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Výtvarné umění ve sbírkách
muzeí a galerií

P

ro galerie v České republice jsou sbírky výtvarného
umění základním prvkem jejich fondu. Malby, kresby, grafiky, umělecké fotografie, sochy, plastiky různých
uměleckých směrů a technik jsou v galeriích zastoupeny
díly historickými i současnými převážně profesionálních
výtvarníků a autorů zvučných jmen. Sbírky výtvarného
umění ve velkých i malých muzeích tvoří díla starých mistrů, do sbírek se dostávaly předměty s církevní tématikou
leckdy ze zrušených či přestavovaných kostelů, a kromě děl
známých umělců i práce regionálních výtvarníků amatérů,
jejichž práce tvoří nezastupitelnou skupinu významnou
pro daný region. Na nich jsou často dokumentovány obce
i místa v jejich původní a dnes již neexistující podobě,
tvar krajiny i méně či více významné události ze života.
Jako příklad lze uvést např. obrazy s etnografickou tématikou zachycující oblečení, řemesla a kroje Moravy, obraz koňského trhu na náměstí v Chrudimi ad. Při tvorbě
sbírek výtvarného umění hrají významnou úlohu finanční
prostředky. Obecně muzea disponují poměrně menšími
částkami na nákup těchto předmětů. Díla vybírána do
sbírkového fondu galerií mají vyšší hodnotu, proto je jejich
pořízení finančně náročnější. Muzea často na nákup děl,
důležitých pro jejich oblast působení, kvůli nedostatku
financí nedosáhnou. Problémem muzeí na rozdíl od galerií je absence odborného personálu – historiků umění.
V menších institucích jde často o kumulaci funkcí, kdy
jeden pracovník tvoří a spravuje sbírky z různých oborů.
V posledních letech se však změnil přístup k uchovávání
fondů. Technikou ovlivňující klima i úložným systémem
vybavené depozitáře již nejsou výjimkou a stávají se obecným trendem. Naskýtá se otázka, jakým způsobem budou
dokumentována nebo uchovávána výtvarná díla vzniklá
díky digitálním technologiím a díla konceptuálního umění.
Vývoj nových trendů bude navíc nárokovat rychlé změny
v práci paměťových institucí. Dnes je tato realita ve fázi
hledání. Snažila jsem se alespoň krátce nastínit problémy
kolem sbírek výtvarného umění, které trápí velkou část
muzejní i galerijní obce. Na závěr bych chtěla poděkovat
všem, kdo o tyto kolekce pečují, starají se o jejich zkvalitnění i získávání nových exemplářů. Přeji jim trpělivost
a hodně úspěchů.
Milena Burdychová
redakční rada Věstníku amg
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Umění v regionálních
muzeích
Sbírky regionálního
výtvarného umění
Pavel Ciprian
Muzeum města Brna

S

pecializovaná muzea vytvářející,
uchovávající a prezentující sbírky
výtvarného umění se, jak je všeobecně
známo, u nás ne zcela výstižně nazývají galerie. Tyto instituce, správně muzea umění, celkem přirozeně
zaměřují svoji pozornost, bez ohledu
na to, zda sídlí ve velkých centrech,
nebo v regionech, na díla tzv. „velkého“ umění, na tvorbu profesionálních
či alespoň školených výtvarníků, na
práce vysokých uměleckých kvalit.
Pokud taková díla vznikla nebo vznikají i v regionech, regionální galerie,
aby dokumentovaly umělecké tvoření

v místě svého působení, je samozřejmě
také sbírají. Cestou různých peripetií
historického vývoje se do jejich sbírek
leckdy dostala i umělecká díla nadnárodního významu a tento fakt je
vždy pro galerii věcí prestiže. Co ale
s tvorbou amatérů, samouků, s tvorbou nedosahující výsostných uměleckých měřítek? Mají se jimi sbírkotvorné instituce zabývat? Stojí za to je
uchovávat ba dokonce i vystavovat?
Od představitelů galerií, jejich ředitelů a kurátorů, se dá očekávat spíše
záporná odpověď. Ve skutečnosti však
není tak jednoduché takto reagovat.

Galerijní aspekt v muzejním
programu
Jiří Fák
Muzeum a galerie severního Plzeňska
v Mariánské Týnici

S

lovo galerie bylo do oficiálního
názvu instituce začleněno na počátku 90. let 20. století, kdy se hledala cesta jejího budoucího vývoje
a odborného směrování. Nešlo o akt
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čisté formálnosti. V rámci regionu
totiž neexistovalo oficiální okresní
muzeum umění a tehdy ani galerie
nebo výstavní síně soukromé. Muzeum a galerie severního Plzeňska

I tyto výtvory totiž často mají svoji
výpovědní hodnotu. Mohou popisovat
různé skutečnosti a jevy, k nimž jiná,
např. fotografická dokumentace chybí.
Mohou být vypovídající o charakteru
svého tvůrce, o jeho cítění či umu. Proto do sbírek patří. Většinou je nacházíme ve sbírkách vlastivědných muzeí,
na něž galerie občas pohlížejí s jistým
despektem. Ale právě zde ono umění,
které je odmítnuté galerií, může plnit
svoje poslání být zvláštním médiem
paměti v podobě autentických lidských
výtvorů tvořících muzejní sbírky jako
součást kulturního dědictví.

v Mariánské Týnici tak deklarovalo
zájem roli regionální galerie v následujících letech plnit, a to jak v oblasti
výstavní, tak akviziční.
Sbírka muzea, tehdy ještě oficiálně
nečleněná podle zákona č. 122/2000
Sb. a souvisejících předpisů, již zahrnovala řadu děl, které se pak, v době
účinnosti zmiňovaného právního
předpisu, staly základem podsbírky
„výtvarné umění“. Z poměrně velké
plejády různých tehdejších akvizic
stojí za zdůraznění nákup velké části grafického díla Viktora Strettiho
v roce 1987.
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záměr z počátku 90. let 20. století tedy
beze zbytku splněn. Muzeum a galerie
v Mariánské Týnici dnes poskytuje
dva prostory (bývalý refektář a kostel) k rozsáhlé prezentaci děl nejen
místních autorů.
Především s těmito výstavami je
svázána i akviziční politika. Již v předchozím zhruba čtyřicetiletém období
(muzea na severním Plzeňsku vznikala až v polovině 20. století) byla
v muzejní sbírce zařazena řada děl
od regionálních výtvarníků, kteří si
získali své renomé (Václav Švarc, Josefa Klír, Alois Sopr, Marie Uchytilová,
již zmíněný Viktor Stretti nebo Otto
Eckert), ale i od vyloženě místních
amatérů (např. Antonín Hlaváč, přednosta železniční stanice v Kralovicích
a malíř kulis místního divadelního
souboru).
Regionální umění tak zůstalo
i nadále v hlavním hledáčku sběratelských aktivit muzea. Pojem regionální
je opět chápan jednak v rovině autorské, kdy je výtvarník buď místním
rodákem, nebo je s regionem jinak
úzce spjat, a pak v rovině námětové,
přičemž se obojí často překrývá. Rozšiřování podsbírky „výtvarné umění“
není ovšem zaměřeno jen na současnou tvorbu, ale zahrnuje i díla starší. Jen pro určitou představu uveďme
krátký výběr akvizic za posledních
30 let: Portrét plaského opata Vrchoty, 1649, olej na plátně, nakoupeno
v antiku; Martin Prusík, Pohled na
Mariánskou Týnici (veduta), 18. století, akvarel na papíře, nákup od soukromé osoby; Karel Liebscher, Hrad
Dolní Bělá, kolem 1900, akvarel na
papíře, nákup od soukromníka; Jaroslav Šetelík, Černé jezero na Šumavě,
1906, olej na plátně; Václav Jansa,
Plzeňský pivovar, 1907, akvarel a tuše
na plátně, obojí převod od OÚ Plzeň-sever; Josef Hodek, Rabštejn od severu, 1932, dřevoryt, dar ZŠ Žichlice;
František Lexa, Pohled na Kožlany,
1937, akvarel, nákup od soukromníka; Jiří Schmidt, Soumrak, 1975,
kombinovaná technika, dar Květy

Schmidtové při pořádání autorovy
výstavy v muzeu; Vladimír Havlic,
Mariánská Týnice, 1988, litografie,
získáno sběrem; Dana Hlobilová, Kolem říčky Střely, 1996, akvarel, dar
autorky; Alois Sopr, soubor drobných
plastik, získáno z pozůstalosti autora; Jana Müllerová, Manětín zámek,
1997, křída, nákup od soukromé osoby; Vladimír Hadomský, Most přes
Střelu u Dolního Hradiště, 1972, dar
autora. Poslední vyloženě cílená akvizice pak byla uskutečněna v návaznosti na výstavu „Salon 2015“, kdy
bylo osloveno několik vystavujících
autorů a na základě dohody s některými z nich pak byla buď nákupem,
nebo darem do sbírky zařazena jejich
díla, celkem dvacet sedm předmětů
(obrazy, plastiky, reliéfy, fotografie).
Ač tento přehled není zdaleka úplný, snad na něm lze ilustrovat záběr
zájmu instituce o zkvalitňování a doplňování podsbírky „výtvarné umění“
i její hlavní zaměření na tvorbu regionální a spíše současnou. Regionální
tvorbu je tedy nutné nejen prezentovat výstavami, ale i s určitou mírou
kritiky a selekce uchovat v místním
muzejním depozitáři.

Foto: Václav Podestát, archiv muzea

Galerijní činnost má od počátku
dvě roviny, v nichž uplatňujeme rozdílný přístup. První oblastí jsou výstavy,
druhou akvizice, a i když jsou mnohdy
značně provázané, každá má různou
prioritu a řešení.
Projekty jsou zaměřeny na prezentaci převážně současného výtvarného umění, a to často významných
autorů české umělecké scény. V uplynulých letech zde např. vystavoval
Olbram Zoubek, Věra Janoušková,
Květa a Jitka Válovy, Jiří Schmidt,
Oldřich Kulhánek, z fotografů Jindřich Štreit, Jiří Hanke a Bořivoj
Hořínek. Pravidelně se opakují výstavy předních grafiků pod názvem
„Jubilanti Hollaru“. Iniciativa při
přípravě a tvorbě těchto aktivit vychází přímo z muzea a jednoznačným
cílem je představit v našem regionu
významná díla uznávaná uměleckou
kritikou, vystavovaná ve velkých galeriích i nabízená na trhu.
Druhá skupina projektů naší galerie prezentuje regionální výtvarníky.
Děje se tak jak formou profilových výstav jednotlivců, tak souborných. Mezi
nimi si své místo získaly především
tzv. „Salony“ opakující se v pětileté
periodicidě od roku 1990. V letošním
roce se bude konat sedmý ročník této
regionální přehlídky, která si za 30 let
existence získala oblibu u publika
i velký zájem u výtvarníků. Účast na
„Salonu“ má jedno základní pravidlo,
a tím je nutná svázanost umělce s regionem, se severním Plzeňskem, jež
může být osobní nebo námětová. Na
„Salonu“ se tak potkávají díla amatérská s profesionálními, prezentují
se obrazy, grafika, sochy, fotografie,
kresby a objekty.
Profilové výstavy jednotlivých regionálních umělců jsou v některých
případech zařazovány do výstavního
programu právě na základě jejich
předchozí účasti na „Salonu“. Iniciativa k vystavování vychází také od
samotných autorů a poptávka již po
několik let převyšuje možnosti naší
instituce. V tomto ohledu byl původní
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Obrazy z džungle

M

Hněvkovského“. V téměř nezměněné
podobě fungovala až do roku 2019,
kdy došlo k celkové revitalizaci expozic. Při té příležitosti byla Hněvkovského pozůstalost roztříděna do
logických celků, zkatalogizována
a opatřena fotodokumentací. Koncepce galerijního prostoru počítala
s tím, že zastaralý způsob prezentace
bude nahrazen moderním pojetím,
které pracuje s určitou formou „emotivního“ působení na diváka. Zásadní roli hraje barva, kdy tóny stěn
vycházejí z dominantních odstínů
použitých na obrazech. Absence přirozeného světla pak nabízí možnost
efektního nasvícení jednotlivých obrazů. V podsvícených vitrínách jsou
vystaveny kopie písemných dokumentů, kreseb a fotografií, doplněné životopisnými údaji a úryvky z korespondence. Dílo Jaroslava Hněvkovského
reflektuje z naprosté většiny jeho cesty po Indii a Cejlonu, kam se poprvé
vydal roku 1909 spolu s malířem
Otakarem Nejedlým. Zprvu naivní
středoevropské představy o těchto
zemích nahradila velice brzy neočekávaná dobrodružství i krušné období

Foto: Karin Kriegerbecková, archiv muzea

alíř Jaroslav Hněvkovský
(1884–1956), jehož dílo představuje Městské muzeum v Žebráku
(pobočka Muzea Českého krasu),
může být dobrým příkladem toho, jak
využít silný příběh jedince v rámci expozice malého regionálního muzea.
Když v 80. letech 20. století zemřela
malířova manželka Anna, pozůstalost po umělci byla odkázána muzeu
v Žebráku. Hněvkovský byl místním
rodákem, členem pevně zakořeněného žebráckého rodu a jeho odkaz tak
logicky patřil do místa, z něhož pocházel. Tato akvizice neobsahovala jen
umělecká díla, ale též rozsáhlou korespondenci, osobní zápisky a deníky
nebo teoretické úvahy. Jedná se tedy
o naprosto komplexní soubor, který
umožňuje postihnout osobnost malíře
v celé šíři a dává mnoho možností pro
budoucí bádání.
Dílo osamělého tvůrce, jenž splňuje všechny představy o bohémském umělci utíkajícím z evropské
civilizace do exotických krajin, je
prezentováno v jedné nevelké místnosti žebráckého muzea, v níž byla
roku 1994 zřízena „Galerie Jaroslava

Pohled do expozice Galerie Jaroslava Hněvkovského
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Foto: Libor Sváček, archiv muzea

Michaela Vávrová
Muzeum Českého krasu

Jaroslav Hněvkovský: Chlapec
s náhrdelníky, olej na lepence
bídy, hladovění a nemoci, proti nimž
se ukázal Nejedlého organismus být
méně odolným. Po ataku malárie se
musel vrátit zpět, zanechav svého přítele v Indii samotného. Přes všechny překážky, které musel v kulturně
zcela odlišném prostředí překonávat, došlo u Hněvkovského k téměř
úplnému splynutí s krajinou i lidmi
zde žijícími. Na rozdíl od Evropanů
v Indii dlouhodobě usazených (jejichž
pohostinství často a rád využíval) si
dokázal najít přirozenou cestu k místním obyvatelům a při svém hledání
prapůvodního modelu žití se dostal
až ke kmenu Kánisů. S nimi pak žil
několik měsíců v horách v naprostém
odloučení od civilizace. V dopisu rodině z 8. února 1912 píše: „Odešel
jsem do džunglí k černým Kanisům,
kteří jsou dobří, jako andělé, nevědomí a nevinní jako první lidé v ráji.
Naskytl se mi tak pohled z našeho
pokročilého věku do dob předhistorických, do míst kde se ještě zjevuje Bůh.
Jsme od něho velmi vzdáleni a potřebujeme mnoho filosofie a vysokých
umění, abychom propast věků, jež nás
od ráje oddělila, překlenuli.“ Archiv
korespondence Jaroslava Hněvkovského s rodinou a přáteli je bohatým
materiálem pro pochopení intenzity
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s jakou vnímal místní prostředí. V dopisech nalezneme jednak popisnost,
s jakou podával sled událostí, ale též
mnohá zamyšlení a úvahy až filosofické. Souborné vydání korespondence
doplněné o deníkové zápisky vyšlo
roku 1927 pod názvem Malířovy listy
z Indie. Spontánnost a opravdovost
projevu, nacházející se v jeho díle,
je odrazem vnitřní reakce na nové
zkušenosti. Indické motivy zpracovával ještě dlouho po návratu do Čech,
k němuž došlo po nátlaku rodiny
v roce 1913. Hněvkovský se usadil,
oženil a během války žil s manželkou
na statku v Jenichově, v jedné světnici, kterou si vyzdobil indickými látkami. Z dopisů s bratrem však vyplývá,
že zde příliš šťastný nebyl. Jedinou
útěchou mu byl lov v místních lesích

a pochopitelně tvorba. Po skončení
války se přestěhoval do Prahy. Konexe
nabyté v prostředí britské komunity
vedly až k výstavě konané v londýnské Leicester Galery v roce 1921 pod
názvem „Obrazy z džungle“. Mezi
těmi, koho umělcova tvorba zaujala,
byl i Rabíndranáth Thákur, jenž v té
době v Londýně pobýval. Na základě jeho pozvání do Šántiniketanu se
Hněvkovský vydal roku 1922 na svou
druhou indickou cestu. Byl však již
daleko unavenější, psychicky méně
odolný a přidávaly se i zdravotní komplikace. Svůj pobyt nevnímal již tak
intenzivně. Došlo dokonce ke zklamání či rozladění z toho, jak rozdílně na něj místní prostředí působilo.
O rok později opustil Indii natrvalo,
náhle, beze stesku a rád.

Mikulov a současné
výtvarné umění a design
Petr Kubín / Marcela Šimánková
Regionální muzeum v Mikulově / Městský úřad Mikulov

V

ýtvarné sympozium „dílna“ a festival artdesignu Křehký Mikulov
jsou již léta nedílnou součástí mikulovské kulturní sezony. Svým dosahem a významem zdaleka přesahují
hranice nejen regionu, ale i celého
Jihomoravského kraje.
První ročník „dílny“ se konal
v roce 1994 a patří k vůbec nejstarším fungujícím výtvarným sympóziím u nás. Autorem nápadu uspořádat
tuto akci byl sochař Nikos Armutidis.
Od samého počátku jsou hlavními pořadateli město Mikulov a Regionální
muzeum v Mikulově, které každé léto
poskytuje na zámku prostory pro ateliéry výtvarníků a sály pro prezentaci vytvořených děl. Prvních několik
ročníků bylo ve znamení silné účasti
autorů z výtvarné skupiny Tvrdohlaví.
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Později se sympózia hojně účastnili
i autoři věnující se konceptuálnímu
umění. Jeden z ročníků byl věnován
výhradně umění audiovizuálnímu. Mikulovské výtvarné sympózium „dílna“
je tradiční každoroční akcí, na níž probíhá setkání umělců a jejich umělecké
tvorby, doplněné o doprovodné programy pro veřejnost.
Umělci, které navrhuje kurátor
daného ročníku, vytváří v průběhu
čtyř letních týdnů svá díla. Ta jsou
veřejnosti představena na vernisáži
výstavy v den slavnostního ukončení
sympózia. Tým výtvarníků vždy doplňuje student umělecké školy, jenž je
v roli technického asistenta k dispozici umělcům a zároveň má možnost
sám tvořit. Jeho dílo je pak prezentováno současně s tvorbou ostatních

autorů a stane se rovněž součástí výstavy na závěr.
Preferuje se, aby student pocházel
z regionu, a to proto, aby se posílila
provázanost a ukotvení akce v místním prostředí. V posledních letech se
stalo pravidlem, že jedním z účastníků
je i umělec ze zahraničí.
Základních principem sympózia
je, že výběr z vytvořených uměleckých
děl se stává majetkem města Mikulov, kterému se tak podařilo vytvořit
v kontextu naší republiky naprosto
unikátní soubor, mapující vývoj naší
výtvarné scény v posledních 25 letech.
Díla jsou v převážné většině deponována na mikulovském zámku.
Ke každému ročníku se daří vydávat katalog, který zachycuje i vývoj
mikulovského sympózia. Je až s podivem, že přes všechny turbulence spjaté
zejména s komunální politikou a všemi osobními sympatiemi i antipatiemi, nevyhnutelnými pro žádnou takto
dlouhodobě pořádanou akci, se sympóziu daří držet svou kvalitu, prestiž
a koncepčně se rozvíjet do budoucna.
Že se taková trpělivost vyplácí, ukazuje zájem nejen našich, ale i zahraničních kurátorů a galerií. Nezbytný
je ovšem i zájem místních obyvatel,
firem a institucí. V posledních letech
významnou finanční podporu poskytují Jihomoravský kraj a Ministerstvo kultury České republiky. Za vliv
sympózia lze jistě označit i nebývalé
množství studentů a absolventů oborů výtvarného umění, pocházejících
z tak malého města, jakým Mikulov
je. Někteří z nich se již na profesionální scéně úspěšně etablovali. Za
všechny je třeba zmínit alespoň Marii
Tomanovou, Michaelu Vrbkovou nebo
Viktorii Prokopovou.
V současné době je vedením města připravován projekt nové galerie,
jejíž součástí by byly kvalitní depozitární prostory, sály pro stálou expozici
i každoroční výstavy a s tím související
koncepční kurátorská práce.
Příběh Křehkého Mikulova začal
v roce 2010. Jeho počátek vzešel ze
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Foto: Archiv Galerie Křehký

setkání mikulovského muzea s Janou
Zielinski, Jiřím Mackem z pražské galerie Křehký a Danielem Pirščem, naším předním designérem porcelánu,
který v Mikulově žije od roku 2003.
První ročník festivalu se na mikulovském zámku uskutečnil o rok později a od samého počátku je finančně
podporován Jihomoravským krajem.
Jedním z motivů uspořádat akci právě
v Mikulově bylo kromě osobních vazeb i charizma zámku a města, jehož
poměrně malá rozloha umožňuje návštěvníkům být v úzkém každodenním
kontaktu a vytvořit si tak neformální
vztahy s autory a designéry. Nespornou výhodou je poloha v blízkosti vídeňského letiště a dálničního spojení
na Prahu a Bratislavu.
Uměleckou ambicí festivalu
je konfrontace a doplnění, a tím
i nová interpretace zámeckých interiérů, které nejsou vždy určeny jako
výstavní. Právě nepředvídatelnost
těchto intervencí je jednou z hybných sil festivalu. Způsob instalací
je mimořádně inspirativní a vymyká
se zažitým konvencím, které odhaluje
a zpochybňuje. Dává přinejmenším

Instalace v Gajdošově sále na zámku
v Mikulově
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nám v mikulovském muzeu důvod se
zamýšlet nejen nad podobou expozic a výstav, ale zámku jako takového, který od tragického vyhoření na
konci 2. světové války stále buduje
svou tvář.
Součástí programu je vždy premiéra díla některého z pozvaných

designérů. Zastoupeni jsou autoři
nejen z ČR, ale prakticky z celé Evropy, a z takto širokého okruhu pocházejí
i festivaloví hosté a kurátoři. To, že si
akce vybudovala stálý okruh návštěvníků a neztrácí nic ze své inspirativnosti,
je velkou satisfakcí, zodpovědností, ale
i výzvou do budoucna.

Výtvarné umění ve fondech
muzea
Karel Jaroš
Muzeum a galerie Orlických hor
v Rychnově nad Kněžnou

D

ne 15. května 1892 schválilo
pražské místodržitelství svým
výnosem stanovy Muzejního spolku
Pelcl v Rychnově nad Kněžnou. Zanedlouho přinesl Posel z Podhoří zprávu
o jeho první valné schůzi, která se
konala 28. července téhož roku. Již
5.–7. srpna 1893 instaloval nový rychnovský spolek v zapůjčených prostorách staré piaristické koleje svou první muzejní výstavu. Když se v roce
1905 podařilo získat pro muzeum
v chlapecké škole samostatnou místnost, byla podle návrhu regionálního historika Tomáše Kouřila schválena přeměna spolkového muzea na
Pelclovo městské muzeum a sbírky
byly převedeny do majetku města.
V roce 1954, v souvislosti se změnou
rozsahu své působnosti, byla instituce
přejmenována na Okresní muzeum
a od roku 1965 nesla po téměř 40 let
název Muzeum Orlických hor. Od
konstituování krajského zřízení a kooptace Orlické galerie působí dnes již
více jak dekádu pod jménem Muzeum
a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou.
Do rozsáhlých fondů muzea, jehož
archeologické, přírodovědné, historické a národopisné sbírky čítají více jak

sto tisíc kusů, patří také oddíl výtvarného umění. Zatímco fond Orlické
galerie, často vystavovaný a trvale připomínaný stálou expozicí, byl vždy bez
výjimky soustředěn na tvorbu 20. století, současné výtvarníky a regionální tvůrce, je skladba vlastní muzejní
sbírky různorodější. Nejvyhledávanější skupinou jsou památky ikonografické, nejstarší malované a kreslené
veduty našich měst, listy z historických alb a architektonické záznamy
– památky leckdy spíš hodnoty dokumentární, někdy ale s nepopiratelnou
výtvarnou kvalitou. Početný je také
soubor portrétů. Vedle zbloudilých
kusů z aristokratických obrazáren
zde najdeme především podobiznu
měšťanskou od konce 18. století až po
počátek 20. století, kdy zájem o tento
typ rodinného dokumentu a reprezentace ustává. I zde vedle prací bez
jakékoliv umělecké ambice najdeme
díla malířů významných, také je ale
podchycena produkce výtvarníků, jejichž jména by bez zastoupení v muzejním fondu již asi zmizela z našeho
povědomí. Mám na mysli např. Karla
Novotného a Jana Nepomuka Jeremiáše z Opočna nebo Ferdinanda Sidona
ze Solnice.

Věstník AMG 1 /2020

Foto: Archiv muzea

téma / Umění v regionálních muzeích

Antonín Chittussi: Z jižních Čech, 1885, olej na plátně
Nemalou skupinu tvoří spolu se
sochami i sakrální malba. Nezřídka
se jedná o díla dříve umístěná ve veřejném prostoru, o malby a drobnou
plastiku z božích muk a kaplí okolo cest, ale také velké oltářní obrazy a celé křížové cesty, kdysi součásti
kostelních interiérů. Zde jsou uloženy
především starší památky, jejichž původce musíme hledat nezřídka mezi
malíři a řezbáři 18. století i dříve.
Vlivem rozličných náhodných vlivů
a okolností jsou do muzejní sbírky výtvarného umění vřazeni také autoři ze
století minulého. Najdeme tu několik
litografií Josefa Šimka nebo školní
kresby Josefa Štolovského. Početnější
je soubor krajináře Otakara Sedloně,
drobná kolekce grafika a typografa
Vojtěcha Preissiga, nebo dílo zajímavé, ale naprosto neznámé malířky
Ludmily Wunschové. Početně tomuto
oddílu vévodí s několika sty položkami
ucelený fond kreseb a akvarelů Josefa Korejze-Blatinského. Samostatný
oddíl pro umělecké řemeslo muzeum
nemá, známé je však svou kvalitní
sbírkou podorlického skla a z produkce slavných porcelánek a keramických
dílen je zde mnoho ukázek z výroby
českých manufaktur i několik zajímavých kusů z ciziny (Vídeň). Tato část
však často rostla „darováním“ poškozeného nebo nepotřebného inventáře
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z domácností dárce, a tak většina kusů
svým stavem nevyhovuje nárokům na
výstavní exponáty a slouží jen jako dokument vybavení a úrovně měšťanské
domácnosti.
Protože mezi jednotlivostmi se nalézají především jména velmi slavných
výtvarníků i díla jedinečná, vybrali
jsme několik solitérů, které svým významem a kvalitou několikanásobně
překračují očekávání a nároky, jaké
klademe na regionální výtvarné umění. Současně je takto zmíněná kolekce i poděkováním a vyjádřením úcty
k velkorysosti donátorů, kteří obohatili sbírky muzea.
Mezi jedinečné dary patří nepochybně odkaz JUDr. Jana Bartoše,

rychnovského rodáka a zakladatele divadelního oddělení Národního muzea,
z roku 1946. Z původního odkazu je
nyní ve sbírce muzea 7 maleb jednoho
z našich nejvýznamnějších krajinářů
Antonína Chittussiho a dosud ne zcela přesně identifikovaná malba snad
italského malíře ze 17. století. Krajina
Antonína Mánesa, dva portréty od
Karla Purkyně a další obraz Chittussiho se v 50. a 60. letech 20. století
rozptýlily do majetku Galerie moderního umění v Hradci Králové a NPÚ.
Čtyři kresebné krajinářské studie a jeden lept od Antonína Mánesa daroval
muzeu rychnovský malíř Vilém Novotný, kterého známe jen z několika
jeho prací.
V roce 1946 předal Fond národní
obnovy do správy muzea majetek sochaře Ladislava Beneše. Sochařská
část byla spolu s obrazy Benešových
přátel Antonína a Jiřího Hudečka
v roce 1965 převedena při jejím založení do sbírek Orlické galerie. Několik děl však zůstalo uloženo v muzeu.
Mezi jinými se zde nachází zátiší proslulého představitele haarlemské školy
Willema Claeszoona Hedy.
Jmenovaná, rozsahem nevelká kolekce vhodným způsobem dokumentuje, že i v málo probádaném fondu
výtvarného umění rozsáhlé muzejní
sbírky v Rychnově nad Kněžnou jsou
uložena vzácná umělecká díla, která
stojí za pozornost.

Benediktini v Berouně
Dana Hradilová
Muzeum Českého krasu

V

polovině 70. let 20. století přibyl
do sbírek našeho muzea soubor
dvanácti pláten v dezolátním stavu.
Jako dárce je uváděno Okresní kulturní středisko v Berouně. Smotek
podobný koberci připravenému na

odvoz byl zhodnocen kurátory Národní galerie v Praze, kam přijeli tehdejší pracovníci berounského muzea
na konzultaci, jako téměř bezcenný.
Nejen stav pláten, ale i obtížně určitelný původ, námět a vůbec autorství
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udělaly z role na dlouhou dobu tajemný exponát.
Tak trochu to pak byl sv. Vintíř,
který tento soubor pro veřejnost,
laickou i odbornou, objevil. V polovině 90. let 20. století poptával
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., kvůli
přípravě výstavy k 950. výročí smrti sv.
Vintíře materiály k této osobě. V berounském muzeu se v kolekci pláten
ojedinělé vyobrazení sv. Vintíře nacházelo a u příležitosti prezentace na
tomto projektu bylo restaurováno. Po
skončení výstavy „Sv. Vintíř, sv. Prokop a poustevnictví v Čechách“ v Muzeu Šumavy v Kašperských Horách se
dílo zabydlelo v jeho stálé expozici.
Se značným odstupem a v několika
etapách se podařilo zajistit restaurátorský zásah i pro další plátna. Jejich
nákladná obnova probíhala v letech
2004–2008 a byla financována z prostředků Středočeského kraje a Ministerstva kultury ČR.
Soubor pláten nás přivádí až do
předsíně benediktinského nebe. Vyobrazení světců a významných členů
řádu je vedeno v tmavších sytých tónech, velmi barvitě však vypráví jejich osudy a nastiňuje spletité cesty.
Někteří (sv. Vintíř, sv. Karloman)
byli urozeného původu a k víře a řádu
přistoupili až v dospělém věku, jiní
(sv. Placidus, sv. Maurus) byli zasvěceni církvi již od dětství. Obtížnou

Foto: Archiv muzea
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Sv. Mainhardus, stav po restaurování
v roce 2008
životní dráhu si zvolil jezuitský světec sv. František Xaverský. Nejenže
obrazně zdolal velmi dlouhou misionářskou cestu, ale proslavil se mimo
jiné svou otevřeností vůči kulturám
různých národů.
Kolekce může pocházet z nedalekého benediktinského kláštera ve
Svatém Janu pod Skalou. Vznikla
patrně v 60. letech 18. století. Bližší
zprávy o původu pláten i jejich vzniku zatím nebyly zjištěny. Je možné,
že se skrývají v písemnostech uložených v Národním archivu v Praze ve
fondech Archivy klášterů zrušených

Josefem II. nebo v Českém guberniu
– Publicum ve spisu Majetkové výkazy
a odhady klášterů v souvislosti s jejich rušením. V berounském okresním
archivu se dochovala kronika svatojánského kláštera. Při restaurování
obrazu sv. Františka Xaverského byly
objeveny vsadky s poznámkami o uložení obrazů svatých v berounském děkanském kostele, které nechal opravit
v roce 1844 měšťan Jan Evangelista
Nechanický.
Díky četným dotačním počinům
na restaurování jsme mohli obrazy
představit v roce 2011 v rámci výstavy o „Janu Václavu Spitzerovi
(1711–1773): Malíři pozdního baroka“, jehož okruhu se autorství těchto
děl připisuje. Vznikla také stejnojmenná publikace vydaná muzeem v roce
2012. Kromě vyobrazení světců se v ní
objevují i legendy s nimi spjaté.
Dvanáct obnovených pláten ze
sbírek Muzea Českého krasu představuje díla, které jsou projevem
méně významné výtvarné produkce
2. poloviny 18. století. Jejich příkladná obnova je však důležitá pro trvalé
zachování obecného povědomí o podobě a charakteru barokního umění
v českých zemích. V současnosti mohou návštěvníci vidět výběr z obrazů
ve stálé expozici nazvané Až do předsíně nebes v prostorách Jenštejnského
domu v Berouně.

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis!
Už jen do 28. února 2020 probíhá XVIII. ročník soutěže. Základní podmínky pro přihlášení se
i další informace naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz.
Neodkládejte přihlášení svých projektů na poslední dny soutěžního ročníku!
Sekretariát soutěže:
Mgr. Monika Benčová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.cz
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Rozhovor

Ex-pozice
Martina Pachmanová
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

V roce 2018 vydala VŠUP zajímavou
publikaci Ex-pozice: O vystavování
muzejních sbírek umění, designu a architektury věnující se práci v muzeích
se zaměřením na vystavování a možnosti obsahu, koncepce a instalace
expozic. Kniha má zároveň přesah
ke kurátorské činnosti a komunikaci
s divákem přes nová média. Vzhledem
k tomu, že se jedná o významný projekt, který otevírá řadu teoretických
i praktických otázek, měla by být tato
publikace součástí knihovny každého
muzea či galerie. O rozhovor, jenž vedl
Mgr. Zdeněk Freisleben, člen redakční rady Věstníku AMG a ředitel Památníku národního písemnictví, byla
požádána doc. Mgr. Martina Pachmanová, Ph.D., z Katedry teorie a dějin
umění, editorka publikace.
Kde vznikl samotný podnět k vydání
Ex-pozice?
Sborník byl vytvořen v rámci
tzv. Týmového projektu v programu
Dějiny a teorie moderního a současného umění. Považuji za důležitý signál,
že právě mladá generace si palčivě uvědomuje absenci širší odborné rozpravy
týkající se vystavování umění, designu
a architektury v muzeích a galeriích,
zvláště pak v rámci expozic. Jak jsme
nicméně zjistili, odborné literatury
na toto téma je málo i v zahraničí.
Muzeologie a kurátorská studia jsou
mimořádně rychle se rozvíjejícím oborem, ale „stálé“ expozice jaksi opomíjejí. Důvody mohou být různé. Možná
tím zásadním je stále větší nedůvěra
vůči „velkým příběhům“, kterou nastartovala už v 80. letech 20. století
postmoderna. Jenže sbírkové instituce
se bez expozic neobejdou. Otázka tedy
nezní JESTLI, ale JAK. I to byl důvod, proč jsme se nakonec rozhodli jít
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tou nejambicióznější cestou a sestavit
publikaci, jež byla podpořena z dotace
edičního oddělení UMPRUM.
Jakým způsobem probíhal výběr autorů?
Své texty psali všichni, kteří navštěvovali kurz. Ačkoli je Ex-pozice
v první řadě studentským projektem,
bylo dopředu dohodnuto, že otištěné
budou jen texty, které obstojí v kontextu odborné diskuze. Nakonec jsou
ale zastoupeni skoro všichni. Vyžadovalo to mnohdy náročnou ediční
a redakční práci, ale z kvality jsem nechtěla slevit. Ve sborníku je zastoupena rovněž Mária Orišková, slovenská
historička umění a odbornice v oblasti
nové muzeologie. Její text vznikl přímo pro tuto publikaci. V neposlední
řadě musím zmínit 4 texty přeložené
z angličtiny a němčiny z pera renomovaných odborníků. Patří k nim Khadija Carroll La, Karl-Siegbert Rehberg,
Helen Charman a Danielle Rice. Výběr je výsledkem důkladné rešerše.
Zajímavou částí publikace jsou umělecké intervence v muzejních sbírkách a stálých expozicích. Je to téma,
které bylo zpracováno již v minulosti.
Přesto zůstává otázkou, do jaké míry
jsou přínosem a zda se nemohou vyčerpat?
Intervence v expozicích mají několik forem, využívají různé materiály, média nebo jsou dokonce nemateriální. I když mohou být někdy vůči
sbírkovým předmětům necitlivé nebo
dokonce arogantní a nebo staví třeba
jen na povrchních formálních podobnostech, osobně si myslím, že je to stále velice přínosný způsob, jak navázat
dialog současnosti s minulostí a jak
odkrýt jiné než uměleckohistorické

kontexty. V našem prostředí, kde vládne citelná bariéra mezi odborníky na
staré a moderní umění a výzkum současného umění je mnohými vnímán
jako nevědecká práce, jsou takové
dialogy o to potřebnější. Intervence
jsou jednou z cest, jak proměnit stálou
expozici v dynamickou, proměnlivou
a „nestálou“.
Muzeum, kánon, ideologie jsou tématy v muzejnictví stále aktuálnější. Je
zřejmé, že souvisí s určitým přehodnocením pohledu na funkci muzea
a se změnami jeho postavení. Jaký
je Váš názor na roli muzeí v současné době?
Ať se nám to líbí nebo ne, muzea
nejsou jen svatostánky sloužící estetickému povznesení, kontemplaci nebo
uchovávání kulturního dědictví. Byla
od počátku spjata s různými ideologickými zájmy. I dnes mají samozřejmě
svou „politiku“, už jen tím, jak jsou
více či méně závislá na zřizovatelích,
správních radách, donátorech a sponzorech, či provázaná s politiky. Různé
formy ideologie jsou ale také součástí
toho, jak se „vyprávějí“ příběhy dějin umění, jak a co muzea nakupují,
nebo jak naopak něco (někoho) zneviditelňují. Myslím, že je důležité, aby
muzea tuto svou roli kriticky reflektovala a snažila se o co největší autonomii a inkluzivitu. Jinými slovy, aby
vedle kanonizovaných děl a normativních příběhů ukazovala osobnosti
a témata, které se v minulosti ocitaly
na okraji uměnovědného zájmu nebo
byly dokonce tabuizovány. Zároveň
by se měla snažit komunikovat i s veřejností, ocitající se na společenské či
ekonomické periferii.
V čem se liší přístupy mladé generace
ke kurátorské činnosti a expoziční
praxi?
Myslím, že nastupující kurátoři
a kurátorky naráží na zavedené institucionální mechanismy a nové, dejme tomu, kritičtější a experimentálnější způsoby vystavování se jim daří
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Rozhovor

Ex-pozice obalka final.indd 1
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Aktuálním tématem se stává pojetí
stálých expozic. Právě zde je hledání nových přístupů zřejmé nejvíce.
Domníváte se, že se již objevují zcela
jinak pojaté prezentace?
Podobu muzejních expozic primárně určují sbírkové předměty
a všechny, i ty sebeodvážnější vize
musí tuto skutečnost respektovat. To
ale neznamená, že by se tím měly muzea a galerie nechat omezovat a stavět
jen na šedévrech. Dobrým příkladem
může být projekt 1918–1938: První republika ve Veletržním paláci. Mezery
ve fondech zaceluje Národní galerie
v Praze zápůjčkami z jiných institucí či soukromých sbírek a protežovaná „mistrovská“ díla vyvažuje těmi,
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Ex-pozice
O vystavování muzejních sbírek umění, designu a architektury
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prosazovat dost obtížně. Jedna věc je
to, čemu říkáte „expoziční“ praxe,
k níž
se mladá generace zatím v podSborník je věnován aktuálním problémům stálých
či dlouhodobých expozic výtvarného umění a vizuální
statě
nedostala. Druhá věc je kurákultury a jejich prezentace, propagace a recepce.
Texty, které jsou v něm shromážděny, vznikaly v rámci
torství
Týmovéhokrátkodobých
projektu na Katedře teorie avýstav.
dějin umění U nich
UMPRUM (VŠUP) v Praze. Vedle statí nastupující
generace
sborník rovněž
obsahuje
lzekunsthistorické
proměnu
vnímat
intenzivněji.
Dle
studie předních zahraničních odbornic a odborníků.
k předmětu svého zkoumání přistupuje
méEx-pozice
zkušenosti
mnozí
mladí
kurátoři
kriticky, avšak nikoli ikonoklasticky. Autorky a autoři
projevují nespokojenost s dominantní, autoritativní
a kurátorky
uvažují
více o své
podobou stálých expozic,
ale snažídaleko
se k ní – stejně
jako k samotným muzeím, která dnes často poněkud
schizofrenně oscilují mezi elitářskými
svatostánky
zprostředkovatelské
roli.
Komunikaci
a zábavními parky – konstruktivně hledat alternativy.
Skrze poznání historie muzeí umění a vystavování
s divákem
skrze
mévizuálních artefaktů
včetnětradiční
designu, užitéhotextová
umění
a architektury chtějí porozumět fungování muzeí
diaa jejich
a nové
technologie
berou
roli ve společnosti
a prostřednictvím
kritickéjako neanalýzy přispět k jejich postupné proměně. Uvědomují
si totiž, že
muzea jsou více
než práce.
jen místa estetického
dílnou
součást
své
Stále častěji
prožitku: vytvářejí prostředí pro vzdělání a komunikaci
a fungují rovněž (ať v pozitivním, nebo negativním
se také
věnují
designu,
užitému umění
smyslu) jako
účinné nástroje
moci.
nebo fotografii. A jsou v tom daleko
angažovanější. Nebojí se reflektovat
vazby mezi uměním a politikou, vnímají problémy klimatických změn, nerovného postavení menšin atd. Tváří
v tvář současné inflaci výstav ale nelze
nevidět, že někteří realizují jednu výstavu za druhou, což vede k povrchnosti. To se ale týká spíše platforem
mimo rámec veřejných muzeí a galerií. Nemyslím přesto, že lze narýsovat
nějakou mezigenerační cézuru. Jsou
i mnozí ze střední a starší generace,
jejichž práce není petrifikovaná v nějakém výstavním klišé nebo disciplinární „bublině“, reaguje na nové impulzy, nezapomíná na diváky a snaží
se o nové, nekanonické a mezioborové
narativy a o odkrývání často překvapivých ideologických souvislostí.

která byla dosud neprávem deponovaná mimo zrak veřejnosti. Expozice
navíc narušuje řadu dalších zažitých
stereotypů. Přesto je ve výsledku tradiční, a to navzdory snaze o rekonstrukci některých výstavních počinů
meziválečného umění i příležitostným
exkurzům do oblasti designu. Specifická je expozice poválečného umění
v Moravské galerii v Brně, a to díky
její vazbě k osobnosti Jiřího Valocha.
I když se v posledních letech v českém prostředí objevilo několik dalších příkladů, své poselství divákovi
komunikují poněkud těžkopádně. Nad
podobou expozic v České republice se
ale těžko diskutuje v okamžiku, kdy
je mnohé klíčové instituce buď vůbec
nemají, nebo je mají dlouhodobě zavřené. Takových případů je bohužel
hodně.
29/05/2018 10:43

V publikaci se objevují i příspěvky,
zabývající se novými médii a komunikací s divákem. Jakým směrem se
podle Vás bude tento vývoj ubírat?
I když využívání nových technologií někdy vede k tomu, že muzea
ze svých expozic dělají interaktivní
zábavu a všelijakým, často povrchním
způsobem se návštěvníkovi podbízejí,
digitální média, internet a sociální
sítě jsou dnes pro sbírkové instituce
nepostradatelné. Lépe tak mohou

komunikovat a komplexněji představovat své fondy. Zvláště digitalizace
sbírek by měla být prioritou.
Jaké byly ohlasy na publikaci od muzejních pracovníků, kterým byla především určena?
Publikace není koncipovaná jako
manuál. Jelikož se věnuje nejen sbírkám i různým způsobům vystavování,
ale také divákům a kritickému myšlení
o muzeích a galeriích, není určena jen
nebo především pro muzejní pracovníky. Naší cílovou skupinou je odborná veřejnost jako celek, tedy všichni,
kteří jsou s uměním, designem a architekturou nějak spjati. Apendixem
sborníku je také vyjímatelná mapa
muzeí a galerií s popisem jejich expozic. Ohlasů od muzejníků máme
poskrovnu. Nevím, jestli je to tím, že
knihu nečetli, nebo že je akademický
svět od toho muzejního příliš odtržený, anebo že není zájem profesní otázky komplexně diskutovat. Těší nás,
že se sborníkem pracují někteří naši
kolegové v rámci svých univerzitních
kurzů a přednášek, a to i na Slovensku. Kdyby měla nakonec publikace
zarezonovat především na vysokoškolské půdě a být jakousi „učebnicí“ kurátorských studií nebo muzeologie,
budu to považovat za úspěch.

Gratulujeme
kolegům!
Dne 4. února 2020 převzali
Mgr. Michal Soukup a RNDr. Jiří
Žalman ocenění Artis Bohemiae
Amicis za celoživotní práci a šíření dobrého jména české kultury
v tuzemsku i zahraničí.
Ministerstvo kultury České republiky uděluje tuto medaili od roku
2000.
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Petr Kukal
Individuální člen AMG

D

o 22. března 2020 lze v Oblastním muzeu Praha-východ
v Brandýse nad Labem navštívit tematickou výstavu „Jídlo deseti staletí“,
která je rozsahem nevelká, ale přináší
reprezentativní průřez stravovací praxí v českých zemích od 10. století do
současnosti.
Výstava je instalována na ploše
jediného sálu, což kladlo specifické
nároky na její libreto a následnou realizaci. Přes prostorová omezení dokázali autoři uplatnit velmi dobře promyšlenou koncepci, zahrnující nejen
edukativní záměr, ale také motivační
akcenty. Výstava přirozeně integruje
řadu herních prvků, které cílí zejména
na dětského návštěvníka, aniž by tím
rezignovala na seriózní výklad problematiky stravování a jeho nutriční,
ale také sociální, duchovní či politický
rozměr.
Instalace se sympaticky opírá
o sbírkové předměty, ať už z vlastního fondu nebo ze zápůjček dalších paměťových institucí (Městské muzeum
v Čelákovicích, zámek Brandýs nad
Labem aj.). Téma k tomu poskytuje dostatečný kontext, od prezentace
zemědělských nástrojů po rekvizity
pokročilého stolničení. Stravování
je tím zasazeno do širšího rámce od
zemědělské produkce přes zájmový
a účelový lov, sociální stratifikaci středověké společnosti až po rozvoj lodní a železniční dopravy umožňující
přepravu různých druhů potravin na
velké vzdálenosti.
Největší devizou projektu je
ovšem jeho edukativní rozměr. Na
rozdíl od řady jiných výstav, které obsahují několik izolovaných motivačních prvků a hlavní těžiště edukace
přenášejí do doprovodného programu,
je ta brandýská v duchu edutainmentu
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od počátku koncipována. Vděčí za
to mladé muzejní pedagožce, absolventce Kurzu muzejní pedagogiky
MZM, Veronice Benešové, DiS, původně restaurátorce a konzervátorce
textilních materiálů. Instalaci pojala
velmi interaktivně. Dětští návštěvníci
jsou okamžitě po vstupu do výstavního
prostoru atakováni řadou výrazných
vizuálních podnětů a především prvků
probouzejících jejich zvědavost a vyžadujících aktivitu.
Celý prostor je průběžně osazen
deskami se známým Arcimboldovým
portrétem Rudolfa II. (do Brandýsa
velmi patřícího!) coby boha Vertumna, doplněnými komiksovou bublinou
s instrukcí „Otoč mě“. Těžko bychom
asi hledali dítě (ale i dospělého návštěvníka), které by se na druhou
stranu nepodívalo. Najde zde krátkou informaci, často jedinou, doplňující základní výkladový text. Tímto
způsobem se s tématem nenásilně seznámí i ti, jimž by čtení (byť jednoho odstavce) na panelu činilo potíže.
Ostatně i standardní doprovodné pasáže jsou příjemně střídmé. Jejich autor, Mgr. Martin Hůrka, si je naštěstí
neplete s článkem v impaktovaném
časopise, nepřetěžuje detaily ani zbytně širokým historickým kontextem.
Mimoto je celá výstava prokládána prvky, které předpokládají, ba
vyžadují přímou aktivitu návštěvníka. Od mlýnku, na němž děti melou
ze starých rohlíků strouhanku, až po
obrovské „kolo štěstí“. Na rozdíl od
toho nejznámějšího z televizní reklamy si na něm děti nevytočí křovinořez, nýbrž dvě jídla, jež budou zítra
jíst. Soubor, z něhož losují, je přitom
promyšleně koncipován. Část zahrnuje jejich bezprostřední stravovací
zkušenost (pečené kuře, palačinka,

hamburger, zeleninová polévka), na
níž lze vykládat zásady zdravé výživy.
Další část vzorku tvoří pokrmy z jídelníčku našich předků, vhodné k historickému či etnologickému exkurzu.
Děti si mohou vytočit také prázdný
talíř s popiskou „hlad“. Zasmějí se
tomu, samozřejmě. Až si ale budou
večer na ten svůj skutečný nakládat
toasty, možná se alespoň někteří nad
nedostatkem jídla v jiných částech světa či na perifériích toho našeho na půl
vteřiny zamyslí.
Osazení výstavního sálu masivními herními prvky je náročné nejen
koncepčně, ale i technicky. Výstava
za precizní provedení všech instalací
vděčí zkušenému Jiřímu Chourovi,
jehož kompoziční rukopis návštěvníci
zdejšího muzea důvěrně znají.
Sebelepší projekt se přitom nevyhne drobným přehmatům. V tom
brandýském k nim patří děsivá grafika některých informačních prvků,
včetně fontu jak z devadesátkového
PowerPointu a ojedinělé umístění
interaktivních prvků v místech, kde
jsou pro menší návštěvníky hůře přístupné. Celkově skvělou úroveň to ale
nesnižuje.
Výstava „Jídlo deseti staletí“ je
svědectvím o přínosném spojení moderních přístupů k prezentaci sbírkových předmětů s důrazem na edukativní funkci, odpovědné odborné
činnosti a kvalitní instalační praxe.

Foto: Archiv autora

Jídlo deseti staletí
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Příběh muzejního předmětu

Richard Matula
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

J

en málokteré sbírkové předměty
ze sbírky Muzea loutkářských kultur v Chrudimi „mohou vyprávět“ tak
dobrodružný příběh jako marionety
bratří Kopeckých, italských legionářů. Antonín, Matěj a Jindřich, prapravnuci pomyslného patrona českého
loutkářství Matěje Kopeckého, bojovali v 1. světové válce až se společně sešli u 11. pěší pluku na jižní frontě. Zde
se jim v srpnu 1917 podařilo přeběhnout na italskou stranu a vstoupit do
Československých legií. Byli přiděleni
ke 2. rotě divizních kulometů u 6. československé divize, která byla zařazena jako záloha na úseku u horských
svahů Monte Altissimo a Doss´Alto.
Právě zde se začal psát příběh možná největšího úspěchu loutkového divadla v této válce. Novým velitelem
Kopeckých se stal akademický malíř
a synovec Julia Zeyera Angelo Zeyer,
který jim vnukl myšlenku na založení
marionetového divadla.
Kopečtí za pomoci dalšího loutkáře Antonína Flachse a zubního technika Františka Třísky vyřezali kapesními noži hlavičky ze špalků polní
kuchyně. Kostýmy ušil dámský krejčí
Josef Špetlík z podšívek vojenských
blůz či kapesníků, které vojákům darovaly italské slečny. Každý kousek
nitě, drátu či hřebíčky sháněli jen velmi obtížně. Pro materiál, jenž v jejich
ležení nedokázali opatřit, museli o dovolenkách do 40 km vzdálené Avie,
přičemž jim cesta zpět ve vysokohorských podmínkách trvala až dva dny.
Kromě Kašpárka, smrtky a čerta
vyrobili i několik neutrálních loutek
pro hlavní představení. Byli to například rytíři, venkovské postavy i šlechtické typy. Mysleli také na italské publikum a zhotovili i varietní loutky, se
kterými hráli beze slov, aby se mohlo
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bavit i bez znalosti jazyka. V souboru
byli různí artisté, sokol na hrazdě či
karikatura Viléma II., která bezpochyby vyvolávala nejvíce emocí.
Premiéře mělo údajně přihlížet až
4 000 českých a italských vojáků, včetně vysokých důstojníků i generality.
Nejlépe zhodnotí atmosféru prvního
představení dobový článek „Jak se naši
hoši baví na frontě“ poručíka Záborenského, publikovaný v legionářském
časopisu V Boj!: „Musil přijíti br. por.
Z., aby odkryl ve skupině našich bratří
Kopeckých staré tradice zděděné po
otci v umění panáčkového divadla.
Postavili si divadélko, vyrobili figury
sami, pozvali známé, blízké i vzdálené,
a za krásného nedělního odpoledne
na svahu alpských kopců uspořádali
představení. A pozvaní přišli všichni,
mnoho velitelů praporu, bratři důstojníci, bratři střelci, a to v takovém počtu, že svah byl poset téměř účastníky
opálených tváří. Posvícení v Hudlicích
přeneslo nás v pohádkové ovzduší dětských let, a což teprve, když muzika
zahrála skočnou a na jevišti začal rej
a výskot veselých tanečníků! Oči se
smály a srdce radostí povyskakovala.
Smáli se i naši milí hosté, kteří slovům
nerozuměli a přece bavili se uměleckostí předváděných scén a pozorováním
účinků vtipných slov na shromážděné
publikum. Konečná akrobatika byla
vrcholem slavnosti a důkazem umělecké výkonnosti našich Kopeckých,
jimž největší pochvalou může býti vřelé
poděkování a obdiv generála Grazianiho. Divadélko bylo pořádáno ve
prospěch našich raněných a mělo velmi
pěkný finanční úspěch. Odporučovalo
by se zaříditi tuto nevinnou krásnou
zábavu všude a jistě by to bylo zdrojem čisté radosti, pobavení a fondem
pro naše raněné. Představení budou

se opakovati a dojem příští bude ještě
zvýšen obstaráním hávů přímo z Milána.“
Následovaly hry „Žižkova smrt“
a „Don Šajn“. Po sehrání druhé z nich
skončili Kopečtí i jejich pluk své působení na Altissimu a odjeli severněji,
kde zuřila poslední mohutná rakouská ofenziva na řece Piavě. V prosinci
1918 se společně a ve zdraví vrátili
domů, avšak ani po vítězném konci
1. světové války nemohli Antonín,
Jindřich a Matěj uniformu svléknout a byli povoláni do bojů za udržení celistvosti mladé republiky, do
kterých se s nimi zapojil i poslední
z bratří Vojtěch. Po skončení polské
a následně i maďarské agrese Vojtěch
s nejstarším Antonínem na Slovensku
setrvali. Dle rozkazu brázdili zdejší
venkov s jejich loutkovým divadlem
s cílem podpořit především československé národní uvědomení jako odpověď na pokračující maďarskou agitaci.
Tato „štace“ skončila v září roku
1919. Naposledy si všichni čtyři společně zahráli v roce 1920 ve zkušebním sále Národního divadla v rámci
oslav Dne legií. Poté darovali divadlo
a marionety Památníku odboje, který
je jako formu ocenění dlouhodobě vystavil na zámku v pražské Tróji.
V rámci oslav 100. výročí od vzniku ČSR byly tyto předměty prezentovány ve spolupráci s Československou obcí legionářskou v Legiovlaku,
se kterým navštívily více než 20 míst
v celé ČR.

Foto: Marie Sieberová, archiv muzea

Marionety bratří Kopeckých
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Mimořádné zasedání
Senátu AMG
dne 10. prosince 2019 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze
Přítomni: 34 z 54 s hlasem rozhodovacím
11 z 18 s hlasem poradním
Jelikož se členové Senátu AMG nesešli
v čase zahájení jednání v dostatečném
počtu (tj. nejméně polovina členů s hlasem rozhodovacím), člen Exekutivy AMG
PhDr. Pavel Ciprian dle § 12 odst. 2 Stanov AMG informoval přítomné o uskutečnění mimořádného zasedání Senátu
AMG o 30 minut později. Po uplynutí
této doby byl pro zasedání mimořádného
Senátu AMG přítomen dostatečný počet
členů (dle § 12, odst. 2 je potřebná účast
alespoň jedné třetiny členů s hlasem rozhodovacím, tj. 18 členů), přičemž v průběhu jednání pak byli přítomni členové
Senátu AMG v počtu 34 členů s hlasem
rozhodovacím.
V úvodu zasedání PhDr. Pavel Ciprian jménem AMG poblahopřál kolegům,
kteří při příležitosti státního svátku dne
28. října 2019 převzali z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana vyznamenání. Generálnímu řediteli Národního
muzea PhDr. Michalu Lukešovi, Ph.D.,
byla předána Medaile Za zásluhy o stát
I. stupně (zásluhy v oblasti kultury) a ředitel Vojenského historického ústavu
Mgr. Aleš Knížek byl jmenován brigádním
generálem.
Poté byla schválena návrhová komise
ve složení: PhDr. Radka Křížková Červená, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., PhDr. Zita
Suchánková; mandátová komise ve složení: Mgr. Václav Houfek, Ing. Jaroslav
Martínek, RNDr. Jiří Šebestian, CSc.
Zároveň byl dle předloženého návrhu
schválen program zasedání Senátu AMG.

Činnost Exekutivy AMG
PhDr. Zdeněk Kuchyňka informoval o činnosti Exekutivy AMG od posledního zasedání Senátu AMG, který se konal dne
1. října 2019. Zdůraznil některé důležité části podrobné zprávy, jež byla jako
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podklad pro jednání zaslána v předstihu
všem členům Senátu AMG. V období od
říjnového zasedání se Exekutiva AMG
sešla celkem dvakrát, a to dne 30. října
a 20. listopadu 2019.
Exekutiva AMG se zabývala žádostí
Městského muzea Horažďovice o metodickou pomoc při řešení nastalých
potíží, určení priorit a základního postupu při správě muzejních sbírek. Muzeum v této souvislosti dne 14. listopadu
2019 navštívili členové Exekutivy AMG
PhDr. Jana Hutníková a Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., spolu s předsedkyní Revizní
komise AMG Mgr. Radkou Křížkovou Červenou. Zástupci AMG doporučili vedení
muzea i města harmonogram dalšího postupu a navrhli také potřebné personální
zajištění pro adekvátní chod muzea.
Dne 11. prosince 2019 se uskuteční setkání členů Exekutivy AMG
s ministrem kultury PhDr. Lubomírem
Zaorálkem. Exekutiva AMG připravila
návrh programu a v rámci jednání se chce
zabývat především aktuální legislativou
v oblasti muzejnictví (zákon o muzeích,
problematika GDPR a metodická pomoc
MK ČR, oceňování sbírek mj. s ohledem
na novelu zákona o účetnictví, nové
předpisy o zbraních a střelivu a výjimka
pro sbírkové předměty, stavební zákon),
dále edukační činností (koncepční řešení
zvyšování kvalifikace muzejních pracovníků, integrace muzeí a galerií do strategií zastřešujících koncept celoživotního
učení). V rámci setkání bude nabídnuta
spolupráce AMG na vyhodnocení koncepčních materiálů MK ČR a jejich přípravě pro další období, resp. širší zapojení zástupců AMG do poradních orgánů
a pracovních skupin ministerstva. Exekutiva AMG by se také ráda dotkla přípravy
státního programu na podporu činnosti

muzeí a galerií, možné úpravy stávajících
dotačních titulů MK ČR, odměňování
zaměstnanců v kultuře a Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (aktualizace
nařízení vlády č. 5/2003 Sb., možnosti
financování).
Dne 20. listopadu 2019 bylo podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci mezi AMG a Národním muzeem.
Partneři jím deklarují zájem o pokračování a prohloubení dosavadní spolupráce
v oboru muzejnictví, kterou vnímají jako
prospěšnou a obohacující. Kooperace
bude probíhat v několika oblastech, a to
ve výměně zkušeností a poznatků, vzájemné komunikaci k tématům společného
zájmu, zejména v rámci koncepční činnosti, přípravy nových legislativních norem a strategických dokumentů, v oblasti
péče o sbírky muzejní povahy, digitalizace
kulturního dědictví a muzejní edukace.
Obě strany budou vzájemně propagovat
a popularizovat činnosti týkající se např.
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis,
Festivalu muzejních nocí, Pražské muzejní
noci, návštěvnické soutěže Muzeum roku,
projektu do-muzea.cz, kampaně Muzea
a 20. století, Serveru muzeí a galerií ČR
či portálu eMuzeum.cz. AMG a NM se
též domluvily na součinnosti při přípravě
a realizaci tematicky zaměřených školení,
odborných seminářů a konferencí či dalších vzdělávacích aktivit. Informace bude
zveřejněna na webu i Facebooku AMG
a rozeslána elektronickým bulletinem do
členských muzeí a galerií. Podrobnější
článek bude publikován také ve Věstníku AMG č. 6/2019.

Legislativa
Prioritou je i nadále vznik zákona o muzeích, který by řešil také registraci a akreditaci muzeí a galerií. AMG na základě
jednání s vedením Rady galerií ČR upravila materiál „Zákon o muzeích: Souhrn
stávajícího stavu, návrhů obsahu a řešení
některých jeho částí”, který byl zaslán
jako podklad pro jednání pracovní skupiny
náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourody, Ph.D. Ta se sešla na MK ČR
dne 5. prosince 2019. Na tomto jednání
generální ředitel NTM Mgr. Karel Ksandr
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uvedl, že státem zřizovaná muzea na poradě ředitelů dne 3. prosince 2019 vyjádřila nesouhlas s tím, aby registrovanými
muzei a galeriemi byly muzejní instituce,
které nemají sbírky zapsány v CES. Toto
stanovisko podpořila i PhDr. Dagmar Jelínková z RG ČR. JUDr. Renata Pešková
z Odboru legislativně-právního MK ČR
upozornila na některé body materiálu,
které vidí jako problematické, a doporučila, aby konkrétní detaily registrace
a akreditace nebyly řešeny v zákoně, ale
spíše v prováděcí vyhlášce či v metodickém pokynu. V CES jsou v tuto chvíli zapsány i sbírky organizací či jednotlivců,
které ale za muzejní instituce považovat
nelze. Naopak mnohá „plnohodnotná”
muzea zde své sbírky z různých pro ně
objektivních důvodů registrovány nemají.
Nový zákon by měl tedy mj. v prvé řadě
odlišit muzea od tzv. ne-muzeí. PhDr. Luděk Beneš nabídl, že detailněji rozpracuje oblasti, které nejsou zatím nikde
legislativně podchyceny, a vyzval členy
pracovní skupiny, aby mu do 15. ledna
2020 zaslali své podněty. Další jednání
na MK ČR se uskuteční dne 30. ledna
2020. V oblasti přípravy nové muzejní
legislativy je nyní zásadní, že zástupci
AMG a RG ČR na svých setkáních dospěli
ke společnému konsensu, jak by měly být
procesy registrace a akreditace v praxi nastaveny. Materiál obou profesních
sdružení bude poskytnut členům Senátu
AMG k možnému doplnění.
AMG vzala na vědomí záznam ze
společného zasedání Sekce pro kulturu
a komunikaci a Sekce pro životní prostředí
České komise pro UNESCO dne 31. října
2019, v němž je vyjádřeno znepokojení
nad přípravou nového stavebního zákona, jehož přijetí by de facto znamenalo
konec památkové péče v ČR. Exekutiva
AMG tyto obavy sdílí a prostřednictvím
zástupců muzejní obce v České komisi pro
UNESCO podporuje snahy o zachování
památkové péče alespoň v současném
rozsahu.
Dne 12. listopadu 2019 proběhlo
jednání Podvýboru pro kulturu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na
něž byli pozváni také zástupci AMG.
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Mgr. Irena Chovančíková a PhDr. Zdeněk
Kuchyňka seznámili přítomné poslance
se současnými legislativními aktivitami
AMG, především s přípravou zákona
o muzeích a galeriích a s důvody, proč
je jeho vznik potřebný. Dále upozornili
na problematické účtování o sbírkách
dle vyhlášky č. 410/2010 Sb. Předseda
podvýboru Mgr. Martin Baxa si k tomu
vyžádal doplňující písemné stanovisko.
To bylo zasláno také členům Senátu
AMG jako podklad pro jednání s výzvou
k možnému doplnění. Materiál by se měl
mj. stát základem pro připomínkování
návrhu věcného záměru nového zákona o účetnictví (připomínky za AMG je
možné předložit do 11. prosince 2019
na MK ČR, do 15. prosince 2019 na
UZS ČR). Anna Komárková, BBus
(Hons), při této příležitosti za již zaslané podněty poděkovala a uvedla, že se
doposud shodovaly se stanoviskem Exekutivy AMG. PhDr. Pavel Ciprian v souvislosti s inventarizací majetku připomněl,
že stávající zákon č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, je obecnou normou, kdežto zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
sbírek muzejní povahy, je normou speciální a měl by mu tedy být nadřazen.
PhDr. Zdeněk Kuchyňka upozornil, že
MF ČR svými metodickými pokyny mění
právní předpisy o účetnictví, což je ale
v praxi velmi problematické. Metodické pokyny totiž nejsou obecně platnými
právními předpisy. Zástupci AMG v rámci jednání Podvýboru pro kulturu PČR
dále poukázali na rozpor mezi tarifními
platy dle Nařízení vlády č. 341/2017
Sb. a Nařízením vlády č. 567/2006 Sb.,
protože až do 10. platové třídy je tarifní
plat v 1. platovém stupni stále nižší než
plat zaručený.
Bylo zpracováno stanovisko Komise
konzervátorů-restaurátorů AMG k podmínkám používání dusíku pro desinsekci
předmětů kulturního dědictví. Materiál
byl předán zástupcům ICOM a NEMO
jako podklad pro další jednání na mezinárodní úrovni. AMG jej také poskytne
UZS ČR i dalším subjektům, které by
mohly pomoci s řešením situace, neboť
stávající legislativní úprava je pro potřebu

dlouhodobé péče o sbírkové předměty
velmi omezující. V současné době je použití metody řízené anoxické atmosféry
ve spojení s nádobami určenými k okamžitému použití možné pouze přes jediného zahraničního dodavatele. Ekonomicky a operativně efektivnější aplikace
ve spojení s generátory dusíku in situ
není v praxi v zásadě povolena. Vzhledem
k tomu, že tato technologie má řadu nezpochybnitelných výhod a neexistuje její
vhodná alternativa, bude AMG a Komise
KR AMG i nadále ve spolupráci s dalšími subjekty a také za podpory MK ČR
usilovat o hledání trvalého řešení. Cílem
potřebné změny Nařízení EP a Rady EU
č. 528/2012, o dodávání biocidních
přípravků na trh a jejich používání by
měla být re-klasifikace dusíku jako účinné
biocidní látky pro potřebu ochrany kulturního dědictví a úplné vyjmutí této metody
ze současné legislativní úpravy biocidů.
Dne 22. listopadu 2019 se na
MK ČR uskutečnilo jednání k implementaci směrnice EP a Rady EU
č. 2019/790, o autorském právu na
jednotném digitálním trhu, kterého se
za AMG zúčastnil Ing. Richard M. Sicha.
Jednalo se o setkání konzultační skupiny
č. IV, konkrétně k čl. 8–11 směrnice týkající se rozšířené kolektivní správy práv pro
užití děl nedostupných na trhu. V rámci
EU by měla být mj. vytvořena databáze
těchto děl.

Mediální kampaně AMG
Anna Komárková, BBus (Hons), informovala, že do XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis je přihlášeno
19 projektů (11 v kategorii Muzejní výstava roku, 5 v kategorii Muzejní počin
roku, 2 v kategorii Muzejní publikace
roku), dalších 17 je předběžně dohodnuto se sekretariátem soutěže. Do muzeí
jsou opakovaně rozesílány výzvy k účasti
a včasnému přihlašování se do aktuálního
ročníku (termín pro podávání přihlášek
je do 28. února 2020). Předávání Cen
Gloria musaealis za rok 2019 se uskuteční v úterý 19. května 2020 (o prostoru a čase konání se bude dále jednat).
Setkání vyhlašovatelů soutěže proběhlo
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Za řádného člena AMG bylo přijato Muzeum Četnická stanice Chlumec nad
Cidlinou. Za individuálního člena AMG
byl přijat PhDr. Jaromír Hanák, bývalý
pracovník Muzea Brněnska. Přihlášky
Stanislava Kapina, Radovana Kareše
a Bc. Petra Františka Koukala, OP, byly
odloženy na další jednání.

která bude opět probíhat v průběhu celého roku 2020, zní: „1920–1970–1990
Střetávání totalit s demokracií”. Webové
stránky by měly být aktualizovány a připraveny pro zasílání přihlášek ještě do
konce roku 2019.
Do muzeí a galerií byly zaslány informace ohledně přípravy 8. ročníku mezioborového veletrhu Památky, řemesla
a muzea, který se bude konat ve dnech
13.–16. února 2020 spolu s veletrhem
HOLIDAY WORLD v areálu PVA EXPO
Praha v Letňanech (hala č. 6). AMG převzala nad veletrhem záštitu a pro její členy byla připravena speciální zvýhodněná
nabídka v rámci společné expozice.

Různé

Stav a změny členské základny
AMG
Senát AMG vzal na vědomí stažení přihlášky k individuálnímu členství
Mgr. et Bc Pavly Mikešové. PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D., uvedla, že Mgr. Lenka
Dvořáková bude také stahovat svou přihlášku, neboť je zaměstnána v členském
muzeu AMG. Sekretariát AMG obdržel
žádost o řádné členství od Muzea vystěhovalectví do Brazílie a Muzea Horních Vsí. Instituce přijata nebyla, avšak
Senát AMG rozhodl doporučit muzeu
zahájení evidované sbírkotvorné činnosti
a následné obnovení žádosti, jelikož muzem shromažďuje hodnotný etnografický
materiál. Metodicky by v této věci mohla
pomoci odpovídající krajská sekce či Exekutiva AMG. Za řádného člena nebylo
přijato Muzeum papírových modelů, zřizované městem Police nad Metují, jehož
vedení bude připomenuta povinnost zapsání sbírek do CES, následně je možné
opětovné zaslání přihlášky.

Foto: Archiv muzea

dne 25. listopadu 2019 na MK ČR. Byly
podepsány soutěžní dokumenty pro ročník 2020, byly vzneseny návrhy na nové
členy čestného výboru (z akademické
obce s ohledem na jejich blízkost k problematice muzejnictví) a řešila se také
možnost obnovení jednání k aktualizaci
Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury. Předsedkyně a výkonná
ředitelka AMG se dne 25. září 2019 sešly
se zástupci Centra pro prezentaci kulturního dědictví Národního muzea ohledně
portálu do-muzea.cz, na němž probíhá
hlasování v návštěvnické soutěži Muzeum roku. Byl připraven společný materiál
jako podklad pro další jednání s vedením
Národního muzea o možných změnách
portálu, tak aby lépe vyhovoval potřebám
soutěže i prezentaci jednotlivých muzejních institucí (nový přitažlivější vizuál
a logo, zjednodušení hodnocení muzeí
bez nutnosti registrace, zlepšení propagace portálu, resp. soutěže, vytvoření
programů pro různé typy návštěvnických
skupin, spolupráce s ČT :D atd.).
Národní zahájení XVI. ročníku
Festivalu muzejních nocí 2020 se
uskuteční v Českých Budějovicích v pátek 15. května 2020. Záštitu nad akcí
převzali hejtmanka Jihočeského kraje
Mgr. Ivana Stráská, primátor Statutárního města České Budějovice Ing. Jiří
Svoboda a předsedkyně Asociace krajů
České republiky Mgr. Jana Mračková
Vildumetzová. Byly připraveny webové
stránky FMN pro rok 2020 a je již tedy
možné se do nové kampaně přihlásit. Dne
15. října 2019 proběhlo setkání zástupců
Jihočeského kraje, Statutárního města
České Budějovice, Jihočeského muzea
a AMG, kde byly projednány první kroky
k přípravě a technickému zajištění akce.
V roce 2020 se kampaň Muzea
a 20. století zaměří na střetávání totalitních a demokratických systémů během
20. století. Témata muzejních projektů
by měla být vztažena k výročím-letům:
1920 (první ústava ČSR jako nově vzniklého státu), 1970 (nástup normalizace)
a 1990 (první svobodné volby po pádu
komunistického režimu). Název kampaně,

Muzeum Četnická stanice Chlumec nad
Cidlinou

Ve dnech 3.–4. prosince 2019 se v prostorách Nové budovy Národního muzea
uskutečnilo IX. celorepublikové kolokvium AMG na téma „Muzea v proměnách
času: Ohlédnutí za historií a aktuálními
trendy v muzejnictví“. Kolokvia připraveného AMG a ÚAM FF MU ve spolupráci
s NM a ZMS se zúčastnilo na 150 pracovníků muzeí, galerií a dalších paměťových institucí. V rámci konference zaznělo
20 příspěvků. Na závěr druhého jednacího dne se uskutečnila panelová diskuse
na téma „Strategické cíle a vize českého
a slovenského muzejnictví”. Zástupci profesních organizací v rámci ní prezentovali
svoji činnost, představitelé ministerstev
kultury ČR a SR informovali o aktualitách ve vztahu k oboru v obou zemích.
Diskutována byla zejména nová podoba
definice muzeí, kterou se nyní intenzivně
zabývá Mezinárodní rada muzeí ICOM. Na
25. generální konferenci ICOM, která proběhla v září 2019 v Kjótu, nebyla definice
v předloženém znění schválena, a národní
komitéty byly vyzvány k diskuzi. Ta by
měla vyvrcholit na dalším shromáždění
ICOM v roce 2022 v Praze. Přednesené
příspěvky budou zveřejněny ve Věstníku
AMG č. 6/2019 a v časopise Musaeologica Brunensia.
V polovině listopadu 2019 byly na
webových stránkách MK ČR zveřejněny výzvy na podávání žádostí o dotace
z programů ISO II. Termín byl stanoven
do 20. prosince 2019, přičemž některé
žádosti je možné podávat průběžně. Důležité je v této souvislosti upozornit, že
požadavky pro zaslání žádostí a dalších
dokumentů v papírové podobě a elektronicky se řídí textem výzvy, nikoli tím, co je
uvedeno ve zjednodušeném formuláři (ve
formátu Excel). Ve věci možných změn
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dotačních titulů MK ČR byl učiněn dotaz
na UZS ČR, zda byly podněty (obsahující mj. také stanovisko AMG) ze strany
ministerstva akceptovány, resp. v jaké
podobě. AMG v této věci zatím bohužel
nedisponuje ucelenou informací.
NIPOS poskytl AMG aktuální podobu dotazníků Kult (MK) 14-01 za rok
2019 a 2020. Metodické vysvětlivky pro
vyplnění výkazů jsou k dispozici na webu
AMG i NIPOS. Změny za rok 2019 jsou
minimální, v roce 2020 však dochází
z rozšíření sledovaných položek zejména
v oblasti doprovodných programů muzeí
a galerií. Vysvětlivky k dotazníku za rok
2020 (muzea jej budou vyplňovat na
počátku roku 2021) budou v aktualizované podobě opět k dispozici na webu
AMG – v sekci Dění v oboru – Muzejní
statistika.
Předsedkyně Knihovnické komise
AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.,
oznámila, že bylo vydáno Kolečko první

pomoci a záchranných prací pro knihovní
fondy, a požádala jednotlivé orgány AMG
o spolupráci při jeho distribuci do knihoven muzeí a galerií.
PhDr. Jana Hutníková informovala,
že materiál k vytvoření pracovní skupiny MK ČR, která by se měla zabývat
koncepčním řešením otázek spojených
s možnostmi zvyšování kvalifikace
muzejních pracovníků v oblasti muzeologického vzdělávání, zatím zůstal
bez odezvy. Dokument, který byl předán
náměstkovi ministra kultury Ing. Vlastislavu Ourodovi, Ph.D., již obsahuje
i návrh na složení tohoto poradního orgánu. Dne 20. listopadu 2019 se uskutečnilo třetí setkání expertní skupiny
MŠMT ČR, MK ČR a UZS ČR, kde jsou
projednávána témata spolupráce škol
a školních zařízení s knihovnami, muzei
a galeriemi. Mělo by být obnoveno jednání o uzavření memoranda o spolupráci
mezi MŠMT ČR a MK ČR a vytvořeno

společné stanovisko ve věci účasti učitelů
v rámci návštěv kulturních institucí jako
přímé pedagogické činnosti. AMG bude
apelovat, aby se využívání vzdělávacích
programů muzeí a galerií stalo přímou
součástí RVP a bylo začleněno také do
návrhu zákona o muzeích.
Jednání Senátu AMG bylo ukončeno
schválením usnesení. Bezprostředně na
zasedání navázala odborná přednáška
JUDr. Jarmily Vašulkové na téma „Muzea
a ochrana osobních údajů”. Pořádáním
takovýchto setkání z oblasti muzejní
praxe se jedná o naplňování usnesení
XII. Sněmu AMG v bodě C. Aktivizace
členské základny AMG. V diskuzi je vždy
dán prostor pro dotazy členů Senátu
AMG k dané problematice.
Zapsaly:
Vendula Potůčková Jurášová
Anna Komárková

Usnesení mimořádného Senátu AMG
ze dne 10. prosince 2019
Senát AMG schválil:
1. Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Radka Křížková Červená, Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., PhDr. Zita Suchánková (pro 28,
proti 0, zdržel se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Václav Houfek, Ing. Jaroslav Martínek, RNDr. Jiří Šebestian, CSc. (pro 29, proti 0,
zdržel se 0).
3. Navržený program jednání (pro 29, proti 0, zdržel se 0).
4. Přijetí nového řádného člena AMG: Muzeum Četnická stanice Chlumec nad Cidlinou (pro 24, proti 0, zdržel se 8).
5. Přijetí nového individuálního člena AMG: PhDr. Jaromír Hanák (pro 32, proti 0, zdržel se 2).

Senát AMG bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání Senátu AMG dne 1. října 2019.
2. Zprávu o vývoji oborové legislativy a muzejní statistiky.
3. Informace o mediálních kampaních AMG pro rok 2020.

Senát AMG pověřuje:
1. Exekutivu AMG, aby nadále jednala na všech úrovních o vyřešení rozporů mezi různými stanovisky k vyhlášce
č. 410/2009 Sb. a ustanovením zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy.

Senát AMG neschválil:
1. Přijetí Muzea vystěhovalectví do Brazílie za řádného člena AMG (pro 3, proti 10, zdržel se 20).
2. Přijetí Muzea papírových modelů v Polici nad Metují za řádného člena AMG (pro 3, proti 5, zdržel se 26).
Zapsali: Radka Křížková Červená, Jakub Smrčka, Zita Suchánková
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Marná snaha
o změnu návrhu
rozpočtu kultury
Rudolf Havelka
Městské muzeum v Jaroměři

Schválený rozpočet MK ČR na rok 2020
ukazuje na pokračující proces centralizace financování kultury a podfinancování rozvoje kultury regionální, včetně
možnosti péče o movité kulturní památky
a sbírky muzejní povahy.
Během procesu schvalování rozpočtu
ČR podal poslanec Mgr. Jiří Mihola,
Ph.D., pozměňovací návrh, jehož cílem
bylo dosažení vyšší finanční alokace pro
dotační tituly určené nestátním muzejním
institucím a dalším nositelům regionální
kultury. Návrh byl v prosinci 2019 bohužel zamítnut.
U kapitoly 334 návrhu rozpočtu
MK ČR v ukazateli „Záchrana a obnova
kulturních památek, veřejné služby muzeí“ bylo navrženo navýšení z 761 na
821 mil. Kč. V „Programech ochrany
a péče o kulturní statky“ mělo být původních 75 zvýšeno na 135 mil. Kč. „Podpora
rozvoje a obnovy materiálně technické
základny regionálních kulturních zařízení“ měla namísto 267 obsahovat 307 mil.
Kč. Úpravy měly být zajištěny přesunem
prostředků z velkoryse financovaných
ukazatelů „Státního fondu kinematografie“ (snížení z 992 na 892 mil. Kč)
a „Dotace na filmové pobídky“ (snížení
z 800 na 700 mil. Kč).
Návrh poslance Miholy se opíral
o kvalifikovaný odhad skutečných potřeb
nestátních kulturních organizací. Ukazatel „Veřejné služby (nestátních) muzeí“ je
relativně nesmyslně spojen s ukazatelem
pro „Obnovu kulturních památek“ a alokace 761 mil. Kč tak působí důstojně
(i zde je ale meziroční pokles o 7 %).
Pro standardizaci služeb muzeí, ochranu
movitého kulturního fondu a tvorbu výstav
a expozic je reálně alokováno pouhých
75 mil. Kč. O tyto prostředky se má,
v případě zájmu o účast na dotačních
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řízeních, podělit cca 250 muzeí a galerií
se sbírkami zapsanými v CES.
Jde o odborné veřejnosti dobře známé dotační programy, které jsou vesměs
podfinancované. 1. Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (nyní 2,5 mil. Kč; navrženo zvýšit
na 5 mil. Kč). 2. Podpora expozičních
a výstavních projektů (nyní 7 mil. Kč;
navrženo zvýšit na 21 mil. Kč, neboť jde
o nejvíce atraktivní program, v němž každoročně o dotaci soutěží desítky institucí). 3. Podpora výchovně vzdělávacích
aktivit v muzejnictví (nyní 2,5 mil. Kč;
navrženo zvýšit na 6 mil. Kč a zároveň
rozšířit podporu i na pořizování dlouhodobého majetku). Alokace prostředků v tomto programu ostře kontrastuje
s „burcujícím“ projevem ministra kultury
PhDr. Lubomíra Zaorálka, který pronesl
v říjnu 2019 na konferenci Kultura 2020,
když konstatoval, že muzea a galerie musí
pracovat zejména s dětmi a mládeží.
4. Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO A až ISO D,
nyní 44 mil. Kč; navrženo zvýšit na 79 mil.
Kč). Vzhledem k tomu, že jde o systém
dotací, které jsou mimořádně důležité
pro většinu nestátních muzeí, bylo pro
každý podprogram ISO navrženo zhruba
zdvojnásobení alokovaných prostředků.
V neúspěšném pozměňovacím návrhu bylo dále doporučeno navýšení
„Podpory rozvoje a obnovy materiálně
technické základny regionálních kulturních zařízení“ z 260 na 300 mil. Kč
s konstatováním, že alokovaná výše prostředků neumožní uspokojit požadavky
v oblasti přípravy a realizace projektů
velkého rozsahu.
Závěrem se lze tázat, zda šlo o marný pokus předem určený k nezdaru.
Z politického hlediska asi ano. V této
souvislosti je nutné upozornit zejména
na podfinancování dotační podpory nestátních kulturních organizací s tendencí
stálého poklesu alokovaných prostředků.
V porovnání např. se „Státním fondem
kinematografie” zůstává zjevnou síla jednotlivých segmentů kultury v prosazování
jejich požadavků vůči státnímu rozpočtu,
resp. rozpočtu MK ČR. Aforisticky řečeno,

objem financí v programech není dán nějakou „vyšší mocí“, ale schopností vyjádřit požadovanou výši prostředků a jí
pak v maximální možné míře prosadit jak
v rámci ministerstva, tak i ve Výboru pro
vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu PS PČR. Domnívám se, že účinnější lobbing pro větší naplnění dotačních
titulů určených nestátním muzeím a galeriím by měl být jednou z hlavních náplní
činnosti AMG. Zda je tato praxe v rámci
jediné naší zastřešující profesní organizace realizována, mi není známo. Je možné,
že bez vlivu AMG by byl rozpočet MK ČR
k muzejním institucím ještě skoupější.

Kolečko
první pomoci
a záchranných
prací
Jana Součková
Český komitét Modrého štítu

Příroda postavila muzea, galerie a jejich pracovníky v roce 1997 na Moravě
a v roce 2002 v Čechách před velkou
zkoušku. Samozřejmě nejenom je. Povodeň zatopila budovy a přihnala se tak
rychle, že leckde nebylo možné včas evakuovat muzejní, knihovní či archivní fondy
do bezpečných míst. Všichni se usilovně
snažili zabránit dalším škodám, obětavě
pomáhalo i mnoho dobrovolníků. Obvyklé
restaurátorské a konzervátorské postupy
se ovšem většinou nedaly uplatnit, protože kromě znalostí, zkušeností a zručnosti
vyžadují také pořádnou porci trpělivosti a času. Ten chyběl nejvíc. Záchranné týmy nevěděly, kam dřív skočit, aby
nedošlo k novým ztrátám, neměly často
přístup k laboratořím, ateliérům, po ruce
byly jen jednoduché pomůcky. Nebyla
to sice příslovečná zkouška ohněm, ale
voda se ukázala být rovněž těžkým protivníkem. Historie našich zemí nám sice
připomínala, že jsme nebyli první, koho
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postihly povodně, ale povědomí o nich se
postupně vytratilo. Poučení, které jsme
nasbírali, jsme tedy nemohli a zejména
nesměli znovu zapomenout. Když vody
opadly, pomáhal Český komitét Modrého
štítu (ČKMŠ) svými semináři vyhodnotit
zkušenosti, připravovat krizové plány a ve
spolupráci s MK ČR a AMG vyhledávat
kritická místa.
Pro nejobtížnější okamžiky prvních
hodin po katastrofě pak v roce 2004
vzniklo sdruženými silami ČKMŠ, za
podpory Ministerstva kultury ČR Kolečko první pomoci a záchranných prací,
míněné jako jednoduchý manuál přímo do
terénu. Muselo být malé, lehké, přehledné, stručné a snadno použitelné i všude tam, kde chybí jakékoliv technické
zázemí. Tři kruhové listy tuhého papíru shromáždily důležitá telefonní čísla
a nezbytné místní kontakty, definovaly
hlavní zásady pro záchranná a preventivní
opatření a přinesly přehled základních
postupů. Trojúhelníkové segmenty vnitřního kruhu pak sestavily doporučení pro
kroky institucí v kritickém stavu: vyhlášení
pohotovosti, zajištění bezpečnosti, úkoly
po opuštění nebezpečné oblasti, zajištění
stability budovy a prostředí, dokumentace
záchranných prací, evakuace sbírkových
předmětů a jejich ochranu, stanovení rozsahu škod, priority při záchraně sbírek,
specifické pokyny pro postup v historických objektech. Druhá strana vnitřního
kola zahrnula doporučení pro záchranné
práce a opatření podle druhu materiálu:
textil, nábytek, keramiku, kámen a kovy,
organické materiály, přírodovědné sbírky,
umělecká díla v rámech, fotografie, knihy
a papír, elektronické záznamy. Čas se nezastavil, příroda nadto nabídla příležitost
rozšířit zkušenosti a prověřit naši připravenost. Na druhou stranu řada muzeí vybudovala adekvátně vybavené depozitáře
a laboratoře, objevily se účinnější preparáty a pomůcky, organizační opatření pro
krizový stav zakotvily jednotlivé instituce
do svých krizových plánů. Vyvstala potřeba upravit Kolečko pro novou situaci.
ČKMŠ ve spolupráci s Metodickým centrem konzervace TMB a dalšími autory a s opětovným finančním přispěním
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MK ČR připravil tedy v roce 2014 nové
vydání, kde krizové organizační pokyny
nahradila doporučení pro žádoucí postup
za vytipovaných nebezpečných okolností:
doprava předmětů kulturní hodnoty, působení nepříznivých vlivů (vody, ohně,
nevhodné relativní vlhkosti, teploty, světla, záření), při krádeži, požáru, povodni,
vandalismu, teroristickém útoku, sociálních nepokojích, či zemětřesení. Podle
současných znalostí a zkušeností byla
upravena i část věnovaná péči o předměty
z různých typů materiálu: textil a useň,
dřevo, archeologické sbírky, kovy a jejich
slitiny, kámen, keramiku a sklo, přírodniny, závěsné obrazy, fotografie, audio
a video nosiče, papír a pergamen. Nové
vydání bylo rovnoměrně rozděleno do
českých paměťových institucí a rychle
rozebráno. O Kolečko je stále zájem, a tak
ČKMŠ hledá prostředky na dotisk. Finance hledá také Zväz muzeí na Slovensku,
jemuž byla udělena licence pro slovenské
vydání. Licence byla poskytnuta rovněž
Polskému výboru ICOM a Kolečko v polském překladu se právě tiskne.
V roce 2019 připravila Národní
knihovna ČR verzi upravenou pro knihovní fondy, která bude představena ve
druhém čísle Věstníku AMG. Považujeme
tuto specializovanou úpravu za užitečnou
a přejeme českým knihovnám, aby ji mohly používat vždy jen v klidných situacích.
Zhotoviteli této verze však musíme bohužel vytknout, že nedodržel podmínky
licence, pokud jde o úpravu prostoru loga
Modrého štítu, které navíc vytiskl v odlišné barevnosti.

Muzea za rovnost

sociální a kulturní reality moderní společnosti.
Výzvy spojené se začleňováním,
rozmanitostí a obtížnou orientací v komplexní problematice prostředí, které se
stále více polarizuje, sice nejsou výhradní
doménou muzeí či jiných kulturních institucí, hrají v nich však významnou roli
vzhledem ke svému postavení, jemuž se
v lidském společenství těší.
Rostoucí očekávání veřejnosti v souvislosti se společenskými změnami vyvolává debaty o tom, jak mohou muzea
svými výstavami, konferencemi, vzdělávacími programy a iniciativami napomáhat
pozitivnímu vývoji. Čeká nás však ještě
spousta práce, než překonáme vědomou
i podvědomou mocenskou dynamiku, která může vytvářet nerovnosti jak v rámci
muzejní instituce, tak mezi muzei a jejich návštěvníky. Tyto nerovnosti se mohou dotýkat nejrůznějších témat, jako je
např. etnicita, gender, sexuální orientace
a identita, socioekonomické zázemí, úroveň dosaženého vzdělání, fyzické schopnosti, politická příslušnost či náboženské
přesvědčení.
Tématem Mezinárodního dne muzeí
v roce 2020 se stalo heslo: „Muzea za
rovnost. Rozmanitost a začleňování”, neboť usilujeme o to, aby se naše instituce
staly oslavou pestrosti různých pohledů,
které společně utvářejí komunitu jejich
uživatelů i zaměstnanců, aby přinášely
nástroje, umožňující identifikovat předsudky a prosazovat nezaujatý pohled na
to, co se zde vystavuje, i na příběhy, které se zde vyprávějí. Podrobné informace
k MDM najdete na webových stránkách
Českého výboru ICOM. Tradičně se slaví
kolem 18. května, přičemž muzejní akce
mohou probíhat v rámci jednoho dne,
víkendu i celého týdne.
– ze zaslaných materiálů

Zásadním společenským přínosem muzeí
je jejich potenciál vytvářet hodnotné zážitky pro lidi bez ohledu na jejich původ
či osobní zázemí. Právě dnešní doba jim
jako hybatelům možných změn a důvěryhodným institucím přináší příležitost
prokázat svůj význam tím, že se budou
konstruktivně zapojovat do politické,

Věstník AMG 1 /2020

Zprávy

Národní zahájení
Festivalu
muzejních nocí
Helena Stejskalová
Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích

V pátek 15. května 2020 od 14.00 hodin se v prostorách Jihočeského muzea
v Českých Budějovicích pod záštitou
hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany
Stráské a primátora Statutárního města
České Budějovice Ing. Jiřího Svobody
uskuteční Národní zahájení XVI. ročníku
Festivalu muzejních nocí. Pro pořádání
akce spojily své síly AMG, Asociace krajů ČR, Jihočeský kraj, Statutární město
České Budějovice a Jihočeské muzeum
v Českých Budějovicích. Pozvaní hosté
i účastníci slavnostního otevření festivalu
zhlédnou projekty, přibližující významné
sběratele i pozoruhodné sbírky soukromé
a institucionální z České republiky i ze
zahraničí. Jihočeské muzeum u příležitosti Mezinárodního dne muzeí vzdá
hold také mecenášům, díky kterým budou moci návštěvníci obdivovat unikátní
předměty hned z několika kontinentů.

Sběratelství bude nosným tématem celé
muzejní noci, do které se v Českých Budějovicích zapojí všechny kulturní organizace zřizované Jihočeským krajem.
Zajímavý program připravuje Jihočeská
vědecká knihovna, Alšova jihočeská galerie, Jihočeská filharmonie, a dokonce i Hvězdárna a planetárium. Město
ožije i díky aktivitám magistrátu. Kdo si
bude chtít odpočinout, ten jistě rád zavítá k petrínům do klidné oázy nedaleko
centra. Ať tedy v pátek 15. května 2020
od 16.00 hodin do půlnoci překročíte
v českobudějovické metropoli pověstný
bludný kámen kterýmkoliv směrem, vždy
narazíte na nějakou zajímavou kulturní
akci.
Jihočeské muzeum chystá dva velké projekty „Lanna – evropské kulturní
cesty“ a „Kouzlo sběratelství. Jejich
cílem je nejen zpřístupnit stovky atraktivních exponátů mimořádné hodnoty,
ale hlavně akcentovat význam sběratelství pro rozšiřování a prezentaci sbírek
v minulosti i současnosti. První výstava
přiblíží již od poloviny dubna bohaté
kulturní a podnikatelské aktivity členů
rodu Lanna. Připomene nejen nelehké
začátky v Českých Budějovicích, ale
i další obdivuhodnou činnost v Praze a dalších krajích, ale i v Rakousku.

Nechá nahlédnout také do privátního
prostoru Lannových vil. Vojtěch Lanna
měl velký podnikatelský talent, byl členem mnoha společností a spolků, byl
i štědrým mecenášem. Díky své rozsáhlé
a systematické sběratelské činnosti je
tento průmyslník a sběratel pokládám
za ideového spoluzakladatele Uměleckoprůmyslového musea v Praze, jež na
budějovickou výstavu zapůjčí několik
desítek uměleckých předmětů. Druhá
výstava s názvem „Kouzlo sběratelství“
potrvá od 16. května 2020 do 17. ledna
2021. Představí ukázky z úctyhodných
sbírek současných sběratelů obdivujících
historické zbraně. Autoři projektu si kladou za cíl prezentovat odborné i laické
veřejnosti soukromé fondy ve složení
a rozsahu, v jakém dosud nebyly vystaveny. Unikátnost je dána seskupením
cenných kusů či celých souborů. Vedle
zbraní budou představeny i obrazy, od
gotických deskových maleb přes holandské a vlámské malíře až po malbu a ilustrace 19. a 20. století, sochy, šperky,
ukázky dobové numismatiky a faleristiky.
Vše bude završeno unikáty z kolekcí přileb, výstroje a uniforem. Výstava bude
doplněna o bohatý edukační program
a v přípravě je též reprezentativní publikace s odbornými texty.

ze všech sfér muzejního života. Seminář
byl otevřen pracovníkům z muzeí, vysokých škol, výzkumných ústavů a dalších
pracovišť, kde se problematikou muzeologie zabývají. Probíhal v prostorech Masarykova muzea v Hodoníně ve dnech
27. a 28. listopadu 2019 a rozdělen byl
do tří bloků. První nesl název Obecné
aspekty etiky v muzeích a zahájen byl
úvodním referátem Mgr. Ireny Chovančíkové, která připomněla potřebu jasného vymezení etiky v celé muzejní sféře.
PhDr. Věra Tomolová vystoupila s příspěvkem „Etika všedního dne (v muzeu)“.
Snažila se v něm zhodnotit chování všech

zaměstnanců v muzejních institucích
v nejrůznějších situacích. Prakticky ve
stejném duchu pokračoval PhDr. František Šebek s příspěvkem „Etický kodex
muzeí a jeho konfrontace s realitou jejich činnosti“. Zmíněny byly nejčastější
přehmaty v muzeích, na které je potřeba
upozorňovat a do budoucna se jim trvale snažit vyhýbat. Navazoval příspěvek
Mgr. Martina Sekery, Ph.D., s názvem
„Jistoty a nejistoty muzejního pracovníka
ve vztahu k etice odpovědnosti“. Autor
se zaměřil na zkušenosti z prostředí Národního muzea. Mgr. Michaela Smidová
a Mgr. Petra Štůlová, Ph.D., se věnovaly

Z KONFERENCÍ

Muzeum a etika
Marek Vařeka
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Již tradičně se v Hodoníně konal muzeologický seminář zaměřený tentokrát na
aktuální problém etiky ve vztahu k muzejnictví. Díky snaze ředitelky muzea a předsedkyně AMG Mgr. Ireny Chovančíkové
a iniciativě PhDr. Marka Vařeky, Ph.D., se
podařilo zajistit zajímavé a nosné téma,
ale i odpovídající účastníky semináře.
Důraz byl kladen na různost příspěvků
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prodeji upomínkových předmětů a v příspěvku „Muzejní obchod: Mezi prezentací
sbírek a komerčním prodejem suvenýrů“,
řešily, zda se zaměřit na komerci nebo
věnovat prostor prezentaci muzea jako
instituce a jednotlivým exponátům, jež
mají návštěvníka nalákat na další muzejní
počiny. Závěr patřil dvojici slovenských
kolegyň doc. PhDr. Stanislavě Gogové,
Ph.D., a doc. PhDr. Jarmile Maximové,
Ph.D., které se zaměřily na etiku aplikovanou v muzejní legislativě Slovenské
republiky. Po skončení prvního bloku
následovala diskuze, jež se ukázala jako
velmi přínosná. Díky ní se upozornilo na
další problémy, přičemž se zúčastnění
snažili nalézt vhodná řešení.
Druhý blok na téma Etika jednotlivých muzejních sfér se zaměřoval na konkrétní části oboru. Ing. Pavel Jirásek uvedl
informace k ochraně sbírkových předmětů. Problematice etiky v konzervování se
věnovala Ing. Alena Selucká. Ta představila konkrétní případy z TMB a nastínila
možný vývoj etiky v oboru do dalších let.
Blok uzavíral Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.,
s tématem věnujícím se přírodovědeckým
muzeím. Etika je v takovýchto institucích velmi důležitá. Příspěvek upozornil
osobitým způsobem na praxi vystavování
lidských ostatků napříč muzei v České
republice. Strhla se bouřlivá diskuze, díky
níž bylo možné konstatovat, že je žádoucí
s využitím nových technologií vystavování
lidských kostí omezit a časem zcela zrušit.
Na programu druhého dne semináře
byl blok Etika a přístup ke sbírkám. Jako
první vystoupil Mgr. Jaromír Šmerda. Připomněl detektorový sběr materiálu, jež
provádějí amatéři a ničí tím významné
archeologické lokality. Právě Jihomoravský kraj a odbor kultury připravuje zcela
zásadní změnu v přístupu v této oblasti.
Do budoucna bude velmi důležité, aby
se našel kompromis, díky němuž nebude drancováno naše kulturní bohatství.
Mgr. Jakub Smrčka, Th.D., se věnoval
církevním artefaktům v muzejních sbírkách a etice jejich zpracování a prezentování. Na základě teologického přístupu
ve srovnání s muzeologickým se pokusil vysvětlit celou problematiku a najít
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jistou rovnováhu přijatelnou pro všechny.
Mgr. Ondřej Machálek se věnoval etickému přístupu prezentace řemesel. Zmínil
konkrétní zkušenosti, které získal coby
nový kovář od svých předchůdců při práci
v muzeu. Jeho závěry směřovaly k objasnění funkce muzea ve formě uchování
starých technik výroby, jimž hrozí zánik.
Volně navázala Mgr. Jitka Šrejberová,
Ph.D., s příspěvkem zabývajícím se uchováním exponátů výtvarného charakteru
a přístupu k jejich záchraně. Závěr patřil
Mgr. Petru Chlebcovi s prezentací věnovanou přístupu k ochraně sbírkových
předmětů s odkazem na konkrétní historické události, které muzeum v Blatné
v delším časovém období potkaly.
Ze semináře bude připravena kolektivní monografie, kde budou jednotlivé
příspěvky publikovány. Ukázalo se, že
seminář měl velmi dobrou odbornou
úroveň účastníků a hostů, kteří otevřeně
diskutovali nad nejrůznějšími problémy
současné etiky v muzeích.

Podpora muzeí
a vzdělávání
v kultuře
Tomáš Drobný
Moravské zemské muzeum

„Vztah k místu je základní podmínka
rozvoje každého města či obce, které
chtějí být úspěšné, tedy vytvářet dobré
podmínky pro život svých obyvatel.“ To je
citace z memoranda přijatého účastníky
konference Sdružení historických sídel
Čech, Moravy a Slezska v Jičíně. Dvou
a půldenní jednání ve dnech 3.–5. října 2019 neslo název „Vztah k místu
a způsob zprostředkování veřejnosti“.
Odbornému muzejnímu publiku netřeba
připomínat, že sdružení je organizací,
která podporuje odpovědnou kulturní
politiku na komunální i regionální úrovni
ve vztahu ke kulturnímu dědictví. O to
významnější je skutečnost, že starostové

měst a obcí chápou důležitost muzejní
kultury, a proto jeden ze tří konferenčních bloků věnovali muzejní pedagogice.
S žádostí o spolupráci při přípravě této
části programu se organizátoři obrátili
na Komisi pro práci s veřejností a muzejní
pedagogiku AMG.
První část konference patřila městu
Jičínu a věnovala se otázkám udržitelnosti v zadávání veřejných zakázek, městské
památkové rezervaci, vytváření vztahu
k místu a příkladům oživení památek
v Královéhradeckém kraji. Ve druhém
bloku byl představen Český kulturní network a kreativní management památek jako hybatel živé kultury. Každého
z přítomných musely zaujmout příklady
Valdštejnské lodžie, kulturních projektů
organizovaných majiteli zámku ve Žďáru
nad Sázavou či plzeňský projekt oživení
železničního nádraží s názvem „Moving
Station“. V doprovodných programech
měli účastníci konference možnost navštívit řadu jičínských památek.
Celé dopoledne druhého konferenčního dne patřilo muzejním pedagogům
a muzejníkům. Ředitel Regionálního
muzea a galerie v Jičíně PhDr. Michal
Babík vystoupil s příspěvkem „Muzeum
hrou“ a představil vlastní pojetí muzejně-edukačních aktivit. PhDr. Iva Vachková
z Muzea hlavního města Prahy nabídla
několik příkladů využití stálých expozic
pro budování vztahu návštěvníků k místu
založených na práci s exponáty. Mgr. Jitka Králová z Regionálního muzea Mělník
představila svoji instituci jako otevřenou
a prostupnou, spolupracující s místní komunitou. Mgr. Silvie Čermáková z Muzea Vysočiny Jihlava zaujala specifickými
a inovativními formami muzejní edukace,
jež tematizují veřejný prostor, prezentují kontextuálně historii a současnost
a poskytují vzdělání i zábavu. Takový
byl i společný vzdělávací program tří
kulturních institucí v projektu „Muzeum
na dlažbě“. Ing. Mgr. Ivana Kocichová,
Ph.D., z Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského vysvětlila ve svém příspěvku „Muzeum a vztah
jedince k místu/městu/regionu“ základní principy a podoby utváření vazeb ke
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kulturnímu dědictví. Mgr. Tomáš Drobný
z Metodického centra muzejní pedagogiky na příkladu Moravského náměstí
v Brně doložil význam paměti místa ve
veřejném prostoru a jeho spolupůsobení
s muzejní prezentací na utváření identity
obyvatel města.
Na závěr si opět dovolím citovat
z memoranda jičínské konference: „Jsme
přesvědčeni, že jednou z těchto podmínek
je uchování historických hodnot, konkrétně nacházení jejich využití pro praktický
život. Téma je založeno na dvou doplňujících se oborech, tj. vzdělání a kultury.
Institucemi, které přirozeně propojují oba
obory, jsou muzea, a je třeba ještě více
podporovat jejich vzdělávací aktivity.“
Představitelé politického života historických sídel, měst a obcí, tak vyjádřili povědomí o tom, že muzea a muzejní edukátoři
jsou jejich nezbytnými partnery, pokud
chtějí úspěšně pracovat pro své občany
a rozvoj svých regionů. Je tedy jen na nás,
zda tuto nabídku přijmeme a dokážeme
ji účelně využít.

Mezinárodní
konference
v Příbrami
Stanislava Moravcová
Hornické muzeum Příbram

Ve dnech 16.–17. září 2019 se v kulturně
vzdělávacím centru Hornického muzea

Foto: Archiv muzea

Z KONFERENCÍ

Příbram v areálu dolu Anna uskutečnila
česko-německá konference nazvaná „Výměna zkušeností v péči o hornické památky a možnosti spolupráce“. Zúčastnilo se
jí 28 českých a 12 německých zástupců
muzejních institucí a spolků z obou zemí
a také řada čestných hostů.
Úvodní slovo pronesl Ing. Zbyněk
Skála, ředitel Správy uranových ložisek
Příbram a zástupce tradičního partnera
muzea. Dále vystoupil Ing. Zdeněk Štefek
z Krajského úřadu Středočeského kraje,
starosta města Příbram Mgr. Jan Konvalinka, reprezentanti místních hornických
spolků, Národního památkového ústavu
a další hosté. Za německé spolupořadatele se představil Stefan Gehrke, M.A.,
z Česko-německého fondu budoucnosti.
Poté se již prezentovaly jednotlivé německé a české instituce.
Součástí programu byly jak přednášky,
tak i exkurze v expozicích a podzemních

trasách Hornického muzea Příbram, které vedl jeho ředitel PaedDr. Josef Velfl.
Jedna z tras mířila i do areálu Uranového
dolu Bytíz, nejnovější pobočky muzea,
procházející nyní rekonstrukcí a složitou
proměnou v návštěvnický areál s expozicemi ve stylu tzv. „posledního pracovního
dne“. Ten by měl v budoucnu přiblížit
slavnou historii uranového hornictví, které si v roce 2019 připomnělo 70 let od
zahájení těžby na Příbramsku.
Konferenci uspořádaly společně
s příbramským muzeem Oberharzer
Bergwerksmuseum Clausthal-Zellerfeld,
Weltkulturerbe Rammelsberg a česká
obecně prospěšná společnost Retour.
Ta se dlouhodobě zabývá uchováváním
hmotného i nehmotného kulturního dědictví. Akce se konala pod záštitou Ministerstva kultury ČR, Středočeského kraje
a s finanční podporou Česko-německého
fondu budoucnosti.

13–16|2|2020
8. MEZIOBOROVÉ VELETRHY
OBNOVY, FINANCOVÁNÍ A VYUŽITÍ
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Michal Chmelenský / Jana Tichá
Západočeské muzeum v Plzni /
/ Národní muzeum v přírodě

V lednu letošního roku byl do muzejního
světa rozeslán první svazek Etnografického názvosloví muzejních sbírek věnovaný
vybraným předmětům z oblasti myslivosti
a lovectví, který společně připravily AMG
ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě. Autorem textu je někdejší ředitel
Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství na
zámku Ohrada Mgr. Martin Slaba, působící v současné době na místě kastelána
státního zámku Hluboká. Zdařilými ilustracemi opatřil jednotlivá hesla Ing. Miroslav Čeněk. Redakčních úprav se ujala
Mgr. Jana Tichá z Valašského muzea
v přírodě v Rožnově, pobočky Národního
muzea v přírodě, a předseda Etnografické
komise AMG Mgr. Michal Chmelenský ze
Západočeského muzea v Plzni.
S iniciativou vytváření slovníkově
koncipovaného pojmosloví etnografických sbírek přišlo v letech 1978–1980
Valašské muzeum v přírodě, jelikož se
kurátoři etnografických sbírek potýkali
s těžkostmi, plynoucími z nejednotnosti
oborové terminologie, užívané při odborném zpracování sbírkových předmětů a fondů. Specializované etnografické
muzeum, prezentující se zvláštním typem
kontextuálních expozic, se s uváděnými
nedostatky potýkalo od prvopočátku své
existence, více pak v 70. letech 20. století
v souvislosti s rozšiřující se výstavbou
expozičních areálů. Kolektiv etnografů
pod vedením PhDr. Jiřího Langera, CSc.,
ve spolupráci s filology z lexikografického
oddělení Ústavu pro jazyk český ČSAV
(PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.), připravil první materiál: 347 hesel z potřebných
tematických okruhů domácnost, nábytek
a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení terminologie, nýbrž i vytvoření jednotné metody popisu s přesným
stanovením třídících znaků a principů
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měření. Vedeno snahou o tištěnou edici
předložilo v roce 1980 Valašské muzeum v přírodě pojmosloví k oponování Národnímu muzeu, čímž podnítilo vytvoření
koncepce jeho vědeckovýzkumného úkolu
s cílem přípravy slovníků etnografických
muzejních reálií jako případného normativního podkladu pro automatizovaný
systém zpracování národopisných sbírek.
Výsledkem bylo vydání prvních 3 svazků
Etnografického slovníku (v letech 1987,
1989 a 1990), věnovaných domácímu
kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní,
lidovému nábytku a oděvu v českých zemích, které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš
Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina
Langhammerová.

V roce 1990 přistoupila k tomuto
projektu AMG, jež ho podpořila zejména finančně. Etnografická komise AMG
se ujala koordinace ve spolupráci s někdejším Valašským muzeem v přírodě,
které do dnešních dnů garantuje vlastní
realizaci. Na vytváření databáze hesel
se prostřednictvím svých pracovníků
průběžně podílejí jednotlivá členská
pracoviště AMG. Do současnosti byly
společnými silami zástupců řádných
a individuálních členů Etnografické komise AMG shromážděny podklady pro
tvorbu více než 10 heslářů k jednotlivým
tematickým okruhům etnografických sbírek. Za účelem expertního posouzení či
doplnění byly v roce 2019 sestaveny
pracovní skupiny, jejichž úkolem bude
v nadcházejících letech připravit po
odborné stránce k vydání další svazky
zmíněné edice. V letech 2020–2022
tak bude Etnografické názvosloví muzejních sbírek postupně doplněno o hesláře
věnované předmětům užívaným ve školství, úřadech a kancelářích, předmětům
z oblasti zvěroklestičství a lidovému oděvu. Obdobně, jako první svazek, budou
také nadcházející hesláře publikovány
v elektronické podobě a volně přístupné
na internetových stránkách AMG. První
díl najdete v sekci Dění v oboru na záložce Názvosloví etnografických sbírek
nebo v rámci webové prezentace Etnografické komise AMG. Tento metodický
materiál je určen k volnému šíření, vždy
však s ohledem na pravidla vycházející
z autorského zákona.

Ilustrace: Jaroslav Čeněk

Etnografické
názvosloví
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Společně v Kuksu
Michal Babík
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně

Setkávání Královéhradecké a Pardubické
krajské sekce AMG se již několik let díky
spolupráci obou předsedů uskutečňuje
jako společné. Střídavě se tak děje v jednom či druhém kraji. Pro podzimní setkání, jež se uskutečnilo 8. listopadu 2019,
byl jako místo jednání zvolen před nedávnem renovovaný objekt hospitalu Kuks, ve
kterém zajistila prostory vedoucí Českého
farmaceutického muzea Mgr. Ladislava
Valášková, Ph.D. Zasedání se účastnilo
24 zástupců členských institucí a několik
dalších hostů.
V úvodu proběhla prezentace zástupců České pojišťovny, a. s., ve které byly podány informace a doporučení
k problematice pojištění při výpůjčkách
sbírkových předmětů, jejich přepravě
apod. Přednášející se věnovali i obecnějším otázkám pojištění a na názorných příkladech představili některé
konkrétní případy. Dalším bodem byly
informace o činnosti Exekutivy AMG,
které představil Ing. Richard M. Sicha
a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. V rámci diskuze vystoupil ředitel Městského muzea v Jaroměři s iniciativou týkající se
možné změny v navrženém rozpočtu
Ministerstva kultury ČR ve prospěch
větší finanční alokace v dotačních titulech určených podpoře regionální kultury,
včetně programů pro muzea a galerie
nezřizované státem. Pozměňovací návrh
byl předložen Poslanecké sněmovně PČR
Mgr. Jířím Miholou, Ph.D. Mgr. Rudolf
Havelka, Ph.D., přítomné vyzval, aby
oslovili své poslance s výzvou k podpoře daného pozměňovacího návrhu.
Ten byl později zaslán všem přítomným
jako příloha zápisu. Týž dále upozornil
na skutečnost, že v programu „Podpora
expozičních a výstavních projektů“, který
vypisuje Ministerstvo kultury ČR, by bylo
vhodné poskytovat prostředky také na
investiční akce. Účastníky jednání pak
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bylo odsouhlaseno předložení návrhu
Exekutivě AMG k dalšímu uplatnění za
obě krajské sekce.
Prezentaci o plánované národní platformě pro elektronickou správu a evidenci
muzejních sbírek a agend ELVIS představil Ing. Richard M. Sicha. V další části
programu byly prezentovány plánované
aktivity Muzea východních Čech a také
Královéhradeckého kraje, které by měly
navazovat na loni vydanou publikaci Poklady sbírek Královéhradeckého kraje.
Jedná se o samostatnou výstavu, jež by
měla představit nejvýznamnější sbírkové
předměty na území kraje, a anglickou jazykovou mutaci zmíněné publikace.
V poslední části jednání seznámila
Mgr. Pavlína Mazánková z oddělení kultury Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje s aktuálními dotačními výzvami.
Po skončení setkání proběhla komentovaná prohlídka expozice Historie lékáren a Historie výroby léků pod vedením
Mgr. Ladislavy Valáškové, Ph.D.
Lze konstatovat, že podobná zasedání mají příznivý ohlas u jednotlivých
členských institucí AMG.

Muzejní botanici
šplhali do kopců
Lukáš Zelí Krinke /
/ Petra Juřáková
Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně / Muzeum Beskyd
Frýdek-Místek

Botanická komise AMG ani v roce 2019
nezahálela. Pro své členy a příznivce
uspořádala dva semináře. První z nich,
zvaný též „jarní“ či „terénní“ se uskutečnil
v termínu 20. až 24. května. Připravilo jej
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, takže
nepřekvapí, že exkurzní trasy směřovaly
do Beskyd a jejich podhůří. Hlavní organizátorkou byla botanička muzea Ing. Petra Juřáková. Program jako vždy sestával z odborných přednášek, plenárního

zasedání Botanické komise, terénních
exkurzí a dalších blíže nezařaditelných
aktivit. Ubytování bylo zajištěno v rekreačním středisku Budoucnost v Nové Vsi
u Frýdlantu nad Ostravicí, ale účastníci
měli sraz na frýdeckém zámku. Většina
využila možnosti prohlédnout si zdejší
expozici nebo výstavu „Barokní synagogy
v Českých zemích“. Na zbytek pondělního odpoledne byla připravena první
z exkurzí, směřující do hukvaldské obory
a na hrad Hukvaldy. Jedná se o objekt
ve správě Muzea Beskyd a přítomné zde
oficiálně přivítal ředitel pořádající organizace Mgr. Stanislav Hrabovský. Úterní exkurze směřovala do severovýchodní části
Moravskoslezských Beskyd, přičemž celá
byla ve znamení vlhkých a mokřadních
biotopů. Malebnost tohoto kraje podtrhují
jadrné pomístní názvy s nádechem exotiky. Po přírodní památce Kyčmol následovala lokalita Upalone, z níž jsme přes
sjezdovku na Přelači s množstvím prstnatců bezových zamířili do údolí Stoligy.
Při návratu ještě exkurzní autobus přibrzdil na Matyščině louce u Dolní Lomné,
kde jsme viděli další orchideje jako např.
vstavač mužský. Středeční exkurze patřila
industriálním lokalitám v blízkosti Třince.
Nejprve jsme zavítali na vrch Jahodná
s fragmenty bučiny a drobnou luční enklávou, pak už ale následoval průzkum odkaliště třineckých železáren v Dolní Líštné,
který přinesl nálezy hruštičky okrouhlolisté, přesličky různobarvé a přesličky nejvyšší. Pro nejvytrvalejší jedince byl před
odjezdem uspořádán pochod kaňonem
bezejmenného potoka k jelenímu jazyku
celolistému. Vzhledem k houstnoucímu
dešti a strmým hliněným svahům se hledání této krásné a vzácné kapradiny proměnilo v dobrodružný a fyzicky náročný
výkon, naštěstí korunovaný úspěchem.
Následné sušení botaniků probíhalo při
návštěvě minipivovaru Koníčkův dvůr. Ke
krajinářsky nejatraktivnějším měla patřit
čtvrteční exkurze na Radhošť. Bohužel
nepanovalo dvakrát příznivé počasí, takže celý program se odehrával ve skrytu
pláštěnek a deštníků vlajících v poryvech
větru. Z důvodu trvajícího deště jsme
dokonce museli částečně upravit plán.
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K nejlepším botanickým nálezům tohoto
dne patřily blíže neurčený druh plavuníku
a mochna zlatá. Také páteční exkurze utrpěla nepřízní počasí. Měli jsme v úmyslu
navštívit štěrkové náplavy řeky Morávky,
ovšem vydatné deště předchozích dnů
rozvodnily zdejší řeky, takže na některých byl dokonce vyhlášen povodňový
stav. Přestože se některé z uvažovaných
náplavů ocitly pod vodní hladinou, nakonec se přeci jen podařilo nalézt zdejší
botanický skvost, kterým jsou keře židoviníku německého. O vysokou odbornou
úroveň semináře se kromě hlavní organizátorky postarali i další regionální znalci Mgr. Veronika Kalníková a Mgr. Petr
Chytil (Správa CHKO Beskydy), Mgr. Jan
Lukavský (AOPK Ostrava), Ing. David
Hlisnikovský a Mgr. Nikola Kantorová.
Setkání se zúčastnilo 27 muzejních botaniků a příznivců Botanické komise AMG,
z toho čtyři ze Slovenska.
Druhý, tzv. determinační seminář
se tradičně konal na podzim v Brně na
půdě Botanického oddělení MZM. Jeho
organizátorkou byla RNDr. Svatava Kubešová a odbornou náplň zajistil Mgr. Jan
Prančl. Podzimní semináře pravidelně
slouží k výuce určování obtížných taxonů české flóry pod vedením zkušených
lektorů-odborníků na příslušné skupiny.
Tentokrát se jednalo o rod Batrachium,
čili lakušník. Pro nebotaniky: To je taková vodní kytka, kterou v nekvetoucím
stavu bude běžný smrtelník považovat za
„nějaké řasy“ a nejspíš se jí bude i štítit
dotknout. Inu po tomto semináři již mnozí
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muzejní botanici dokáží tuto hmotu určit
i do druhu... Mgr. Jan Doležal a Ing. Pavel
Lustyk pak přítomné seznámili s novinkami v květeně České republiky. K přínosům
determinačních seminářů patří mimo jiné
možnost donést herbářový materiál z jednotlivých muzeí k revizi určení příslušnými
odborníky. Také tentokrát tuto příležitost
účastníci bohatě využili.

Z prosincového
zasedání na
Vysočině
Jaroslav Martínek
Muzeum Vysočiny Třebíč

Dne 12. prosince 2019 proběhlo čtvrté
a poslední zasedání Krajské sekce Vysočina AMG v roce 2019, které se tentokrát uskutečnilo v historických prostorách
Muzea Vysočiny Pelhřimov za přítomnosti
zástupců z 10 členských organizací AMG.
Setkání bylo zahájeno nejnovějšími informacemi z činnosti AMG, které
přednesl předseda sekce Ing. Jaroslav
Martínek v návaznosti na obsah prosincového jednání Senátu AMG v Praze.
Stručný přehled se týkal dění v oblastech
vnitřního chodu AMG a vnějších vztahů,
legislativy, možných cest propagace a popularizace muzejnictví atd.

Zvláštní pozornost na úrovni krajské
sekce pak byla věnována stále nedořešené problematice inventarizace majetku,
respektive otázkám spojeným s postupem
při inventarizaci nově nabytých sbírkových předmětů u organizací zřizovaných
Krajem Vysočina a s metodickými pokyny,
jimiž tato muzea zavazuje.
Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea
Vysočiny Pelhřimov, nastínil možnosti
plánovaného prezentačního projektu
muzejních institucí z Vysočiny. Jednou
z cest ke společné propagaci se jeví obnovení bezpečnostních licencí již vybudovaného webového rozhraní http://www.
mgvysociny.cz. Na stávající platformě by
se tak mohly představit i další členové
AMG z Vysočiny, kteří nebyli v původním projektu zapojeni. Zároveň by portál
sloužit jako všestranný informační zdroj
o dění ve vlastní sekci a AMG vůbec. Paralelně s ním by mohl vzniknout interní
komunikační kanál členů sekce.
Ve druhé části jednání se účastníci
vrátili k nedávno zjištěným potížím Městského muzea v Chotěboři. Předseda Krajské sekce Vysočina AMG informoval o své
návštěvě u zástupců města Chotěboře,
zřizovatele organizace, s návrhem možných řešení existenční situace po dobu
uzavření instituce. Na výsledek schůzky
navázal dobrou zprávou ze strany vedení
muzea, podle níž po tomto setkání přijalo
město pozitivně nabídku pomoci ze strany
AMG. Utichly také veškeré aktivity směrem ke zmenšování sbírek a podařilo se
prosadit uzavření muzea pro veřejnost již
od roku 2020. Tím vznikne více prostoru
na evidenci sbírek a jejich balení. Pro fondy a zázemí kurátorů byl přislíben dostatek náhradního místa a pro prezentační
potřeby instituce byla zakoupena budova
na náměstí, kde nyní probíhá stavebně-historický průzkum. Do konce března
2020 bude vypsáno řízení na projekt přestavby pro muzejní účely s termínem dokončení stavebních úprav do konce roku
2022. Díky aktivitě členů AMG a vůbec
možnostem podělit se o pracovní problémy, na něž během své praxe narážíme, se
tedy nyní chotěbořskému muzeu snad
konečně blýská na lepší časy.
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Jana Králová
České muzeum stříbra

Ve dnech 27.–31. května 2019 se uskutečnilo setkání členů Geologické komise
AMG, které tentokrát spoluorganizovalo
Múzeum Spiša ve Spišské Nové Vsi. Program semináře muzejních geologů ČR
a SR zahrnoval nejen exkurze na zajímavé
lokality spišsko-gemerského rudohoří, ale
i návštěvu památek a muzeí.
Účastníky semináře přivítali ředitelka
muzea Ing. Zuzana Krempaská a primátor města Spišská Nová Ves Ing. Pavol
Bečarik. Následovala prohlídka Provinčního domu, jenž sloužil od 15. století jako
radnice a v 18. století se stal administrativním sídlem pro Provincii XVI spišských
měst. Dnes zde sídlí Múzeum Spiša, které
spravuje 140 000 sbírkových předmětů
z 12 oborů historických, technických
a přírodovědných.
První den začal návštěvou Dobšinské
ledové jeskyně, která patří k nejvýznamnějším ledovým jeskyním světa. Délka
prostor dosahuje 753 m, objem ledu je
110 000 m3 při mocnosti až 26,5 m. Další lokalitou bylo ložisko mastku objevené
v roce 1988 při průzkumných pracích na
cín poblíž hornické obce Gemerská Poloma. Těží se zde mastek vysoké kvality využitelný v mnoha průmyslových odvětvích.
Sběr minerálů byl omezen na minimum
z důvodu přísných bezpečnostních předpisů. Po přesunu do Rožňavy pokračoval
program návštěvou Baníckeho múzea,
kde geology zaujala hlavně expozice Baníctvo a hutníctvo Gemera. Její součástí
je kopie slavného deskového obrazu svaté
Anny Samotřetí s výjevy z hornické a hutnické činnosti. Originál z roku 1513 lze
spatřit v rožňavské katedrále. Významnou
báňskou obcí Gemera je Nižná Slaná,
kde se již od 13. století těžily rudy rtuti,
mědi, stříbra a železa. Hlavním zdrojem
železa byl siderit, dobývaný od 17. století.
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Z doby největšího rozmachu železářství
v 2. polovině 19. století pochází nádherná technická památka huť Etelka, kterou
se dnes snaží zachránit místní nezisková
organizace Barbora. V obci byla v roce
2008 otevřena hornicko-mineralogická expozice se vzorky místních nerostů
a s udivujícím množstvím báňského nářadí a lamp. Majitelem a správcem sbírky
je bývalý horník a velký nadšenec Dušan
Vandráčik.
Druhý den semináře začal návštěvou
skanzenu v obci Hnilčík. Měď se v okolí
dobývala již v pravěku, od středověku je
doložena i těžba stříbra a železa. Geologové navštívili muzeum, štoly Ludmila
a Karol a dvě haldy, kde byl možný sběr
minerálů, zejména sideritu. Odpoledne
patřilo památkám a kultuře. V Markušovcích jsme si prohlédli renesanční zámek
s expozicí historického nábytku a letohrádek Dardanely s expozicí klávesových
hudebních nástrojů, jehož koncertní síň
přivítala světového kytarového virtuosa
prof. Štěpána Raka a jeho vynikajícího
žáka Timoteje Zavackého. Oba umělci
se postarali o nevšední hudební zážitek
a skvělou atmosféru večera.
Dalšímu dni dominovaly travertiny,
vápence vznikající vysrážením z mineralizovaných vod, vystupujících podél hlubokých zlomů na povrch. První zastávkou

byl lom ve Spišském Podhradí, kde byl
umožněn sběr vzorků a prohlídka provozu
těžební firmy. Poté jsme navštívili Spišský
hrad, který je téměř celý vystavěn z místního travertinu. Stojí na mohutné kupě,
jež byla osídlena už v období neolitu. Na
nevelkém vrchu Sivá Brada recentně vyvěrají prameny a lze tak přímo pozorovat
usazování horniny. Kromě učebnicové
geologické lokality představuje i cenné
botanické stanoviště. Při krátké zastávce v Levoči jsme navštívili také kostel
sv. Jakuba ze 14. století. Jeho perlou je
gotický dřevěný oltář z dílny Mistra Pavla
z Levoče. Díky výšce 18,6 m je nejvyšším
oltářem svého druhu na světě. Poslední
lokalitou byl lom Ďurkovec u Spišských
Tomášovců, kde se těží třetihorní pískovce a prachovce. Odsud pochází významné
nálezy fosilních mlžů a krabů, vzácněji
ježovek a plžů. Časté jsou i dobře zachovalé otisky listů.
Až na počasí lze seminář hodnotit
vysoce kladně. Organizace exkurzí byla
výborná, přijetí v muzeích i atmosféra
mezi účastníky skvělé. Každoroční setkávání na těchto akcích pomáhá udržovat
osobní i pracovní kontakty a přispívá ke
vzdělávání odborných pracovníků. Díky
seminářům navštívíme četné lokality, na
které bychom se sami nedostali, především činné lomy nebo těžko dostupná

Foto: Jiří Šura, Východočeské muzeum v Pardubicích

Mezinárodní
geologický
seminář

Sivá Brada je aktivní travertinová kupa, kde lze i v současnosti pozorovat vznik této
horniny
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Seminář
knihovníků
v Opavě
Štěpánka Běhalová /
/ Dagmar Kufová
Knihovnická komise AMG

Knihovnická komise AMG ve spolupráci
se Slezským zemským muzeem uspořádala 43. seminář knihovníků muzeí
a galerií. Setkání proběhlo ve dnech
3. až 5. září 2019 v Opavě a navštívilo
jej 117 účastníků, které přivítala ředitelka Slezského zemského muzea v Opavě Mgr. Jana Horáková a předsedkyně
KK AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
Dále promluvili předseda SKIP Mgr. Roman Giebisch, Ph.D., ředitelka Univerzitní knihovny Slezské univerzity Opava
Mgr. Zuzana Tichá a PhDr. Marie Šedá
za Moravskoslezskou vědeckou knihovnu
v Ostravě.
Program prvního dne byl zaměřen na
postavení knihovníků a jejich vzdělávání.
Úvodní příspěvek „Knihovnictví – nevázaná živnost“ přednesl předseda SKIP,
následoval referát předsedkyně Asociace knihoven vysokých škol PhDr. Hany
Landové, Ph.D., s názvem „Propojené
knihovny v propojeném světě: Knihovna
jako silná značka“. Ředitel Knihovnického
institutu a předseda Ústřední knihovnické
rady ČR PhDr. Vít Richter vystoupil s příspěvkem „Novinky ve světě knihoven“,
ve kterém se věnoval problematice děl
nedostupných na trhu.
Součástí semináře bylo plenární
zasedání Knihovnické komise AMG,
kde její předsedkyně předložila zprávu
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o činnosti v uplynulém roce, proběhly
také volby do výkonného výboru. V čele
komise byla potvrzena PhDr. Štěpánka
Běhalová, Ph.D., místopředsedkyní se
stala Mgr. Alena Petruželková a tajemnicí
Mgr. Iveta Mátlová. Plenární zasedání
také schválilo zástupce jednotlivých regionů ve výkonném výboru. V podvečer
se uskutečnilo společenské setkání se
společným fotografováním účastníků
a varhanním koncertem a besedou o významu varhanní hudby.
Druhý jednací den začínal blokem
věnovaným efektivní péči a ochraně knihovních fondů. Zahájila jej Mgr. Alena
Petruželková workshopem za účasti
Mgr. Tomáše Foltýna, Ph.D., a Ing. Petry Vávrové, Ph.D., z Národní knihovny
ČR. Doplnily jej praktické ukázky jejich
týmu pracovníků. Na workshop navázala
prezentace Filipa Šíra, DiS., s názvem
„Záchrana zvukového kulturního dědictví
za pomoci grantového programu Ministerstva kultury ČR“. O spolupráci Moravskoslezské vědecké knihovny a muzejních
knihoven při digitalizaci knih sbírkové
povahy hovořila PhDr. Marie Šedá. Téma
uzavřela příspěvkem s názvem „LTP není
jen pro archivaci, aneb propojení archivu a prezentačního systému“ Mgr. Olga
Čiperová.
Další blok na téma Akvizice v knihovnách muzeí a galerií zahájily kolegyně
z Knihovny Národního muzea PhDr. Jarmila Kučerová a PhDr. Eva Lachmanová.
Navázala na ně přínosným workshopem
Mgr. Iveta Mátlová ze Slováckého muzea
v Uherském Hradišti, která do praktických
ukázek zapojila nejen předem domluvené

kolegy, ale i další účastníky semináře.
S tématem souvisela též přednáška „Význam biografických slovníků v doplňování
knihovního fondu v našich knihovnách na
příkladu Biografického slovníku Slezska
a severní Moravy“ Mgr. Kamila Rodana,
Ph.D., a prezentace „Databáze Provenio
a on-line formulář pro evidenci vlastníků
knih“.
Následovalo vystoupení zástupců
firem působících v oblasti knihovnictví,
kteří představili novinky v knihovnických
systémech Tritius, Verbis a ARL.
Závěrečný blok s názvem Digitální gramotnost a edukace v knihovnách
muzeí a galerií byl zahájen příspěvkem
Mgr. Pavlíny Mazáčové, Ph.D., z Kabinetu Informačních Studií a Knihovnictví FF MU v Brně. Edukaci v literárních
muzeích a zprostředkování knižní kultury návštěvníkům přiblížil posluchačům
Mgr. Tomáš Drobný z MZM, po němž
následovalo představení vlastních zkušeností s edukačními aktivitami v knihovnách muzeí a galerií.
Během čtvrtečních exkurzí navštívili
účastníci Knihovnu Petra Bezruče, Univerzitní knihovnu Slezské univerzity a Zámeckou knihovnu Lichnovských v Hradci
nad Moravicí.
Seminář, který s maximální péčí připravilo Slezské zemské muzeum, splnil
veškerá očekávání a podpořil kolegiální
atmosféru mezi knihovníky muzeí a galerií. Poděkování patří hlavnímu pořadateli
a jeho pracovníkům, kteří odvedli skvělou
práci, a také všem sponzorům, bez jejichž
finanční podpory by nebylo možné připravit akci na takové úrovni.

Foto: Archiv SZM a KK AMG

naleziště. Kromě toho probíhají ve večerních hodinách přednášky, jež nezřídka vyvolají zajímavou diskuzi a výměnu názorů.
Akce se zúčastnilo 38 pracovníků
z 23 muzeí. Na letošní setkání v Muzeu
Českého krasu v Berouně se již teď všichni
členové Geologické komise AMG těší.
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Jeho první setkání s Československem, to je smutně veselé vyprávění
o lednovém ranním spočinutí na nádraží
v Chebu, kde vlak přijíždějící z Německa
končil, dál nepokračoval. Po několika hodinách čekání na vymrzlém a vylidněném
nádraží, nastoupil do nevytopeného vlaku
s prořezanými koženkovými sedačkami,
který ho vezl do „zlaté” Prahy. Do Československa se vypravil za svým kamarádem
Damiánem Binettim. Ze své rodné Apulie
se vydal na sever, Prahu bral jako přestupní stanici na zhruba půl roku, nechtěl se
zde usadit. To se psal rok 1992. Do Prahy
se znovu vrátil v roce 1998. To už přijel
za profesorem Rudolfem Lojdou, členem
Českého noneta, u kterého studoval hru
na violoncello. Chtěl žít ve Španělsku, ale
zůstal v Praze. Hrál v mnoha orchestrech.
Co víc si přát, když tak skvělý hudebník najde uplatnění. Jenže přišla krize
a musel začít hledat pevné místo. Všiml
si inzerátu, na který se přihlásil. Národní muzeum hledalo kurátora pro České
muzeum hudby v oddělení hudebních
nástrojů. V roce 2008 se stal jeho vedoucím a za dva roky byl jmenován ředitelem muzea. Je zde velmi oblíbený pro
svůj otevřený a lidský přístup, skromnost
a pracovitost. Často si s kolegy klademe
otázku, kde se u tak šarmantního Itala
vzala přesnost, dochvilnost a preciznost.
České muzeum hudby se nachází na Malé
Straně v bývalém dominikánském klášteře, který postavil Ital Francesco Carrati.
Pod Emanuelovým vedením zde pořádají krásné interaktivní výstavy, plánují

další expozice, vybudovali nový depozitář
v Litoměřicích s výhledem na jeho další
rozšíření. V roce 2019 obdrželo muzeum
prestižní Certifikát výjimečnosti, který
uděluje největší cestovatelský portál
TripAdvisor.
Když bylo potřeba, oblékl Emanuele
Gadaleta montérky a spolu se svými kolegy stěhoval hudební nástroje. Je hrdý na
to, že pracuje v prestižní instituci. Svoji
práci dělá poctivě a pečlivě. Stále hraje na svoje milované violoncello. Každý
týden na něho čekají žáci ZUŠ v Kralupech nad Vltavou, kde vyučuje. Je velkým
optimistou. Jeho životním krédem jsou
slova římského básníka Horatia: „Carpe
diem, quam minimum credula postero.
(Užívej dne, leč zítřku věř co nejméně.).”
Užívá si každého dne a rád posouvá věci
kupředu. Když se ho zeptáte, proč žije
v Praze, rozpovídá se. Má zde práci, která
ho těší, vychovává s partnerkou Petrou
dva báječné syny. A také se dá říci, že
mu Praha vrátila život. V roce 2012 těžce
onemocněl, léčil se, podstoupil operativní zákroky. Nedá na české zdravotnictví
dopustit. Otevřeně srovnává zdravotní
péči u nás a v Itálii. Byl a je statečný.
Denně musel docházet na chemoterapie,
přitom pracoval v muzeu. Rád nakupuje
na farmářských trzích a vaří, miluje ručně dělané těstoviny a domácí produkty.
A co mu v Čechách chybí? Moře. Řečeno
s klasikem: „Takový hezký člověk, hodný
následování“. Ráda mu jménem muzejní
obce gratuluji k prestižnímu ocenění!
eva dittertová

Foto: Anna Komárková, archiv AMG

Dne 6. února 2020 předal italský velvyslanec v Praze řediteli Českého muzea
hudby Emanueli Gadaletovi řád italské
hvězdy (Ordine al merito della Repubblica Italiana). Toto vyznamenání má pět
tříd a je udělováno italským prezidentem za zásluhy v oblasti literatury, umění,
vojenství a hospodářství. V roce 2002
získal Řád zásluh o Italskou republiku
prezident Václav Havel, který obdržel jeho
nejvyšší formu (Rytíř velkokříže s Velkým
řetězem).
Emanuele Gadaleta se narodil v roce
1975 a dětství prožil na jihu Itálie. Na
konzervatoři v Bari vystudoval hru na
violoncello a také pedagogické lyceum
v Molfettě. Poté se zaměřil na hudební
vědu a ochranu movitých a nemovitých
památek na univerzitě v Lecce. Od roku
2001 žije natrvalo v Praze. Hrál v mnoha
orchestrech a souborech (např. s Pražskými madrigalisty), od roku 2007 pracuje
v Národním muzeu (nejprve byl kurátorem, potom vedoucím oddělení hudebních nástrojů, v roce 2010 se stal ředitelem Českého muzea hudby). Je členem
několika odborných poradních orgánů
a komisí, vyučuje hru na violoncello.
„Ciao, Éva! Jak se máš?” Úsměv na
tváři a dobrá nálada. Takového mám Emanuela nejraději. A nejen já, všichni v Národním muzeu. Elegantní, mladý muž,
s italskou gestikulací a krásnou italskou
češtinou. Zazvoní telefon. Volá syn Samuel a táta staccato italštinou zjišťuje,
co bylo dopoledne ve škole. Oba synové,
Samuel i Gabriel, navštěvují českou školu.
Emanuele je báječný kolega, patří k těm
oblíbeným. Je to člověk spolehlivý, s obrovským smyslem pro humor. Má neotřelý
pohled cizince na česká specifika. Dokáže výstižně charakterizovat dění v naší
společnosti, perfektně s humorem sobě
vlastním popisuje české prostředí, které porovnává s prožitými zkušenostmi
v Itálii.

Foto: Martin Musil, archiv NM

Cavaliere
dell’Ordine della
Stella d’Italia
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Ochrana státních
hranic v letech
1948 až 1989

„Československý občan, který v úmyslu
poškodit zájem republiky opustí neoprávněně území republiky nebo ve stejném
úmyslu neuposlechne výzvy úřadu, aby se
v přiměřené lhůtě, kterou mu úřad určí, na
území republiky vrátil, bude potrestán pro
zločin těžkým žalářem od jednoho roku
do pěti let“. (§ 40, zákona č. 231/1948
Sb.). K době před více než 70 lety se
vrací výstava Technického muzea v Brně
s názvem „Železná opona 1948–1989“.
Projekt mapuje ochranu hranice od jejího
vzniku až po její pád a tematicky je rozdělen do dvou částí. V prvním prostoru je
prezentována ostraha státní hranice v podobě ženijně technického zařízení. Mimo
jiné jsou zde umístěny repliky třístěnného
drátěného zátarasu elektrického zařízení
ochrany hranic a signální stěny, která jej
v 60. letech 20. století po intervenci ze
zahraničí nahradila.
Druhé téma je věnováno samotné
historii železné opony, Pohraniční stráži
a exilu. Výstava v této části připomíná
vývoj ostrahy hranic na pozadí událostí,
jež byly pro vznik a fungování železné
opony podstatné (vybrané zákony, nařízení), věnuje se významným událostem
a politické situaci v Evropě a ve světě.
Chronologicky zachycuje dobu od roku
1945, který významně přispěl k systému
ochrany našich hranic, do roku 2007.
Výstava představuje vybrané osudy lidí, do jejichž života železná opona
výrazně zasáhla. Návštěvníci se dozví
konkrétní příběhy pohraničníků i osob,
které se úspěšně nebo neúspěšně o překonání hranice pokusily. Nevynechává ani
rakouský pohled a také situaci československých občanů po útěku do zahraničí.
Prostřednictvím interaktivních programů
je výstava určena také dětem a mládeži.
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Foto: Eva Řezáčová, archiv TMB

Technické muzeum v Brně
11. listopadu 2019
– 3. května 2020

Projekt je vyvrcholením akcí TMB
uspořádaných k 30. výročí pádu železné
opony. V dubnu 2019 uspořádalo muzeum v Areálu československého opevnění
v Šatově akci „Život za železnou oponou“
s ukázkami ochrany státních hranic, zadržení narušitele a celkovým přiblížení
dané doby. V rámci společného projektu
s Městským muzeem Horn v Rakousku
pak TMB vydalo odborný katalog a ve
dnech 20.–21. listopadu 2019 se v Brně
konala vědecká mezinárodní konference
na téma „Ochrana státní hranice“.
Výstava byla otevřena dne 11. listopadu 2019 videomappingem, přehlídkou
dobové vojenské techniky ze sbírek TMB
a „Dobovým odpolednem“ s možností
večerní prohlídky.
Šárka Motalová
Roman Řezníček

Luhačovice a Židé
Muzeum luhačovického Zálesí
28. listopadu 2019
– 19. dubna 2020
Výstava zpracovává téma historie židovských obyvatel Luhačovic a návštěvníků
luhačovických lázní židovského vyznání
v průběhu staletí. Vychází z archivních

dokumentů, dobového tisku a vzpomínek pamětníků. Klade si za cíl seznámit
veřejnost s genealogií a osudy rodin,
přiblížit každodenní život obyvatel a návštěvníků Luhačovic, vysvětlit propojení
luhačovické komunity s uherskobrodskou
náboženskou obcí, ozřejmit vliv Židů na
formování a rozvoj lázeňství. Nepomíjí
období protektorátu a zveřejňuje materiály dokládající zákazy, příkazy, omezení
a útlak namířené proti židovské komunitě.
V neposlední řadě představuje osudy rodin vystěhovaných do uherskobrodského
ghetta a deportovaných do vyhlazovacích
táborů, včetně seznamu obětí holokaustu.
Hlavní linie výstavy se zaměřuje na
židovské obyvatele Luhačovic, z nichž
k nejvýznamnějším patřily rodiny Sonnenscheinových a Jelínkových. Luhačovická větev obchodníků a hostinských
Sonnenscheinových, žijících v místě
nejméně od počátku 19. století, byla
vyvražděna nacisty. Zakladatelem luhačovické linie Jelínkovy rodiny byl Jakub
Jelínek, který sem přišel ze Šumic a roku
1856 založil pálenici. Jeho nejstarší syn
Zikmund v mládí odešel do Vizovic, kde
později otevřel vlastní podnik, jehož pokračovateli byli Zikmundovi synové Rudolf a Vladimír. Dalo by se tedy s trochou
nadsázky říci, že světoznámá značka má
svůj původ v Luhačovicích. Z celkem jedenácti Jakubových dětí se luhačovické
firmy ujali synové Maxmilián a Šalamoun,
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Foto: Archiv Muzea Luhačovického zálesí
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nejmladší z bratrů Rudolf padl v 1. světové válce. Zikmundův synovec Bedřich,
jenž se zapojil do Obrany národa při převádění svých soukmenovců na Slovensko
za 2. světové války, byl popraven nacisty.
Jeho manželka a dvě malé děti zahynuly
v Osvětimi.

Klientela luhačovických lázní se
ve velké míře rekrutovala z ortodoxních
židovských komunit z Haliče a Podkarpatské Rusi. Tato tendence vyvrcholila
v době první československé republiky.
Pacienti židovského vyznání však patřili
k prvním návštěvníkům nově budovaných

lázní již na konci 18. století, jak dokládají mimo jiné názvy některých dnes již
zaniklých lázeňských budov a koupelen.
Své zázemí měli luhačovičtí Židé v Uherském Brodě, v jedné z nejpočetnějších
židovských obcí na Moravě. Měla vlastní
samosprávu a působila při ní synagoga a škola, byl zde i hřbitov. Opakované
snahy o výstavbu synagogy a o vytvoření
samostatné náboženské obce v Luhačovicích se nesetkaly s úspěchem.
Projekt přináší základní informace
o historii zapomenuté skupiny židovských
spoluobčanů, v rámci doprovodných programů a cyklu přednášek seznamuje návštěvníky s židovskou kulturou, kuchyní
a se základními principy tohoto náboženství, hlavními svátky a zvyklostmi. Výstavu
doplňuje publikace shrnující dosavadní
výzkum v Luhačovicích.
Blanka Petráková

publikace

Metodologie
a řízení výzkumu
v muzeu
František Ochrana, Milan Jan
Půček a kol.
Kniha se zabývá problematikou výzkumu
a vývoje v muzejnictví. Charakterizuje
funkce muzea a roli sbírkového předmětu
jako objektu vědeckého zkoumání. Předmět muzeální hodnoty je pojímán jako
artefakt vytvořený člověkem v určité historické době, či jako předmět vypovídající
o evoluci přírody. Sbírkové předměty jsou
fragmenty z určité doby. Z nich lze na základě vědeckého zkoumání formou vysvětlení či výkladu vytvořit obraz o dané době.
V publikaci jsou tyto dvě metody
rozpracovány v podobě explanace formou subsumpce pod teorii a v podobě
inovované metody výkladu. Kniha ukazuje, že vedle tradičně (dichotomicky)
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pojímaných nenormativních a normativních metodologií lze muzejní výzkum
opřít o metodologii integrativní. Přínos
publikace je především v tom, že definuje
kritéria toho, co lze považovat za výzkum
v muzejnictví. Detailně rozpracovává teorii řízení výzkumu a vývoje v podmínkách
českých muzeí.
S využitím Frascati manuálu podává kategorizaci základního výzkumu,
aplikovaného výzkumu a experimentální vývoje v muzejnictví a rozpracovává
postupy, jak řídit výzkum vědecký. Pro
zkoumání výstupů a výsledků vědecké
činnosti vypracovává koncept „muzea
jako vědecko-výzkumné jednotky“. Jde
o přístup inspirovaný input-output modelem. Na základě tohoto typu jsou pak
navrženy postupy, jak hodnotit výstupy
a výsledky muzejní vědecko-výzkumné
činnosti. Detailní pozornost je věnována
statistice muzeí. Tato část publikace dává
řadu podnětných informací o muzejních
institucích v ČR, přičemž podává relativně nejucelenější statistický pohled na ně.

Poznatky z této analýzy jsou využitelné jak pro mezinárodní komparaci, tak
mohou být zdrojem informací pro jiná
interdisciplinární zkoumání. Kniha je završena několika případovými studiemi.
Ty se zabývají vybranými problémy řízení
výzkumu a vývoje v muzejnictví.

31

nové expozice

Kladenské muzeum v současné době
nabízí návštěvníkům tři stálé expozice:
Pravěk Kladenska, Od tvrzí k baroknímu
zámku a Od městečka ke královskému
hornímu městu. Zatímco první dvě byly
průběžně obnovovány a obohacovány
o nové exponáty, třetí se od svého otevření v roce 2011 nezměnila a působila již mírně „unaveně“ a snad dokonce
i prázdně vzhledem k velikosti sálu,
v němž se nachází. V prosinci 2019 jsme
proto přistoupili k její obnově a obohatili
ji o instalaci modelové kuchyně dělnické
domácnosti z přelomu 19. a 20. století.
Expozice zachycuje proměny Kladna
během 19. a na počátku 20. století. Překotný růst města v tomto období byl vyvolán rozvojem těžby uhlí a hutnické výroby.
Hned v úvodu je tedy pozornost věnována
průmyslové minulosti. Avšak toto téma
je zmíněno pouze okrajově, protože blíže se s ním návštěvníci mohou seznámit
v Hornickém skanzenu Mayrau u Vinařic,
pobočce muzea. Více prostoru dostal stavební rozvoj, významné osobnosti, spolky
a také počátky dělnického hnutí. To vše
již expozice obsahovala před obnovou.

Foto: Zdeněk Kuchyňka, archiv muzea

V kladenské
kuchyni

Chyběl nám zde ale lidský rozměr. Jak připomenout tisíce obyvatel, kteří do Kladna
přicházeli hledat štěstí? Stěhovali se sem
doslova z celých Čech, z měst i venkova.
Každý s sebou přinášel své zvyky, jež se
mísily s místními tradicemi a vytvářely
tak svébytnou kulturu rodícího se průmyslového města. Život nově příchozích
obyvatel jsme se návštěvníkům pokusili
přiblížit právě prostřednictvím instalace
dělnické kuchyně. Ta byla v době bytové
nouze často jedinou světnicí, kterou celá
rodina obývala.
Výběrem exponátů jsme demonstrovali také další jev tehdejších domácnostní, kde vybavení tvořilo zajímavou směs

odrážející původ rodiny. Vedle sebe tak
mohla stát po selsku malovaná skříň (kterou si s sebou rodina dovezla z venkova),
módní kredenc (zakoupená za ušetřené
peníze) i stolička vlastnoručně vyrobená
otcem rodiny. Specifické bylo i stravování
v rychle rostoucím Kladně. Například se
v dělnických domácnostech nepekl chléb,
a tak nebylo třeba mít v domech velkou
pec. Chléb i naprostá většina potravin se
musely kupovat, i když stále přetrvávala
snaha o alespoň minimální samozásobitelství, snad právě díky zemědělskému
původu nových obyvatel. Prolínání zvyklostí různých regionů můžeme pozorovat
i při listování kuchařkami kladenských
prababiček.
Změnou expozice jsme mimo jiné
získali prostor pro vystavení unikátního
sbírkového předmětu. Je jím skříň z Lidic z roku 1807, pravděpodobně jediný
dochovaný kus nábytku z nacisty vypálené obce. Díky přátelství s tehdejším
ředitelem RNDr. Josefem Žofkou ji do
muzea v roce 1937 věnoval lidický farář
P. Josef Štemberka, rovněž jedna z obětí
nacistického vraždění z června 1942.
V závěru tohoto roku do expozice
přibude další jedinečný předmět, orchestrion z počátku 20. století, který nyní
prochází restaurováním.
Lucie Matoušová

Napište nám!
Přijímáme náměty na další oblasti, které by mohly pokrýt jednotlivá tematická čísla Věstníku AMG. Je také možné otisknout Vaše reakce na již publikované informace. Přijímáme články do rubrik Příběh muzejního předmětu, 200 let českého
muzejnictví, Personálie, Recenze, Koho to napadlo či Z muzejních cest.
Maximální rozsah příspěvků je 4 500 znaků, u některých rubrik 8 000 znaků, vždy po domluvě s redakcí. Příspěvky k tématu
jsou omezeny rozsahem 6 000 znaků. Ke všem článkům zasílejte 2–3 fotografie (velikost alespoň 500 kB).
Pojďte s námi na stránkách Věstníku AMG diskutovat nad aktuálními tématy českého muzejnictví!

Termíny uzávěrek pro zasílání článků do Věstníku AMG:
Věstník AMG č. 2/2020 –10. března 2020 		
Věstník AMG č. 3/2020 –10. května 2020 		
Věstník AMG č. 4/2020 –10. července 2020
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Věstník AMG č. 5/2020 –10. září 2020
Věstník AMG č. 6/2020 –10. listopadu 2020
Věstník AMG č. 1/2021 –10. ledna 2021

Věstník AMG 1 /2020

Škola muzejní propedeutiky 2020–2021
Těšíme se na vás!
Základní kurz
Ve školním roce 2020–2021 připravujeme již XIX. běh kurzu určeného pracovníkům muzeí, podílejících
se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy, kteří nejsou absolventy školy poskytující odborné
muzeologické vzdělání. Kurz mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele
muzeí a galerií. V základním kurzu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se
sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Nástavbový kurz – muzejní výstavnictví
V pořadí IX. běh nástavbového kurzu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních
sbírek nebo prezentaci muzejních sbírek posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kurzu
získá přehled o problematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných
muzeí v širším kontextu. Kurz je zakončen obhajobou závěrečné práce na vybrané téma a následné debaty nad
problematikou. Do kurzu se mohou přihlásit zájemci i bez absolvování základního kurzu ŠMP.
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2020!
Více informací na http://www.cz-museums.cz/web/amg/muzejni-propedeutika
Kontaktní osoba: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037

Věstník AMG 1 /2020
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
Jitex 70

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Oblastní muzeum Praha-východ
19. 10. 2019 – 31. 3. 2020

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Ohníčky, skály a my: Plastiky
Ivana Podobského
100 let skautingu v Bělé
pod Bezdězem
Lukáš Ferko: Fotografie B

28. 2. – 31. 5. 2020

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
25. 4. – 31. 10. 2020

Ve vile: Eva Eisler a Peter Demek 24. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Místodržitelský palác
28. 4. – 31. 10. 2020
28. 4. – 14. 6. 2020

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Zdeněk Kalista: Cesta po českých hradech
a zámcích
1. 4. – 31. 5. 2020
Židovské zvyky a tradice
6. 4. – 2. 6. 2020

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Výstava ze soutěžních prací Malujeme
s muzeem

1. 4. – 10. 5. 2020

Beroun
Muzeum Českého krasu

Nová stálá expozice: Brno předměstí
Vídně
od 14. listopadu 2019
Hommage: Jan Rajlich /
/ 100 plakátů x 100 designérů
24. 4. – 9. 8. 2020
Jan Rajlich a Bienále Brno
24. 4. – 9. 8. 2020

Pražákův palác
R. Adam: Raději sbírat motýly?
27. 9. 2019 – 29. 3. 2020
Nejkrásnější české knihy 2018 21. 11. 2019 – 31. 3. 2020
Jan Rajlich: Art & Design
24. 4. – 9. 8. 2020
Rafani
24. 4. – 2021

Moravské zemské muzeum
Pavilon Anthropos
Okouzlení Afrikou

1. 5. 2019 – 29. 2. 2020

Muzeum města Brna

Jiří Bezděkovský: Český houslista
a pedagog
5. 2. – 1. 3. 2020
Vilém Kropp – 100 let – Retrospektiva 21. 2. – 10. 5. 2020
Komenského Orbis Pictus pohledem
Václava Sokola
6. 3. – 10. 5. 2020

Kopp / Kállay / Italy
30. 1. – 1. 3. 2020
Obnovená brněnská synagoga ve fotografiích
Libora Teplého
10. 3. – 26. 4. 2020
Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět v siločarách
přitažlivosti
18. 3. – 31. 5. 2020

Domov seniorů TGM, Pod Studánkou 1884

Muzeum romské kultury

Lidé a podzemí
Život opuštěných dolů

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

10. 1. – 29. 2. 2020
10. 1. – 29. 2. 2020

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec

Technické muzeum v Brně

Helena Kristová: Soukromé krajiny /
/ Křehkosti

29. 1. – 22. 3. 2020

Blansko
Muzeum Blanenska
Panenky na blanenském zámku
Vlajka vzhůru letí
Šachy

27. 1. – 31. 12. 2020
12. 3. – 11. 6. 2020
9. 4. – 21. 6. 2020

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
V létě na nebi, v zimě
na zámku
28. 10. 2019 – 29. 2. 2020
Osudy aristokratů západních Čech
v bouřlivém 20. století
23. 1. – 21. 3. 2020
Naše paní Božena Němcová
4. 2. – 30. 8. 2020
Peregrinus Silva Bohemica
12. 3. – 31. 5. 2020
Mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní složky
na jižním Plzeňsku v období
Protektorátu Čechy a Morava
16. 4. – 30. 9. 2020

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava karikaturisty Oldřicha Cimbálka

V těžkých dobách:
Boj o hranice 1918–1919
30. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Železná opona 1948–1989
12. 11. 2019 – 3. 5. 2020
Retrogaming No. 2
28. 1. – 19. 4. 2020
Vodicí pes: Průvodce nevidomého člověka 4. 2. – 7. 6. 2020

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann / Otto Prutscher

1. 7. 2019 – 26. 4. 2020

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Bruntál 89
Včelařská výstava
Masky hanby

15. 11. 2019 – 20. 3. 2020
17. 1. – 29. 3. 2020
21. 1. – 15. 3. 2020

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Dracula a ti druzí
Libor Juřena

5. 2. – 6. 4. 2020
10. 4. – 31. 5. 2020

Lichtenštejnský dům
CULTUS2

14. 2. – 29. 3. 2020

Synagoga
6. 3. – 26. 4. 2020

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Kardinál Tomáš Špidlík (1919–2010):
Z celého srdce
6. 12. 2019 – 23. 2. 2020
Předehra ke slávě: Raná tvorba A. Muchy 12. 3. – 3. 5. 2020
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Co se nese v lese?

100 let gymnázia Břeclav: Výstava výtvarných prací
studentů a absolventů
14. 12. 2019 – 2. 3. 2020

Bučovice
Muzeum Bučovice
Nová stálá expozice: Životem a časem
po Bučovicku
Jihomoravské šibenice

od 25. 9. 2019
3. 3. – 30. 4. 2020

Výstava starých hudebních nástrojů

1. 4. – 31. 5. 2020

Výstavní síň
Ivana Mrázková: Příliv
24. 2. – 22. 3. 2020
Výstava výtvarného oboru ZUŠ J. L. Dusíka
v Čáslavi
6. 4. – 19. 4. 2020

Národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen: Modely zemědělských
strojů

4. 4. – 31. 10. 2020

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
100. výročí Českého rybářského svazu,
místní organizace Čelákovice
8. 2. – 8. 3. 2020
Řemesla Polabí XIII: Městský dům dětí
a mládeže Čelákovice
21. 3. – 4. 4. 2020
Z tvorby Vladimíra Špičky
11. 4. – 10. 5. 2020

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Palné zbraně ze sbírek muzea

1. 4. – 15. 11. 2020

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat: Savci 24. 1. – 15. 3. 2020
Neoprašujeme!
3. 4. – 24. 5. 2020

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Nová stálá expozice: Archeologická, přírodovědná
a národopisná expozice
od 17. ledna 2020
Řemesla a živnosti v Českých
Budějovicích
6. 4. 2019 – 1. 3. 2020
Svatá Anežka Česká a obraz její úcty
v jižních Čechách
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020
Tradiční výstava orchidejí, kaktusů, bromélií,
sukulentů, jiných exotických rostlin
14. 2. – 23. 2. 2020
Velikonoční výstava
20. 3. – 13. 4. 2020

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

9. 11. 2019 – 1. 3. 2020

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Jedu v jedu
Fenomén Merkur
Lukáš Horký: Příběh krajiny

15. 11. 2019 – 1. 3. 2020
24. 1. – 8. 3. 2020
31. 1. – 29. 3. 2020

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Záblesky intimity
18. 1. – 1. 3. 2020
Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb Vesnický život
na přelomu 19.–20. století
13. 3. – 21. 6. 2020

Hluboká nad Vltavou
Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Lýkožrout smrkový: Pohroma lesa 18. 9. 2019 – 30. 4. 2020
Lidé v lese
1. 4. – 31. 7. 2020

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Jarmila Všetičková / Romana Halfarová:
Prolínání světů
31. 1. – 13. 4. 2020
Repliky oděvů první republiky
28. 4. – 30. 8. 2020

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Setkali se s Masarykem

28. 2. – 24. 5. 2020

Sál Evropa
Lichtenštejnsko 1719–2019: 300 let knížectví
uprostřed Evropy
25. 10. 2019 – 15. 3. 2020
Krásy dřeva
16. 4. – 30. 8. 2020

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice

Dobrovice
Dobrovická muzea
Živá Amazonie

18. 3. – 14. 6. 2020

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Kudy chodil básník

10. 4. – 19. 7. 2020

Dolánky u Turnova
Dlaskův statek
Kolovrátek, stav i nit

Jiří Holan / Ivana Černá / Jaroslav Černý 7. 2. – 15. 3. 2020
Dvůr Králové ve fotografiích
21. 2. – 31. 5. 2020
100 let skautingu na Královédvorsku
22. 4. – 10. 5. 2020

kalendárium výstav

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

duben – prosinec 2020

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
Sochařské portréty: František Drtikol /
/ František Janeček / Toyen
Fenomén Igráček

24. 1. – 1. 3. 2020
12. 3. – 12. 4. 2020

Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního
sochařství pod širým nebem – Vrch Gotthard

Božena Němcová a Chodsko
14. 1. – 13. 3. 2020
Kytice: Fotografie žáků ZŠ Mrákov na motivy
Erbenových balad
21. 1. – 13. 3. 2020
Mezi orlem a lvem: Výstava u příležitosti
100. výročí návratu legionářů do vlasti 31. 3. – 29. 10. 2020
Dvojí sukno II: Kresby vojenských stejnokrojů
21. 1 – 31. 3. 2020
J. Vogeltanze
Falešné hranice
14. 4. – 20. 6. 2020

Galerie Bratří Špillarů
Klub Konkretistů: Markéta Váradiová /
/ Iva Kolorenčová / Jakub Novák

Horažďovické proměny: Fotografie města nyní
a před sto lety
23. 2. – 26. 4. 2020

20. 2. – 17. 4. 2020

Recyklace: Výstava prací žáků
ZUŠ Hořice

8. 4. – 26. 4. 2020

Hořovice
Muzeum Hořovicka
Mapa Pavla Aretina z Ehrenfeldu na pozadí českého
stavovského povstání
10. 4. – 14. 6. 2020

Hrabyně
Památník II. světové války
Kronika osvobození: Ostravsko 1945
9. 4. – 30. 11. 2020
Festival Filmové žně ve Zlíně a žhavá léta
milovníka Jana Pivce
9. 4. – 30. 11. 2020
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Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
K. Kabrielová: Maroko plné kontrastů

10. 2. – 1. 3. 2020

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Ultrafialové retro: Luminiscenční divadlo
Františka Tvrdka
30. 1. 2020 – 9. 1. 2022
Hnízdo pro duši: Umění jako cesta
k druhým i sobě
6. 3. – 1. 11. 2020

Regionální muzeum v Chrudimi
Kořeny aneb Život pod zemí
Ke kořenům: Ukrajinské kroje a tradice

14. 2. – 10. 5. 2020

29. 2. – 24. 5. 2020

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Od českého tolaru ke světovému dolaru 12. 1. – 29. 3. 2020

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Jarní výstava ISŠ Jesenice
Miroslav Mottl: Obrazy
Fotoklub Amfora Rakovník

Regenhart & Raymann: Dvě rodiny, které navždy
proměnily tvář města
27. 11. 2019 – 8. 3. 2020
Extrémní jevy na Jesenicku pohledem
meteorologa
15. 1. – 15. 3. 2020
Proměny
27. 3. – 26. 4. 2020
Barevná paleta Jesenicka
1. 4. – 7. 6. 2020

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Břetislav Kužel
24. 1. – 1. 3. 2020
Krása krajiny i hrozby společnosti ve fotografiích
Jiřího Stránského
15. 2. – 1. 3. 2020
Vajíčka z přírody
6. 3. – 26. 4. 2020
Severočeská sbírka
13. 3. – 19. 4. 2020
Písmo / Znaky / Pohyb / Stopa
25. 4. – 24. 5. 2020

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava

1. 4. – 30. 10. 2020

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Leonardo: Cesta do tvořivé mysli
renesančního génia
12. 12. 2019 – 1. 3. 2020

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Vladimír Levora (1920–1999)
Kateřina Štenclová: Retro

18. 1. – 15. 3. 2020
22. 3. – 17. 5. 2020

Osvobození Klatovska
Spodánky a ranošenky
Hygiena našich předků
Rodným krajem

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
18. 1. – 29. 3. 2020

19. 2. – 28. 9. 2020
19. 2. – 24. 5. 2020
19. 2. – 24. 5. 2020
19. 2. – 5. 4. 2020

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové
a jejich sousedé

24. 5. 2019 – 31. 3. 2020

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici
Muzeum Fojtství
Miroslav Knapec: Obrazy

18. 1. – 23. 2. 2020

Králíky
Městské muzeum Králíky
Adéla Rúčková: Krajiny a ilustrace
Sergej Iščuk: Malba

17. 1. – 29. 2. 2020
12. 3. – 30. 3. 2020

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Martin Patřičný: Díky dřevu
Jarní tkaní

Po stopách Brouka Pytlíka aneb Hmyzí postavičky
O. Sekory očima entomologa
14. 12. 2019 – 15. 3. 2020
František Hoffmann
30. 1. – 29. 3. 2020
Vincent Dugogh: Voyage, Voyage
11. 2. – 29. 3. 2020
Archeologické výzkumy na Jihlavsku 27. 2. – 25. 10. 2020
Volání dálek
20. 3. – 14. 6. 2020
„75“: Fotograf Antonín Chloupek
2. 4. – 31. 5. 2020
100 let skautingu v Jihlavě
17. 4. – 14. 6. 2020
Stromy a ráz krajiny
20. 2. – 14. 6. 2020
Portréty zvířat
15. 4. – 24. 5. 2020
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14. 3. – 14. 6. 2020

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
5. 3. – 12. 4. 2020
15. 4. – 31. 5. 2020
22. 4. – 24. 5. 2020

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Dej to do muzea!

1. 3. – 14. 6. 2020

Šárka Bartko / Karolína Kopřivová / Eva Ranšová /
/ Bohdana Vydrová: Natělo
29. 3. – 18. 6. 2020

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Současné vánoční ozdoby z Poniklé

9. 2. – 14. 6. 2020

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova
Epifyty: Rostliny vzdušných zahrad

31. 1. – 14. 6. 2020
8. 2. – 22. 3. 2020

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Památník Alfonse Muchy
Vítej, nevěsto milá

Mince doby lucemburské
Když údolím se řítí Posázavský pacifik:
Výstava k výročí 120 let existence
populární železniční trati
Plavecký mariáš: Vorařství na Sázavě
a Vltavě

17. 1. – 14. 3. 2020
3. 4. – 23. 5. 2020

Krnov
Městské muzeum v Krnově
Dialog barvy a tvaru

18. 1. – 8. 3. 2020

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Lidový rok
Příroda věčně živá
Michail Ščigol: Malby
Mák

30. 1. – 12. 4. 2020
14. 2. – 29. 3. 2020
8. 4. – 24. 5. 2020
24. 4. – 21. 6. 2020

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje
Jiří Trnka: V zahradách
imaginace

27. 10. 2019 – 22. 3. 2020

9. 2. – 26. 4. 2020
9. 2. – 26. 4. 2020

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Svět kostiček: LEGO	

2. 3. – 28. 6. 2020

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Novostrašečtí modeláři
TGM to nikdy nebude mít lehké

15. 1. – 1. 3. 2020
7. 3. – 10. 5. 2020

17. 1. – 14. 3. 2020
25. 3. – 11. 4. 2020
24. 4. – 13. 6. 2020

Malá hospodyňka a M. D. Rettigová

6. 4. – 25. 5. 2020

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie
13. 12. 2019 – 1. 5. 2020

Město na dvou pahorcích: 800 let od počátku
města Litoměřic
26. 9. 2019 – 1. 3. 2020
Městská památková rezervace
Litoměřice
10. 3. – 12. 4. 2020

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli

6. 11. 2019 – 31. 5. 2020

Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav – Dům kultury
Galerie pod Věží
Život generála Františka Moravce

14. 2. – 12. 3. 2020

M. Kadlecová: Vitráže, keramika, šperky 14. 1. – 29. 2. 2020
Guo Li a D. Staňková: Chinese painting 13. 2. – 8. 3. 2020

Litovel
Muzeum Litovel
Obec Červenka

5. 2. – 12. 4. 2020

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Josef Jan Fučík (1859–1930):
Historik, kartograf, pedagog

Československé zápalkové nálepky
3. 3. – 3. 5. 2020
Jak šel čas mladoboleslavskými ulicemi:
Třída TGM	
10. 3. – 18. 5. 2020
Z. Kalista: Básník historikem
24. 3. 2020 – březen 2021
Židovské památky Mladoboleslavska
7. 7. – 13. 9. 2020

ŠKODA Muzeum
David Černý: Český betlém
Zlatá dvacátá: Na cestě k moderní
automobilce

leden – prosinec 2020
15. 1. – 26. 4. 2020

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice

Fenomén Igráček
3. 12. 2019 – 1. 3. 2020
Babiččina Barunka: 200 let od narození
Boženy Němcové
1. 2. – 19. 4. 2020

15. 3. – 26. 4. 2020

Louny
Oblastní muzeum v Lounech

Šperkovnice muzea

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
29. 11. 2019 – 19. 4. 2020
30. 4. 2020 – 3. 1. 2021

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
1. 4. – 14. 6. 2020
1. 4. – 14. 6. 2020

Mělník
Regionální muzeum Mělník

Jíchová / Nováková: Výstava koláží
a vintage
Náchodské výtvarné jaro: Výstava
spolku AMAG

7. 2. – 15. 3. 2020
3. 4. – 3. 5. 2020

Napajedla
Muzeum Napajedla
27. 2. – 3. 5. 2020

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Martin Šmíd: Moje quintessence
Photographia natura
Výtvarná Vysočina
Ikony

16. 1. – 15. 3. 2020
6. 2. – 29. 3. 2020
20. 2. – 26. 4. 2020
2. 4. – 3. 5. 2020

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Richard Vlasák: Obrazy
Benátský karneval
Svět kostiček: LEGO	

13. 2. – 8. 3. 2020
12. 3. – 12. 4. 2020
16. 4. – 24. 5. 2020

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Vladimir Klein

4. 2. – 1. 3. 2020
4. 2. – 1. 3. 2020
21. 2. – 22. 3. 2020

20. 2. – 17. 5. 2020

Náchod
Muzeum Náchodska
Výstavní síň

115 let včelařství v Napajedlích

Nová stálá expozice: Za krásou kamenů od 31. října 2019
Je libo vejce: Výstava kalíšků na vajíčka ze sbírky
Jany Mézlové
19. 2. – 19. 4. 2020

Karla Kůlová: V zajetí barev
Mistrova paleta
Kapucíni na Mělníku

Miřetice
Památník Ležáky

Muzeum Mladoboleslavska

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Merkur: Legendární stavebnice
Keramické inspirace IV	

1. 3. – 10. 5. 2020

Městský palác Templ

zámek Letohrad

Luhačovice a Židé
Modrá

Milevsko
Milevské muzeum

Lidice a doba prezidenta
osvoboditele

Léčivé rostliny aneb Není bylina,
aby na něco nebyla
Jaro v muzeu
Jaroslav Kerschbaum: Obrazy

3. 3. – 29. 3. 2020
31. 3. – 26. 4. 2020
14. 4. – 10. 5. 2020
28. 4. – 4. 5. 2020

Hračky pro každý den

Letohrad
Městské muzeum

Lípy a sakury: Proměny lidické
krajiny

Dny země & naše škola
Kašpárkův rok 2019 obrazem
Eva Srbová: Za humny
Pocta kruhu

kalendárium výstav

Srdce velkoměsta II
Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti

19. 3. – 24. 5. 2020

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Zboží ukryté v roce 1938

31. 1. – 13. 4. 2020
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kalendárium výstav

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů

Po stopách muzejních fotografů
5. 9. 2019 – 23. 2. 2020
Listopad 1989 v Moravskoslezském
kraji
2. 10. 2019 – 1. 4. 2020
Polská a německá menšina ve Slezsku
a na severní Moravě
10. 10. 2019 – 12. 4. 2020
P. Gebauer: Akademický malíř a sedlák 22. 1. – 26. 4. 2020
Od hradní kuchyně po muzejní objekt: Historie
Müllerova domu
4. 2. – 31. 12. 2020
Můj svět
26. 2. – 22. 3. 2020
Zacílit a pal!
17. 3. – 30. 6. 2020
Chlupaté království
27. 3. – 31. 8. 2020

Orlová-Lutyně
Výstavní síň Orlová
Sladké pokušení

3. 9. 2019 – 28. 2. 2020

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích

26. 1. – 26. 4. 2020

Lubomír Přibyl: Liniemi k prostoru

18. 1. – 23. 3. 2020

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

Muzeum hlavního města Prahy
Expoziční budova
Listopad 1989 v pražských ulicích 25. 9. 2019 – 26. 4. 2020
Objektivem fotografa J. Dezorta 30. 10. 2019 – 26. 4. 2020
Pod ochranou svatých:
Škapulíře ze sbírek
4. 2. – 26. 4. 2020
Muzeum Prahy na Těšnově?
19. 2. – 13. 6. 2020

Dům U Zlatého prstenu

Východočeské muzeum v Pardubicích

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

Světy v kameni

Studijní dokumentační centrum Norbertov

Galerijní zisky: Třicet let sbírkotvorné
činnosti
21. 10. 2019 – 8. 3. 2020
3. 5. 2019 – 26. 4. 2020

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Umění knihvazačů: Krása historické
a současné knižní vazby

Krása pro ženu stvořená

Psací stoly slavných
Sudoměř 1420: Radikální husitské hnutí
z pohledu historie a archeologie
Houby píseckých hor
Zpátky do Evropy! 30 let svobody
a voleb

Ze života knih a knížek
29. 1. – 22. 3. 2020

1. 3. – 26. 4. 2020
1. 3. – 30. 4. 2020
1. 3. – 29. 3. 2020
1. 4. – 26. 4. 2020

1. 4. – 1. 11. 2020

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Od práce k zábavě: Podoby volného času
v umění 20. století
21. 2. – 10. 5. 2020

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

Západočeské muzeum v Plzni
Svět středověkých her
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti

31. 1. – 26. 7. 2020
22. 2. – 30. 8. 2020

Muzeum církevního umění
plzeňské diecéze
Současné sakrální umění: Výstava Unie
výtvarných umělců

17. 11. 2019 – 13. 4. 2020

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

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Díl(n)a stavebního truhláře

11. 10. 2019 – 29. 3. 2020

Zámecký areál Ctěnice

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

2. 4. – 10. 5. 2020

Národopisné muzeum Plzeňska
Sametová revoluce v paličkované
krajce
13. 9. 2019 – 23. 2. 2020
Mistři tradiční řemeslné výroby
14. 2. – 13. 4. 2020
Střípky skleněných negativů
20. 3. – 28. 6. 2020
Trojsetkání: Osvobození Plzně 1945
24. 4. – 26. 7. 2020
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Retrogaming: Počátky počítačů u nás

Praha
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Muzeum Policie ČR
Století dopravky: Ohlédnutí za vývojem
Dopravní služby
od února 2020
Stejnokrojové doplňky: Drobnostmi to začíná od února 2020
Sto let bezpečnostních sborů:
Od četnictva k policii
18. 4. 2019 – 31. 3. 2020
Policejní pyrotechnici včera a dnes: Jdeme tam,
odkud ostatní utíkají
4. 6. 2019 – 29. 2. 2020

Národní galerie v Praze
Klášter sv. Anežky České
Krásné madony # Salcburk: Litý kámen
kolem 1400
22. 11. 2019 – 19. 4. 2020

Palác Kinských
Václav Hollar a umění kresby
Rembrandt: Portrét člověka

22. 11. 2019 – 23. 2. 2020
17. 4. – 30. 8. 2020

Veletržní palác
Nová stálá expozice: 1796–1918 / Umění
dlouhého století
od 13. 11. 2019
Kresby a ilustrace Jana Preislera (1872–1918)
ve Volných směrech
15. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Kubistické kresby O. Gutfreunda 15. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Stanislav Sucharda (1866–1916):
Tvůrčí proces
15. 11. 2019 – 5. 4. 2020
Skupina Ra: Vzkazy k přítomné
hodině
26. 11. 2019 – 18. 5. 2020
Nebourat! Podoby brutalismu v Praze
6. 3. – 6. 9. 2020
Kurt Gebauer
6. 3. – 2. 8. 2020
Sen ve snu: Edgar Allan Poe a umění
v českých zemích
6. 3. – 30. 8. 2020

Horizont: Lotyšsko slaví 100 let
95 let Českého PEN klubu

Hornické muzeum Příbram
6. 2. – 28. 3. 2020
13. 2. – 28. 3. 2020

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
KOMenský v KOMiksu
31. 1. – 31. 12. 2020
Naše slabikáře: Historie a současnost 31. 1. – 31. 12. 2020

Národní technické muzeum

Ševčinský důl

Křemenné hmoty jižních Čech

25. 1. – 31. 12. 2020

Svatohorské poutní muzeum a průvodcovská služba
Diplomacie a Suverénní řád
maltézských rytířů

13. 1. – 30. 12. 2020

Mníšecká kaple

Ještě jsme ve válce

17. 1. – 31. 12. 2020

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

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

Národní zemědělské muzeum

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Jindřich Štreit a Cykly
20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
Zemědělské budovy první republiky
v Praze
6. 11. 2019 – 1. 3. 2020
Modulové kolejiště
24. 3. – 29. 3. 2020

Novoměstská radnice
Hollarka 100
Photocontest

4. 3. – 22. 3. 2020
26. 3. – 3. 4. 2020

Poštovní muzeum
Ženy na poště

6. 11. 2019 – 12. 4. 2020

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Obrazy konců dějin: Česká vizuální
kultura 1985–1995
17. 10. 2019 – 29. 3. 2020
Vojtěch Lanna: Mecenáš muzea
9. 1. – 31. 3. 2020

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

18. 3. – 27. 9. 2020
22. 4. – 1. 11. 2020

Roman Ch. Sklenička: Druhý svět
18. 1. – 23. 2. 2020
Krása stáří: Všední život vinařské obce
Kobylí
24. 1. – 29. 3. 2020
Amfora z archivu: 55 let rakovnického
fotoklubu
28. 2. – 5. 4. 2020
Střední Čechy, kolébka národních patronů 2. 4. – 3. 5. 2020
Svět kostiček: LEGO	
9. 4. – 7. 6. 2020

Galerie Samson – Cafeé
Norské Lofoty: Putování za polární září
Lenka Dřízhalová: Kreslíkárna
Práce dětí z MŠ V Hradbách

7. 1. – 28. 2. 2020
3. 3. – 26. 4. 2020
28. 4. – 31. 5. 2020

Rabasova galerie Rakovník
Jan Šafránek

14. 2. – 26. 4. 2020

Nová síň pod Vysokou bránou
7. 11. 2019 – 23. 8. 2020

Vzdělávací a kulturní centrum

Jiří Mikeska: Dopisy
SVU Mánes

6. 2. – 15. 3. 2020
19. 3. – 3. 5. 2020

Výstavní síň na radnici

Taneční kosmopolitka
Alice Flachová-Pastorová

22. 1. – 29. 2. 2020

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Když ten dělá to a ten zas tohle

František Kožík (1909–1997)
Člověk na divadle světa: Lidský život
v zrcadle barokní literatury

kalendárium výstav

Národní knihovna České republiky

15. 11. 2019 – 5. 3. 2020

Špalíček
Výtvarný slabikář

10. 1. – 23. 2. 2020

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Tak nějak… Eva Chyťová: Obrazy
Lubomír Dostál: Jiný pohled na Přerov
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás
Hledání podobizny Komenského
Zdeněk Burian
Přerovské povstání v roce 1945

2. 4. – 30. 10. 2020

Orchideje české přírody
Ze svatebních salónů

14. 2. – 26. 4. 2020
20. 3. – 27. 9. 2020
15. 11. 2019 – 8. 3. 2020

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Jaroslav J. Alt
Tomáš Polcar: Prázdnota je tvar /
/ Tvar je prázdnota

21. 2. – 3. 5. 2020
21. 2. – 10. 5. 2020

Podřipské muzeum
Smrtí to nekončí aneb Tisíc let spali
ve stínu Radobýlu

14. 1. – 30. 4. 2020

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
1. 2. – 17. 5. 2020

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

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Imaginárium Divadla bratří Formanů

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Pavel Niebauer: Tendence rojení
17. 1. – 15. 3. 2020
24. 1. – 1. 3. 2020
21. 2. – 20. 6. 2020
2. 3. – 22. 11. 2020
20. 3. – 27. 9. 2020
2. 4. – 1. 11. 2020

Přeštice
Dům historie Přešticka
To nej… Z činnosti muzea za 20 let

31. 1. – 8. 3. 2020
12. 3. – 12. 4. 2020

Výstavní síň, ul. Josefa Knihy 146

ORNIS – Ornitologická stanice
Čižba: Umění jemné a líbezné

Libor Jiřinec: Napříč přírodou
Bohumil Obst, Toulky přírodou

19. 1. – 31. 3. 2020

Krása ukrytá v bronzu
Ještě jednu stránku, prosím…
V zahradách Tichého údolí

19. 10. 2019 – 29. 3. 2020
3. 4. – 27. 9. 2020
24. 4. – 1. 11. 2020

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Výstava poštovních známek ke 45. výročí
rožmitálských filatelistů
9. 3. – 15. 3. 2020
Výstava prací žáků ZUŠ J. J. Ryby
19. 3. – 24. 4. 2020
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Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

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

4. 7. 2019 – 31. 5. 2020

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Klub českých turistů v Rýmařově
14. 1. – 1. 3. 2020
Markéta Kuxová / Adam Dostál: Ve sněhu
se měsíc chvěl
2. 2. – 1. 3. 2020
Tomáš Matera: Výstava k jeho nedožitým
87. narozeninám
7. 3. – 26. 4. 2020
Olga Karlíková: Perlení
7. 3. – 5. 4. 2020

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Turistika na Semilsku: 110 let Riegrovy stezky
a Klubu českých turistů
21. 9. 2019 – 29. 2. 2020
Z pokladů půd a depozitářů I.
1. 2. – 26. 4. 2020
Miroslav Trávníček / Pavla Bičíková:
Kozákovské stráně
8. 2. – 29. 3. 2020
Prostor, světlo, čas
8. 2. – 29. 3. 2020
Kovozávody Semily: Zapomenutý fenomén 6. 3. – 26. 4. 2020
Krajské kolo soutěžní přehlídky výtvarných
oborů ZUŠ
6. 4. – 3. 5. 2020
Vladimír Hanzl: Retrospektiva
10. 4. – 24. 5. 2020

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Společenský život hmyzu

29. 1. – 29. 3. 2020

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Svět kostiček aneb Fenomén
české stavebnice Seva

26. 3. – 16. 8. 2020

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Rok na vsi: Výstava keramiky

25. 4. – 30. 5. 2020

Smrčkův dům
František Peterka (1920–2007): Lidové motivy
v grafice
30. 4. – 12. 7. 2020

Sokolov
Muzeum Sokolov
Zapalovače
Poohří za časů lovců a sběračů
Výstava fotografií fotoklubu Sokolov

12. 2. – 29. 3. 2020
1. 4. – červen 2020
4. 4. – 3. 5. 2020

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Lásky hra osudná

26. 4. – červen 2020

Staré Město
Památník Velké Moravy
Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů
poslední dekády
27. 2. – 7. 5. 2020

1. 4. 2019 – 1. 5. 2020
1. 4. 2019 – 31. 12. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Velikonoční výstava
11. 3. – 13. 4. 2020
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 1. 4. – 31. 10. 2020
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31. 1. – 10. 5. 2020
7. 2. – 26. 4. 2020
19. 2. – 3. 5. 2020

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Centrum města

Tábor 600 let

23. 3. – 31. 10. 2020

Galerie Ambit
100 let skautingu v Táboře
24. 11. 2019 – 31. 3. 2020
Teodor Buzu: Porcelán a kresby
26. 3. – 17. 5. 2020

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Nová stálá expozice: Tachovsko ve 2. polovině
20. století
od 24. 9. 2019
Přimda: Matka českých hradů
se smutným osudem
5. 2. – 22. 3. 2020
Mokré fotky Michala Černého
7. 3. – 13. 4. 2020
Školákem ve válečných letech
24. 3. – 3. 5. 2020

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Umění v nouzi!? / Kunst in not!? 27. 9. 2019 – 23. 2. 2020
Svět kostiček: Seva
17. 1. – 21. 3. 2020
Kde pobýval Wagner: Domy a krajinky od Drážďan
po Prahu
8. 2. – 29. 3. 2020
Waxwork: Lidé z vosku
24. 2. – 1. 3. 2020
Absolventské práce KVK PF UJEP
v Ústí nad Labem
1. 3. – 20. 3. 2020
Výstava ZUŠ Teplice
25. 3. – 24. 4. 2020
Živly: Sochy a obrazy Pavla Mizery a Kamily Housové
Mizerové
7. 4. – 3. 5. 2020

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Brémy – Terezín:
Cesta s nejistým koncem
16. 8. 2019 – 10. 5. 2020
Poslední dny vězení a první dny svobody 5. 3. – 24. 5. 2020
Genocida Romů v době 2. světové války
10. 4. – 2022

Muzeum ghetta
Nová stálá expozice: Terezínské
transporty
Schalekovi, středoevropská rodina:
Sto let historie v pěti životech
Mark Podwal:
Kaddish pro Dąbrowu Białostockou

od 28. ledna 2020
17. 1. – 15. 3. 2020
27. 3. – 31. 5. 2020

Trutnov
Galerie města Trutnova
Václav Girsa: Noc je temná jako hřích

23. 1. – 29. 2. 2020

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Příběhy z herbáře
Náš les

Herna plná přírody
30 let národní přírodní rezervace
Králický Sněžník
Josef Pavlíček: Šumperk kdysi

ETTA Club Třebíč: 50 let sběratelství pivních
suvenýrů
23. 1. – 8. 3. 2020
Petr Kremlis Kotoulek: New art of wood /
/ MYSLcomBEK
7. 2. – 15. 3. 2020
Eva Jeníčková: Obrazy, fotografie
19. 3. – 3. 5. 2020
Pocta Vratislavu Bělíkovi
2. 4. – 7. 6. 2020

Jitra v síti chycená: Adam Panáček
11. 1. – 1. 3. 2020
Výstava grafika a ilustrátora M. Nováčka 15. 2. – 29. 3. 2020
Česko v Arktidě / Arktida v Česku
7. 3. – 29. 3. 2020
Krajské kolo soutěžní přehlídky
ZUŠ Jihočeského kraje
5. 4. – 3. 5. 2020

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

Příběh proměny muzea

1. 4. – 31. 10. 2020

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Čechoslováci v boji za vlast

15. 2. – 3. 5. 2020

Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí
Historické cukrárny

Nová stálá expozice: Horolezectví / Z Českého ráje
na vrcholy světa
od 8. 9. 2019
Výtvarný salon dětí a mládeže
Jawor – Turnov 2019
6. 2. – 15. 3. 2020
Svět kostiček: LEGO	
6. 2. – 29. 3. 2020
Stvořeno z hlíny: Ze sbírek muzea keramiky
v Boleslavci
2. 4. – 31. 5. 2020
J. Pekař a J.V. Šimák v zajetí múz
9. 4. – 5. 7. 2020

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Příběh torza

Valtice
Národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí

26. 4. – 10. 11. 2020

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

28. 2. – 26. 4. 2020

Velvary
Městské muzeum Velvary
Krajem Rudých Khmérů

29. 2. – 25. 4. 2020

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Cesty Gustava Ulricha: Historické fotografie
Podesní
1. 1. – 14. 3. 2020
Svět kostiček: LEGO	
1. 1. – 23. 2. 2020
Jaroslav Grus: Malíř cest a silnic
3. 3. – 23. 5. 2020
Z Vídně na sever
19. 3. – 30. 5. 2020

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

Sametová revoluce v Uherském
Hradišti
14. 11. 2019 – 15. 3. 2020
Ateliér hmatového sochařství: Podoby vína 12. 3. – 7. 6. 2020
Tajný život medvídků
23. 4. – 30. 8. 2020

Vlašim
Muzeum Podblanicka

Galerie Slováckého muzea

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

80 let SUPŠ: Design oděvu a obuvi
Denisa Prošková: Ilustrace
Jitka Štenclová: Obrazy, kresby

13. 2. – 17. 5. 2020
13. 2. – 13. 4. 2020
13. 2. – 13. 4. 2020

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském
Brodě
Uherský Brod 1019–2019
Finspongský rukopis
J. A. Komenského

14. 10. 2019 – 5. 4. 2020
28. 3. – 26. 4. 2020

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
700x hrad Střekov: Nejromantičtější
zřícenina v obrazech
9. 8. 2019 – 8. 3. 2020
Kresby Miroslava Houry
10. 1. – 1. 3. 2020
Obchodování v srdci Evropy
17. 1. – 15. 3. 2020
Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět
obyčejného písku
28. 2. – 16. 8. 2020
Zrcadlové bludiště na Větruši, Fibichova 392

Adolf Čejchan 90

7. 2. – 30. 4. 2020

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
Dům umění Ústí nad Labem
Oliver Ressler: No Future is cancelled

13. 2. – 1. 4. 2020

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Merkur: Nejen hračka
Od žihadla k medu
Cyklus secese: Šperk a jiné drobnosti

23. 1. – 22. 3. 2020
2. 4. – 24. 5. 2020
2. 4. – 24. 5. 2020

Galerie pod Radnicí

Múza múz: Žena
Jan Pražák: Fotografie

6. 2. – 15. 3. 2020
9. 4. – 3. 5. 2020

kalendárium výstav

Třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví
v Domě Štěpánka Netolického

Výstava prací Fotoklubu Vlašim
Výstava výtvarného oboru ZUŠ Vlašim

Vodňany v proměnách času
Hry a klamy

27. 2. – 26. 4. 2020
30. 4. – 31. 5. 2020

13. 1. – 28. 3. 2020
4. 2. – 8. 3. 2020

Vojna u Příbrami-Lešetice
Památník Vojna Lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
Nebe vzdálené i blízké: Výstava věnovaná
památce Jiřího Stránského
27. 9. 2019 – 17. 4. 2020
17. listopad 1939 a 1989
na Příbramsku
18. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Volyně
Městské muzeum Volyně
Puškař Sylvestr Krnka a jeho
volyňský vynález
Ochotnická tahanice
Dvanáct volyňských

25. 10. 2019 – 10. 5. 2020
17. 11. 2019 – 25. 4. 2020
11. 12. 2019 – 29. 2. 2020

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Nová stálá expozice: Proměny Vrchlabí
Černí rytíři odcházejí

od října 2019
3. 2. – 10. 5. 2020

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Dušan Cendelín: Matrice dřevořezu
Svět kostiček: Seva

21. 1. – 12. 4. 2020
1. 2. – 26. 4. 2020

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Barevný svět
1. 2. – 12. 4. 2020
Tužme se v Mejtě: 150 a jeden rok Sokola
ve Vysokém Mýtě
9. 2. – 15. 3. 2020
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Jan Antonín Venuto a jeho veduty
východočeských měst

26. 4. – 24. 5. 2020

Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a čsl. karosáři

5. 4. – 31. 12. 2020

100 let hospodářské školy
ve Vysokém
duben – září 2020
Proměny Vysokého ve fotografiích
únor – červen 2020
50 let divadelní přehlídky
4. 8. 2019 – 31. 10. 2020

Vyškov
Muzeum Vyškovska
23. 11. 2018 – 1. 3. 2020
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020
2. 4. – 30. 5. 2020

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Pravdivost / Soucit / Snášenlivost
v umění
Hrátky s penězi

4. 3. – 31. 5. 2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Zámek ve Vyškově
Když příroda spí
Svět kostiček: Seva

Grafika starých mistrů ze zámku
Buchlovice

23. 1. – 1. 3. 2020
13. 2. – 19. 4. 2020

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Zbiroh a zbirožský skauting
ve fotografiích
duben – květen 2020
Program Apollo: Cesta člověka na měsíc 17. 1. – 23. 2. 2020
30 let svobodného zbirožského
skautingu
29. 2. – 29. 3. 2020
Zbiroh: Tak šel čas
29. 2. – 29. 3. 2020
Od Velikonoc k poutím
31. 3. – 3. 5. 2020

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Jiří Karásek ze Lvovic: Barevné květy uschly
v tón jak ze skla
20. 11. 2019 – 23. 2. 2020
Rozum versus cit: Zlínský průmyslový
design 1918–1958
11. 12. 2019 – 1. 3. 2020
20 let ateliéru Průmyslový design
FMK UTB ve Zlíně
26. 2. – 24. 5. 2020

Jako ze žurnálu
14. 1. – 13. 7. 2020
Baťův pedikér
14. 2. – 10. 5. 2020
Příběh železa: Železo v přírodě, dějinách
a experimentu
14. 2. – 21. 5. 2020

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Dětská kniha a její hrdinové
Daj-li mi medaili nebo nedaj-li…
Herna na cestách aneb Fyzika hrou

10. 1. – 29. 3. 2020
11. 2. – 31. 1. 2021
3. 4. – 7. 6. 2020

Dům umění
Milování v přírodě
Velikonoce 2020
Na vycházce v Podyjí
Joža a Franta Úprkovi

6. 2. – 19. 4. 2020
7. 4. – 13. 4. 2020
17. 4. – 31. 7. 2020
24. 4. – 16. 6. 2020

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Indie trochu jinak: Fotografie
Michaely Pfeifferové
Filip Demuth: Fotografie

26. 1. – 10. 4. 2020
21. 2. – 17. 4. 2020

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt
v české lidové kultuře (1. část)
21. 2. – 17. 5. 2020
Velikonoční kraslice
12. 3. – 19. 4. 2020

Křížova vila
Za loutkami Antonína Műllera
Stejnokroje a výstroje čs. legií
Svobodní zednáři v Žatci

6. 12. 2019 – 23. 2. 2020
5. 3. – 29. 3. 2020
23. 4. – 28. 6. 2020

Stará papírna
Hans Kudlich: Osvoboditel sedláků

16. 1. – 28. 3. 2020

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Proměny dámské módy
v letech 1880–1910

4. 4. – 28. 10. 2020
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Analýzy & zprávy
Expozice 1

20.10.2019 až 22.10.2019
Grafické vyhodnocení

20.10.2019

Záznamník 1 (°C)

21.10.2019

Záznamník 2 (°C)

20.10.2019

Záznamník 3 (°C)

Tabulkové zobrazení
Alarmy

Pojistěte si hodnotu
Vašich sbírek.
testo Saveris 2 automaticky monitoruje vnitřní klima expozic a varuje ještě před vznikem poškození.
• Ochráníte choulostivé exponáty před poškozením.
• U zapůjčených exponátů poskytnete majitelům více jistoty.
• Automaticky dokumentujete bez nutnosti manuálního vyčítání dat.
Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

Light first. Olomouc, ZŠ Komenium
dodávka svítidel pro osvětlení slavnostního sálu

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

