
Maturity 2019 7. 6. – 28. 8. 2019

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

karviná-Fryštát
Výstavní síň Interklub karviná
Podmalby na skle 19. 2. – 31. 7. 2019
Přežij v přírodě Těšínska 20. 8. 2019 – 31. 1. 2020

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
Poldi múzou a inspirací 3. 5. – 30. 6. 2019
Supermarket Svět & Člověk škodí 
a člověk pomáhá 10. 5. – 30. 6. 2019

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Karel Šlenger: Monumentální malby I. 13. 4. – 23. 6. 2019
Jonáš Czesaný 29. 6. – 1. 9. 2019
kostel sv. Vavřince v klatovech
Karel Šlenger: Monumentální malby II. 13. 4. – 23. 6. 2019
Společné cesty 7. 28. 6. – 4. 8. 2019
Vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Nové přírůstky v muzejních sbírkách 7. 3. – 29. 9. 2019
PEKelně SE Soustřeď 
a jiné karetní hry 28. 5. – 29. 9. 2019
Lubomír Pěknice: obrazy 27. 6. – 29. 9. 2019

klenová
Galerie klatovy / klenová
Bedřich Grünzweig: 
New York 1948–1994 1. 6. – 1. 9. 2019
David Cajthaml: Ani jeden den bez čáry 1. 6. – 25. 8. 2019
Martin Kuriš: Pohřížen 
do svého blízkého okolí 1. 6. – 1. 9. 2019

kopřivnice
regionální muzeum v kopřivnici
Lašské muzeum
Vilém Heckel 100+1 3. 4. – 23. 6. 2019

králíky
Městské muzeum králíky
Daša Klapitová, Zoltán Agócs: 
Prechádzka krajinou 17. 5. – 30. 6. 2019
Jaroslav Valečka: Malba 4. 7. – 31. 8. 2019

kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v kralupech nad Vltavou
František Saifrt: obrazy 6. 6. – 10. 8. 2019

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

krnov
Městské muzeum krnov
Výtvarná výpověď dětí 11. 5. – 23. 6. 2019
Výstava historických hudebních nástrojů 
ze soukromé sbírky Jaromíra Růžičky 17. 5. – 1. 9. 2019
Salon neprofesionálních umělců 29. 6. – 25. 8. 2019
Ladislav Steininger: Malba, plastika 31. 8. – 6. 10. 2019

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Nová stálá expozice: Strážci času od května 2019
Hvězdy stříbrného plátna 14. 5. – 23. 6. 2019
Ptačí svět objektivem Jiřího Nováka 5. 6. – 1. 9. 2019

kutná hora
české muzeum stříbra
Hrádek
Ptolemaiovci: Mince poslední dynastie 
egyptských faraónů 6. 6. – 15. 9. 2019
Václav IV.: Život ve stínu otce 9. 7. – 8. 9. 2019
Ex libris 9. 7. – 28. 9. 2019
Kamenný dům
Kouzlo sklářského řemesla 2. 4. – 30. 11. 2019
Galerie Středočeského kraje
Alej světců 25. 2. 2018 – 8. 2. 2020
Jan Macúch: Elvis ze Záluží 24. 3. – 28. 6. 2019
Ladislav Jezbera: Co chvíli 
nový vesmír 19. 5. – 1. 9. 2019
Eugenio Percossi: Death is cool 19. 5. – 1. 9. 2019
Šperkařské studio ZoRYA: Rituál 19. 5. – 1. 9. 2019
Jan Harant: Pusť se a věř 19. 5. – 1. 9. 2019
Tváře expresionismu (1905–1925) 16. 6. – 15. 9. 2019
Screening 29. 6. – 22. 9. 2019
Jaroslav Vožniak: Naděje zanech, 
kdo mnou ubírá se! 29. 6. – 22. 9. 2019

kyjov
Vlastivědné muzeum kyjov
Baví nás časopisy pro děti 6. 5. – 21. 7. 2019
Josef Klvaňa 15. 8. – 10. 11. 2019

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Martin Sodomka: Jak si postavit knihu 1. 6. – 18. 8. 2019
Svět hraček 31. 8. – 16. 11. 2019

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Nová stálá expozice: 
President odešel od 28. 10. 2018
Kdo má mozek, chrání jej aneb 
Jak předcházet úrazům 8. 6. – 8. 9. 2019

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Zámek a park v Lešné
Kvetoucí ornamenty 13. 4. – 27. 10. 2019
Myslivost: Minulost a současnost 8. 6. – 27. 10. 2019

Letohrad
Městské muzeum Letohrad
Krajky 20. 6. – 8. 9. 2019
Hrátky se zvířátky 24. 6. – 1. 9. 2019

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

Lidice
Památník Lidice
Českoslovenští letci v RAF 27. 5. – 10. 9. 2019
Lidická galerie
47. ročník Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2018 28. 5. – 25. 11. 2019
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Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Jak šel čas… s muzeem 20. 4. 2018 – 31. 12. 2019
Thonetky: Svět ohýbaného nábytku 11. 4. – 1. 9. 2019

Litomyšl
regionální muzeum v Litomyšli
Zdeněk Miler dětem! 2. 6. – 8. 9. 2019
In monte oliveti: Litomyšl a knižní kultura 
Jednoty bratrské v 16. století 6. 6. – 8. 9. 2019
Litomyšlští skladatelé: Hudba 
18. a 19. století na kůru kostela 
Povýšení sv. Kříže v Litomyšli 11. 6. – 8. 9. 2019
Portmoneum – Museum Josefa Váchala
Cestopisák Josefa Váchala 23. 3. – 7. 7. 2019

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Modely hradů, zámků a kostelů 
Českého ráje 10. 2. – 23. 6. 2019
Drahé kameny a minerály ze sbírek 
lomnických kamenářů a jejich hostů 30. 6. – 1. 9. 2019

Louny
Galerie Benedikta rejta v Lounech
Emil Filla: Meziválečná tvorba / 
/ Ruská revoluční avantgarda 14. 10. 2018 – 31. 12. 2019
Oblastní muzeum v Lounech
Jan Růžička. Snímky krajiny 
z let 1900–1937 7. 5. – 7. 7. 2019
dům Sokolů z Mor

Louny na starých pohlednicích 10. 4. – 30. 6. 2019
Luhačovice

Muzeum Luhačovického Zálesí
Léčivé stromy 5. 4. – 17. 11. 2019

Malenovice
hrad Malenovice
Zoogeos 25 let červenec – 31. 10. 2019
Malenovský krúžek 1. 4. – 31. 10. 2019

Mariánská Týnice-kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
45 let historie turistických závodů 
na Kralovicku 28. 5. – 23. 6. 2019
Jaroslav Šindelář: Cesty 25. 6. – 29. 9. 2019
ota Janeček: Píseň o životě 25. 6. – 8. 9. 2019

Mělník
regionální muzeum Mělník
Co už umím? 28. 5. – 23. 6. 2019
Fenomén Kinder 28. 5. – 30. 6. 2019
Já pěstoun 1. 6. – 1. 9. 2019
Svět kostiček 21. 6. – 25. 8. 2019
Lidová architektura Kokořínska III. 25. 6. – 25. 8. 2019
Brekeke! aneb V Mělníku není 
konec vodníků 19. 7. – 3. 11. 2019
Chráněná území Mělnicka 2. 7. – 1. 9. 2019

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Za obzor 31. 3. – 13. 7. 2019
Václav Chochola: Morava 53–88 3. 5. – 24. 11. 2019
Horní synagoga v Mikulově
Chedva Meroz 5. 6. – 15. 10. 2019

Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Helena Kubíková: Ručně 
paličkovaná krajka 22. 5. – 6. 7. 2019
Zastřešení magických nocí 29. 5. – 22. 6. 2019
Muzeum Mladoboleslavska
osobnosti Mladé Boleslavi 1. 3. – 31. 12. 2019
Mladá Boleslav inspiruje: E. Štorch 21. 3. – 31. 12. 2019
Strenický potok 13. 4. – 31. 12. 2019
škODa Muzeum
David Černý: Český betlém leden – prosinec 2019
Kvasiny: 70 let s okřídleným šípem 8. 5. – 1. 9. 2019
Ráj hlavolamů: Letní interaktivní výstava 1. 7. – 11. 8. 2019

Mohelnice
Muzeum Mohelnice
Šumpersko v období 
první republiky (1918–1938) 12. 4. – 23. 6. 2019
Loutky a maňásci 27. 6. – 27. 10. 2019

náchod
Muzeum náchodska
Tužme se! 150 let Sokola v Náchodě 7. 6. – 31. 10. 2019
Hurá léto! Dovolená za socialismu 21. 6. – 1. 9. 2019

napajedla
Muzeum napajedla
Absolventská výstava ZUŠ R. Firkušného 30. 5. – 23. 6. 2019

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Chronos: Benda, Kanta, Pejchal, 
Štěpánek, Vašica, Vyskočil 13. 4. – 7. 7. 2019
Eva Bachratá Linhartová: Tóny léta 6. 6. – 28. 7. 2019
Věroslav Bergr 13. 6. – 25. 8. 2019
Pavel Toman: Sochy / Pavel Bezděčka: 
obrazy 11. 7. – 29. 9. 2019
osvobozené divadlo 1. 8. – 27. 10. 2019
horácké muzeum
Výstava výtvarného oboru ZUŠ: Moře květen – září 2019
Lidové hračky ze sbírek Mileny Kovaříkové 
ze Svratky 20. 6. – 8. 9. 2019

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

nový Bor
Sklářské muzeum nový Bor
Řemeslo a umění ve skle 14. 6. – 15. 9. 2019

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Společenský život hmyzu 29. 3. – 18. 8. 2019
Antonín Kroča: Malíř života a duše 26. 4. – 22. 9. 2019

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

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Giganti doby ledové 2 26. 4. – 23. 6. 2019

Opava
Slezské zemské muzeum
Antonín Satke: Střípky z mozaiky života a díla slezského 
folkloristy a etnografa 21. 11. 2018 – 30. 6. 2019
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Knihy džunglí 5. 12. 2018 – 1. 9. 2019
ZDAŘ BŮH! Rub a líc 
hornického povolání 28. 3. – 1. 9. 2019
Kočovní loutkáři 29. 5. 2019 – 5. 1. 2020
Müllerův dům

Mýtus lesa: Arnošt Hrabal 31. 5. – 29. 9. 2019
Památník Petra Bezruče
Fantaskní realismus v ilustracích 
Lumíra Čmerdy 16. 5. – 25. 8. 2019

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska
Neklidné hranice 23. 1. – 30. 6. 2019
Rozmanitosti Čech, Moravy a Slezska 
podle Bohuslava Balbína 18. 7. – 31. 12. 2019

Ostrava
Ostravské muzeum
ostrava ´89 ve fotografiích Jiřího Kudělky 7. 6. – 8. 8. 2019

Ostroh
hrad Ostroh (Seeberg)
Die Schaleks: Eine mitteleuropäische 
Familie 10. 6. – 31. 7. 2019

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Doba plastová 26. 6. – 6. 10. 2019
Východočeské muzeum v Pardubicích
Světy v kameni 3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pavlov
archeopark Pavlov
Rozkvetlý archeopark 30. 3. – 14. 7. 2019

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Současná česká mozaika 18. 5. – 11. 8. 2019
Sbírka vinných etiket sběratele 
Rudolfa Fojtíka 20. 8. – 29. 9. 2019

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

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Mlýny na otavě 6. 6. – 11. 8. 2019
Václav Špála: Na otavě 6. 6. – 18. 8. 2019
Jejicha: Art brut 12. 6. – 28. 7. 2019
Řeřicha Josef: Dřevoryty 7. 8. – 22. 9. 2019
Klášter dominikánů v Písku: K výročí 
jeho zániku 20. srpna 1419 15. 8. – 29. 9. 2019
Písek 1619–1620: 
Trojí dobytí města a počátek 
třicetileté války na Písecku 27. 8. – 24. 11. 2019

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Filmaři Hanzelka a Zikmund 3. 4. – 31. 10. 2019
Tunel Ejpovice: Modernizace 
trati Rokycany – Plzeň 3. 4. – 31. 10. 2019
Vodní koridor Dunaj – odra – Labe 3. 4. – 31. 10. 2019

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Masné krámy
Kubišta – Filla: Plzeňská disputace 7. 6. – 29. 9. 2019

Západočeské muzeum v Plzni
Jan Koula: Vlastimil a novorenesančník / 
/ 100 let od úmrtí 2. 3. – 8. 9. 2019
XVI. Trienále umělecké knižní vazby 22. 6. – 21. 7. 2019
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Církev a pivo 31. 5. – 25. 8. 2019
Muzeum loutek Plzeň
Hybohledy Pavla Macka: 
25 skříněk – 25 příběhů 3. 5. – 31. 10. 2019
Národopisné muzeum Plzeňska
Nová stálá expozice: Rok na vsi aneb 
Od Martina do Martina od 11. 12. 2018
Zaniklý svět Stolních společností aneb 
Sociální síť před sto lety 5. 10. 2018 – 23. 6. 2019
Staré řemeslné techniky: 
Slované Čechy / Bavorsko 15. 5. – 14. 7. 2019
Inspirace modrotiskem 14. 6. – 25. 8. 2019
Křehká krása motýlů 2. 8. – 3. 11. 2019
Vojtěch Hurta: Průřez tvorbou Vojtěcha Hurty, 
výběr z děl malířských i sochařských 9. 8. – 28. 10. 2019
Příběh dětí: Kresby dětí 
z terezínského ghetta 30. 4. – 28. 7. 2019
Neztratit víru v člověka: Protektorát očima 
židovských dětí 30. 4. – 28. 7. 2019

Police nad Metují
klášter Police nad Metují
Památky a jejich osudy 24. 5. – 7. 7. 2019
Zajatecký tábor v Broumově 
v letech 1915–1918 13. 7. – 18. 8. 2019
Aliance: olga Alia Krušlišová 
a Jana Pavlišová Mořkovská 24. 8. – 30. 9. 2019

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Lichožroutka Galina Miklínová 27. 4. – 1. 9. 2019
Fenomén IGRÁČEK 11. 5. – 25. 8. 2019
Půlstoletí s Cimrmanem 15. 5. – 27. 7. 2019

Polná
Městské muzeum Polná
Svět mechanické hudby 22. 6. – 1. 9. 2019

Prace u Brna
Muzeum Brněnska
Památník Mohyla míru
Josef Fanta 30. 5. – 3. 12. 2019

Praha
Chvalský zámek
Umění loutky 20. 4. – 25. 8. 2019
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Já, Naděžda Plíšková 1. 6. – 18. 8. 2019
Meda: Ambasadorka umění 24. 6. – 30. 9. 2019
Helmut Newton in Dialogue 29. 6. – 28. 10. 2019
Muzeum hlavního města Prahy
EPoS 257: Dýmová hora 17. 4. – 30. 12. 2019
Chudá Praha (1781–1948): 
Lidé – Místa – Instituce 17. 4. – 25. 8. 2019
50 let se Čtyřlístkem 8. 5. – 22. 9. 2019
Venkovní panelová výstava

Praha ve službách Československého 
červeného kříže 20. 3. – 30. 6. 2019
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dům U Zlatého prstenu
ESCAPE není jen klávesa 
na tvém počítači 26. 4. – 23. 6. 2019
Pro kamna ke Špačkovi 15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
Praha 1606 22. 5. 2019 – 29. 3. 2020
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
Nashle na skle / Současná tvorba studentů a pedagogů 
sklářské školy v Novém Boru 24. 3. – 13. 10. 2019
Muzeum Policie čr
Nová stálá expozice: 
Letecká služba Policie ČR: Napříč časem od 8. 6. 2019
Sto let bezpečnostních sborů aneb 
od četnictva k policii 18. 4. 2018 – 31. 8. 2019
Knoflíková krása aneb 250 let historie výroby 
uniformovaných knoflíků 23. 2. – 31. 8. 2019
Policejní pyrotechnici včera a dnes aneb 
Jdeme tam, odkud ostatní utíkají 4. 6. – 31. 12. 2019
Nejsme sami 14. 6. – 31. 8. 2019
Křižovatka cest leden – srpen 2019
národní galerie v Praze
Palác Kinských
Francouzský impresionismus: Mistrovská díla 
ze sbírek ordrupgaard 29. 6. – 20. 10. 2019
Salmovský palác
Salm Modern #1: Možnosti 
dialogu 2. 12. 2018 – 1. 12. 2019
Šternberský palác
Sasko–Čechy: Jak daleko, tak blízko 24. 5. – 15. 9. 2019
Valdštejnská jízdárna
Josef Šíma: Cesta k vysoké hře 19. 4. – 28. 7. 2019
Veletržní palác
Nová stálá expozice: 
1918–1938: První republika od 24. 10. 2018
Moving Image Department #10: 
Podle skutečných událostí 1. 3. – 28. 7. 2019
400 ASA: Fotografie 1. 3. – 8. 9. 2019
Introducing Viktor Dedek: Místo rodiny 1. 3. – 28. 7. 2019
Alberto Giacometti 18. 7. – 1. 12. 2019
Cyklus současné malby: Josef Bolf 30. 8. 2019 – 5. 1. 2020
Milan Grygar 30. 8. 2019 – 5. 1. 2020
národní knihovna české republiky
Jarní Kjóto 2015–2017 26. 4. – 22. 6. 2019
Kartografie v časech mezi poustevnami 
a koněspřežkou 28. 5. – 4. 7. 2019
národní kulturní památka Vyšehrad
Galerie Vyšehrad
Radka Bodzevič Doubravová: Epikúrova zahrada / 
/ Slast života bez povšimnutí 7. 6. – 21. 7. 2019
národní pedagogické muzeum a knihovna J. a. 
komenského
Historické portréty J. A. Komenského 
a jeho současníků 18. 5. – 1. 12. 2019
národní technické muzeum
Made in Czechoslovakia aneb 
Průmysl, který dobyl svět 19. 10. 2018 – 29. 9. 2019

Pražské vzorkové veletrhy 19. 10. 2018 – 30. 6. 2019
Století se značkou Aero 22. 3. – 17. 11. 2019
Kamil Hilbert, architekt: 1869–1933 19. 4. – 15. 9. 2019
47. ročník Mezinárodní dětské výtvarné 
výstavy Lidice 2018 29. 5. – 24. 11. 2019
národní zemědělské muzeum Praha
Největší objev: Fenomén zemědělství 
ve 100 předmětech 28. 9. 2018 – 30. 6. 2019
novoměstská radnice
Sitenský 100 8. 5. – 23. 6. 2019
Sculpture Line 2019 6. 6. – 30. 9. 2019
Světlo mého života 2019 25. 6. – 21. 7. 2019
Generace Spolku výtvarných 
umělců Mánes 27. 6. – 30. 8. 2019
Setkání: Česko-slovenská výstava 
enkaustické tvorby 25. 7. – 18. 8. 2019
Poštovní muzeum
Šest pohlednic 3. 4. – 7. 7. 2019
Čtyřlístek 19. 7. – 20. 10. 2019
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Šílený hedvábník / 
/ Zika a Lída Ascher: 
Textil a móda 15. 2. – 15. 9. 2019
Plejády skla 1946–2019 4. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Elias Palme 7. 6. – 29. 9. 2019
dům U Černé Matky Boží
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie 
posvátného prostoru 8. 3. – 15. 9. 2019
Židovské muzeum v Praze
Jaroslav Róna: Kresby odjinud… 7. 3. – 6. 10. 2019

Prachatice
Prachatické muzeum
Třicetiletá válka a polní opevnění 7. 6. – 1. 9. 2019

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Fotbal to je hra 7. 6. – 28. 9. 2019
Špalíček
Barevný svět přírody 4. 4. – 23. 6. 2019
Když dřevo promluví 27. 6. – 23. 8. 2019

Protivín
Památník města Protivína
Staré domy Protivínské 1. 5. – 7. 7. 2019
Svatopluk Klimeš: obrazy 13. 7. – 27. 10. 2019

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

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
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
Přerov včera a dnes 17. 5. – 6. 10. 2019
oRNIS – ornitologická stanice
Dravci, sokoli a sovy 1. 4. – 31. 10. 2019
Moje oblíbená rostlina 1. 4. – 31. 10. 2019
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Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Slavnosti a oslavy na polabském venkově 
ve 20. století 23. 3. – 31. 10. 2019
Řemesla našich předků 5. 4. – 1. 9. 2019

Přeštice
Dům historie Přešticka
Carpe diem 4. 6. – 23. 6. 2019
Gramofon: Vynález, který změnil svět 5. 7. – 1. 9. 2019
Pojďme si zas hrát 5. 7. – 1. 9. 2019

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

Příbram
hornické muzeum Příbram
Doprovodné rudy v příbramském 
uranovém revíru 1. 2. – 31. 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
T. G. Masaryk to nikdy nebude mít lehké 1. 5. – 31. 12. 2019
Střední Čechy během stavovského povstání 
a české války (1618–1621) 22. 7. – 30. 8. 2019
Galerie Františka Drtikola Příbram
Zámeček – ernestinum
Jan Čáka Grafika: Knižní ilustrace 7. 6. – 14. 7. 2019
Ján Chvalník: K jubileu 
příbramského betlémáře 21. 6. – 25. 7. 2019
Ivan Bukovský: obrazy 19. 7. – 25. 8. 2019

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Knihovny benediktinských klášterů Broumov 
a Rajhrad 10. 4. – 27. 10. 2019
Brána moudrosti otevřená 11. 4. – 27. 10. 2019
Skácelové: Ke kořenům 17. 4. – 27. 10. 2019
Kašpárkův svět pohádek 10. 5. – 13. 10. 2019

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Žena a její svět v době první republiky 8. 5. – 8. 9. 2019
MŠ V Lukách Rakovník: 
Školka slaví narozeniny 23. 5. – 23. 6. 2019
Květuše Adámková / Barbie: od královny ze Sáby 
k Blance Matragi 28. 6. – 15. 9. 2019
Galerie Samson – Cafeé
Židovskou minulostí Rakovnicka 26. 6. – 27. 9. 2019
rabasova galerie rakovník
Dialogy tvarů: Helena Samohelová, 
Jana Budíková a Šárka Radová 13. 6. – 25. 8. 2019
Výstava lilií 5. 7. – 7. 7. 2019
Zdeněk Kříž 29. 8. – 17. 11. 2019
Nová síň pod Vysokou bránou
Zdeněk Lhoták: Corpus delicti 23. 5. – 7. 7. 2019
Jaroslav Urbánek 11. 7. – 1. 9. 2019
Výstavní síň na radnici
Řady: Výtvarný kroužek GZW Rakovník 30. 5. – 23. 6. 2019
Revize času: Petr Holeček, Dalibor Blažek 27. 6. – 1. 9. 2019

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava horáka v rokycanech
Historické kostýmy červen – září 2019
Lidová architektura Plzeňského kraje 21. 6. – 29. 9. 2019

roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
Vladislav Mirvald / Smysl pro krajinu 16. 5. – 14. 7. 2019
Václav Jíra: Poezie z kovošrotu 16. 5. – 14. 7. 2019
Ludvík Kuba 25. 7. – 27. 10. 2019
Podřipské muzeum
okupace a měna 4. 4. – 29. 6. 2019
Příběhy Papír Hlína 4. 4. – 29. 6. 2019

roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
obrazy Roztok v Muzejní kavárně 2. 2. – 29. 9. 2019
Fenomén Felkl: Proslulá továrna 
na výrobu glóbů 8. 3. – 8. 9. 2019
Zachuchleno 26. 4. 2019 – 26. 1. 2020
Zahrada Braunerova mlýna

Josef Bohuslav Foerster 5. 4. – 3. 11. 2019
rožmitál pod Třemšínem

Podbrdské muzeum
Jak se rodí večerníčky 7. 6. – 29. 9. 2019

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
orlická galerie
Přívětivé rostliny Josefa Holuba 26. 4. – 15. 9. 2019
Prostřeno! 26. 4. – 27. 10. 2019
Zašitá krása v krajce 26. 4. – 15. 9. 2019
Sídla našeho kraje na kresbách 
Jana Venuta (1746–1833) 21. 6. – 27. 10. 2019
Robin Kaloč: obrazy a grafika 21. 6. – 15. 9. 2019

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Hana Rysová: Čas a kameny 1. 6. – 25. 6. 2019
Zmizelé Sudety 4. 6. – 31. 7. 2019

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

Říčany
Muzeum Říčany
Léto pod hvězdami 15. 7. – 6. 10. 2019

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Sedlčanští modeláři 22. 6. – 15. 9. 2019

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Jiří Salač: Fotografie 26. 4. – 23. 6. 2019
Tono Stano: Go North 7. 6. – 14. 9. 2019
obrazy Kooperativy: České výtvarné umění 
20. století 28. 6. – 15. 9. 2019

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Architektura ve službách 
první republiky 11. 6. – 1. 9. 2019
730 let od první písemné 
zmínky o městě 11. 6. – 1. 9. 2019
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Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – austerlitz
Nová stálá expozice: 
Expozice Austerlitz / Malé město 
velkých dějin od 21. 3. 2019
Fenomén Merkur 21. 3. – 30. 6. 2019
Nerosty a zkameněliny 10. 5. – 31. 8. 2019
Fatra 11. 7. – 26. 9. 2019
Ten druhý život 11. 7. – 31. 8. 2019

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi a Veselí nad Lužnicí
Nová stálá expozice: 
Otakar Ostrčil a Soběslav od 21. 6. 2019
František Svobodný (1899–1976) 6. 6. – 11. 8. 2019
Houby na hrázích jihočeských rybníků 15. 6. – 29. 9. 2019
Milča Eremiášová: Řeč krajky 15. 8. – 29. 9. 2019

Sokolov
Muzeum Sokolov
Zmatené peníze 20. 4. – 23. 6. 2019
740. let města Sokolov 17. 7. – 3. 11. 2019

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

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

Stěbořice
arboretum nový Dvůr
Náš les 1. 4. – 31. 12. 2019
Příběhy z herbáře 1. 4. – 31. 12. 2019
Kouzlo živých motýlů 1. 6. – 30. 6. 2019

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Tipy na výlety po okolí Strakonic 18. 6. – 15. 9. 2019
Eva Ďurčová: obrazy, keramika 10. 7. – 31. 7. 2019
Klára Jánská: Keramika, obrazy 7. 8. – 31. 8. 2019

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Svět kostiček II. 2. 6. – 25. 9. 2019
Napijme sa, ale z čeho? duben – září 2019
Synagoga Strážnice

Místa utrpení, smrti a hrdinství červen – září 2019
šlapanice

Muzeum ve šlapanicích
Hračka v dřevě ukrytá 31. 5. – 8. 9. 2019
Holubí pošta 31. 5. – 8. 9. 2019

šumperk
Vlastivědné muzeum v šumperku
Velká prázdninová herna 17. 5. – 1. 9. 2019
Starý Šumperk 14. 6. – 5. 9. 2019
Absolventi 2019 22. 6. – 8. 9. 2019
Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb 
Pomocníci v kuchyni 28. 6. – 11. 9. 2019
V rukou restaurátora 2. 4. – 30. 6. 2019

Tábor
husitské muzeum v Táboře
Galerie Ambit
Karel Valter 1909–2006 23. 6. – 29. 8. 2019

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Loutky z Domažlic červenec – srpen 2019

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
300 let morového sloupu v Teplicích 13. 4. – 3. 11. 2019
Roman Franta: My brouci 17. 5. – 1. 9. 2019
Absolventi 1. 6. – 23. 6. 2019

Terezín
Památník Terezín
Jsem tu bez rodiny 8. 6. – 25. 8. 2019
 „Brémy-Terezín“: Cesta 
s nejistým koncem 16. 8. – 20. 10. 2019
 „Écraser l‘infâme!“ / Umělci a koncentrační tábor: Umělecká 
sbírka Památníku Sachsenhausen 8. 5. – 31. 7. 2019
Fritz Lederer: Život a smrt 
v terezínském ghettu 18. 6. – 1. 9. 2019

Trutnov
Galerie města Trutnova
Městský úřad Trutnov

Jan Mlčoch: Danza 13. 6. – 18. 9. 2019
Třinec

Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Nová stálá expozice: 
Historické milníky hutě a celé oblasti 
Těšínského Slezska od 2. 4. 2019
Průmysl hraček a vynálezy 3. 4. – 30. 6. 2019
Umělecká litina 3. 4. – 30. 6. 2019
Galerie Na schodech
Mario Sikora: Hudba objektivem 
fotografa 3. 4. – 30. 6. 2019
Galerie Werk
Historie a proměny werku 3. 4. – 30. 8. 2019

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Zkamenělé stopy aneb Po stopách 
dávných živočichů 4. 4. – 30. 6. 2019
Ze stébel a proutí 14. 6. – 13. 10. 2019
Jaroslav Klápště (1923–1999) 4. 7. – 1. 9. 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
Letní filmová škola 25. 7. – 6. 10. 2019
Galerie Slováckého muzea
Textile Art of Today / 5. ročník mezinárodní výstavy 
umělecké textilní tvorby 18. 4. – 23. 6. 2019
Břetislav Malý 18. 7. – 8. 9. 2019
Ladislav Plíhal: Dělám něco… 18. 7. – 8. 9. 2019
Výstava k Letní filmové škole 18. 7. – 8. 9. 2019

Uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského
Predátoři 17. 5. – 8. 9. 2019
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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 – 7. 7. 2019
Trpaslíci 1. 3. – 11. 8. 2019
Historická filmová technika 8. 3. – 6. 9. 2019
Schichtovka dnes 22. 3. – 7. 7. 2019
Země česká, domov můj! 15. 5. – 14. 7. 2019
Barbora Králová: Já / Moje / Naše 7. 6. – 23. 6. 2019
Výstava prací žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Evy Randové 7. 6. – 23. 6. 2019
Zdeněk Lyčka: Labe, Dunaj, odra 26. 6. – 6. 9. 2019

Ústí nad Orlicí 
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Nová stálá expozice: 
Expozice ústeckých betlémů od 13. 12. 2018
Antické tragédie na prknech 
ousteckého divadla 1. 2. – 31. 8. 2019
Ach ta naše mládež… 20. 6. – 22. 9. 2019
Cyklus secese: Textil 20. 6. – 22. 9. 2019
200 let poštovní schránky 20. 6. – 22. 9. 2019

Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Barevná inspirace 8. 6. – 30. 9. 2019

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Stanislava Losová: Můj svět z nití 1. 5. – 1. 9. 2019

Velvary
Městské muzeum Velvary
Sport ve Velvarech 15. 4. – 30. 6. 2019
Poslanci na Říšské radě ve Vídni 
za velvarský volební obvod 13. 7. – 31. 8. 2019

Vikýřovice
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u šumperka
Z historie tzv. Baťovy dálnice 5. 4. – 21. 9. 2019
Z historie drátěných těžních lan 16. 4. – 30. 8. 2019
S hasiči na cestách 15. 6. – 28. 9. 2019

Vinařice u kladna
hornický skanzen Mayrau
Věžové vodojemy 12. 5. – 15. 9. 2019

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Svět kostiček Lego 25. 6. – 25. 8. 2019

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Historie kanoistiky ve Vodňanech 8. 4. – 30. 6. 2019
Josef Synek: obrazy 
a kovové plastiky 12. 5. – 30. 6. 2019
Sloupová síň Městského úřadu Vodňany

Ryby v obrazech 29. 5. – 21. 7. 2019
Vojna u Příbrami – Lešetice

Památník Vojna u Příbrami
Poslední bitva 2. světové války v Evropě 
u Slivice na Příbramsku 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
Skautská lilie za ostnatým 
drátem 2. 1. 2018 – 27. 12. 2019
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

Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Peter Demek: Lucerny smrti 4. 11. 2018 – 2. 11. 2019
Silou lví, vzletem sokolím: 150 let 
volyňského Sokola 11. 5. – 29. 9. 2019
David Habermann & Valentin Horba: 
Rezonance 29. 5. – 25. 6. 2019
Kohout na talíři 20. 6. – 5. 10. 2019
Jiří Václav Novotný: od Radomyšle 
až k Volyni 28. 6. – 8. 9. 2019

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

Vrchlabí
krkonošské muzeum
Proměny Kostelního náměstí: 
Plány, grafiky 3. 6. – září 2019
Dětský svět 13. 5. – 31. 8. 2019

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
(Ne)Rozumím ti 16. 3. – 23. 6. 2019
Introspektiva 7. 4. – 30. 6. 2019
Valašská strašidla 17. 5. – 31. 8. 2019

Vysoké Mýto
regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Českomoravské pomezí na cestách… aneb 
Když ještě nebyly kreditky 23. 6. – 1. 9. 2019
Hračky 1850–1950: Dětský svět 
zapomenutých her 2. 7. – 4. 10. 2019
Muzeum českého karosářství
Historie Karosářské firmy 
Brožík Plzeň 4. 3 – 31. 12. 2019

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Zámek ve Vyškově 23. 11. 2018 – 31. 12. 2019
Tragédie Lidic 2. 4. – 23. 6. 2019
Velké prádlo 8. 5. – 26. 6. 2019
Klášter: Fotografie 
Martina Vybírala 26. 6. – 31. 7. 2019
Život aristokratických dětí 4. 7. – 1. 9. 2019
Největší záhady a tajemství světa 1. 8. – 6. 10. 2019

Zábřeh
Muzeum Zábřeh
Dámy a pánové, do gala! 26. 4. – 23. 6. 2019
Velká dopravní herna 28. 6. – 4. 9. 2019

Zbiroh
Městské muzeum Zbiroh
650 let od povýšení: Zbiroh na fotografiích 
z časů minulých 14. 5. – 30. 6. 2019
Miroslav Horníček: Koláže 3. 7. – 1. 9. 2019

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Trienále Prostor Zlín 2019: 
Alternativy destrukce 29. 5. – 8. 9. 2019
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Hodiny slunce a měsíce: Slavné landartové akce 
Eugena Brikciuse 19. 6. – 25. 8. 2019
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Historické hudební nástroje 26. 4. – 7. 7. 2019
Jsou hrdí, tuze vznešení 
a přenádherně odění 24. 5. – 22. 9. 2019
Mák 17. 7. – 6. 10. 2019

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Pecunia non olet aneb 
Peníze nesmrdí 21. 1. 2019 – 31. 1. 2020
Jak šel čas: 100 let umělecké školy 
ve Znojmě 30. 5. – 23. 6. 2019
Dům plný her 29. 6. – 15. 9. 2019
dům umění
Planetami Malého prince: 
Alice Dostálová 24. 4. – 23. 6. 2019
Chodili jsme do výtvarky 26. 4. – 23. 6. 2019
Nezranitelná armáda značky Baťa 4. 6. – 30. 8. 2019
Simona Dunglová: Letem světem 28. 6. – 25. 8. 2019
Staré Znojmo na skleněných deskách 2. 7. – 6. 10. 2019
Monika Baštová: Fotografie 30. 8. – 10. 10. 2019
Znojemský hrad
Procitlé sklo: Tajemství šatovské 
brusírny 7. 5. – 29. 9. 2019
Znaim / Znojmo 1809 7. 5. – 29. 9. 2019
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Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Nová stálá expozice: 
Sbírka porcelánu Václava Petiry od 31. 10. 2018
Kolo, kolo mlýnský 11. 5. – 31. 8. 2019

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

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
Neuvěřitelný svět 1. zemědělců na ohři 5. 4. – 30. 6. 2019
Když v Žatci hráli Ackermanna aneb 
Tradice Jana ze Žatce v Žatci 17. 5. – 16. 11. 2019
Přijďte k nám na jedno 11. 7. – 8. 9. 2019
Křížova vila
Je libo kousek máslíčka? 10. 5. – 28. 7. 2019
Papírové království 8. 8. – 6. 10. 2019
Stará papírna
Album tety Milly: Ilustrace 
a fotografie Radky Jacob 26. 4. – 29. 6. 2019
Tisíciletá tradice české měny 18. 7. – 24. 8. 2019

Žebrák
Muzeum českého krasu – Muzeum v Žebráku
Nová stálá expozice: Z dějin města Žebráka od 4. 4. 2019
Kdo si hraje nezlobí aneb 
Hračky našich rodičů 5. 4. – 28. 10. 2019
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kampaň Muzea a 20. století
Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce

V roce 2019 si připomínáme události spojené se sametovou revolucí a rozsáhlé změny, které tento převrat 
před třiceti lety přinesl. 

nenechávejte si své projekty pro sebe! pro zapojení se do kampaně stačí vyplnit elektronický formulář na 
webových stránkách na adrese http://www.muzea20stoleti.cz. ty budou v průběhu roku 2019 postupně 
aktualizovány a rozšiřovány. 





Měřicí přístroje testo Vám zajistí profesionální kontrolu teploty, vlhkosti, CO2,  
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Když se v důsledku špatného klimatu 
ve Vaší expozici potí i sochy, je nejvyšší 
čas na nasazení měřicí techniky testo.
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