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Věda, výzkum a inovace
v muzeích

J

iž více než jedna generace zaměstnanců muzeí má možnost zapojovat se do domácího systému vědy, výzkumu
a inovací. Bez nadsázky lze konstatovat, že za více než
dvě desítky let ušlo naše muzejnictví v tomto segmentu
obrovský kus cesty. Opatrné „osahávání“ světa českých vědeckých struktur přitom probíhalo souběžně s vysvětlováním nešťastného lapsu, kdy mnoho institucí zasáhl dopad
v této době vyslovené, ne právě šťastné charakteristiky
práce muzejníka. Tehdejšími autoritami položený důraz
na primární (a vlastně jediný) úkol digitalizovat sbírku si
totiž mnoho zřizovatelů vyložilo jako návod k nahrazení
vysokoškoláků středoškoláky – dokumentátory.
Po prvních pionýrských pokusech se muzea postupně
stávala trvalou a respektovanou součástí vědeckých struktur. Dnes již můžeme tento neoddiskutovatelný fakt snadno dokumentovat nejenom výší prostředků, plynoucích
z programů VaVaI do domácího prostředí, ale především
mimořádným úspěchem programu NAKI, který stojí ze
značné míry právě na zapojení muzeí (uznávání výsledku
E – uspořádání výstavy jako vědeckého výstupu Radou
vlády pro VaVaI). Připomeňme rovněž prosazení hlubší
spolupráce se školstvím v rámci nových Rámcových vzdělávacích programů.
České muzejnictví dnes čelí odlišným výzvám. Důraz
na dokumentaci a práci se sbírkami sice zůstává imperativem naší práce, nikoho však již nezaráží a nepřekvapuje,
že kurátoři působí taktéž na poli vědy, kde se nezřídka
řadí mezi přední kapacity svých oborů, respektovaných
i akademickou obcí. Pevně věřím, že z toho těží celé naše
muzejnictví. Ať již společenským respektem, kterého se mu
tak dostává, či prostým uznáním nezastupitelné role muzeí
ve vzdělávání. Významným momentem je i prohlubování
sbírkoznalectví, tedy v důsledku dosahování kvalitnějšího
zpracování fondů.
Ačkoliv naznačený vývoj posud přinesl prospěch spíše
větším státním a krajským muzeím, není důvodu jim to mít
za zlé. Byla to právě ona, kdo v uplynulém období prorážel
hradbu nepochopení a často i odmítání zapojování muzejních institucí do vědecké práce. Ona vytvořila „předmostí“,
kterým se mohly ostatní přiblížit akademickému světu.
Takto vytvořený „průlom“ otevřel cestu i dalším muzeím,
pokud věří své erudici a mají k tomuto směřování odvahu
a v neposlední řadě také podporu osvícených zřizovatelů.
Nezbývá než doufat, že s blížícími se krajskými volbami
těchto opět přibude.
Jiří Mitáček
Moravské zemské muzeum
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Věda a výzkum
v muzeu
Muzea a věda
„Vrcholným vědeckým zpracováním musejního materiálu je jeho publikace.“
Jiří Neustupný

Pavel Douša
Národní zemědělské muzeum

M

Foto: Archiv muzea

uzea jsou vystavěna na vědeckých základech a stála u počátku organizace moderního vědeckého života. Symbolem spojení muzea
a vědy je především Národní muzeum, resp. přímo jeho vznik datovaný
15. dubnem 1818, který je formulován
provoláním pro „Vlastenské přátele
věd“. Roku 1891 Královská učená
společnost nauk pak našla útočiště
ve zdech nově vystavěné budovy na
Václavském náměstí.
Centra vědeckého života se postupně přestěhovala na univerzity,
později do akademických pracovišť.
Na muzea začaly být kladeny jiné
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společenské a později ideologické
požadavky. Věda se v užším významu
slova oddělila a skryla. Za normalizace se muzejní instituce staly skrýší pro
„nepohodlné“ pracovníky a dodnes
společnosti dokazují, že jsou vědeckými pracovišti per se.
Stále soudě i podle tématu Věstníku AMG muzeum a vědu sčítáme.
Jedna plus jedna v tomto případě však
nejsou dvě. Neznámou z této rovnice neodstranila ani práce Muzeum
a věda (1968) jediného českého profesora muzeologie Jiřího Neustupného. Po více než 50 letech se problematice dílčím způsobem věnuje

publikace Metodologie a řízení výzkumu v muzeu, kterou sepsal kolektiv autorů okolo profesora Františka
Ochrany.
Namítnete, že je rozdíl mezi vědou v Národním muzeu, nebo v tom
vlastivědném, specializovaném či
městském. Podmínky jsou jiné, ale
rozdíl z podstaty není. Vědecký přístup je nezcizitelný aspekt kurátorství, bez kterého není kurátor kurátorem. Bez vědy není muzeum, není
velkých a malých muzeí, a není ani
velké a malé vědy. Rozdíl vzniká v řízení a administraci vědy a výzkumu
(VaV) v muzeu, a především ve financování. S okamžikem vzniku Seznamu
výzkumných organizací přišel zvrat
v řízení vědy v muzeu.
Současný legislativní rámec je
určen Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR, zákonem
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací
a Meziresortní koncepcí aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022.
Z Evropského pohledu je pak zaklet
v Rámci pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací a zkratce GBER
(Obecné nařízení o blokových výjimkách).
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V ČR je VaV v gesci MŠMT, resp.
Rady pro výzkum, vývoj a inovace, která v minulosti „semlela” řízení a financování vědy tzv. „kafemlejnkem”,
dnes Metodikou 17+, tedy Metodikou
hodnocení výzkumných organizací
a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (2017).
V rámci oboru muzejnictví formuje
VaV Ministerstvo kultury prostřednictvím Rady ministra kultury pro
vědu a výzkum a programu NAKI.
Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) vychází z Koncepce
aplikovaného výzkumu národní a kulturní identity (2008) a je vyhlašován
formou veřejné soutěže. Výraznou finanční podporou ovlivnil v krátkodobém horizontu vědecké zaměření
většiny muzeí jako výzkumných organizací (VO). Seznam VO, přívlastek
VO – meta, která otevírá cestu k finančním prostředkům dlouhodobého
koncepčního rozvoje (DKRVO), ale
také „škáluje” instituce na stupnici
A–D. Pokud se chce muzeum formálně stát (sic!) VO musí splňovat několik kritérií. Fakticky se to projevuje
tak, že má zakotvenou VaV ve zřizovací listině, má schválenou Koncepci
rozvoje a podpory výzkumu a vývoje
a v rámci jeho organizační struktury
pracuje vědecký tajemník nebo referát
VaV. Je zřejmé, že proces hodnocení
VO i vědecké práce je složitý, pokud
vůbec možný. Řízení a administrace
VaV se v těchto intencích strhla do
bojů o zdroje financování. Publikační
výsledky – mantra, která vrcholí diktátem: „Publish or perish”. Na druhou
stranu je zde vznik tzv. predátorských
časopisů, které obchodují se zveřejňováním článků, a všeobecně přijímaný
odhad uvádějící, že polovinu recenzovaných článků nikdo další vlastně
nečte.
Z dikce formulářů žádostí o granty a kolonek systému podpory rozlišujeme tři typy výzkumu: základní,
aplikovaný a experimentální. Státní
podporu máme institucionální (pro
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VO) a účelovou. Využíváme programy
GA ČR a TA ČR nebo dokonce Evropské fondy (Horizon 2020).
Přes všechny nástrahy dotací
a projektových žádostí je mnohem
složitější, pokud se zaměříme spíše
dovnitř muzea. Takové V&A, světová
špička mezi muzei umění a designu,
rozlišuje pět forem výzkumu: scholarship, pure research, strategic research, applied research, action research.
Vědecká a odborná činnost – to je
naopak rozdělení zaznívající z českých
muzejních a depozitárních chodeb.
Často slyšíme, že na vědecké (publikační) aktivity není v běžném dni čas
a kurátoři se jim věnují ve svém volném čase (po večerech). Koordinace
všech funkcí kurátora je středobodem
řešení úkolů, plánování i managementu. Výstavy, expozice, dokumentace,
inventarizace, přednášky, publikace,
výuka, lektorská činnost atd. Vyčlenění odborné činnosti je zdánlivé a matoucí. Leckdy bývá evidence zaměňována s popisem sbírkových předmětů,
který by mohl při určitém zaškolení
provádět každý. Teprve kurátor s vědeckým zázemím, znalostmi a metodikou může adekvátně rozvíjet a budovat sbírku.
Krátkodobá i dlouhodobá koncepce vědecké činnosti muzea je řízena
různými orgány a nástroji, kterými
jsou zpravidla: vědecká rada, strategie
vědy a výzkumu, evaluace vědeckých
pracovníků, lidské zdroje, technická

a technologická pomoc, spolupráce,
interní grantový systém a v neposlední
řadě rozpočet. Zmiňme jen roli vědecké rady, která je prostřednictvím
svých externích členů více než oponentním či poradním orgánem, ale též
mechanismem pro všestrannou podporu a hodnocení probíhajících i plánovaných projektů, a především pak
nástrojem pro spolupráci a lobbing.
Samostatným tématem je „věda
o muzeu“, jak si někteří bez hlubší
znalosti zařadili muzeologii. Obor,
který se v posledních letech přestal
v České republice komplexně vyvíjet, na rozdíl od zahraničí, kde se dostal do mainstreamu. A následky se
už bohužel dostavují. Naopak je více
než potěšující, že se v muzeích rozvíjí technologická centra a konzervátorské a restaurátorské obory, např.
nedestruktivní analýzy materiálu, výzkum historických výrobních postupů,
experimentální přístupy v jednotlivých vědních oblastech. Specifickou
kapitolou jsou terénní výzkumy, dokumentace a archeologické záchranné
výzkumy, znalecká a expertní činnost.
Muzeum již nefunguje jako pouhá pramenná základna dalších oborů.
Taxonomický přístup je doplňován
mezioborovým. Specifikem VaV v muzeu je zejména to, že je úzce spojena
s intepretací a prezentací vlastních
vědeckých poznatků. Do naší rovnice tak vstupuje další aplikační rovina a zejména návštěvník (uživatel).
V tomto ohledu jsou muzejní instituce
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nenahraditelné a nezastupitelné. Muzeum tohoto století je mostem mezi
systémem vědy (klasifikace, taxonomie) a folksonomií. Klíčová je role kurátora, který pracuje nejen se sbírkou,
ale stejně tak i s komunitou. Zcela
unikátním specifikem je prolnutí vědeckých a nevědeckých profesí, které

se v muzeu potkávají mnohem častěji než v jiných organizacích. Třetím
momentem je pak fakt, jak současné
technologie proměňují muzejní instituce. Tato hlediska se však mohou
rozvíjet ze základního východiska: Nezcizitelným aspektem kurátorství je
vědecký přístup.

Věda a výzkum
v Národním muzeu
Nina Milotová / Jiří Frank
Národní muzeum

V

ěda a výzkum (VaV) byly již od
založení Národního muzea v roce
1818 jeho nedílnou součástí a instituce tak byla vnímána nejen jako paměťová, ale i vědecká, v dnešní době
výzkumná organizace (VO). Dle posledního hodnocení VO ČR z roku
2018 se NM umístilo na 53. pozici
z 241 institucí. Hodnocení je zároveň důkazem, že muzejní prostředí
je schopno nabídnout podmínky pro
kvalitní výzkum srovnatelný s institucemi čistě vědeckými. Pramennou základnu VaV v NM tvoří sbírky a prostředí, ze kterého pocházejí. VaV jsou
realizovány v rámci přírodovědných
a společensko-vědních oborů. Obě
skupiny mají své zastoupení v sekcích
Vědecké rady NM. Koncepční a realizační podporu v oblasti vědy zajišťuje
oddělení vědeckého tajemníka.
Na VaV se v NM podílejí nejen výzkumní pracovníci, ale také kurátoři,
dokumentátoři, restaurátoři, konzervátoři, knihovníci a archiváři. Vedle
primárního výzkumu sbírek (a prostředí, ze kterého pocházejí) je řešena
jejich ochrana, prezentace a zpřístupnění, jehož nástrojem je zejména digitalizace sbírkových předmětů a dat.
Kombinuje se tak efektivně základní
i aplikovaný výzkum. Vzhledem ke
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specifičnosti vědecko-výzkumné práce v prostředí muzejní instituce je
tato úzce provázána s ostatními činnostmi muzea a probíhá tak v různé
míře v oblasti odborné (správa sbírky),
vědecko-výzkumné (vědecké zhodnocení sbírek) a popularizační (výstavy,
přednášky apod.).
Na poli realizace VaV navazuje
NM na dlouhodobou tradici, jejíž profil se postupně vyvíjel. Instituce stála
u kolébky řady v českém prostředí se
rozvíjejících vědních oborů. Pro počátky fungování muzea byla charakteristická nevyváženost mezi přírodními a společenskými vědami, a to jak
v oblasti sbírkového fondu (mezi dary
šlechty převažovaly přírodovědné sbírky – zmiňme např. osobnost Kašpara
M. Šternberka), tak personálního zajištění. O posílení humanitních oborů
se zasloužil František Palacký, který se
zasadil též o založení dodnes vydávaného prvního českého vědeckého periodika – Časopisu Národního muzea
(1827), a Matice české (1831), díky níž
byla publikována základní díla české
vědy a literatury. Po dlouhá desetiletí
bylo možné NM považovat za jediné
středisko českého vědeckého života.
Ve 2. polovině 19. století docházelo k prohlubování a profesionalizaci

muzejní odborné i VaV činnosti. V té
době sílící národní aktivity se přenesly
na půdu nově zakládaných spolků i institucí. NM tehdy získalo větší prostor
soustředit se na odborné a vědecké
úkoly. Ve zmíněné době vznikaly práce, jež měly zásadní význam pro rozvoj velkého počtu vědních disciplín.
Tento aspekt se poněkud oslabil po
osamostatnění české větve Karlo-Ferdinandovy univerzity (1882), kam se
přesunul život moderní vědy, a také
založení České akademie věd a umění
(1890), od roku 1891 sídlící v Historické budově NM.
V roce 1956 bylo NM zařazeno
na úroveň ústavů Československé
akademie věd. Věda se zde odehrávala
v rámci úkolů státního plánu výzkumu, vedle kterých plnilo NM též cíle
resortní a vlastní. Resortní přírodovědné a společenskovědné úkoly byly
řešeny v rámci plánu výzkumu Ministerstva kultury České socialistické
republiky. Koordinaci a dokumentaci VaV v muzeích zajišťoval Ústřední
muzeologický kabinet, založený na
půdě NM v roce 1955. K výraznější
spolupráci na poli VaV v muzejnictví přispělo ustanovení Komise pro
vědeckou práci v muzeích a galeriích
při Vědeckotechnickém komitétu ministra kultury (1972).
V NM byla realizována nejen samotná věda, ale pozornost některých
pracovníků směřovala též k obecným
teoretickým otázkám spojeným s vědecko-výzkumnou problematikou
v prostředí muzejních institucí. Za
všechny zmiňme aktivity archeologa a profesora muzeologie Jiřího
Neustupného, jehož práce Muzeum
a věda, vydaná u příležitosti 150. výročí založení NM, si kladla za cíl podnítit diskuzi na toto téma. Poměrně
vysoká pozornost věnovaná problematice VaV na půdě muzeí souvisela
mj. s procesem budování státní sítě
muzeí v 50. a 60. letech 20. století
a potřebou definovat jejich poslání.
V současné době představuje základní zdroj pro zajištění kvalitních
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podmínek rozvoje VaV v NM institucionální podpora pro dlouhodobý rozvoj
výzkumné organizace (IP DKRVO),
která je poskytována prostřednictvím
Odboru výzkumu a vývoje MK ČR
(od roku 2012). Navazuje na dřívější výzkumné záměry realizované od
90. let 20. století. Finanční prostředky
jsou využívány v rámci investičních
i neinvestičních nákladů, vč. mzdových. Na VaV se v NM každoročně
podílí přes 300 pracovníků. Mzdová
alokace v rámci IP DKRVO je řešena jako motivační prvek formou odměn založených primárně na základě výsledků a činnosti v oblasti VaV
a rozdělovaných podle interních metodik. Každoročně NM vykazuje cca
300 výstupů do Rejstříku informací
o výsledcích (RIV). Jejich kvalita má
přímý dopad na výši podpory (je zde
rostoucí tendence; v roce 2020 v objemu 29 mil. Kč). V rámci Dlouhodobé
koncepce rozvoje výzkumné organizace
na léta 2019–2023 v NM probíhá VaV
ve 26 vědních oblastech a 101 dílčích
cílech, v nichž je dále řešeno 352 kontrolovatelných cílů.
Financování VaV je v NM dále
zajištěno formou projektů dotačních programů GA ČR (základní
výzkum – 7 projektů v roce 2020),
MK ČR – NAKI (aplikovaný výzkum
– 6 projektů v roce 2020), Operačních
programů a mezinárodních projektů (např. H2020). V roce 2019 bylo
v NM paralelně řešeno 37 úkolů. Na
spolufinancování VaV se také podílí
provozní rozpočet instituce (investice, elektronické informační zdroje,
odborné stáže, interní granty určené
na podporu mladých vědeckých pracovníků). Posledním zdrojem je pak
smluvní výzkum.
Jako VO je NM významně ovlivněno nastavením systému hodnocení
VaV, jenž spadá do gesce Rady pro
výzkum, vývoj a inovace (RVVI).
V současné době zde mají vliv změny
související s Metodikou 17+, jejímž
cílem je posuzovat nejen kvantitu (na
základě přidělených bodů v RIV), ale
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Kolega z Botanického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea
též kvalitu výzkumu. Nová Metodika
zavádí kompletní pětileté hodnocení
VO (místo předešlého ročního) a klade důraz na aplikovaný výzkum. Zohledňuje také rozdílnost poslání jednotlivých institucí i oborová specifika.
Tento systém hodnocení nabízí
NM možnost komplexního zúročení
výsledků VaV. Vedle nového způsobu
evaluace výstupů vykazovaných do
RIV (impaktované články, odborné
knihy, výsledky aplikovaného výzkumu atd.) zohledňuje též mezinárodní a národní spolupráci, úspěšnost
v získávání a realizaci projektů, stáže odborných pracovníků v zahraničí, smluvní výzkum apod. Pozornost
věnuje i kvalitě řízení a vnitřních

procesů instituce, jejím koncepcím
a strategiím.
Do nového období vstoupilo NM
po vyhodnocení VO resortu MK ČR
v roce 2018 zařazením do nejvyšší skupiny A (vynikající). Instituce obdržela
shodné označení i v prvním průběžném hodnocení plnění její koncepce
rozvoje VO za rok 2019, realizovaném Radou ministra kultury pro výzkum (RMKPV). Vstup do nové etapy
v oblasti VaV vnímá NM jako velkou
výzvu. Podrobnější rozbor viz: Milotová, N. – Frank, J. (2018). Potenciál
muzejní instituce v oblasti vědy a výzkumu na příkladu Národního muzea.
Muzeum: Muzejní a vlastivědná práce,
56 (2), s. 18–25.

Péče o statky
nemateriálního kulturního
dědictví
Martin Šimša
Národní ústav lidové kultury

N

ÚLK je instituce zřizovaná
MK ČR jako centrální pověřené
pracoviště pro koordinaci péče o tradiční lidovou kulturu u nás. Naplnění

této péče dosahuje nejen v rámci své
hlavní činnosti, ale též prostřednictvím výzkumných projektů. Ústav
poskytuje metodologickou, expertní
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a informační pomoc odborné i laické veřejnosti, zabezpečuje vzdělávací
a dokumentační služby pro všechny
druhy folklorních aktivit v ČR. Zprostředkovává spolupráci mezi institucemi a zájmovými skupinami se vztahem
k tradiční lidové kultuře.
Historie NÚLK je neodmyslitelně
spjata s pořádáním Strážnických národopisných slavností. Již v roce 1947
vznikla snaha vytvořit ve strážnickém
zámku odbornou instituci či školu,
která by se zabývala tradicemi lidové
kultury a zároveň se stala pořadatelem
folklorního festivalu. Ovšem teprve
v roce 1956 došlo k profesionalizaci
a vzniku Krajského střediska lidového
umění. Ředitelem nově zřízené instituce, která měla organizovat rozvoj
lidového umění, byl jmenován Vítězslav Volavý. Významný posun v činnosti nastal s příchodem Josefa Tomše,
intenzivně se věnujícímu výzkumu,
dokumentaci i publikačním aktivitám.
Stál u vzniku odborného časopisu Národopisné aktuality, jehož pokračovatelem je doposud vydávaná Národopisná revue. Velké změny nastaly v roce
1990, kdy v čele ústavu stanul Josef
Jančář, kterému se podařilo uskutečnit změnu zřizovatele, jímž se stalo
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MK ČR. Od 1. ledna 1991 tak vznikl
Ústav lidové kultury ve Strážnici, jako
specializovaná instituce zaměřená na
shromažďování, uchovávání a odborné
zpracování dokladů o tradiční lidové
kultuře.
Významnou složku mezinárodní
spolupráce začala naplňovat expertní
činnost pro UNESCO. V souvislosti s přijetím Doporučení o ochraně
tradiční a lidové kultury a folkloru
(1989) např. uspořádal NÚLK několik pracovních porad expertů z regionu střední a východní Evropy.
Kromě teoretických aspektů
ochrany tradiční kultury se ústav
věnuje dokumentaci jejich projevů.
Mezi lety 1994–1997 byly započaty
práce na filmové encyklopedii Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska,
autorek Hanah Laudové a Zdenky
Jelínkové. Na ně navázala několikadílná řada Mužské taneční projevy.
Mimořádně dobré výsledky přispěly k rozhodnutí UNESCO finančně
podpořit vznik další videoencyklopedie Lidová řemesla a lidová umělecká
výroba v České republice, s jejíž realizací se začalo v roce 1997 a práce
trvají dodnes. V současné době obsahuje přes 40 filmových dokumentů,

stejný počet odborných publikací
a postupně se stěhuje do virtuálního prostředí na adrese http://www.
lidovakultura.cz.
Počínaje rokem 1995 začal NÚLK
pracovat v režimu samostatných výzkumných záměrů (Sběr, dokumentace a různé formy vědeckého zpracování
dokladů o tradiční a lidové kultuře;
Výzkum jevů hmotného a nehmotného
kulturního dědictví v oboru tradiční
lidová kultura a folklor; Proměny tradiční lidové kultury a její vazby na
hmotné a nehmotné dědictví lidstva).
V roce 2010 byl ústavu přiznán status výzkumné organizace MK ČR,
pracoviště bylo zařazeno do programu Dlouhodobého koncepčního rozvoje výzkumné organizace a získalo
možnost účastnit se vědeckých soutěží
o grantovou podporu.
V prvním kole programu NAKI
obhájily NÚLK a MU společně dva
významné projekty (Tradiční lidový
oděv na Moravě – identifikace, analýza, konzervace a trvale udržitelný stav
sbírkového materiálu z let 1850–1950;
Technologie tradičního hliněného stavitelství na Moravě a vztahové souvislosti k oblasti středního Podunají).
Cílem prvního z nich bylo vytvořit jednotný způsob popisu oděvních součástí na úrovni terminologické, kresebné
i konstrukční, dále popsat možné způsoby jejich identifikace, zdůrazňující
příbuzné vazby napříč etnografickými
regiony, případně vztahy mezi lidovým a stylovým oděvem. Součástí byla
i konzervace a uložení sbírkového materiálu v depozitářích. Mezi významné
výsledky projektu patří publikace Lidový oděv na Moravě a ve Slezsku I.,
Ikonografické prameny do roku 1850
a Výšivka, krajka a aplikace na tradičním oděvu. Za jeho završení lze pokládat reprezentativní výstavu „Lidový
oděv na Moravě“, kterou doprovázel
stejnojmenný katalog. Instalace byla
oceněna v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis 2015.
Druhý záměr se snažil o provázání základního, komparativního
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a experimentálního výzkumu, jehož
cílem bylo praktické zvládnutí některých archaických stavebních technik.
Uplatněnými výsledky byly památkový
postup „Aplikace hliněného podhozu
a jádrové omítky na nabíjeném monolitickém hliněném zdivu“ a certifikovaná
metodika „Ruční výroba nepálených
cihel“. Projekt byl zakončen výstavou
„Hliněné stavitelství na Moravě“ a vydáním kritického katalogu se shrnutím dosavadních poznatků o rozšíření
tohoto jevu ve sledované oblasti.
Ve výzvě NAKI II se podařilo obhájit další výzkum, na němž se NÚLK
spolupodílí s Etnologickým ústavem
AV ČR, v. v. i. (Lidové písně a tance
českých zemí – digitální systém pro
zpřístupnění a záchranu).
V současnosti též probíhá řešení
grantu u GA ČR pod názvem Městský a venkovský oděv střední Evropy
v raném novověku, na základě studia
cechovních knih krejčovských střihů.
Projekt navazuje na výzkum Knihy
krejčovských střihů v českých zemích
v 16. až 18. století, jehož publikační výstup získal 2. místo v Národní
soutěži muzeí Gloria musaealis 2014.

Foto: Archiv muzea
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Ukotvení NÚLK je široce rozkročené mezi výzkumnou, paměťovou,
edukační, experimentální a metodickou činností, kterou aktivně realizujeme na mezinárodní, celostátní, regionální i lokální bázi. Svou profilací
nemá naše instituce v současné době
v ČR obdoby a je ve svých činnostech
nezastupitelná.

Mnoho-li se muzea zabývají
vědou a výzkumem?
František Šebek
Univerzita pardubice

V

ýzkum a vývoj (chcete-li, vědecko-výzkumná činnost) k muzeím
patří geneticky od jejich počátků.
Dnes ale na ně většinou nazíráme
jenom jako na kulturní instituce.
Často také panuje představa, že
věda je maximálně záležitostí těch
největších muzeí národních nebo
zemských, možná z části i několika
regionálních. Základní nebo aplikovaný výzkum se vskutku provádí ve
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velkých organizacích. V ČR má statut
výzkumné instituce ve smyslu platné
legislativy (zákon č. 110/2009 Sb.)
19 muzeí. Tu a tam se kromě toho
najdou vědecky orientovaní odborní pracovníci, kteří získali pro sebe,
resp. pro instituci prostředky od
GA ČR, nebo se jako spolupracovníci podílejí na řešení VaV v rámci některé univerzity či ústavu Akademie
věd ČR, v. v. i.

Takový pohled na problematiku podílu VaV v muzejní činnosti
by byl poněkud zúžený. Vždyť jednou ze tří podstatných složek poslání muzeí je vytváření sbírek. Zákon
č. 122/2000 Sb. mj. konstatuje, že
„muzeum zkoumá prostředí, z něhož
jsou přírodniny a lidské výtvory získávány, z vybraných přírodnin a lidských
výtvorů vytváří sbírky…“ Co k tomu
dodat? Pokud instituce nefunguje
pouze tak, že prezentuje minulými
generacemi nashromážděné fondy,
nebo nemá-li její sbírkotvorná činnost
charakter ušlechtilejších sběrných surovin (co kdo přinese, zapíšeme, a je
hotovo), potom se nutně musí zabývat zkoumáním prostředí, které má
dokumentovat. Výstupem takového
výzkumu mohou být bezprostředně
nové sbírkové předměty, ale také nové
poznatky, jež bývají publikovány nebo
se projeví v originálních výstavních
počinech atd. Klasickým příkladem
spojení sbírkotvorných aktivit a výzkumu jsou muzejní archeologická
pracoviště. Licenci na provádění terénního archeologického výzkumu
mají v ČR zhruba tři desítky muzeí.
Do této kategorie patří i většina přírodovědných oddělení, často etnologové, řada historických specializací
atd. Hovoříme-li o vazbě VaV a vytváření sbírek, neznamená to nutně
jenom orientaci na přírůstky. Jde také
o zkvalitnění sbírkového fondu, jež
může spočívat ve studiu stávajících
předmětů. Rozšířením znalostí o nich
totiž zvyšujeme nejen jejich vypovídací hodnotu, ale vypovídací hodnotu
i celé sbírky.
Zřejmě většina VaV naznačeného charakteru nedosáhne vzhledem
k rozsahu a regionálnímu zaměření
na kategorii grantových projektů, ale
je realizována „jen“ jako tzv. vlastní
úkoly dané muzejní instituce. Zatímco tyto výstupy jsou důkladně dokumentovány dle stanovených pravidel
a jsou veřejně dostupné, měli bychom
asi právem očekávat, že i v případě zmíněných „vlastních výzkumů“
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jsou totiž na svědomitosti zadávaných
údajů. Udělal jsem detailnější analýzu
například u muzeí zřizovaných kraji.
Rekordmanem byla jedna organizace,
která uvedla, že v roce 2018 realizovala 263 výzkumných úkolů. Kam se
na ní hrabe NM s asi 60 úkoly nebo
MZM se zhruba 70. Když jsem se pak
podíval na uvedenou pracovní kapacitu, vycházel mi na jeden výzkum asi
půlden jednoho člověka. Nepochopení začíná v uvědomění si, co a jak se

má vykazovat. Přitom metodických
vysvětlivek je dost. Uvedu ještě jeden
příklad. Instituce, o které vím, že pracuje nejméně (!) na 4 výzkumech vykázala nulu, stejně tak u vynaložené
pracovní kapacity. U obou muzeí jsem
se mnoho nepoučil ani z jejich výroční
zprávy dostupné na internetu.
Vědecko-výzkumné aktivity jsou
důležitou složkou činnosti muzeí i galerií. Měli bychom to snad ale okolnímu světu věrohodně prezentovat!

Vědecké aktivity v malém
muzeu
Pavla Váňová Černochová
Podbrdské muzeum

P

řed více než deseti lety bylo rozhodnuto o vybudování nového
rozsáhlého komplexu Podbrdského
muzea v bývalém areálu strojírny Agrostroj v centru města. Stálá expozice
měla zabírat přes 1 600 m2. Je dílem
týmu místních historiků, badatelů
a pamětníků. Vlastní sbírky doplnily
dlouhodobé zápůjčky. Malý tým pracovníků muzea pod vedením zkušené pedagožky Mgr. Hany Křepelkové
rozšířil historik umění Mgr. Rudolf
Šimek. Stal se prvním a prozatím jediným interním odborným pracovníkem
– historikem a muzejníkem.

Foto: Archiv muzea

budeme mít k dispozici konkrétní sumarizaci výsledků (např. bibliografii
publikovaných statí). Vhodným nástrojem je bezpochyby výroční zpráva
dostupná na internetu (lépe též tiskem), k jejímuž vypracování a zveřejnění zavazuje muzeum jednak zákon
č. 122/2000 Sb. a nepřímo i Profesní
etický kodex ICOM. Bohužel činí tak
uspokojivým způsobem pouze některé
organizace, resp. asi jen polovina ze
všech muzejních institucí v ČR. Ostatně celková úroveň těchto dokumentů
je většinou dost bídná. Nejhorší je, že
to dlouhodobě málokomu vadí.
Pokusme se tedy aspoň nahlédnout do statistik, které podle ročních
výkazů (Kult (MK) 14-01) zachycuje počet zpracovávaných VaV úkolů
v muzeích za sledovaný rok, počet výstupů z nich a pracovní kapacitu vynaloženou na jejich plnění v přepočtu
na plně zaměstnané osoby. Dozvíme
se, že v roce 2018 pracovala muzea na
celkem 2 028 projektech. V horizontu
5 let se jedná o mírný vzestup, tomu
zhruba odpovídají i ostatní sledované
parametry. Instituce vykázaly 2 592
uznatelných výstupů. Jak mají vypadat
je přesně definováno v komentáři k vyplnění výkazu. Až na některé detaily je
to shodné s požadavky na uznatelnost
u grantových výzkumů. Pracovní kapacita vynaložená na VaV vychází na
1 160,6 plně zaměstnaných osob, což
v přepočtu vychází na 34,8 % odborných pracovníků. V relaci se všemi
muzejními zaměstnanci je to asi 18 %.
Pokud bychom sledovali rozložení
produkce VaV na různé typy muzeí,
zjistili bychom výrazné rozdíly. Největší díl připadá na muzea státní a krajská, minimální je u těch zřizovaných
obcemi či městy. Podobně bychom
zjistili odlišnosti mezi institucemi
podle specializace. Například u muzeí
výtvarného umění je tato výkonnost
většinově menší (až poloviční) ve srovnání s těmi všeobecně zaměřenými.
Podrobnější čísla nepodávají kvalitativní charakteristiku, navíc ani
nejsou kvantitativně přesná. Závislá

Muzeum na malém městě má ve
svém poslání péči o kulturní dědictví
v nejbližším okolí. Místní občané jsou
tak hlavními příjemci výstupů muzejní práce a rovnocennými partnery. Do
dění jsou aktivně vtahováni prostřednictvím pestré nabídky výstav a programů, z nichž mnohé by jistě nebylo
možné zařadit do kategorie vědeckého
bádání (výstavy prací ZUŠ, koncerty,
městská slavnost, jarmarky).
Množství odborných článků či publikací je tedy logicky menší, v řádu
jednotek ročně. Témata, která zaslouží rozsáhlou prezentaci formou větší
výstavy, čekají na svou realizaci roky.
V Podbrdském muzeu byly od jeho
otevření v roce 2010 uskutečněny
drobnější projekty vycházející z dílčích
výzkumů. Vznikla tak funkční kopie
cvočkařského veřtatu (2012), výstava
a publikace k 100. výročí místního
strojírenství (2013), expozice věnovaná rožmitálské slévárně a truhlářství
(2015). Sortiment zdejší slévárny měl
být například v letošním roce představen na mezinárodní konferenci v Jekatěrinburgu.
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Instituce zaměřuje své sbírky a expozice na prezentaci místní historie,
specifických regionálních řemesel
(cvočkařství, truhlářství i slévárenství), vytváří sbírku dřevěných ručně
řezaných zalánských madon, shromažďuje díla regionálních umělců. V roce
2019 jsme připravili náš nejrozsáhlejší
vědecký projekt, a to výstavu „Karel
Daniel Gangloff: Český Archimedes“.
Hlavním zdrojem čerpání poznatků byly četné archivní prameny
a také rozsáhlé zápůjčky předmětů
z NTM a NZM. Prezentace, týkající
se vytváření lesních plánů, Gangloffových patentů a vynálezů měřických
a dřevozpracujících strojů, byla díky
dobrým vztahům s místní rodinou
Hoyerových doplněna o autentické
dokumenty ilustrující osobní příběh
rožmitálského lesmistra a jeho příbuzných. Za kurátorem, jehož ve městě
každý zná, může přijít i člověk, který
by se do muzea normálně nedostal.
Proto je možné rychle reagovat. Muzeu se tak podařilo získat i další zajímavý studijní materiál, a to např. šindele z celé střechy, řezané před sto
lety na Gangloffově šindelce, které by
jinak skončily v kamnech.
Badatelskou práci komplikuje neustálé vytrhování z koncentrace dalšími povinnostmi. Ať už se jedná o práci
muzejnickou či provozní záležitosti.
Náš kolektiv je malý a běžnou realitou
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tak je, že „každý dělá vše“. Nedomníváme se, že by ve velkých institucích
bylo těchto rušivých elementů méně.
Pestrost a rychlost střídání činností
je však v menším muzeu obrovská.
V jednom dni tak historik zpracovává
archiválie, pořizuje překlady, jedná
o dopravě exponátů, společně s pracovníky technických služeb připravuje
městské slavnosti, prodává pohledy
i opravuje kopírku. Že to je pro koncentraci na vědeckou práci zničující,
není třeba zmiňovat. Uzavření muzea v době pandemie a možnost práce
z domova tak byla pravděpodobně pro
dokončení knihy o Karlu Gangloffovi
záchranou.
Vědecko-výzkumná práce klade
vysoké nároky na složku metodologickou, oborový i mezioborový kontext i formální stránku. Navázali
jsme proto spolupráci s odborníky
a institucemi v tomto ohledu zkušenějšími. Partnerem a garantem aktuálního projektu se stal Etnologický ústav AV ČR, v. v. i., konkrétně
jeho ředitel PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Vydání publikace je realizováno z interního grantu NZM a dotace Etnologického ústavu. V oboru lesnictví,
dendrometrie, geodézie a strojírenství jsme se neobešli bez intenzivní
spolupráce s řadou expertů, včetně
těch místně nejbližších. Za všechny
jmenujme Ing. Josefa Hrdinu z Lesů

Arcibiskupství pražského, nebo matematika RNDr. Pavla Leischnera,
Ph.D.
Vybudování těchto vazeb závisí,
stejně jako samotná volba námětů pro
výzkum, na osobnosti badatele. Snaha pokrýt průběžně všechna témata
je potřebná, ovšem kapacita jednoho
člověka je omezená. Není tedy divu,
že svou pozornost věnuje těm oblastem, v nichž má nejvíce zkušeností.
V případě našeho kurátora jde o zaměření na historii rukodělné výroby,
technické památky a molinologii. Pro
lokální muzeum v Brdech, kde je silná
tradice zpracování dřeva a všech řemesel s tím souvisejících, to znamená
dobrou kombinaci.
V malém muzeu je nutné prezentovat výsledky především široké laické
veřejnosti, která je zde na prvním místě. V tom potřebuje mít historik plnou
podporu dalších muzejních pracovníků – realizátorů výstavy, její propagace i vzdělávacích programů. Smysl realizace velkého vědecko-výzkumného
projektu si musíme obhájit nejen před
odborníky, ale především před svým
zřizovatelem. A to není vždy jednoduché. I když má Podbrdské muzeum od
začátku plnou podporu rožmitálské
radnice, je zmíněný projekt po deseti
letech existence naší instituce prvním,
který se pokouší vedle divácké atraktivity současně splnit i nároky VaV.
Jaké je tedy postavení vědy a výzkumu v muzeu na malém městě?
Má-li se jednat o živou, aktivní a pro
místní i turisty přínosnou paměťovou
instituci, musí zde VaV sestoupit ze
svého piedestalu. Tato činnost je naopak postavena na roveň dalších složek muzejní a komunitní práce, a její
lineární pozice často znamená značné ústupky co do množství vědeckých
výstupů i jejich formální dokonalosti.
Odměnou za to jsou jedinečné, neopakovatelné předměty nebo osobní příběhy, bohaté oborové a mezioborové
vztahy, a při dobré práci zároveň i vědomí, že naše organizace je skutečně
nedílnou součástí života ve městě.
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Vědecko-výzkumná práce
v menších muzeích
Hana Krutílková
Moravské zemské muzeum

T

ento esej vznikl jako výstup
z 11. sjezdu historiků v Olomouci v roce 2017 v rámci panelu „Historická věda v českých muzeích“. K vystoupení, aspirujícímu klást si otázky
po parametrech výzkumu v muzejních
institucích, mne pudila reflexe vlastních zkušeností. Pro účely prezentace
jsem vyhotovila anonymní dotazník
a výstup složený ze 40 reakcí kolegů
z Komise regionální historie Moravy
a Slezska AMG (KRHMS AMG). Při
sestavování otázek mi nešlo o tvrdá statistická data, ale o potvrzení či vyvrácení znalostí z praxe. Netřeba vysvětlovat, že pozice odborného muzejního
pracovníka obnáší řadu různorodých
činností, kdy poměr mezi nimi je často
variabilní a odvislý od praktické stránky věci. Na vědecko-výzkumné aktivity zbývá zejména tam, kde je potřeba
kumulovat řadu funkcí, velmi omezený prostor. I proto mne zajímalo, jaké
pořadí stanoví členové KRHMS AMG
v určení poslání paměťových institucí.
Na první místo zařadili sbírkotvornou
agendu, na druhé pak popularizaci, zatímco VaV až na třetí a čtvrtou pozici.
Současně na mou otázku, co charakterizuje muzejního historika, většina
odpověděla, že je především specialistou na daný region. Často bylo též
uváděno, že „v případě malých muzeí je
pracovní silou pro všechno možné a nemožné“. Podle mé zkušenosti z muzea/
galerie v obci o 6 000 obyvatelích jsou
pro komunikaci s veřejností z psaných
výstupů nejúčinnější populárně-naučné texty v médiích. V publikování článků v odborných časopisech a občasnému výjezdu do archivu mi zřizovatel
sice nijak nebránil, mělo to však u něj
nulovou odezvu.
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V odpovědích na dotaz, co považují za nejefektivnější pro propagaci
historické vědy, se kolegové shodli, že
to jsou přednášky a práce se školami,
dále tematické výstavy, stálé expozice a popularizační texty. Až na spodních pozicích byly jmenovány odborné
publikace, akce pro rodiny s dětmi,
internet a sociální média. Pouze část
muzejníků ze středně velkých a velkých
institucí stavěla VaV na horní příčky.
Toto pořadí opět souzní s mou předchozí praxí v okresním muzeu, v podstatě suplujícím roli kulturního zařízení. Současně zde byly silné sklony
se profilovat jako „nadstavba školní
výuky“, což pramenilo z tlaku zřizovatele na návštěvnost. Výzkum se zde
prakticky zúžil na dohledávání podkladů ke sbírkám a vzhledem k vytížení zaměstnanců při edukaci na psaní
článků pro muzejní web nebo do tisku.
Na otázku, jak často jsou muzejní
historici v kontaktu s akademickým
prostředním, odpověděla valná většina, že „čas od času“, asi čtvrtina
„nárazovitě“, pouze šestina „nepřetržitě“. Největší počet záporných rekcí pocházelo od kolegů z nejmenších
muzeí, přičemž s velikostí instituce
se tento stav lepšil. Ohledně formy
publikování uvedla pouze čtvrtina
univerzitní, či archivní periodika.
Celkem 80 % dotázaných preferuje
muzejní publikace, paralelně asi 40 %
pak píše do deníků. Současně jen osmina muzejníků reagovala, že má dostatečný časový prostor pro odbornou
práci. „Spíše ano“ a současně „spíše
ne“ uvedlo shodně 40 % z nich. Jedna
z odpovědí za všechny: „Instituce této
práci nebrání, ale úkolů je stále více
a tím pádem času a prostoru na ni

velmi málo.“ Podobně dopadl dotaz
po finančním zázemí VaV. Nespokojení byli nejvíce kolegové ve skupinách
muzeí o 1–5 a 5–15 zaměstnancích.
Nejzajímavější pro mě byly
odezvy na otázku, jak se členové
KRHMS AMG dívají na současný
systém hodnocení výzkumu a vývoje.
Většina odpovědí se nesla v negativním tónu (RIV nepomáhá popularizaci historie na regionální úrovni, není
správný, nemá pro muzeum význam,
v krajských institucích je neaplikovatelný, slouží pouze kariérnímu růstu).
Zaznělo např.: „Nevyhovuje mi. Připadá mi, že se zcela pomíjí nenahraditelnost VaV. Odborník je tlačen, aby
neustále něco publikoval […].“ „Současný systém bodů RIV je použitelný
spíše u akademických institucí. Zejména u humanitních oborů má značné
mouchy. Znevýhodňuje je vůči technickým, či přírodovědným kolegům.
V muzejním prostředí by mohl mít
smysl v reformované podobě.“ Nejkomplexněji vyzněla odpověď: „Struktura a stupeň ocenění tzv. uznatelných
výsledků výzkumu nekoresponduje
s muzejním prostředím právě ideálně.
I když je pokrok, že se podařilo prosadit výstavu jako jeden z možných
započitatelných výsledků (zřejmě si
správci RIVu nedokážou představit,
kolik to dá práce, a že napsat kvalitní scénář je mnohdy pracnější, než
zplodit odbornou studii). V muzejním
prostředí, s výjimkou několika specializovaných restaurátorských pracovišť,
asi nechrlíme patenty, užitné vzory
a další víceméně technické výstupy.“
Dotazník tedy potvrdil málo
uspokojivou časovou i finanční dotaci na VaV v malých a středně velkých muzeích. Vyplývá z něj, že zaměstnanci menších organizací sice
nejsou skupinou, která by udržovala
kontakt s oborem a novými trendy
nejméně (v tomto se zdá být rozhodující zejména jejich osobní motivace) v zásadě jsou však nejvíce svázáni
kumulováním funkcí. Prostředníky
mezi veřejností a akademickou sférou
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se tudíž cítí být především pracovníci
velkých institucí. Současně platí, že
výzkum je často odvislý od požadavků
zřizovatele, profilace muzeí, počtu
zaměstnanců, zaměření sbírkového

fondu, omezeného sběrného území.
VaV není podle členů KRHMS AMG
hlavní prioritou, tou jsou spíše sbírkotvorné, popularizační a dokumentační aktivity.

Na cestě k účinnějšímu
rozvoji
Anna Matoušková
Západočeské muzeum v Plzni

Z

ČM má ve sféře VaV na co navazovat. Připomeňme například,
že se před více než sto lety na etablování vědy v nově vznikajícím oboru
muzeologie průkopnicky podílel plzeňský muzejník Fridolín Macháček.
Vědeckou práci považoval za základ
činnosti nejen velkých, ale též venkovských muzeí. Prosazoval také její
bezprostřední spojení s aktivitami popularizačními a vzdělávacími.
Dosažené výsledky VaV umožnily
muzeu zařadit se v roce 2010 mezi výzkumné organizace (VO). Dne 6. září
2017 pak bylo zapsáno do Seznamu
VO, který na základě § 33 zákona
č. 130/2002 Sb. vede MŠMT ČR.
ZČM provádí základní a aplikovaný výzkum. Aktivity spadající do oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI)
zprostředkovává odborné i široké veřejnosti, poskytuje odborné a expertní
poradenství i soukromým institucím
a jednotlivcům, či se soustřeďuje na

popularizaci a propagaci VaV, např.
nově zapojením do Krajské sítě podpory nadání.
Muzeum se zařadilo mezi 7 paměťových VO zřizovaných ÚSC s dobrou
startovní pozicí danou tradicí VaV
i výbornými výstupy.
Budoucnost VaVaI v ZČM se opírá: za a) o vlastní koncepční, řídící
a podpůrné nástroje, za b) o vstřícnost
a zájem zřizovatele o rozvoj VaV.
Jako zcela zásadní prostředek
k podpoře VaVaI se osvědčil systém
interních grantů, který byl spuštěn
v roce 2010. Umožňuje nejen cílené
a přehledné financování kvalitních
vědeckých projektů z vlastních zdrojů, ale je jednak vhodným motivačním nástrojem pro zainteresovanost
odborných pracovníků na výsledcích
muzea jako VO, jednak jakýmsi „trenažerem“ pro přípravu žádostí do
externích dotačních mechanismů. Je
také příležitostí, jak do oblasti VaV
Celkový počet záznamů

Zápis do

v databázi RIV (https://

S eznamu

www.rvvi.cz/riv, 4. 5. 2020)

VO

Západočeské muzeum v Plzni

302

2017

Západočeská galerie v Plzni

43

2017

Muzeum regionu Valašsko

60

2018

Muzeum hlavního města Prahy

–

2018

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

142

2019

Muzeum Vysočiny Jihlava

94

2019

Severočeské muzeum v Liberci

31

2019
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vtáhnout začínající muzejníky. V roce
2020 obdrží 12 vědeckých projektů,
jejichž řešiteli jsou odborní zaměstnanci muzea, finanční podporu v celkové výši 1 133 600 Kč z vlastních
prostředků ZČM.
Úspěšný rozvoj VaV se ani v muzejní instituci neobejde bez koncepčních a plánovacích nástrojů. Příznivá
souhra okolností propojila v případě
našeho muzea dva faktory (záměr Plzeňského kraje podpořit rozvoj VaV
ve „svých“ VO a absence koncepčního dokumentu ZČM pro rozvoj VaVaI) v jeden pozitivní impuls, jehož
výsledkem je Dlouhodobý koncepční
rozvoj výzkumné organizace Západočeské muzeum v Plzni, p. o., na léta
2020–2025 (DKRVO ZČM) a rozhodnutí zřizovatele o poskytnutí institucionální podpory na rok 2020.
Tento dokument je vůbec prvým
koncepčním materiálem upravujícím
v této paměťové instituci oblast VaV.
Vychází z příslušných podkladů na
úrovni státu i kraje a navazuje na aktuální DKRVO ZČM. Vědecké cíle
muzea odpovídají jeho dlouhodobým
záměrům, profilaci odborných oddělení a specializaci vědeckých pracovníků. Identifikováno je celkem 10 výzkumných oblastí, které korespondují
s organizačním uspořádáním instituce.
Rozhodnutí Plzeňského kraje
poskytnout s využitím § 4, odst. 2 a)
zákona č. 130/2002 Sb. zřizovaným
VO institucionální podporu dává rozvoji VaV v ZČM nový rozměr. Za základní přínos lze považovat již samotný fakt, že podmínky na její získání
vyžadují exaktní plánování rozvoje
VaV, a to jak po stránce věcné, tak
ekonomické.
Rozvoj VaVaI v ZČM je usměrňován a podněcován též díky působení
dvou poradních orgánů ředitele muzea pro oblast VaV (Rada pro interní
grantové projekty a v roce 2019 ustanovená Vědecká rada ZČM). Díky
navázané spolupráci s několika vysokými školami a vědeckými institucemi
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je naše muzeum propojeno v rámci
oblasti VaV na celostátní i mezinárodní úrovni.
Počínaje rokem 2020 vede muzeum jednotnou databázi projektů řešených v rámci své vědecko-výzkumné
činnosti (úkoly zpracovávané dle plánu DKRVO ZČM, výzkumy řešené
s interní nebo externí grantovou podporou). Cílem je lepší přehled o aktuálním stavu projektů VaV v muzeu,
možnost uplatnění evaluačních nástrojů pro usměrňování celkového rozvoje VaVaI, a také finanční a morální
motivace zaměstnanců.
ZČM si váží přínosu Fridolína
Macháčka pro zakořenění VaV v muzejních institucích a hodlá nejen naplňovat statut VO, ale též aktivně

vstupovat do diskurzu o budoucnosti
vědy v oboru muzejnictví. VaVaI je klíčovým tématem naší současnosti. Jak
je ale rozvíjena a oceňována v nestátních muzeích? Stát jim sice umožňuje
dosáhnout statutu VO, ale podporu
dopřává pouze vlastním organizacím.
Též přístup do grantových schémat
určených pro VaVaI mají nestátní muzea obtížnější. „Macháčkovo“ plzeňské muzeum má však v daném případě štěstí (Plzeňský kraj letos poskytl
2 svým VO příspěvek na VaV). Zbývá
jen doufat, že tento pionýrský krok
bude mít trvalou platnost a že se stane
impulsem i ke vstřícnějšímu vztahu
státu k podpoře vědy v muzeích bez
ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem.

Výzkum v oblasti
zemědělství
Jitka Sobotková
Národní zemědělské muzeum

N
Foto: Archiv muzea

ZM je veřejnosti známé svými poutavými výstavními projekty, lektorskými programy i dalšími zajímavými akcemi. Za touto

Z výstavy „Jindřich Šreit – Cykly“
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popularizační činností stojí práce na
projektech VaV souvisejících s problematikou zemědělství, lesnictví, rybářství, zahradnictví, potravinářství,

či gastronomie. Je tak naplňován
výzkumný záměr Vědeckého zhodnocení sbírky Národního zemědělského
muzea, s. p. o., stanovený naším zřizovatelem. Hlavním cílem odborné
práce muzea je využití mimořádnosti
synergického efektu, který má jako
muzejní instituce k dispozici. V rámci
zevrubného výzkumu se NZM dlouhodobě snaží o zapojení veškerých
prezentačních prostředků a k oslovení co nejširšího publika.
Muzeum je specifické tím, že
funguje jako příspěvková organizace
Ministerstva zemědělství ČR a je zde
mezi ostatními PO, coby paměťová instituce, osamocené. Proto se rozhodlo
využít svého postavení k prohloubení
odborné spolupráce napříč vědeckými
organizacemi, zejména výzkumnými
ústavy v oblasti zemědělství a potravinářství.
V loňském roce v souvislosti s Metodikou 17+ a obecným trendem přechodu od kvantity ke kvalitě byl zpracován a schválen systém hodnocení
a motivace pracovníků NZM podílejících se na VaV. Taktéž pro zpřesnění řízení vědy byla vydána Směrnice
k vědě a výzkumu, byl upraven Interní grantový systém a pravidla soutěže „Věda pro zemi“, byl také posílen
interdisciplinární přístup (aktuálně
jsou podporována témata týkající se
udržitelnosti, vody, půdy apod.). To se
mj. postupně promítlo do zaměření
jednotlivých čísel časopisu Prameny
a studie. Tento prvek byl také použit
při sestavování programu mezinárodní muzeologické konference „Muzeum jako nástroj prezentace venkovského života, zemědělství a lesnictví”,
která je v roce 2020 organizována spolu s významnými institucemi z oblasti
muzeologie a zemědělství z ČR, ale
i ze zahraničí.
Předmětem činnosti muzea realizované prostřednictvím výzkumného
záměru je zejména vědecké zhodnocení sbírky NZM v kontextu prostředí,
z něhož sbírkové předměty pochází,
a dosažení úplnějšího stupně poznání
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v jednotlivých podsbírkách. V roce
2019 k naplnění tohoto cíle přispělo
17 odborných výstav. Např. „Jindřich
Šreit – Cykly“, jejímž cílem bylo upozornit na jevy, které se zemědělstvím
úzce souvisí a které se zdají být samozřejmé, ale nebyla jim věnována
dostatečná pozornost. Záměrem bylo
návštěvníky seznámit s konkrétními
cykly, které mají přímý, nebo nepřímý
vliv na oblast zemědělství a také na
osoby, kterých se tato problematika
dotýká. Právě skrze objektiv Jindřicha
Štreita bylo zachyceno ono specifické prostředí i koloběh zemědělského
roku. Hlavním přínosem výstavy bylo
souhrnné zpracování procesů, kterým
se obvykle věnují vědní disciplíny jako
je astronomie, meteorologie, ekologie,
biologie, etnologie apod. V souladu
s celkovou rekonstrukcí pobočky ve
Valticích byly dne 19. června 2019
otevřeny nové expozice Národní expozice vinařství, Tajemný život v půdě
a Krajina Lednicko-valtického areálu.
Výstavní činnost zde doplnily četné
lektorské programy a komentované
prohlídky. Pro rok 2020 je připravován mimořádný projekt k problematice rostlinolékařství.
K významným aktivitám VaV
v NZM patří také publikační činnost, jíž v roce 2019 tvořily zejména
projekty Interního grantového systému
(Maier T. Minipivovary a řemeslné
pivovary; Nedvídková, A. Historický
vývoj udidel, jejich typy a působení;
Naglová Z. Podpory potravinářského

Foto: Archiv muzea

téma / věda a výzkum v muzeu

Z expozice Krajina Lednicko-valtického areálu, pobočka NZM ve Valticích
sektoru ČR v kontextu s fondy EU
a jejich dopady). Dále byla vydána
monografie zabývající se praktickými
i teoretickými otázkami VaV v muzeu
(Ochrana, F. – Půček, M. J. (eds). Metodologie a řízení výzkumu v muzeích).
Publikace, kterou nabídlo NZM ke
stažení zdarma na svých stránkách, je
přínosem pro všechny muzejní odborné pracovníky, neboť přináší příklady
konkrétního použití popisovaných výzkumných metod formou případových
studií. NZM ve své publikační činnosti tedy pokračuje v naplňování jednoho ze stěžejních cílů koncepce, kdy na
podkladě výzkumu historických pramenů je současné generaci představován historický odkaz, tak důležitý pro
stanovení a aplikaci zásad udržitelnosti zemědělství, popř. hospodářství jako

celku. V edičním plánu pro rok 2020
jsou mj. projekty věnující se Pivovaru Nošovice, uměleckému znázornění
koní v dílech Emila Kotrby či řízení
rizik v muzeích.
NZM je zapojeno také do výzkumných projektů financovaných
MK ČR v rámci programu NAKI II
(Kulturní tradice českého rybářství ve
světle jejího využití v cestovním ruchu a krajinotvorbě; Kulinární dědictví českých zemí: Paměť, prezentace
a edukace; Hardtmuth: Od uhlu k tužkařskému impériu; Krajina pro chov
a výcvik ceremoniálních kočárových
koní v Kladrubech nad Labem). Naše
muzeum je aktivní i ve vyhledávání
dalších zdrojů podpory (např. program ÉTA TA ČR, program MZe ČR
ZEMĚ).

Škola muzejní propedeutiky 2020–2021
Ve školním roce 2020–2021 pro vás otevíráme již XIX. běh základního kursu ŠMP, který je určen všem pracovníkům muzejních institucí, ale i úřadů samosprávy, vykonávajících funkci zřizovatelů. Připravujeme také v pořadí
IX. běh nástavbového kursu ŠMP pro zaměstnance muzeí a galerií, podílející se na prezentačních aktivitách.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2020!
Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037
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200 let českého muzejnictví

Dvacet let setkávání
generací
Věra Kokošková
Dům historie Přešticka
ednomu z nejmladších městských
muzeí v Plzeňském kraji je letos
20 let. Vznikalo pro dnešek netypickým způsobem, a to z darů obyvatel
Přeštic a nejbližšího okolí.
Dům historie Přešticka (DHP)
byl vybudován v nejstarší části města, na úpatí barokního chrámu Nanebevzetí P. Marie. K jeho slavnostnímu otevření došlo 8. června 2000.
Sbírka, jejímž majitelem je město
Přeštice, je od počátku charakterizována jako regionální, historická.
Až na výjimky časově zachycuje období od konce 18. století do 1. poloviny 20. století. Její jádro tvoří dva
velké soubory sbírkových předmětů
(řemeslné a obchodní památky). Protože většina exponátů pochází z doby
1. republiky, stává se tak toto období
častým a vděčným tématem našich
výstav. Muzeum disponuje dvěma stálými expozicemi a dvěma výstavními
sály, z nichž jeden slouží jako příležitostná galerie. V roce 2001 byla instituce přijata do AMG a její sbírka
byla zapsána do Centrální evidence
sbírek. DHP fungoval 8 let v rámci
Kulturního zařízení Přeštice, poté se
stal organizační složkou města. Od
roku 2018 je členem Sítě zemědělských muzeí. K 1. lednu 2020 eviduje
přes 7 500 sbírkových předmětů, má
na svém kontě 166 tematických výstav a navštívilo ho celkem 126 700
návštěvníků.
O vzkříšení místní muzejní tradice se zasloužilo první polistopadové
vedení Přeštic, které se snažilo obnovit všechny atributy, odpovídající
významu bývalého okresního města.
Za soustavnou péči, která umožňuje instituci držet krok s dobou, však
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patří poděkování všem následujícím
zastupitelstvům. K rozvoji významně
přispívá i široký okruh stálých spolupracovníků.
Zásadní osvětovou roli kolem
znovuzřízení muzea sehrály Přeštické
noviny. V lednu 1998 v nich mj. odstartoval seriál Přeštická muzea, který
mapoval nezdařené pokusy z minulosti (1869, 1895, 1932,1967), a který nastínil i jeho budoucí koncepci.
Kromě místního tisku se DHP začal
pravidelně prezentovat také ve všech
dostupných médiích.
V roce 2003 byl DHP oceněn
v I. ročníku akce „Pojďte s námi do
muzea“, vyhlášené Českou centrálou
cestovního ruchu – agenturou CzechTourism. Od roku 2016 je vlastníkem
certifikátu, jenž dokládá plnění standardu Českého systému kvality služeb. Oceněními, kterých si pracovníci
DHP ale váží nejvíce, jsou spokojenost
návštěvníků, vyjadřovaná zápisy v návštěvní knize, a dobrá pověst, která
jej provází.

Foto: archiv muzea

J

Čím jsme jedineční? Muzeum
bylo vybudováno doslova z ničeho,
díky zájmu občanů o svoji minulost,
o zachování paměti města. Kromě originálního kupeckého krámu máme
jeden z největších fondů starých vánočních ozdob. Chloubou je sbírka
pohlednic Přeštic a nejbližšího okolí,
čítající kolem 1 500 ks. Každý sbírkový předmět je detailně zdokumentován, včetně dárce a místa původu.
Právě jména a osudy majitelů zbavují věcí anonymity a zpestřují výklad
průvodkyň. Společným jmenovatelem
většiny výstav je pak snaha vnést do
nich vnitřní dramaturgii, vystavět
každou jako příběh, který by působil
na všechny smysly návštěvníků a vtáhl je do děje. Inspirovalo to mnohé
naše kolegy.
Během dvou desítek let musel
DHP ve své činnosti logicky reagovat na řadu změn v muzejní praxi i ve
společenské poptávce. Od roku 2009
patří do pracovní náplně zaměstnanců i prohlídky v přeštickém chrámu.
Byla založena tradice výstav pod širým
nebem na hřbitově. Získáním erudovaného historika začalo muzeum plnit
své badatelské a publikační poslání.
Při přípravách oslav našeho jubilea, které měly být velkým poděkováním všem dárcům a spolupracovníkům, nemohl nikdo tušit, že vše
bude úplně jinak. Že instituce bude
poprvé z důvodu vyšší moci uzavřena
a že plánovaná Muzejní noc bude zrušena. Přesto věříme, že po zbytek roku
představíme v expozicích to nejlepší,
co jsme za svoji existenci shromáždili, popřípadě co návštěvníci ještě
neviděli.
Přála bych si, aby současnému
kolektivu DHP láska k jejich práci
a nasazení, mnohdy nad rámec běžných povinností, ještě dlouho vydržely.
Ale ani to by samo o sobě nestačilo,
pokud by přestali cítit odezvu ze strany veřejnosti. Jedině díky tomu může
Dům historie Přešticka vybočit z řady,
a možná zabránit stejnému osudu,
jaký postihl jeho předchůdce.
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Metodologie a řízení
výzkumu v muzeu
Pavel Holman
Technické muzeum v Brně

M

uzea, věda a vědecký výzkum
jsou spojité nádoby a tedy i často diskutované téma. Vychází se zde ze
základních funkcí muzejních institucí
– shromažďovat doklady o vývoji společnosti a přírody, ochraňovat je, dokumentovat je, a také je prezentovat.
To všechno by se mělo dít na vědecké bázi. Již samotný výběr předmětů
pro muzejní sbírku a jejich následné
zpracování v rámci evidence a dokumentace je považováno za vědeckou
činnost. K tomu mohou přistupovat
i další výzkumné aktivity a projekty
v oblastech, ve kterých se profiluje
muzeum, nebo jeho odborní pracovníci. Vědecký výzkum se může týkat
i oblastí, jako je muzejní konzervace
a restaurování, prezentace a práce
s návštěvníkem. Muzea zde mohou
spolupracovat s dalšími institucemi,
jako jsou například univerzity, akademická pracoviště, archivy apod. Je
však taková i praxe? Odpovídá výzkum
prováděný v muzeích požadavkům na
vědecký výzkum definovaný zákony,
státními orgány, vědeckými organizacemi či univerzitami? A jak je vlastně
takový výzkum řízen? Na tyto otázky
se snaží odpovědět nová publikace autorů z Národního zemědělského muzea (OCHRANA, F. – PŮČEK, P. J.
Metodologie a řízení výzkumu v muzeu. 1. vyd. Praha : Národní zemědělské muzeum, o. p. s., 2019. 105 s.
ISBN 978-8088270-11-9).
Můžeme ji rozdělit přibližně
do pěti částí, byť některé z nich se
vzájemně prolínají. První se snaží
vysvětlit, co je to muzeum, jaká je
historie tohoto fenoménu, jaké jsou
jeho funkce. Další oddíl uvádí čtenáře do problematiky vědy a výzkumu.
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Autoři zde vysvětlují, co je to vědecký
výzkum, co je jeho předmětem, jaké
jsou jeho metody a výstupy. Tento úsek
je zpracován podle principů Frascati manuálu, který je při definování
a hodnocení vědeckého výzkumu používán v zemích OECD. Třetí část
shrnuje oficiální statistiky. Čtvrtá pak
formuluje principy řízení a financování výzkumu v muzejních institucích.
Poslední oddíl pak obsahuje celkem
pět případových studií o vědeckém
výzkumu v muzeích.
Při hodnocení publikace musíme
přihlédnout k tomu, že jde vlastně
o první publikaci po více jak půlstoletí, která se zabývá touto problematikou. Jako první psal o vědeckém
výzkumu v muzeích Jiří Neustupný
ve svém již klasickém díle Muzeum
a věda (Musíme se ale ptát, kolik
dnešních muzejníků tuto knihu zná?).
Vědu v muzeu zmiňovali ve svých souborných dílech i muzeologové Josef
Beneš a Zbyněk Zbyslav Stránský, ale
jen jako kapitolu v přehledu muzeologie. Pohled na vědu a její hodnocení se
od dob Neustupného změnil, a proto
je záslužné, že se našli autoři, kteří se
pokusili současný stav shrnout, aplikovat ho na poměry muzea a předestřít
jej muzejníkům.
Za nejdiskutabilnější lze považovat první část publikace, jež se
zabývá samotnými muzei. Zejména
terminologicky vnáší autoři do textu
zmatky. Je to dáno i jedním z jejich
východisek pro tuto práci – snaha
smířit rozdílné chápání vědeckého
výzkumu podle zákona č. 122/2000
Sb., kterým se řídí činnost muzeí a dle
zákona č. 211/2009 Sb., o podpoře
výzkumu, experimentálního vývoje

a inovací. Podle zákona o sbírkách
muzejní povahy provádí vědecký výzkum prakticky každé muzeum tím,
že vytváří sbírku a k ní podrobnou
dokumentaci a evidenci jednotlivých
předmětů. Podle zákona č. 211/2009
Sb., ale provádí vědecký výzkum jen
některé instituce podle předem daných kritérií. Autoři se však snaží propojit terminologii obou zákonů s tou
muzeologickou, což se jim ne vždy
daří. Někdy vytvářejí nové termíny
– muzeální předměty (str. 15 a 16),
jindy používají ne zcela vhodně zavedené pojmy – sbírkový fond (str. 14).
Výraz muzeální předmět je ve své podstatě nesmysl. Znamenalo by to, že
bychom znovu muzealizovali již jednou do muzea získaný objekt, pokud
bychom vycházeli z původního smyslu
slova muzeální. Autoři tento předmět
charakterizují jako objekt spojující
hodnotu kulturního statku s hodnotou
původního pramene vědeckého poznání. Na rozdíl od muzejního předmětu,
který je pouze vyjmut z reality. To je
ale protimluv. Pokud něco vyjímám
z původní reality do muzejních sbírek,
pak mu tím již připisuji oba zmiňované významy. Dostatečný je tedy dosud užívaný termín muzejní sbírkový
předmět, novotvar spíše mate. Stejně
tak původní obsah termínu sbírkový
fond znamená v muzeologii soubor
všech sbírkových předmětů v muzeu,
ne jen dílčí část, pro kterou je používán pojem sbírka.
Jako další východisko pro svou
práci používají autoři tzv. Frascatiho manuál. Myslím si, že tento spis
je, kromě úzkého okruhu odborníků, málo známý, což tím více platí
pro muzejní prostředí. Proto v textu
postrádám podrobnější zdůvodnění,
proč použili právě tento materiál a jak
ovlivnil naši legislativu o vědě a výzkumu a jaký je jeho význam.
Pro příručku je důležitá kapitola 2, jež charakterizuje mj. základní
metody vědeckého výzkumu. U nich
považuji za poněkud problematické
jejich vynechání v kapitole s odkazem
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na jiné práce autorů. Je nutno počítat
s tím, že publikaci budou číst i lidé,
kteří o vědeckém výzkumu nic nevědí a tyto informace by potřebovali.
Částečně to pak kompenzuje přehled
metod v příloze knihy. Větší prostor
je věnován orální historii, považované autory za vhodnou pro muzejní
prostředí. Tato metoda v posledních
letech zažívá svou renesanci, je masivně propagována a využívána zejména
společenskými vědami. Dá se ale použít i jinde, ve vědách přírodních či
technických. Přitom s ní pracovali již
před více jak sto lety hlavně etnografové, ale i historici. Za její počátek nelze
považovat Čapkovy Hovory s TGM,
jak je uvedeno na str. 40, metoda je
mnohem starší. Souhlasím ale s autory, že jde o velice vhodný nástroj,
pokud je používán správně.
Třetí kapitola publikace je statistická. Podává přehled o tom, která
muzea jsou zákonem považována za
vědecko-výzkumné organizace a jaké
jsou výstupy z výzkumu. Autoři se zde
nevyvarovali některých nepřesností,
v tabulce č. 20 (str. 52) chybí Technické muzeum v Brně.

Následuje pasáž řízení výzkumu
v muzeích. Vzhledem k titulu knihy by
se dalo očekávat, že tato kapitola bude
rozsáhlejší a podrobnější. Ne všichni
řídící pracovníci vědí, co je to vědecký
výzkum, jak by měl být organizován
a financován, a pak následně řízen.
Nemyslím si, že by měla být kapitola
kuchařkou, jak výzkum provádět, ale
očekával bych, že zde bude uvedeno,
jak se výzkum promítne třeba do organizační struktury instituce, do jejího
obsazení, do náplně práce jednotlivých
zaměstnanců atd. Třeba právě personální otázky jsou pro vědeckou práci důležité. Znamená to, že výzkum
může provádět pouze zaměstnanec,
který je na pozici vědecko-výzkumného pracovníka, ale již ne kurátor
spravující nějakou sbírku? Kolik muzeí v ČR má ve svých tabulkách post
vědecko-výzkumného pracovníka? Jak
by se tato pozice měla promítnout do
organizační struktury, pokud muzeum
chce dělat vědu a výzkum? Je možné,
aby ji měla i menší muzea? Neočekával bych, že publikace, i vzhledem
ke svému rozsahu, vyřeší odpovědi
na tyto otázky, ale mohly by zde být

alespoň nastíněny. Malou zmínku najdeme v kapitole 6.
Poslední část zahrnuje pět případových studií přibližujících výzkumnou práci a její hodnocení v muzeích.
Tyto konkrétní příklady mohou být vodítkem, jak výzkum organizovat a jak
zajistit hodnotitelné výstupy, které potvrdí jejich postavení v dané oblasti.
Celkově lze publikaci Metodologie a řízení výzkumu v muzeích přivítat. I přes dílčí nedostatky je vhodnou
příručkou pro organizování výzkumu
v muzejních institucích. Zároveň se
může stát 1. stupněm k další diskuzi.
Důležité bude sladit přístup výše zmíněných zákonů a vymezit rozdíly v podmínkách muzeí oproti těm u univerzit
a vědeckých pracovišť. Tedy, v čem je
výzkum shodný a v čem jsou odlišnosti. Jeden rozdíl vyplývá již z poslání
muzea. Jedná se o sbírky, kteréžto
ostatní instituce nemají a vycházejí
proto z jiných principů. Podrobněji se
lze také věnovat vlivu na organizační
strukturu, metodám výzkumu, jeho
financování apod. Publikace je dobrým startem pro další studie týkající
se muzejního výzkumu.

právní poradna amg

Skončení pracovního
poměru problematického
zaměstnance
Libor Vašíček / Šárka Vašíčková
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

P

ředmětem článku je analýza výpovědních důvodů podle (i) § 52
písm. f) zákoníku práce, kdy zaměstnanec bez zavinění zaměstnavatele
nesplňuje požadavky pro řádný výkon
práce, přičemž jejich nesplňování
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spočívá v neuspokojivých pracovních
výsledcích; (ii) § 52 písm. g) zákoníku práce, kdy zaměstnanec porušuje
povinnosti plynoucí z právních předpisů, které se vztahují k jím vykonávané práci.

Nesplnění požadavků pro
řádný výkon práce z důvodu
neuspokojivých pracovních
výsledků

Výpovědní důvod podle § 52 písm.
f) zákoníku práce zaměstnavateli zajišťuje, že nemusí zaměstnávat pracovníka, který není způsobilý konat
sjednaný druh práce předepsaným
způsobem a který není schopen bez
zavinění zaměstnavatele vyhovět při
výkonu práce jeho oprávněným požadavkům.
Požadavky pro řádný výkon práce stanovuje zaměstnavatel. Zpravidla se týkají konkrétního zaměstnance a jsou vyvolány specifiky dané
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činnosti. Zákoník práce nicméně neříká, jak mají být tyto nároky stanoveny.
Judikaturou je dovozováno, že musí
jít o prokazatelně oprávněné požadavky, jejichž nedodržením by nebyly
úkoly zaměstnance splněny tak, jak to
vyžadují potřeby zaměstnavatele. Požadavky vyplývají z pracovní smlouvy,
vnitřních předpisů a pokynů vedoucího zaměstnance. Může jít i o takové,
které jsou pro výkon určité práce všeobecně známé. Jedním z těchto nároků
jsou bezpochyby uspokojivé pracovní
výsledky zaměstnance. Dále může jít
např. o specifické odborné znalosti,
organizační schopnosti i morální kvality, způsob chování, jednání se zákazníky, ale i oblékání a celkovou úpravu
zevnějšku.
Nesplnění požadavků pro řádný
výkon práce je důvodem k výpovědi
pouze tehdy, pokud k němu došlo bez
zavinění zaměstnavatele. Neuspokojivé pracovní výsledky k ní zpravidla
vedou tehdy, nemá-li zaměstnanec pro
řádný výkon přidělované práce dostatek potřebných schopností. Jinými slovy, příčinou nevyhovujících výstupů
může být skutečnost, že zaměstnanec
svými dovednostmi (duševními, fyzickými, např. i manuální zručností) na
práci nestačí, nebo nemá příslušné
odborné znalosti, řídicí či organizační
schopnosti.
Zaměstnanci lze dát výpověď
pouze tehdy, pokud byl v posledních
12 měsících písemně vyzván k odstranění nedostatků a v přiměřené době je
nenapravil. Podle soudní praxe musejí
být dostatečně konkrétně vymezeny
vady, které mají být zaměstnancem
eliminovány. Zaměstnavatel musí ve
výzvě také v písemné výzvě stanovit
přesnou lhůtu, do jejíhož uplynutí má
zaměstnanec své neuspokojivé pracovní výsledky odstranit. Její délka musí
být přiměřená vytýkaným chybám, jinak je výpověď z pracovního poměru
neplatná. Nestanovení lhůty v upozornění má za následek taktéž neplatnost
výpovědi. Písemná výzva musí být doručena vždy do vlastních rukou.
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Ve výpovědi je pak nutné na výzvu
navázat, a to uvedením neodstraněných vytýkaných nedostatků. Rozvázání pracovního poměru vyžaduje bližší
skutkovou konkretizaci, nikoliv pouhou citaci ustanovení zákona.
Jestliže zaměstnanec na základě
výzvy zaměstnavatele dočasně odstraní své neuspokojivé pracovní výsledky, ale během dalších 12 měsíců
od této písemné výzvy se v jeho práci
opět projeví opětovně (zaměstnanec
nezajistí udržení žádoucího stavu),
pak z hlediska splnění předpokladů
platné výpovědi podle § 52 písm. f)
zákoníku práce není třeba předložení
nové výzvy k odstranění opakujících se
neuspokojivých pracovních výsledků
(srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu
ze dne 22. září 2009, sp. zn. 21 Cdo
4066/2008).

Porušování povinností
vyplývajících z právních
předpisů vztahujících se
k zaměstnancem vykonávané
práci

K možnosti aplikovat výpovědní důvod
podle § 52 písm. g) zákoníku práce je
třeba, aby porušení povinností, vyplývajících z právních předpisů a vztahujících se k zaměstnancem vykonávané
práci, mohlo být kvalifikováno jako
„závažné“ nebo „soustavné méně závažné“.
Porušování povinností na straně
zaměstnance musí být zaviněné, čímž
se rozumí jednání úmyslné, ale i z nedbalosti.
Za „závažné“ porušení povinností
považovaly soudy např. neomluvenou
absenci, výkon práce pro sebe či pro
jiné v pracovní době, nepovolené používání automobilů zaměstnavatele na
soukromé cesty apod. „Méně závažným“ se podle judikatury rozumí minimální, drobné nebo málo závažné
porušení pracovní povinnosti. O „soustavné méně závažné“ porušení povinnosti se pak jedná tehdy, dopustil-li
se zaměstnanec nejméně tří (3) porušení pracovní kázně, nedosahujících

vyšší intenzity, mezi nimiž je přiměřená časová souvislost (v zásadě lze
hovořit o sledu jednotlivých na sebe
navazujících porušení pracovní povinností).
Kromě soustavnosti se při méně
závažném porušení povinností dále
vyžaduje, aby byl zaměstnanec v době
posledních šesti měsíců písemně upozorněn v souvislosti s porušením povinnosti na eventualitu výpovědi. Povinnost písemně poukázat na možnost
dostat výpověď z pracovního poměru
ukládá zaměstnavateli zákoník práce,
aniž by výslovně stanovil, při kterém
méně závažném porušení má být provedeno. Tzv. upozorňovací povinnost
zaměstnavatele je dána v souvislosti s porušením pracovní povinnosti.
Jejím účelem (smyslem) je, aby zaměstnanec věděl o následcích, jaké
budou či mohou mít případná další
méně závažná nedodržení jeho pracovních povinností. Aby byl od dalšího
porušování svých povinností odrazen,
judikatura dovozuje, že zaměstnavatel ho musí alespoň jednou písemně upozornit na možnost výpovědi,
a to nejpozději při méně závažném
porušení pracovní povinnosti, které
předcházelo dalšímu méně závažnému porušení, po kterém následovala
výpověď z pracovního poměru výpovědí, dále výpověď podat nejpozději do
uplynutí šesti měsíců od písemného
upozornění zaměstnance na možnost
takového rozvázání pracovního poměru (srov. rozhodnutí Nejvyššího soudu
ze dne 4. září 2013, sp. zn. 21 Cdo
3693/2012). Písemné upozornění na
možnost výpovědi pro soustavné méně
závažné porušování povinnosti musí
být zaměstnanci doručeno do vlastních rukou.
Vzorové písemné upozornění na
možnost výpovědi z pracovního poměru pro soustavné méně závažné
porušování povinností zaměstnance
podle § 52 písm. g) zákoníku práce
najdete na webových stránkách AMG
http://www.cz-museums.cz pod záložkou Právní poradna AMG.
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Koronavirus nás
neochromil

Více než kdy jindy dnes pociťujeme potřebu dobrých zpráv. A je jistě potěšující,
že kladné informace přicházejí i z oblasti muzeí a galerií. Přestože bylo od
12. března 2020 rozhodnuto o uzavření
muzejních institucí v ČR, velmi rychle
tento segment na aktuální situaci zareagoval a oslovil veřejnost ve virtuálním
prostoru. Začaly se více objevovat online
výstavy, prohlídky a další prezentace, zveřejňovány byly zajímavé materiály, soutěže, kvízy, edukační programy pro učitele
i žáky atd. Operativně reagovala i AMG,
která již od 16. března 2020 v sekci Kalendárium akcí a výstav na svých webových stránkách zavedla nový typ akce
– Online aktivity – a vyzvala své členy
k využití daného nástroje ke své propagaci. Muzejníci tak dali najevo, že se cítí být
integrální součástí společnosti, že jsou si
vědomi určité zodpovědnosti za své návštěvníky, kterým touto cestou pomáhali
zvládnout psychicky náročné období. Pro
zaměstnance muzeí a galerií to zároveň
nebyla snaha „najít si práci“. Na rozdíl od
řady jiných oborů totiž uzavření našich
organizací pro veřejnost neznamená, že
nemáme tzv. „do čeho píchnout“. Péče
o sbírky, konzervace, či revize kontinuálně
pokračují. Rozdělané projekty byly možná
trochu zpomaleny, ale nikoli zastaveny.
Totéž lze říci o vědecko-výzkumné činnosti, zahájených rekonstrukcích, nutném
úklidu, o administrativě nemluvě. Navíc
se řada muzejních institucí zapojila do
zásobování nejen svých zaměstnanců, ale
i okolí ochrannými pomůckami. V mnoha
muzeích a galeriích se šily roušky, kompletovaly štíty apod.
Muzejní pracovníci jsou zvyklí na setkávání se svými návštěvníky, ale také mezi
sebou navzájem na různých konferencích
a seminářích. Zde získávají nové vědomosti a znalosti, které je posouvají dál
v jejich odbornosti. I takové akce nebylo
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Jana Hutníková
Muzeum Českého lesa v Tachově

možné realizovat. AMG a firma AV MEDIA, a. s., začaly proto společně pořádat
online konference. Tři (zatím) semináře
na téma „Virtuální muzeum“ proběhly ve
dnech 9. dubna 2020, 21. dubna 2020
a 6. května 2020. V rámci nich zaznělo
množství zajímavých informací, námětů a ukázek dobré praxe. V době jejich
konání bylo možné se aktivně zapojit do
diskuze a požádat o zodpovězení dotazů.
Kdo se nemohl zúčastnit v určeném čase,
má možnost zhlédnout vše ze záznamu
(odkazy jsou stále k nalezení na webu
AMG). Jakkoli virtuální prezentace nebo
online konference zcela jistě nenahradí
tradiční formy, ukázala nám mimořádná
situace, že je to prostor, který můžeme
a hlavně umíme využívat. Jedná se totiž
o aktivity, jež lze zařadit do běžného života i po uvolnění současných omezení.
Vedení AMG prakticky po celou
dobu nouzového stavu intenzivně jednalo
s MK ČR a dalšími subjekty jednak v otázce připomínkování opatření na zmírnění
ekonomických dopadů, včetně hygienických pokynů do našeho oboru i kultury
obecně, jednak o nastavení pravidel pro
opětovné otevření muzeí a galerií ke dni
11. května 2020. Doporučení Ministerstva kultury pro muzea a galerie bylo
zveřejněno na webu AMG a rozesláno
Bulletinem AMG do všech muzejních
organizací v ČR. S dopady koronavirové
krize se budeme jistě potýkat v řádech
měsíců, možná i let, může nás ale naplňovat optimismem, že čeští muzejníci jsou
na řešení mimořádných situací schopni
rychle a smysluplně zareagovat.

Ke zjištění NKÚ
Sekce kulturního dědictví
a příspěvkových organizací
Ministerstvo kultury ČR

Ministerstvo kultury provede v následujícím období opatření v souladu se
závěrem Nejvyššího kontrolního úřadu,
směřující k odstraňování některých nedostatků a posílení ochrany sbírek muzejní
povahy (nejen ve vlastnictví státu). Protokol, dostupný na stránkách NKÚ pod
číslem 19/09, vyjadřuje zjištění, jehož
cílem bylo prověřit Ochranu sbírek muzejní povahy ve vlastnictví České republiky
z hlediska účelnosti a souladu s právními předpisy za období 2016–2018,
v případě věcných souvislostí i za dobu
předcházející a následující.
Je nezbytné dodat, že zjištěné nedostatky jsou především způsobeny výraznou personální poddimenzovaností
Samostatného oddělení muzeí MK ČR
(a sektoru kultury obecně), která silně
omezuje jeho možnosti, navzdory značnému úsilí příslušných pracovníků.
Zároveň je důležité zmínit, že MK ČR
bude při zavádění uvedených opatření
navazovat na dlouhodobou a systematickou snahu o zlepšení péče o movité
kulturní dědictví. Připravuje mj. změnu
příslušné legislativy, neboť ta se ukázala
být druhým hlavním limitujícím faktorem
při správě muzejních sbírek, jak ostatně
potvrzuje i kontrolní závěr NKÚ.
Ačkoliv se zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy, za dobu
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své působnosti mimořádně osvědčil, vyvstala již v souladu s nabytými praktickými zkušenostmi potřeba jeho úpravy.
Jako nejpalčivější se pak ukazuje potřeba novelizace jeho prováděcí vyhlášky
(č. 275/2000 Sb.).
MK ČR rovněž připravuje modernizaci systému CES za účelem umožnění
efektivnějšího fungování správců sbírek
pro adekvátnější plnění příslušných zákonných povinností. Zároveň bude intenzivněji pokračovat jeho úsilí o využití
poznatků z kontrol, prováděných fyzicky
přímo „na místě“, při zdokonalování metodické pomoci, zaměřené jak na další
zlepšování činnosti a dotační podpory,
tak i na aktivity své vlastní.
Je politováníhodné, že některé mediální reakce na zjištění NKÚ nepodávaly
zcela objektivní obraz situace v muzejních
institucích. Ojediněle se objevil i demagogický názor zpochybňující samotnou podstatu práce muzeí a galerií. Je tedy namístě vyjádřit respekt a poděkování všem, kdo
po léta za nelehkých podmínek a s velkým
nasazením pečují o sbírky. Stále zřetelněji se ukazuje nezbytnost dlouhodobé
koncepční pozitivní prezentace oboru
muzejnictví v co nejtěsnějším kontaktu
s aktuálním společenským vývojem, aby
i široká veřejnost dokázala docenit, co pro
ni muzejní pracovníci obětavě zajišťují.

„Dárek“
k Mezinárodnímu
dni muzeí
Zdeněk Kuchyňka
Exekutiva AMG

V době, kdy muzea a galerie sčítají finanční ztráty způsobené epidemií COVID-19 a snaží se najít způsoby, jak za
dosud nepředstavitelně ztížených podmínek přilákat návštěvníky, zveřejnila ČTK
a po ní i další média informace ze zprávy
Nejvyššího kontrolního úřadu o závěrech
z kontrolní akce Ochrana sbírek muzejní
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povahy ve vlastnictví České republiky.
Od května do prosince 2019 kontroloři
NKÚ prověřovali deset institucí, které
spravují muzejní sbírky ve vlastnictví
státu. Kolegium NKÚ schválilo výsledky
šetření dne 9. března 2020. Tehdy byl
ale hlavním tématem titulků koronavirus.
Stručný souhrn výsledků kontroly NKÚ
byl tak zveřejněn právě až 18. května na
Mezinárodní den muzeí. A média, pro něž
jsou předmětem zájmu zejména katastrofy a zločiny, po této zprávě s chutí sáhla.
Ovšem v duchu současné žurnalistiky
bez hlubší reflexe toho, co zpráva NKÚ
obsahuje, anebo dokonce zkreslením informací v ní uvedených.
Robert Břešťan na serveru https://
hlidacipes.org například napsal, že při
kontrole 3,3 milionu evidenčních čísel
sbírkových předmětů se nepodařilo dohledat 2 869 z nich. „Procentuálně sice
nevychází poměr nedohledaných předmětů ke zkontrolovaným nijak dramaticky,
v absolutních číslech by se ale při tomto poměru mohlo celkově jednat o více
než půl milionu zmizelých předmětů –
součásti českého kulturního dědictví.“
Protože se mi půl milionu zdálo hodně,
zkusil jsem si autorův výpočet překontrolovat. O několik řádků výše uvádí, že
státem zřizovaná muzea a galerie spravují 24 milionů evidenčních čísel, což
představuje odhadem 65 milionů kusů
sbírkových předmětů. A ejhle, ať počítám,
jak počítám, vychází mi, že při mechanickém přenesení údaje na celkový počet
evidenčních čísel by jich chybělo 21 504,
což by představovalo 58 240 kusů. Autor
se tedy zmýlil o jednu nulu. Zda z neznalosti matematiky, nebo záměrně si
netroufám rozhodnout. Vzhledem k tomu,
že tento web má v podtitulku Žurnalistika
ve veřejném zájmu, je třeba se ptát, čí
„veřejný zájem“ na zkreslování informací
tento web reprezentuje. Ostatně už ve
starém Římě byla v právním řádu zakotvena zásada Cui bono či Cui prodest, tedy
kdo z kauzy má prospěch.
Unisono pak byla jako příčina, která
rozkrádání sbírek umožňuje, označena
inventarizace, která probíhá jedenkrát
za 10 či 15 let. Novináře ani nenapadlo,

aby se podívali do zprávy NKÚ, kde byla
výhrada vůči inventarizacím formulována
jinak. V souladu s právními předpisy totiž
musí být každý rok zinventarizováno minimálně 5 procent fondu tak, aby podle
počtu sbírkových předmětů byla celá
inventarizace dokončena za 10, 15 či
20 let. Kontrolní závěr, že každý rok má
být zinventarizováno 5–10 procent každé
části sbírky (v dikci právního předpisu
oborové sbírky) a nenalezené sbírkové
předměty poté dohledány, ukazuje na
malou znalost praxe i u kontrolního orgánu. Dohledání chybějícího předmětu,
či konstatování jeho ztráty totiž umožňuje
až kompletní inventarizace celé sbírky.
Marek Hudema na Lidovky.cz navrhl řešení tohoto problému. „Muzea
mají v expozicích a hlavně depozitářích
statisíce a miliony věcí, z nichž většinu
návštěvníci nikdy neuvidí, muzejníci či
badatelé se o ně příliš nezajímají a na
jejich kontrolu nejsou síly. Řešení je
jednoduché. Muzea i galerie by se měly
„nepotřebných“ či „nadbytečných“ věcí
zbavit. Prodat je a získat tak peníze na
údržbu sbírek, zapůjčit je či darovat.
Spousta uměleckých i dalších děl by
udělala radost někomu doma, ozdobila
veřejné prostory nebo dala vzniknout malým vesnickým muzeím.“ Zcela ovšem
opomněl fakt, že zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a změně
dalších zákonů, vznikl právě proto, aby
nemohly být muzejní sbírky rozprodány
a rozchváceny. Není pochyb, že zájem
o některé sbírkové předměty by byl obrovský. Autor ale pomíjí jeden z důležitých
aspektů vzniku muzejních sbírek. Samozřejmě do nich přicházely předměty, které
měly uměleckou či jinou hodnotu, právě
jen kvůli této hodnotě. Dnešním trendem
je ale sbírání dokladů o vývoji společnosti
a přírody s příběhem (záměrně jsem nenapsal předmětů, protože – byť to zákon
č. 122/2000 Sb. neumožňuje – tyto doklady nemusejí mít materiální podstatu,
jak to ukazují např. památky nehmotného
dědictví UNESCO). Tedy takových dokladů, které kromě materiální hodnoty mají
jako přidanou hodnotu příběh, který se
váže k danému místu či osobě.
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Citovanými ukázkami „práce“ novinářů jsem chtěl doložit, že si v souladu
s trendy soudobé žurnalistiky ze zprávy
NKÚ vybrali jen to, co vrhá špatné světlo
na dobrou práci stovek a tisíců muzejníků
v mnohdy nelehkých podmínkách nejisté
finanční i lidské situace. Vůbec nemluví
o tom, kterých státem zřizovaných muzeí
se kontrola týkala a že některá z nich
vyšla z této akce bez problémů, nebo jen
s konstatováním, že jim chybí nějaký interní předpis.
Zpráva NKÚ přitom poukazuje na
kořeny těchto problémů, které se netýkají jen muzeí zřizovaných státem. Jejich základem je nedostatek finančních
prostředků. Jestliže NKÚ konstatuje,
že některé instituce mají sbírky uloženy
v nevhodných podmínkách bez klimatizace, je to samozřejmě pravda. Nové klimatizované depozitáře mají většinou jen
velká či větší muzea. U muzeí zřizovaných
ÚSC to je spíše výjimka. Souvisí to bohužel i s obecnějším trendem, kdy někteří
zřizovatelé nechápou správu a ochranu
sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb. jako
hlavní povinnost v činnosti muzeí a galerií, ale snaží se tyto organizace přeměnit
v kulturní centra, která poskytují nejrůznější druhy zábavy.
Hlavní výhradou NKÚ vůči MK ČR,
které spravuje Centrální evidenci sbírek
(CES), je nedostatečná kontrolní činnost
plnění zákonem stanovených povinností
muzeí a galerií. Údaje o tom, že za rok
proběhne jen necelá desítka kontrol, přičemž muzejních institucí je několik stovek, je alarmující. Nicméně je tato situace
mj. dána personálním stavem někdejšího
odboru muzeí, dnes dvou samostatných
oddělení MK ČR. Kontrolní činnost a zároveň i CES má na starosti jeden člověk.
Pokud tedy NKÚ konstatuje, že není plněna třicetidenní lhůta pro aktualizaci
zápisu do evidence a že tyto aktualizace
od jednotlivých institucí neprobíhají vícekrát do roka, pak je nutno opět vzít do
ruky kalkulačku a spočítat si, kolik pracovních dní je do roka (cca 230) a kolik
by bylo aktualizací zasílaných 4 x ročně
(cca 1 200). Pak by ovšem dotyčný pracovník musel zpracovat denně nejméně

22

5 aktualizací. A čas na kontroly? Na personální poddimenzovanost obou oddělení
ostatně upozornila v reakci na zveřejněné
informace i tisková mluvčí MK ČR Michaela Lagronová.
Další výtkou NKÚ je, že CES většinou
neobsahuje jiné informace o sbírkových
předmětech než jejich evidenční čísla. To
je samozřejmě neoddiskutovatelný fakt.
Při tvorbě CES ale jiné zadání nebylo.
Proto také pracovníci MK ČR kontrolují stav sbírkové evidence. Ta je primárně vedena v papírové podobě, přičemž
elektronická je jen pomocná. Někomu
to asi v době digitalizace připadá jako
nonsens, ale musíme si uvědomit, že tyto
záznamy mají být uchovány „navždy“. Při
neustálém zrychlování inovací softwaru
však elektronická evidence velmi rychle
zastarává a je nutno ji neustále „překlápět“ do nových a samozřejmě drahých
programů. Na rozdíl od toho k přečtení
papírové karty nepotřebujete žádnou složitou techniku. A že neexistuje jednotný
program pro evidenci sbírek? My, kdo se
v muzejnictví pohybujeme delší dobu,
víme, jak byly s velkou slávou představovány projekty na nové programy i na
centrální datová úložiště, které skončily
škrtnutím potřebných výdajů ze strany
MF ČR. Ministerstvo kultury připravilo
strategii digitalizace, jejíž podmínkou,
aby prošla parlamentem, ovšem bylo, že
nebude klást nároky na státní rozpočet.
Každý, kdo se někdy v oblasti informatiky
a digitalizace pohyboval, ví, že bez finančních prostředků žádná taková strategie
fungovat nemůže. A tímto způsobem by
bylo možné komentovat i další zjištění
NKÚ.
Místo toho, aby se stránky novin
a sdělovací prostředky plnily informacemi
o tom, jak za obtížných podmínek koronavirové krize fungují muzea a galerie,
jak se jejich pracovníci zapojili do pomoci zdravotnickým zařízením a složkám
záchranného systému, jak prezentovali
svou činnosti prostřednictvím virtuálních výstav, nebo pomáhali zajímavými
projekty domácímu vzdělávání, dočkali se muzejníci označení zlodějů, kteří
dostatečně nechrání muzejní sbírky, ale

naopak je rozkrádají. Stejně jako v jiných
institucích i to se dít samozřejmě může.
Jde ale především o selhání jednotlivců,
kteří v období rozvolněné morálky, jež do
západoevropských jazyků přenesla z češtiny slovo „tunelování“, podlehli touze po
penězích a luxusu.
Házet v této situaci všechny pracovníky muzeí a galerií do jednoho pytle je
mírně řečeno nefair. Naopak všechny, kteří navzdory nelehkým podmínkám odvádějí skvělou práci, je třeba pochválit. A že
jich není málo, dokládá např. i každoroční
oceňování jejich činnosti v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Nenechme
se tedy zdeptat zlovolnou slinou, která
byla na naši práci plivnuta právě na mezinárodní muzejní svátek. Všichni si totiž
zasloužíme poděkování.

Špatná nebo
dobrá zpráva
o muzeích?
Předsednictvo ČV ICOM

Muzea dostala ke svému svátku dne
18. května od NKÚ nepřehlédnutelný
dárek, a to zprávu o výsledcích kontrolní
akce č. 19/09 Ochrana sbírek muzejní
povahy ve vlastnictví České republiky.
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Cílem kontroly bylo prověřit danou oblast
z hlediska účelnosti a souladu s právními
předpisy. Mezi ně patří zejména zákon
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, jenž v letošním roce platí
už 20 let.
Mediální vyznění bylo pro muzea velmi negativní, ČV ICOM proto považuje
za nezbytné se jich zastat. Skutečnost je
totiž jiná. Pro opravdové hodnocení práce
muzejníků je nutné znát dlouhou cestu,
kterou české muzejní instituce urazily za
dobu své existence. V tomto kontextu je
zjevné, že péče o sbírky se za posledních
20 let významně zkvalitnila a dostala na
světovou úroveň.
V 90. letech 20. století se pracovníci muzeí snažili odstraňovat následky
neuspokojivého stavu muzejních budov,
jejich infrastruktury, mizerného zabezpečení sbírek a devastace vlastnických
vztahů, které za sebou nechalo 41 let
komunistické nadvlády nejen nad pokřiveným výkladem kulturního dědictví,
ale i nad rozhodováním, co z něho ještě
zapadalo do úzkého rozměru vidění většinou nevzdělaných okresních a krajských
tajemníků a dalších aparátčíků KSČ.
Muzeím byla věnována velká péče
od doby jejich zakládání v 19. století.
Výjimku představovala období 1. a zejména 2. světové války a následná doba
konfiskací soukromého majetku, který
byl v lepším případě předáván do muzejních sbírek. V tom horším byl za směšnou
cenu vyvážen na Západ výměnou za tolik
potřebné valuty. V těch nejhorších případech byl rozkraden nebo zničen.
Čeští muzejníci tento přístup v naprosté většině odmítali a snažili se zachránit, co se dalo. Přitom patřili ke
špičkám svého oboru. Měli totiž, na co
navazovat – na stoletou tradici, spojenou s opravdovým vlastenectvím, odpovědností a vzdělaností. Na našem území
vznikala nejstarší muzea a také spolky, jejichž hlavním cílem bylo zvyšování kvality
a respektu muzejní práce. V roce 1946
bylo Československo jednou ze 14 zakladatelských zemí Mezinárodní rady muzeí
ICOM, která dnes funguje ve 119 zemích
světa. Naši muzejní pracovníci v ní byli
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vždy respektováni, byť se jednalo o jedince, jako byl např. prof. Jan Jelínek
z MZM, který byl zvolen předsedou světového ICOM. Právě za jeho působení
vznikl základ aktuálně platné definice
muzeí (1974) a byl založen Mezinárodní den muzeí (1977). Pro socialistické
Československo byly muzejní organizace
především prostorem k provádění politické indoktrinace, investovalo se do výstav, nikoli do uložení sbírek. V 90. letech
20. století začala muzea znovu plnit své
povinnosti vůči společnosti „normálně”.
Dělo se tak v období obrovského nárůstu
trestné činnosti, kdy byly kulturní objekty atakovány nejprve živelnými, později organizovanými krádežemi. Muzejní
instituce, zejména díky odpovědnému
přístupu svých zaměstnanců, tuto vlnu
přečkaly s mnohem menšími ztrátami,
než církevní organizace nebo státní hrady
a zámky.
Důsledná diskuze vedla k tomu, že
v roce 2000 vstoupil v platnost zmiňovaný zákon č. 122/2000 Sb., jako jedna ze
zásadních legislativních úprav, vedoucích
ke zvýšení úrovně ochrany velké části kulturního dědictví ČR. Jedná se o kvalitní
normu, kterou nám závidí kolegové po
celém světě. Mnoho zemí má speciální
předpisy, ale jejich zaměstnanci musí
často čelit tomu, že sbírkové předměty
jsou až na druhé koleji. V tomto je náš
zákon jedinečný a pro mnohé i vzorový.
V roce 2015 probíhalo na půdě UNESCO
jednání o přijetí klíčového dokumentuo
muzeích, do kterého se podařilo vnést
ustanovení právě i o sbírkách (Doporučení na ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve
společnosti).
Zákon č. 122/2000 Sb. předepsal
řadu povinností a jednou z nich byl i zápis
muzejních sbírek do CES. Při tom vyplynula řada věcí, které se následně řešily.
Jedním z ožehavých bodů bylo i uložení
tzv. konfiskátů, které nebyly z právních
důvodů zařazovány do nezpochybnitelného státního vlastnictví. Jistě, byly zjištěny i ztráty některých předmětů, což ale
nebylo a není důvodem k jejich odepsání.
Vždy existuje šance, že zmizelý artefakt

bude nalezen, ať již díky administrativní
chybě v evidenci nebo se objeví po letech
na trhu. Takové případy se děly a dějí
nejen u nás.
Ze strany státu i samotných muzejníků byla léta 1990–2010 charakterizována zásadní snahou vytvořit podporu
pro kvalitní zajištění a ochranu sbírek.
V příspěvkových organizacích MK ČR
bylo vybudováno, či zrekonstruováno několik desítek depozitárních budov, jejichž
standardy jsou na nejvyšší světové úrovni.
Ostatní zřizovatelé nezůstávali pozadu
a investovali do svých institucí další nemalé částky, a tak vznikla řada nových
nebo rekonstruovaných prostor. Muzejní
pracovníci prováděli revize a během nich
dohledali tisíce předmětů, o kterých se
myslelo, že jsou nenávratně ztracené,
nebo dokonce již byly vyřazené.
To už ale zpráva NKÚ neuvádí. Nepostihuje ani to, co dnes muzea ohrožuje
nejvíce, a to je nízké ohodnocení jejich
zaměstnanců, kteří vykonávají vysoce
odbornou činnost. Specifická profese
„správce depozitáře“, který zajišťuje
nejen evidenci, uložení, ale i základní profylaktickou péči, je placena mnohem hůře
než skladníci v supermarketu. Muzejníci
vesměs pracují s maximálním nasazením
a oddaností, i když časem mnozí z nich
zjistí, že za peníze, které mají k dispozici, nezaplatí ani nájem, na hypotéku
nedosáhnou a založení rodiny nebo péče
o ni jsou nesmírně složité. Když správce
sbírky najde lépe placené místo a z muzea
(ač nerad) odejde, často není snadné
najít ihned jeho nástupce. Fondy jsou
tak nutně předávány formálně, což může
v budoucnosti způsobit mnohem větší
problémy.
Zpráva NKÚ je důležitý dokument,
který musíme podrobně číst a soustředit se na to podstatné, a tím je zajištění
podpory kvalitní péče o sbírky. V této
chvíli je hlavním cílem udržení schopných zaměstnanců, kterým umožníme
se dále vzdělávat a svou práci vykonávat
co nejlépe. Ruku v ruce s tím je spojeno
plné využívání a implementace stávajícího
zákona, který plně vystihuje hlavní body
muzejní práce.
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Jiří Smitka
Státní oblastní archiv v Praze

Tomáš Drobný
Moravské zemské muzeum

V úterý 25. února 2020 uspořádal Český komitét Modrého štítu ve spolupráci
s CESNET, z. s. p. o., a Národním archivem v Praze v konferenčních prostorách
na Chodovci seminář s názvem „Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru“.
CESNET (Czech Education and
Scientific NETwork) založily v roce 1996
veřejné vysoké školy a AV ČR, v. v. i. Sdružení buduje, provozuje a rozvíjí českou
národní e-infrastrukturu určenou pro
potřeby vědy, výzkumu, vývoje a vzdělávání. Významnou součástí jeho činnosti je
vlastní VaV v oblasti pokročilých síťových
technologií a aplikací. Jedním z klíčových
výstupů je rovněž pořádání seminářů,
konferencí, workshopů, setkání pracovních skupin a dalších akcí, jejichž cílem
je školit odbornou veřejnost a informovat
ji o službách, které nabízí.
Přednášejícím a lektorem semináře
se stal doc. JUDr. Jan Kolouch, Ph.D.,
dlouhodobě působící na několika vysokých školách, kde je garantem předmětů
věnujících se problematice kybernetické
kriminality a bezpečnosti. Těžištěm jeho
odborného zájmu je aplikovatelnost práva
a odpovědnosti za protiprávní jednání
v kyberprostoru. Věnuje se také dalším
projektům a školením v oblasti bezpečnosti v ICT, boje s kyberzločinem, ochrany
uživatelů aj., na národní i mezinárodní
úrovni. Byl rovněž členem expertních skupin European Union Agency for Network
and Information Security (ENISA).
Seminář byl rozdělen do dvou samostatných bloků, a to „Gramotné užívání
výpočetní techniky a online služeb jako
nejlepší prevence“ a „Digitální stopa“.
Obě témata spolu úzce souvisí. Díky kvalitní prezentaci spojené s mnoha praktickými příklady a velmi plodnou diskuzí
účastníků vznikl zajímavý celek, připomínající spíše praktické „vysokoškolské“

V září 2020 se potřetí otevře akreditovaný kurz muzejního edukátora, nabízející
jedinečnou příležitost ke zvýšení odborné kvalifikace pro všechny zaměstnance
muzeí a galerií, zejména pro edukátory,
lektory, průvodce, PR pracovníky i mnoho
dalších, kteří zprostředkovávají veřejnosti edukační potenciál muzejní kultury.
Smyslem je doplnit potřebnou odbornou
erudici nezbytnou pro výkon všech profesí, jejichž podstata spočívá v cíleném
vzdělávání muzejních návštěvníků. Během 10 setkání v 7 významných organizacích se během jednoho školního roku
dostane účastníkům potřebných znalostí
a dovedností, aniž by museli absolvovat
vysokoškolské studium srovnatelného
studijního programu. Obsah kurzu je
především zaměřen na praktickou výuku, kterou zajišťují kvalifikovaní lektoři.
Teoretické přednášky představují pouze
malou část prezenčního vyučování, nezbytné základy oboru získají účastníci samostudiem z připravených studijních textů. Kurz muzejního edukátora, pořádaný
Metodickým centrem muzejní pedagogiky
v MZM, je jediným akreditovaným vzdělávacím programem tohoto druhu v ČR.
Absolventi získají osvědčení a budou
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cvičení. Zvolené pojetí bylo však jednoznačně ku prospěchu všech zúčastněných. S ohledem na vysokou erudovanost
řečníka tak nikdy nebyl problém vrátit se
k již vyslovenému, byť v nových, či dalších
souvislostech a konotacích.
Jelikož kybernetická bezpečnost je
pouze jedna a nelze ji ohraničit na služební a privátní, posluchači si odnesli
spoustu cenných rad do svých pracovních
i „běžných” virtuálních světů. IT specialisté z archivů, knihoven, muzeí a galerií
jsou dnes již téměř vždy kvalifikovanými
profesionály s rozhledem v daném oboru. Zaměstnanci paměťových institucí,
vesměs humanitně vzdělaní, ovšem nemají mnohdy ani možnost adekvátního
vhledu do této problematiky. Doba se velmi posunula a vedle pravidelných školení
BOZP, či požární ochrany je velmi žádoucí, aby byli všichni opakovaně informováni
také v oblasti počítačové a internetové
gramotnosti. Vhodné je to obzvláště ve
chvíli, kdy se vše související s IT překotně
vyvíjí a propojuje, a útoky hackerů jsou
čím dál víc součástí života nás všech. Seminář by tak neměl zůstat osamocen, ale
může se stát určitým pilotním projektem
pro všechny paměťové instituce, profesní
sdružení a další odborné platformy.
Trochu ironií osudu se stal fakt, že
toto setkání bylo patrně pro většinu z nás
poslední veřejnou akcí před izolací na
základě opatření proti šíření koronaviru
SARS-CoV-2. Inu paní příroda tak záhy
všem připomněla, že musíme být ostražití
nejen vůči virům počítačovým.

Foto: Archiv muzea

Příležitost pro
muzejní edukátory

Foto: Archiv AMG

Bezpečné chování
v kyberprostoru

Věstník AMG 3 /2020

zprávy

Foto: Archiv muzea

MUSAIONfilm
2020 v září!
Aleš Kapsa
Muzeum J. A. Komenského
v Uherském Brodě

prakticky připraveni na složení zkoušky
profesní kvalifikace muzejního edukátora
podle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Metodické centrum, resp.
MZM, je u nás také jedinou autorizovanou
osobou, která je oprávněna takové osvědčení udělovat. Více informací na http://
www.mcmp.cz.

Virtuální muzeum
Zdeněk Kuchyňka
eXEKUTIVA amg

V době koronavirové epidemie oslovila
společnost AV MEDIA, a. s., Asociaci
muzeí a galerií České republiky, z. s.,
s nabídkou spolupráce při pořádání virtuálních konferencí o možnostech muzejních institucí v digitální době. Právě
období nouzového stavu, kdy se muzea
a galerie ocitly bez návštěvníků, ukázalo,
že alternativou k jejich návštěvě může
být i návštěva realizovaná v online prostoru. Zúčastnil jsem se prvních dvou
seminářů na téma „Virtuální muzeum”
a „Online prohlídky expozic”. Pro mne,
člověka s humanitním vzděláním, navíc
dřívějšího data narození, byly obě online
konference velmi užitečné. Osobně preferuji setkávání s autentickými předměty
i lidmi, ale v určitých situacích se virtuální prezentace výstav a stálých expozic
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ukazuje nejen jako zajímavá alternativa
fyzické návštěvy, ale jako nutnost. Jak
bylo v rámci úvodní konference uvedeno,
právě doba, kdy jsou muzea a galerie
bez návštěvníků, je ideální pro pořízení obrazových dat pro online prohlídku.
Nevíme samozřejmě, kolik muzejních
institucí tento čas takto využilo. Je to
především otázka peněz, které právě kvůli
koronavirové krizi v současné době muzeím a galeriím chybějí, a dá se bohužel
předpokládat, že nějaký čas ještě chybět
budou. Nicméně se jistě najdou možnosti, jak moderní techniku v naší praxi více
využívat. Já sám bych před virtuálními
návštěvami současných výstav, nebo
stálých expozic dal přednost zachycení a uchování krátkodobých prezentací,
jak to dělá např. České muzeum stříbra
v Kutné Hoře, které na svých webových
stránkách nabízí k prohlédnutí deset
online výstav, které se zde uskutečnily
od roku 2010. Jinou kapitolou je využití
virtuální reality. Pro mladší návštěvníky
je to téměř podmínka, aby u nich výstava
či expozice měly naději na úspěch. Hlavní
je ovšem najít ten správný poměr mezi
vystavenými předměty a využitím různých prostředků digitalizace. Ta by podle
mého názoru měla být spíše doplňkem,
nikoli hlavním prvkem instalace. Aby ale
bylo možné soudobou techniku využívat,
je potřeba ji znát. V tomto směru jsou
společné online konference pořádané
AV MEDIA, a. s., a AMG pro muzea a galerie důležitou pomocnou rukou.

Ve dnech 22. až 23. září 2020, dostal
nový termín 23. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONfilm 2020. Místem konání je tradičně uherskobrodské
muzeum, s velkoplošnou HD projekcí ve
vlastním barokním sále, s večerními společenskými setkáními a kulturními akcemi
v sousedícím muzejním atriu.
I letošní ročník akce chce vyzdvihnout výrazné tvůrčí filmové projekty a na
základě rozhodnutí poroty předat řadu
ocenění, jímž vévodí Černý Janek, symbol
Uherského Brodu a jeden z nejcennějších
exponátů našeho muzea. MUSAIONfilm
chce také pokračovat v nově rodící se tradici uvádění školních videí s muzejní tematikou. Nabídne též prostor zahraničním
projekcím i těm snímkům, které nechtějí
nebo nemohou být zařazeny do posuzování. Novinkou by se mělo stát ohodnocení videí, které se v době pandemických
opatření snažila muzea zpřístupnit veřejnosti on-line formou. V zájmu pořadatelů
je zachovat 23. ročník v pozměněných
podmínkách při respektování nutných
opatření. Na rozdíl od předchozích let
tak bude pouze dvoudenní. I tentokrát
přislíbili účast prof. Mgr. Rudolf Adler
a prof. MgA. Marek Jícha z FAMU, a filmový vědec a dokumentarista PhDr. Petr
Slinták. V jednání jsou i další hosté.
Ponechány budou charakteristické
rysy přehlídky, jimiž jsou vzájemné diskuze lektorů a tvůrců v zájmu zdůraznění
funkce festivalu coby malé filmové školy,
přátelská setkání s kolegy z nejrůznějších
muzeí a možnost přispět do videotéky
MUSAIONfilmu.
Snahou pořadatelů je, aby se všichni
hosté cítili dobře a aby jim Uherský Brod
nezůstal nic dlužen ze svých bohatých
tradic tisíciletého královského města pod
Bílými Karpaty.
Těšíme se opět na setkání!
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Metodika edukace
se zaměřením na
loutkářství
Markéta Formanová /
Jana Košová
Západočeské muzeum v Plzni

V roce 2019 oslavilo Muzeum loutek
v Plzni 10 let své existence, během které značnou část svých aktivit věnovalo
muzejně-pedagogické činnosti. Společně s Muzeem loutkářských kultur
v Chrudimi jsme realizovali mnoho typů

edukačních programů pro školy, rodiny
s dětmi, handicapované, nebo seniory.
Nyní jsme se rozhodli naše zkušenosti
využít, zasadit je do obecného rámce
a sdílet s dalšími muzejními institucemi.
Jsme si vědomi, že loutky jsou součástí
mnoha regionálních sbírek a expozic,
jsou divácky atraktivním fenoménem
a poskytují zajímavé možnosti pro doprovodné programy.
Smyslem projektu Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených
na loutkářství je vytvoření obecných pracovních postupů, včetně vývoje sady permanentních vzdělávacích aktivit v širším
kontextu pro celou řadu cílových skupin.

Výstupem by se měla stát příručka obecné metodiky pro muzejně-pedagogickou
činnost v expozicích loutkářství nebo
v expozicích obsahujících toto téma.
Na projektu spolupracujeme s Muzeem loutkářských kultur v Chrudimi a Metodickým centrem muzejní pedagogiky
při Moravském zemském muzeu. V první
fázi bychom ocenili pomoc muzejníků při
zapojení se do krátkého šetření (https://
forms.gle/Ch2qTQHSV3p5468JA).
Neváhejte se na nás v případě dotazů
obrátit (e-mail: mformanova@zcm.cz,
jkosova@zcm.cz; tel.: +420 733 133
045, +420 778 486 644).
Děkujeme Vám za spolupráci!

a díky dětem z hradu Brtníku nechybí
ani stavitelství. Nahlédneme pod pokličku tajů kuchaře s Řádem zlaté vařečky a myšího kožíšku od princezny Lady
a zahradnickému řemeslu se naučíme
u samotného krále Miroslava. V rámci
výstavy je připravena celá řada doprovodných aktivit a komentovaných prohlídek,
včetně výukových programů (Na tucet
pohádek, tucet řemesel). Mlynář z filmu
Princezna ze mlejna, zahradník z Pyšné
princezny, kominík z Kouzelného měšce,
kuchař z Princezny se zlatou hvězdou či
ponocný z Dařbujána a Pandrholy – to

jsou jen někteří řemeslníci, jimiž se české pohádky jen hemží. Prostřednictvím
známých filmových příběhů poznají děti
MŠ a 1. stupně ZŠ hravou formou mnoho řemesel. Program pro 2. stupeň ZŠ
a nižší gymnázia nabízí vyzkoušet si práci
v rukodělné dílně. Studenti se dozvědí
zajímavosti o řemeslech, i těch zaniklých, které nám připomínají doby minulé.
Mezi ně patří například ponocní, lazebníci, dohazovači či smolaři. Na aktivity
je nutné se předem objednat (tel.: +420
286 001 362, e-mail: lektorctenice@
muzeumprahy.cz).

Devatero řemesel,
desátá bída?
31. května 2020 – 5. dubna 2021
Muzeum hlavního města Prahy
Zámecký areál Ctěnice
České pohádky jsou plné řemeslníků. Ať
už jsou to ševci, krejčí, zlatníci či zahradníci. Řemesla jsou zachycena v mnoha
podobách, ale většina příběhů se neobejde bez těch, která se v minulosti starala o stravu obyvatel, jako byli mlynáři,
pekaři, řezníci, uzenáři nebo rybáři. Výstava se zaměřuje na filmová zpracování
tohoto fenoménu, a to v pestrém výběru
rekvizit a kostýmů ze slavných českých
pohádek. Nabízí také řadu překvapení
a her, zábavu i poučení. Je pravdivé rčení
„devatero řemesel, desátá bída“? Kdo
dělá poctivé řemeslo, určitě nedře bídu.
Pak jsou ale tací, jež ono rčení potvrzují,
protože se ničemu pořádně nevyučí a nic
skutečně nedokončí. S pomocí ševce Jíry
a Jasněnky poznáme ševcovské řemeslo,
kouzelná babička nám odkryje tajemství
bylinkářek, pantáta Elišky, princezny ze
mlejna, představí mlynářské řemeslo
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Kouzlo
sběratelství
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Rakouská přilba pro důstojníky
kyrysníků, dragounů a švališérů
jednotek. Výstava se může pochlubit
téměř kompletní produkcí jezdeckých
palašů (např. pro důstojníky rakouské
těžké jízdy). V části představující napoleonskou dobu jsou předností vzácné
helmy a pestré čepice. Za pozornost stojí
i cenná uniforma rakouského subalterního důstojníka husarů z roku 1820, nebo
přilba pro důstojníky kyrysníků, dragounů
a švališérů M 1811. Soubor vztahující
se k Prusko-rakouské válce je unikátní
svou celistvostí, v rámci jedné soukromé sbírky vůbec, navíc v kontextu k jisté

Foto: Archiv muzea

Výstava „Kouzlo sběratelství: Unikáty ze
soukromých sbírek (zbraně, zbroj a jiné
skvosty)” představuje odborné i laické
veřejnosti kolekce zbraní ve složení a rozsahu, v jakém dosud nebyly prezentovány.
Unikátnost projektu je dána seskupením
několika soukromých sbírek, jež zůstávají
drtivé většině lidí skryty. „Řada exponátů jsou mimořádně vzácné kusy, které
nevlastní ani většina sbírkotvorných organizací, či památkových objektů. Instalace je doplněna o umělecké předměty
ze sbírek Jihočeského muzea a dalších
partnerských institucí, doprovází ji i bohatý edukační program,” přibližuje autor
výstavy, konzervátor Jan Török.
Prezentace je rozdělena do několika
částí. Z nejstaršího období patří přední
místo skvěle dochovanému vikingskému meči, jehož původ se datuje do 8. až
10. století. Je zde možné spatřit i další artefakty, jako relikviář, jehož základ pochází ze 13., okolní montáž pak z 15. století.
Kromě skvostných renesančních zbraní
(mj. kordů a rapírů), můžeme vidět mistrně pojednané zdobení helem typu Morion,
či exkluzivní doklad uměleckého průmyslu
té doby. Jedná se o pohárek z horského
křišťálu z prostředí rudolfínské Prahy. Za
zmínku stojí i zlacená bodcová ostruha
rytířského Dračího řádu (Ordo equestris Draconis Hungariae) z 1. poloviny
15. století, nalezená v Ostrově nad Ohří.
V oddíle věnovaném období třicetileté války nacházíme, např. soubor jezdeckých mečů, či pistolí s kolečkovým
uzávěrem. Pozoruhodná je mušketa z počátku 17. století s kombinovaným zámkem a zátkovým bajonetem ráže 15 mm,
opatřená původním doutnákem. Tereziánské období zastupuje pestré uniformní,
výstrojní a výzbrojní vybavení bojových

Foto: Archiv muzea

12. května 2020 – 17. ledna 2021
Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích
Hlavní historická budova

nedostupnosti předmětů z tohoto období.
Návštěvník má možnost spatřit také proslulou pušku, tzv. jehlovku, které se částečně připisuje podíl na pruském vítězství.
Zajímavý je i dobový kolorovaný tisk Bitva
u České Skalice 28. června 1866.
Japonský oddíl zahrnuje výjimečné
exponáty z přímé držby císařské rodiny.
Meč itomaki no tači s čepelí z konce
13. století, zhotovenou Rai Magotaró
Kunitošim, je patrně nejhodnotnějším
artefaktem japonského umění na našem
území. Dále jsou zde k vidění semiformální cestovní pokrývka hlavy džingasa
s masivním zlatým kováním, náležící císaři
Kómei tennó (1831–1867), či ceremoniální dvorský meč kazaridači. Tato část výstavy koreluje s připomínkou 100. výročí
navázání diplomatických vztahů mezi Japonskem a Československou republikou.
To dokládá i fakt, že projekt získal čestnou
záštitu Velvyslanectví Japonska v ČR.
Soubor revolverů a karabin z USA je
unikátní přehlídkou nejrůznějších konstrukčních modelů své doby. Za zmínku
stojí, např. Colt Holster Model Paterson
No. 5, 1838, ráže 36 mm (vyrobeno pouze 1 000 kusů), nebo Colt Dragoon revolver, 1851–1860, III. model, ráže 44 mm.
Více informací naleznete na http://
www.muzeumcb.cz a na sociálních sítích
Jihočeského muzea v Českých Budějovicích.

Japonské meče
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Přesto, že již nestojí ve vedení Muzea
v Bruntále, připomínáme si v červenci
její životní jubileum. Nejen proto, že se jej
ve složitých podmínkách muzejnictví posledních třiceti let dožila, ale hlavně kvůli
tomu, že bruntálské muzeum přivedla
mezi vysoce hodnocené české instituce,
a také pro její aktivní působení v AMG.
Narodila se 17. července1955 ve
slezském Krnově, kde s vynikajícími výsledky absolvovala základní školu i gymnázium. Vystudovala Filosofickou fakultu
Univerzity Karlovy v Praze, obor knihovnictví a vědeckých informací. Celý svůj
pracovní život působila na poli kultury,
nejdříve jako metodik pro slovesní činnost
v Okresním kulturním středisku, později na odboru kultury Okresního úřadu
v Bruntále jako referent pro příspěvkové
organizace, od roku 1994 pak do svého
odchodu do důchodu v roce 2018 jako
ředitelka Muzea v Bruntále.
V muzeu se hned zpočátku zaměřila
především na stabilizaci jak personální, tak ekonomickou i materiální, a také
na průkaznost dokumentace muzejních
sbírek a památkového fondu bruntálského zámku a jejich digitalizaci. To se
jí ve spolupráci s odbornými pracovníky
muzea povedlo. Zároveň nasměrovala

Foto: Archiv autorky

Jubileum Hany
Garncarzové

S Olbramem Zoubkem
svoji aktivitu na výstavní činnost, zejména prezentaci moderního a současného výtvarného umění všech žánrů.
Spolupracovala s mnoha významnými
umělci u nás i ze zahraničí, především
pak s výtvarníky ze Slovenska. Za jejího
působení se v Bruntále a na hradě Sovinci realizovalo přes 30 výstav celostátního, možno říct evropského rozměru.
Namátkou uveďme jména jako: J. Štreit,
V. Komárek, J. Kanyza, B. Reynek, V. Janoušková, J. Suchý, Č. Suška, D. Vinopalová, O. Zoubek, J. Róna, M. Gabriel,
J. Naš, M. Kotrba, J. Jankovič, či také
P. Piccasso, A. Derain, a další velikáni

světového umění. Každoročně se realizovalo minimálně 10 dalších výstav ve
spolupráci s jinými institucemi, které
sloužily především jako prezentace výsledků odborné činnosti vlastních muzejních pracovníků, kurátorů i konzervátorů.
Výstupy těchto aktivit jsou publikovány
ve Sborníku Muzea v Bruntále, který
začal být vydáván pod jejím lektorským
dohledem v roce 1997, vč. článků od
dalších badatelů v oblasti regionální
historie, umění, literatury apod. Tady
Hanka uplatnila především svou znalost
českého jazyka a gramatiky.
Samozřejmě byl doplňován sbírkový
fond o zajímavé artefakty regionálního
i nadregionálního charakteru s ohledem
nejen na sběrnou oblast muzea, ale také
na prezentace památkového charakteru.
Za jejího působení ve funkci ředitelky byly
vybudovány muzejní expozice o přírodě
a řemeslech na Bruntálsku a památkové
instalace na zámku v Bruntále, na hradě
Sovinci a v Kosárně v Karlovicích. O tyto
objekty se spolu s kolektivem spolupracovníků starala s péčí řádného hospodáře.
Kompletně byl revitalizován celý areál
NKP v Karlovicích, zahájeny a provedeny
rozsáhlé opravy a restaurování na bruntálském zámku a na hradě Sovinci, ve
kterých se nadále pokračuje. Památkové
areály spravované muzeem se staly pro
širokou veřejnost vyhledávanými místy.
Návštěvnost všech poboček přesahovala 100 tisíc zájemců ročně. Rozšířeno
a vybaveno současnou technikou bylo
i konzervátorské pracoviště.
Jako dobrá manažerka si uměla vybírat kolegy, v síle společné práce viděla
činnost muzea. Vážila si vynaloženého
úsilí, vždy si vyslechla názory ostatních,
její rozhodnutí tak byla mnohokrát výsledkem konsensu. Podporovala další studium a vzdělávání především odborných
zaměstnanců, kterým umožnila i určitou
volnost v jejich vědecké práci. Muzeum za
jejího působení také navázalo úzkou spolupráci s obcemi regionu, spolky a dalšími
organizacemi.
Na závěr pouze dovětek: Hana Garncarzová je hodný a přející člověk.
Ľubica Mezerová
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Vzpomínka na Ivoše Křena je plná lítosti.
Lítosti nad odchodem člověka, s nímž
bylo nejen příjemné se setkávat, ale
hlavně s ním mluvit, diskutovat a naslouchat jeho chytrému a citlivému humoru.
Stesku nad ztrátou přítele, jehož názory
a úvahy nutily k zamyšlení a přinášely optimisticky radostný pocit, že vzniká něco
podstatného a užitečného. Zármutku nad
odchodem odborníka a kolegy, jenž své
bohaté a hluboké znalosti a schopnost
vnímat smysl věcí dovedl přenést do zřetelně formulovaných sdělení, slov, řádek
a odstavců. Smutku z představy, že už
nebude žádných příštích linorytů, které
znovu a znovu překvapí jemnou krásou
barev a nenapodobitelným Ivovým uměním vyjádřit až snové vize krajin a přírody.
Ivo Křen se narodil roku 1964 v Pardubicích, na gymnaziální studia navázal
v letech 1983 až 1988 studiem českého
jazyka a výtvarné výchovy na Pedagogické
fakultě v Hradci Králové. Krátce působil
jako učitel a v roce 1989 nastoupil do
Východočeského muzea v Pardubicích
jako kurátor uměleckořemeslných sbírek.
Setkání se zdejším jedinečným fondem
současného skla a jeho zakladatelkou
Ludmilou Ladýřovou předurčilo následné
směřování Ivova odborného a teoretického zájmu. Jeho studie věnované škrdlovické sklárně či sklářství na Horácku
jsou stále zásadními zdroji poznatků ke
kapitolám dějin české sklářské tvorby.
Již od počátku 90. let začal promyšleně a systematicky, během návštěv
v ateliérech i u sponzorů, především ale
s jasnými představami a se sobě vlastním
výtvarným citem budovat dnes bezpochyby nejdůležitější a nejucelenější muzejní
kolekci současného českého uměleckého
skla. Její první stálou instalaci na pardubickém zámku představil roku 2002,
souběžně ji doprovázel řadou monografií
věnovaných osobnostem české sklářské
tvorby. Otevření zcela nové, s osobitou
invencí a originalitou připravené expozice
chystal Ivo Křen na letošní léto…
„Sklo je fascinující materiál plný protikladů – nádherný i zrádně nebezpečný,
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Ivo Křen odešel

pevný i křehký a zranitelný, tvárný i vzdorující ovládnutí, plný světla a zářící i jen
matně prosvítající na okraji temných hlubin. To vše jako by sklovinu předurčovalo
k umělecké práci.“ Ivošovu úvahu z úvodu
výstavy umělecké skupiny Rubikon, pořádané na podzim 2018 v Západočeském
muzeu v Plzni, lze zpětně chápat jako
motto, které jej v roce 1998 vedlo k založení sdružení, v němž se mu podařilo
seskupit několik svébytných a v českém
i mezinárodním kontextu výrazných tvůrců ateliérového skla. V činnosti Rubikonu,
motivované snahou o překračování dosavadních a hledání nových výrazových
možností skleněné plastiky, našel Ivo
nový plodný zdroj nejen pro své teoretické úvahy o smyslu a významu volné
sklářské tvorby. Příslušnost k Rubikonu
mu přinášela podněty i pro tvorbu vlastní. Od roku 2000 byl členem Sdružení
českých grafiků Hollar, své linoryty, imaginace světa a stavů přírody či proměn
rázu krajiny vytvářené složitým postupem soutisku postupně odrývané matrice
mnohokrát samostatně i s Rubikonem
vystavoval a získal za ně četná ocenění.
Stejně jako muzejní sbírka byl i Rubikon
Ivovým skleněným světem. Pod jeho vedením představili členové této skupiny
během dvou desetiletí svoji sklářskou,
malířskou i grafickou tvorbu na více než
20 výstavách jak v Čechách, tak v zahraničí. Jejich úspěch nejenže odrážel

uznávané umělecké hodnoty a věhlas
české sklářské ateliérové tvorby, ale byl
i potvrzením Ivovy prvotní ideje představit sklo nejen jako efektní materiál, ale
i jako zprostředkovatele obsahu a nositele sdělení o možnostech vnímání naší
přítomnosti.
Ivo Křen nečekaně zemřel 9. května
2020 ve věku 56 let. Odešel a vzal si
s sebou část svého úžasného imaginativního světa skla. Jeho velký a podstatný díl nám však zanechal. Jako trvalou
vzpomínku.
Jan Mergl

Muzea a 20. století
„1920–1970–1990:
Střetávání totalit
s demokracií“
1. ledna – 31. prosince 2020
Zapojte se do mediální kampaně, kterou AMG vyhlásila pro rok
2020. Stačí vyplnit online formulář na webových stránkách projektu. Přihlášky zasílejte v průběhu
celého roku!
Více informací na http://www.
muzea20stoleti.cz.
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Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky

Blatná
Městské muzeum Blatná

Jihotvar: Hrdějovická keramika
60. let 20. století
Paulina Skavova: Par force

15. 6. – 30. 9. 2020
15. 6. – 30. 9. 2020

Městské muzeum Bechyně
Závěrečná výstava Akademie umění a kultury
při ZUŠ Bechyně
5. 6. – 28. 6. 2020
Výstava k výročí 100 let
skautingu v Bechyni
5. 7. – 18. 10. 2020

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Ohníčky, skály a my:
Plastiky Ivana Podobského
12. 5. – 1. 11. 2020
100 let skautingu v Bělé p. Bezdězem 28. 4. – 31. 10. 2020
Když nás baví život
12. 5. – 12. 7. 2020
Bělská kronika 1918–1938
12. 5. – 31. 10. 2020
Strenický potok
16. 6. – 31. 10. 2020

Běliště
Městské muzeum v Železném Brodě
Národopisná expozice
Květnové povstání 1945
v Železném Brodě

18. 5. – 12. 7. 2020

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Tam někde v pastvinách
Setkání
100 let fotbalu
Pověstné báchorky Benátecka

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Naše paní Božena Němcová
4. 2. – 31. 12. 2020
Mezi povinností a svědomím: Bezpečnostní složky
na jižním Plzeňsku v období Protektorátu
Čechy a Morava
2. 6. – 7. 11. 2020
Proměny zámku Hradiště
11. 6. 2020 – 28. 2. 2021

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Výstava prací karikaturisty O. Cimbálka

Předehra ke slávě: Raná tvorba A. Muchy 13. 3. – 23. 8. 2020

Židovský obecní dům
Izrael, ráj ornitologů
Výstava prací žáků výtvarného oboru
ZUŠ Boskovice

12. 5. – 21. 6. 2020
3. 6. – 2. 8. 2020
5. 8. – 31. 10. 2020
12. 8. – 31. 10. 2020

Jídlo deseti staletí

29. 5. – 25. 6. 2020

27. 11. 2019 – 13. 9. 2020

Eva Eisler a Peter Demek:
House sitters

Pražákův palác

Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov

Pavilon Anthropos
srpen – 1. 11. 2020

5. 6. 2020 – 26. 4. 2021

R. Adam: Raději sbírat motýly?

27. 9. 2019 – 30. 8. 2020

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Ondřej Sekora: Mravenčí
a jiné práce
Jako růže: Móda zrcadlem doby

18. 12. 2019 – 3. 1. 2021
24. 1. – 20. 9. 2020

Památník Leoše Janáčka – Oddělení dějin hudby
Dalibor Chatrný: Práce s fotografií

2. 6. – 30. 8. 2020

Čas rytířů dalekých moří: Sběratel a mecenáš
Jindřich Vávra
17. 7. 2020 – 24. 1. 2021

Muzeum města Brna
červen – červenec 2020

Beroun
Muzeum Českého krasu
Komenského Orbis Pictus pohledem
Václava Sokola
6. 3. – 30. 8. 2020
Duše plná koleček: Za tajemstvím pohybu
mechanických hraček a figur
9. 6. – 30. 8. 2020

Blansko
Muzeum Blanenska
Panenky na blanenském zámku
Vlajka vzhůru letí
Hlavou dolů: Netopýři
v Moravském krasu
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás

12. 5. – 28. 6. 2020

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

Patrik Proško: Prorost
19. 9. 2019 – 12. 7. 2020
Luboš Plný: Corpus Humanum
30. 1. – 12. 7. 2020
Jiří Kubový: Obrazy
30. 1. – 12. 7. 2020
Lukáš Musil: K tomu se dostanem
30. 1. – 12. 7. 2020
P. Holeček: Zavři zvenku a vejdi znova 29. 5. – 12. 7. 2020
Diana Winklerová: Po-city
2. 8. – 6. 12. 2020
Architektura a veřejný prostor Benešova:
DŮM	
2. 8. – 6. 12. 2020
CRASHTEST 10: Rožni!
2. 8. – 6. 12. 2020

Benešov: The best of
Výstava soutěžních prací
„Malujeme s muzeem“

6. 3. – 30. 6. 2020

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Oblastní muzeum Praha-východ

Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
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Nová stálá expozice: Muzeum všemi
smysly
od 28. února 2020
Marek Zákostelecký: L+ / Souborná výstava loutek,
kostýmů a scénografie
30. 5. – 30. 8. 2020

Nová stálá expozice: Chrám kamene
od 3. června 2020
Obnovená brněnská synagoga ve fotografiích
Libora Teplého
12. 3. – 28. 6. 2020
Jiří Bielecki: Vznášet se a chvět
v siločarách přitažlivosti
12. 5. – 30. 8. 2020
Evropan Adolf Loos
10. 6. 2020 – 1. 1. 2021
Kostkohrádky
18. 6. – 30. 8. 2020
Ilja Bílek: Rezonance tvaru
2. 7. – 30. 8. 2020

Muzeum romské kultury
27. 2. – 31. 12. 2020
12. 3. – 26. 7. 2020

Lavutara: Cestami romských muzikantů
a jejich písní
8. 5. 2019 – 14. 2. 2021

Technické muzeum v Brně
25. 6. – 31. 10. 2020
7. 8. – 18. 10. 2020

V těžkých dobách:
Boje o hranice (1918–1919)

30. 10. 2019 – 27. 9. 2020

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann / Otto Prutscher

1. 7. 2019 – 31. 3. 2021

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
29. 5. – 30. 8. 2020
29. 5. – 30. 9. 2020

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Fenomén Igráček

8. 6. – 30. 8. 2020

11. 5. – 30. 6. 2020

Lichtenštejnský dům
Na počátku byla bitva

1. 7. – 4. 10. 2020

Synagoga
13. 3. – 30. 6. 2020
17. 7. – 13. 9. 2020

Bučovice
Muzeum Bučovice
Jihomoravské šibenice
Svět modelů

3. 3. – 28. 6. 2020
4. 7. – 30. 8. 2020

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Staré hudební nástroje

12. 5. – 31. 10. 2020
1. 6. – 21. 6. 2020
7. 7. – 26. 7. 2020
3. 8. – 23. 8. 2020
31. 8. – 27. 9. 2020

Národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen: Osadníci a krajina
v hračkách

26. 5. – 31. 10. 2020

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Mezi válkou a mírem:
Závěr 2. světové války na příkladu
tří středoevropských měst
Příběh meče

20. 5. – 6. 7. 2020
11. 7. – 20. 9. 2020

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

1. 7. – 15. 11. 2020

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Pohádky Boženy Němcové
Babička ve filmu
Pohádky v bedýnkách

12. 5. – 30. 9. 2020
12. 5. – 30. 9. 2020
12. 5. – 30. 9. 2020

Areál Barunčiny školy
Babička 165

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Slovenské u.f.o. a jiné transcendence
Jan Gemrot: Retrospektiva

26. 6. – 29. 8. 2020
26. 6. – 29. 8. 2020

Nová stálá expozice: Archeologická, přírodovědná
a národopisná expozice
od 17. ledna 2020
Svatá Anežka Česká a obraz její úcty
v jižních Čechách
25. 10. 2019 – 18. 10. 2020
Kouzlo sběratelství:
Unikáty ze soukromých sbírek
12. 5. 2020 – 17. 1. 2021
Lanna: Monumenty století
26. 5. 2020 – 3. 1. 2021

Obojživelníci a plazi v Podještědí

9. 3. – 30. 6. 2020

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Známá neznámá: Jihočeská
architektura 20. století
Pohyb je náš program: 100 let Klubu
českých turistů START

25. 2. – 13. 9. 2020
25. 2. – 13. 9. 2020

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Historická budova
Nová stálá expozice: Příběh Těšínského
Slezska
od 19. června 2020

Výstavní síň
Jak papíru vdechnout život
Gabriela Sedláčková: Svět mezi
digitální malbou a fotografií
M. Koryčánek / P. Žampach:
Bilanční výstava
Výstava Fotoklubu Čáslav

12. 6. – 30. 8. 2020

Český Dub
Podještědské muzeum a knihovna

Pavilon, Sady 28. října

Karel Křivánek: Z druhé kapsy
František Schulz

Perpetuum mobile

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Paul Gebauer (1888–1951)
Čas války, čas míru

Výstava k 75. výročí osvobození
města Břeclav

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
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Železná opona (1948–1989) 12. 11. 2019 – 27. 9. 2020
Retrogaming No. 2
28. 1. – 27. 9. 2020
Pěší pluk 43 v Brně
23. 6. – 18. 10. 2020
V TMB jsme už dvacet let:
Kultura nevidomých
10. 8. – 31. 12. 2020

12. 5. – 30. 9. 2020

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Mažoretky stokrát jinak: Mažoretky v dokumentární
fotografii Vlastimila Sítaře
26. 5. – 25. 6. 2020
Krásné a léčivé: Léčivé rostliny
na Dačicku ve fotografii Adriany May
26. 5. – 31. 7. 2020
Jak se žije s večerníčkem
28. 6. – 30. 8. 2020
f. amae: Barbara Klauszová
4. 7. – 27. 9. 2020
Jiří Novák: Fotohumor
4. 8. – 30. 8. 2020

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
30 let změny
Štěpán Jirák: Obrazy z Čech
Lodě na známkách
Dřevění herci

listopad 2019 – 30. 8. 2020
únor – 31. 8. 2020
4. 6. – říjen 2020
10. 6. – 30. 8. 2020

Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Akce Neptun Černé jezero

12. 5. – 31. 10. 2020

Dobrovice
Dobrovická muzea
Živá Amazonie
Světlo v obraze:
Výstava výtvarného spolku

11. 5. – 23. 8. 2020
13. 6. – 13. 8. 2020

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Kudy chodil básník
10. 4. – 19. 7. 2020
František Doležal: Máchovské inspirace 1. 8. – 31. 10. 2020
Dřevěné sochy na dokském zámku
22. 8. – 11. 9. 2020
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Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích

Holice v Čechách
Africké muzeum Dr. Emila Holuba

Falešné hranice / Akce „Kámen“
14. 4. – 20. 6. 2020
Mezi orlem a lvem: Výstava u příležitosti
100. výročí návratu legionářů
do vlasti
11. 5. – 29. 10. 2020

Galerie Bratří Špillarů
K práci i tanci aneb Chodské kroje
očima umělců

23. 6. – 30. 8. 2020

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Ansamble Artisti Asocciali
Tvořím, tvoříš, tvoříme…
Marie Klust

5. 6. – 21. 6. 2020
19. 6. – 30. 8. 2020
3. 7. – 23. 8. 2020

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Od draissiny k bicyklu
Volání dálek
... a byla svatba

11. 6. – 6. 9. 2020
18. 6. – 13. 9. 2020
20. 6. – 13. 9. 2020

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

6. 6. – 20. 9. 2020

20. 6. – 20. 9. 2020

30. 6. – 30. 8. 2020

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
Malevič a ruská avantgarda
srpen – říjen 2020
Meziprůzkumy:
Sbírka AJG 1300–2020
25. 5. – 31. 12. 2020
Tomáš Císařovský: Každý den odvahu 20. 6. – 4. 10. 2020

Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Lýkožrout smrkový: Pohroma lesa 18. 9. 2019 – 20. 6. 2020
Lidé v lese
1. 4. – 30. 7. 2020
Losi, návrat velikánů
1. 7. – 31. 10. 2020
Příroda v ilustraci
1. 8. – 31. 10. 2020

Hlučín
Muzeum Hlučínska
18. 5. – 15. 9. 2020

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Setkali se s Masarykem
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Náměstí Jiřího z Poděbrad, horní část

květen – říjen 2020

Nesmrtelný dvoutakt
na závodních strojích

5. 6. – 15. 9. 2020

Ivana Štenclová: Little monster
Jiří Středa: Málo viděný svět

12. 5. – 28. 6. 2020
4. 7. – 30. 8. 2020

Hořovice
Muzeum Hořovicka
Zbraně vojáků třicetileté války
16. 5. – 1. 11. 2020
Střední Čechy během stavovského
povstání (1618–1621)
25. 6. – 2. 8. 2020
Mapa Pavla Aretina z Ehrenfeldu na pozadí
českého stavovského povstání
18. 8. – 1. 11. 2020

Hrabyně
Památník II. světové války
Píkovi: Smutný osud rodiny
12. 5. – 30. 11. 2020
Festival Filmové žně ve Zlíně a žhavá léta
milovníka Jana Pivce
12. 5. – 30. 11. 2020
Kronika osvobození: Ostravsko 1945 12. 5. – 30. 11. 2020
Bitva o Británii
12. 5. – 30. 11. 2020

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Uprostřed Koruny české:
Gotické a raně renesanční umění
východních Čech (1250–1550)
Není obraz jako obraz

7. 2. – 28. 6. 2020
15. 5. – 16. 8. 2020

28. 2. – 1. 11. 2020

Buď připraven! Výstava k výročí 100 let
hranického skautingu
25. 6. – 20. 9. 2020

2. 7. – 27. 12. 2020

Galerie Synagoga

Holešov
Městské muzeum Holešov
Tváře Indonesie
Výstava prací ZUŠ: Sv. Jan Sarkander
Poznávej se
Letní iluze XVIII.

Zdeněk Burian: Dobrodružství pravěku 25. 6. – 20. 12. 2020

Hranice
Městská kulturní zařízení Hranice

Sál Evropa
Krásy dřeva

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice

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

Muzeum v přírodě Vysočina
Památková rezervace Betlém

Kouzlo starých plováren

Horažďovické proměny: Fotografie
města nyní a před sto lety
23. 2. – 17. 6. 2020
Od Šillera po Hampla: Tři století perníkářského
řemesla v Horažďovicích
30. 5. – 4. 10. 2020
Hradiště Prácheň pohledem archeologie 30. 5. – 4. 10. 2020
Výstava žáků výtvarného oboru
ZUŠ Horažďovice
18. 6. – 23. 8. 2020
Obrazy Horažďovic: Ikonografie města
od 16. století do současnosti
20. 6. – 4. 10. 2020
Výstava kreseb Jindřicha Krátkého
20. 6. – 26. 8. 2020

Zámek Hořice, Riegerova 1

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko

(Ne)tradiční architektura

11. 5. – 31. 8. 2020

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice

Tomáš Skalík: Sochy pro Hořice

Bejvávalo, bejvávalo dobře aneb Vesnický život
na přelomu 19.–20. století
11. 5. – 30. 8. 2020

Karel Lidický (1900–1976)
61. výtvarné Hlinecko: Z Torbole
do Palerma / Itálie v dílech
českých krajinářů 19. století

Květena jižní Afriky

12. 5. – 12. 7. 2020
14. 5. – 12. 7. 2020
21. 5. – 6. 9. 2020
25. 6. – 4. 10. 2020

Oldřich Šembera / Jiří Žlebek:
Obrazy / sochy
27. 2. – 19. 7. 2020
František Hodonský: Přiznaná krajina II. 23. 7. – 6. 9. 2020

Muzeum na zámku
Hraniceum 2020
Pavel Dačický: Srí Lanka a Kuba

9. 7. – 31. 7. 2020
5. 8. – 4. 9. 2020

Mogedyby Woa: Káva jako intuitivní
médium

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
26. 5. – 30. 8. 2020

Humpolec
Muzeum dr. Aleše Hrdličky
Výstavní sál
Pavel Bezděčka: Kouzlo koroze
Ladislav Zápařka: Lásky starého pána
aneb Co mám v životě rád
Karel Bárta

19. 5. – 28. 6. 2020
25. 6. – 30. 7. 2020
5. 7. – 23. 8. 2020

1. 6. – 21. 6. 2020
12. 7. – 30. 8. 2020

Cheb
Muzeum Cheb
Expoziční budova
Muzeum se představuje

19. 6. – 27. 9. 2020

Únik z totality aneb Listopad 89
na Chomutovsku
19. 10. 2019 – 30. 6. 2020
Prvním vlakem do Chomutova
8. 8. – 28. 11. 2020

3. 3. – 24. 10. 2020

Chrast u Chrudimě
Městské muzeum Chrast
12. 5. – 19. 7. 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: Roots aneb Život pod zemí
31. 1. – 21. 6. 2020
Krasohledy ze sbírek Silvie Vackové
a výrobců z ČR
13. 2. – 21. 6. 2020
Ve zdravém těle zdravý duch aneb Jak se
na Chrudimsku dříve sportovalo
12. 6. – 30. 8. 2020

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Památník Alfonse Muchy
Vítej, nevěsto milá: Svatební šaty
města i venkova

Dětskýma očima
Portréty zvířat
Postřehy z krajin blízkých i vzdálených

26. 5. – 6. 7. 2020
8. 7. – 16. 8. 2020
18. 8. – 4. 10. 2020

Archeologické výzkumy, objevy
a nálezy na Jihlavsku aneb Využití
dendrochronologie v archeologii
„75“: Fotograf Antonín Chloupek
100 let skautingu v Jihlavě
Dopravní prostředky:
Z místa na místo v balíčku
Jiří Brodina: Obrazy

28. 2. – 25. 10. 2020
15. 5. – 2. 8. 2020
12. 6. – 6. 9. 2020
26. 6. – 6. 9. 2020
6. 8. – 4. 10. 2020

Krakonoš, ochránce hor
4. 4. – 6. 9. 2020
Stopy osvobození
29. 5. – 15. 11. 2020
V. Matoušová: Ze světa hmyzu a rostlin 13. 6. – 13. 9. 2020

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Mince doby lucemburské
9. 2. – 30. 8. 2020
Když údolím se řítí Posázavský pacifik:
Výstava k výročí 120 let existence
populární železniční trati
1. 3. – 1. 11. 2020
Plavecký mariáš: Vorařství na Sázavě
a Vltavě
14. 3. – 1. 11. 2020
Koruny opět v Jílovém
21. 7. – 16. 8. 2020
Poslední císař středověku: 600 let od korunovace
krále Zikmunda Lucemburského
českým králem
25. 7. – 30. 8. 2020

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
14. 2. – 28. 9. 2020

20. 6. – 1. 11. 2020

Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Mýtus Atom

Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava

Na hladině zrcadlí se… Jindřichohradecký hrad
a zámek ve sbírkách muzea
26. 6. – 11. 10. 2020

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Trendy / Design / Produkce

11. 5. – 20. 9. 2020
11. 5. – 21. 6. 2020
5. 7. – 14. 10. 2020

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice

Radnice

Ex libris

Vajíčka z přírody
Severočeská sbírka
Konírna čarokrajná

Expoziční budova

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově

Kachle sedmi století:
Svět kachlových kamen

19. 5. – 21. 6. 2020
17. 6. – 6. 9. 2020
1. 7. – 13. 8. 2020

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Veronika Vejpustková: Obrazy
Radek Petříček: Cesta k obrazu

Proměny
Policie veřejnosti
Velká prázdninová herna

kalendárium výstav

Hronov
Jiráskovo muzeum Hronov

10. 6. – 31. 7. 2020

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Nová stálá expozice: Poklady ze středověkých tvrzí
a hrádků Jesenicka
od 20. března 2020
Papírové modely hradů a zámků
5. 6. – 6. 9. 2020

Tradice jedné hranice
Českoslovenští letci na západní
frontě 1940–1945

15. 6. – 23. 7. 2020
19. 6. 2020 – 6. 1. 2021

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova
Obraz zemědělství
v socialistickém realismu
Epifyty: Rostliny vzdušných zahrad

11. 5. – 31. 10. 2020
11. 5. – 31. 10. 2020

Kamenice nad Lipou
Městské muzeum Kamenice nad Lipou
Cechy a řemesla

15. 5. – 30. 7. 2020
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Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov

Jan Spěváček: Meandry malby
Salon 2020

Šárka Bartko / Karolína Kopřivová / Eva Ranšová /
/ Bohdana Vydrová: Natělo
12. 5. – 30. 8. 2020

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Expoziční budova
2. 7. – 31. 8. 2020
23. 7. – 31. 8. 2020

Zvony pro Šumavu

12. 5. – 31. 10. 2020

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Vydra s bobrem
Klára a tři ilustrátoři

6. 3. – 30. 8. 2020
12. 5. – 28. 6. 2020

Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Otis Laubert: Systém i hra
Ondřej Basjuk: Arsen

23. 5. – 19. 7. 2020
25. 7. – 20. 9. 2020

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty 8
Jakub Špaňhel: In gremio matris

Kravaře u České Lípy
Vísecká rychta – Expozice lidového bydlení
Domácí apatyka aneb Bylinky v chalupě 2. 6. – 31. 10. 2020

Krnov
Městské muzeum v Krnově

Kašperské Hory
Muzeum Šumavy Kašperské Hory

26. 6. – 26. 7. 2020
1. 8. – 31. 10. 2020

Česká cena za architekturu 2019

Lidový rok
Náhrdelník času
Kouzlo hračky

30. 1. – 20. 9. 2020
26. 5. – 30. 9. 2020
1. 6. – 18. 10. 2020

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Bible a mince: Peníze v příbězích
Písma svatého
Jaroslav J. Alt: Obrazy a kresby
Stavitelé katedrál

Kamenný dům

Spodánky a ranošenky
V jako vítězství: 5. květen 1945
Hygiena našich předků
Praha stověžatá

Černé řemeslo: Kováři a zámečníci
na Kutnohorsku

19. 2. – 28. 9. 2020
19. 2. – 28. 9. 2020
19. 2. – 28. 9. 2020
19. 2. – 28. 9. 2020

12. 5. – 27. 6. 2020

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

26. 5. – 26. 7. 2020
3. 7. – 13. 9. 2020
7. 8. – 13. 12. 2020

12. 5. – 29. 11. 2020

Tylův památník
Müllerova mapa Čech

12. 5. – 29. 8. 2020

Galerie Středočeského kraje

Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
Ivan Rupeš: Nedokončené
příběhy (2012–2019)
Pod povrchem: Umění 70. a 80. let
ze sbírek galerie
LandArt / Prorůstání: Od země k zemi

4. 4. – 12. 7. 2020
4. 4. – 23. 8. 2020
14. 6. – 16. 8. 2020

Jiří Trnka: V zahradách
imaginace
27. 10. 2019 – 26. 6. 2020
Jaroslava Severová: Nejisté skutečnosti 9. 2. – 30. 8. 2020
Srdce velkoměsta II
9. 2. – 30. 8. 2020
Artikl
29. 2. – 30. 8. 2020
Stanislav Diviš: Květy z ráje
12. 7. – 13. 9. 2020

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Dvořákovo muzeum pravěku

Svět kostiček: LEGO	
24. 5. 2020 – 31. 3. 2021

Veigertovský dům
Příběh vějíře

6. 3. – 20. 9. 2020

Tropické moře Kouřimska

14. 7. – 6. 9. 2020

Králíky
Městské muzeum Králíky
Sergej Iščuk: Mé půlstoletí
Jiří Winter Neprakta: To v pohádkách
nebylo

7. 3. – 30. 6. 2020
9. 7. – 31. 8. 2020

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici
Milan Bauer: Putování za J. Vernem

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Jiří Winter-Neprakta: Karikatury
a ilustrace

13. 6. – 30. 8. 2020

Život a doba spisovatele Karla Čapka
30. 6. – 31. 10. 2020

Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Od Markéty k Matičkám

1. 6. – 22. 11. 2020

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

Kouřim
Regionální muzeum v Kolíně
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
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Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Georges Kars (1880–1945): Obrazy pro Kralupy /
/ Od imprese k moderně
26. 5. – 15. 8. 2020

Hvězdy filmového plátna
Stanislav Wieser: 80 let

Nejen nepřátelé: Staří Řekové
a jejich sousedé

16. 6. – 13. 9. 2020
24. 6. – 16. 8. 2020

18. 5. – 20. 9. 2020

12. 5. – 13. 9. 2020

Lešná
Zámek a park Lešná u Valašského Meziříčí
Světci pomocníci
Barevný svět

26. 5. – 31. 12. 2020
26. 5. – 31. 10. 2020

Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum
Alfons Mucha v Kyšperku
Hlavolamy

15. 6. – 12. 9. 2020
22. 6. – 31. 8. 2020

Liberec-Vratislavice nad Nisou
Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Porsche: 24 Hodin Le Mans

5. 6. – 30. 8. 2020

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Horní synagoga

48. Mezinárodní dětská
výtvarná výstava Lidice

Ornitolog v Izraeli
1. 6. 2020 – 31. 1. 2021

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích

Hračky pro každý den

Sancta Maria: Mariánská úcta
na Litoměřicku

26. 5. – 1. 11. 2020

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Retrogaming: Počátky
domácích počítačů u nás
Cirkus v Litomyšli

11. 5. – 1. 11. 2020
26. 5. 2020 – 17. 1. 2021

5. 6. – 13. 9. 2020

Milevsko
Milevské muzeum
7. 3. – 30. 8. 2020

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
František Klener: Kouzla malby
3. 3. – 26. 6. 2020
Luboš Plachý: 50 ohlédnutí
15. 5. – 18. 6. 2020
Petr Kovář: Fragmenty
26. 6. – 30. 8. 2020
Matyáš Beránek: Vzpomínky na minulost 30. 6. – 5. 9. 2020

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala

Muzeum Mladoboleslavska

Krvavý román Josefa Váchala

Československé zápalkové nálepky
3. 3. – 2. 8. 2020
Jak šel čas mladoboleslavskými ulicemi:
Třída TGM	
12. 5. – 28. 6. 2020
Zdeněk Kalista: Cesta po hradech
a zámcích
18. 5. – 31. 12. 2020
Pověstné báchorky Mladoboleslavska 18. 5. – 31. 12. 2020
Kamenné kříže Čech, Moravy a Slezska 1. 7. – 30. 8. 2020

12. 6. – 31. 10. 2020

Litovel
Muzeum Litovel
Modely ze špejlí

15. 6. – 21. 9. 2020

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

11. 5. – 21. 6. 2020
28. 6. – 6. 9. 2020

Loštice
Památník Adolfa Kašpara

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Je libo vejce: Výstava kalíšků na vajíčka
ze sbírky Jany Mézlové
19. 2. – 21. 6. 2020

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
23. 6. 2020 – 3. 1. 2021

Svět očima Filipa Hearda

24. 6. – 30. 8. 2020

Malenovice
Hrad Malenovice
Sochy Otilie Demelové Šuterové
P. Adamec: Drátenické metamorfózy

Otto Hieronimus: Automobilový
a letecký konstruktér

6. 6. – 30. 8. 2020

12. 5. – 30. 6. 2020

ŠKODA Muzeum
S tradicí do budoucnosti: 125 let Laurin & Klement /
/ ŠKODA
27. 5. 2020 – 10. 1. 2021

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Kde bydlely panenky

30. 5. – 30. 8. 2020

Klub výtvarníků Mariánské Lázně

Šperkovnice muzea

26. 5. – 31. 10. 2020
26. 5. – 31. 10. 2020

3. 3. – 28. 6. 2020

8. 3. – 28. 6. 2020

Mělník
Regionální muzeum Mělník
12. 5. – 21. 6. 2020
12. 5. – 5. 7. 2020
26. 5. – 6. 9. 2020
26. 5. – 5. 7. 2020
7. 7. – 2. 8. 2020
10. 7. – 4. 10. 2020

27. 6. – 20. 9. 2020

Napajedla
Muzeum Napajedla
115 let včelařství v Napajedlích

Máslovice
Malé máslovické muzeum másla

20. 2. – 24. 6. 2020

Náchod
Muzeum Náchodska
Výstavní síň
Ztracená podkova Zimního krále:
Náchod za třicetileté války

Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně

Dole v dole… a nejen
v tom Kokořínském
Bavorská muzea v přírodě
Kamil Žemlička: Oko Kamilovo
Z prababiččina receptáře
Svět zvířat
Imaginárium bratří Formanů

Zaniklé obce kolem Ralska

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice

Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha Hrozného Lysá nad Labem

Rok s perníčky

Fara, Dolní Krupá 15

Letecké muzeum Metoděje Vlacha

Nová stálá expozice: Expozice Loštických pohárů /
/ Hrnčířství na Lošticku
v proměnách času
od 17. června 2020

Modrá

kalendárium výstav

Lidice
Památník Lidice
Lidická galerie

27. 2. – 2. 8. 2020

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Netolická lokálka: Výstava ke 125. výročí
otevření dráhy Netolice – Dívčice
12. 5. – 30. 10. 2020
Malinová všehochuť: Výstava fotografií
Václava Maliny
13. 5. – 28. 6. 2020
O čem sní fotograf: Volná tvorba
Zdeňka Přibyla
1. 7. – 31. 7. 2020
Dámská jízda: Výstava obrazů
1. 8. – 4. 9. 2020

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Výtvarná Vysočina
Leonard Rotter: Pražské akvarely
Současná sklářská tvorba na Žďársku

20. 2. – 21. 6. 2020
12. 5. – 28. 6. 2020
12. 6. – 27. 9. 2020
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Nové Město nad Metují
Městské muzeum Nové Město nad Metují
Kouzelný svět hraček

12. 5. – 30. 9. 2020

5. 3. – 6. 9. 2020
5. 3. – 6. 9. 2020

Galerie Zázvorka

Východočeské muzeum v Pardubicích

Milan Jícha: Návraty
12. 5. – 26. 7. 2020
Mon Simek Fulková: V pixelech
12. 5. – 26. 7. 2020
Konec 2. světové války v Novém Městě
nad Metují
12. 5. – 26. 7. 2020

Nová stálá expozice: S.K.L.E.M.
od 24. června 2020
Pardubické parforsní hony: Historické fotografie
ze sbírek muzea
6. 5. 2020 – 26. 4. 2021

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Benátský karneval
Seskokem seskok! Počátky cyklistiky
na Rakovnicku a Novostrašecku

12. 3. – 21. 6. 2020
25. 6. – 6. 9. 2020

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Vladimir Klein: Sklo / Glass

12. 5. – 23. 8. 2020

Kvetoucí ornamenty
Nádech

5. 3. – 13. 9. 2020
10. 6. – 6. 9. 2020

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Největší záhady a tajemství světa
31. 1. – 30. 8. 2020
Čertovy obrázky aneb Neodolatelný svět
karet
6. 3. – 16. 8. 2020
České encyklopedie v regále
i pod lampou
10. 6. – 23. 8. 2020

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova

Ostrava
Ostravské muzeum
10. 3. – 30. 9. 2020

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Jordan Tenčev: Obrazy, grafika,
keramika
Dana Švecová: Obrazy, keramika
Řád německých rytířů a Vogtland

22. 5. – 30. 8. 2020

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Sudoměř 1420: Radikální husitské hnutí
z pohledu historie a archeologie
1. 3. – 26. 7. 2020
Psací stoly slavných
1. 3. – 21. 6. 2020
Petr Efenberk: Písková abstrakce
4. 6. – 2. 8. 2020
Novotný / Záruba: Podobenství marnosti
a naděje
28. 6. – 20. 9. 2020
Graniton: Užitková a umělecká
keramika 1907–1928
1. 7. – 16. 8. 2020
Marcela Vichrová: Sama se sebou
31. 7. – 30. 8. 2020
Oldřich Jelínek: Známý / neznámý
3. 8. – 28. 9. 2020
Martin Duřt: Fraktáže a hudba tvarů
5. 8. – 30. 8. 2020

Fenomén Favorit
Díl(n)a stavebního truhláře

26. 5. – 1. 11. 2020
9. 6. – 1. 11. 2020

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Od práce k zábavě: Podoby volného času
v umění XIX. století
21. 2. – 27. 9. 2020

Výstavní síň Masné krámy
Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě
studentů UMPRUM	

12. 5. – 1. 11. 2020

Západočeské muzeum v Plzni
Svět středověkých her
31. 1. – 26. 7. 2020
Zpěvem k srdci, srdcem k vlasti
22. 2. – 30. 8. 2020
Milování v přírodě: Průvodce intimním
životem zvířat
28. 8. 2020 – 3. 1. 2021
Ikony: Okna do nebe

22. 5. – 23. 8. 2020

Národopisné muzeum Plzeňska
23. 5. – 16. 8. 2020
18. 8. – 17. 11 2020
21. 8. – 29. 11. 2020

od 18. března 2020
18. 3. – 20. 9. 2020

Dům U Jonáše
Nová stálá expozice: Fenomén Kuňka
Domov můj – Svědectví portrétu

15. 5. – 12. 7. 2020

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Nová stálá expozice: Reflexe krajiny
a přírody
Starý psi

Etnoarcheologie: Pastevci sobů
ze severozápadní Sibiře

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy

Od hradní kuchyně po muzejní objekt:
Historie Müllerova domu
4. 2. – 31. 12. 2020
Opava na dobových pohledech
12. 5. – 25. 8. 2020
Chlupaté království: Hmyz pod
elektronovým mikroskopem
12. 5. – 6. 9. 2020
Zacílit a pal! Střelné zbraně a střelba
v proměnách staletí
12. 5. – 30. 8. 2020
Zhasněte světla: Česká literatura a knižní kultura
(říjen 1938 až květen 1945)
12. 5. – 6. 9. 2020
Sběratel: Pocta Emanuelu Opravilovi
26. 5. – 1. 11. 2020
Poesie skrytá v kameni
26. 5. – 25. 10. 2020

Fenomén cyklistika 2

Pavlov
Regionální muzeum v Mikulově
Archeopark Pavlov

O Krávě

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
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Rodná hrouda
Architektura Pardubic a okolí:
Pietní území Ležáky

od 4. března 2020
5. 3. – 6. 9. 2020

Skauti v boji za svobodu
Ladislav Rada: Ohlédnutí
Střípky skleněných negativů
Věra Sidorjaková: Průřez tvorbou
Co je psáno, to je dáno

12. 5. – 26. 7. 2020
12. 5. – 30. 8. 2020
12. 5. – 28. 6. 2020
2. 6. – 13. 9. 2020
14. 8. – 12. 11. 2020

Poděbrady
Polabské muzeum
Jiří (možná) z Poděbrad

15. 5. – 15. 11. 2020

Police nad Metují
Muzeum města Police nad Metují
Knihovny benediktinských klášterů

6. 6. – 28. 10. 2020

Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Uč se moudrým býti! Orbis pictus
v běhu věků II.

Hravý svět Vlasty Švejdové
11. 5. – 30. 8. 2020
Imaginárium v Poličce aneb Živá výstava
Divadla bratří Formanů a jejich přátel 24. 5. – 25. 10. 2020

Polná
Městské muzeum Polná
Vzdělávání pro všechny:
Odkaz J. A. Komenského
Výstava muzea kutilství

1. 6. – 12. 7. 2020
18. 7. – 30. 8. 2020

Praha
Chvalský zámek

11. 3. – 26. 6. 2020

Národní technické muzeum
Technika v diktaturách
23. 10. 2019 – 30. 8. 2020
Sláva amatérské fotografie
6. 11. 2019 – 27. 9. 2020
Fenomén Jawa aneb
Jawa, jak ji neznáte
27. 11. 2019 – 31. 7. 2020
Příští stanice: Muzeum železnice
a elektrotechniky NTM	
4. 3. – 20. 9. 2020
Děkujeme českým technikům
19. 5. – 30. 9. 2020

Národní zemědělské muzeum

Leonardo: Interaktivní výstava

28. 8. – 22. 11. 2020

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových

Jindřich Štreit a Cykly
20. 9. 2019 – 31. 7. 2020
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu
a zemědělství
30. 4. – 30. 8. 2020

Jan Wojnar: Celek jsoucna, jsoucí v celku 7. 3. – 2. 8. 2020
Alfons Mucha / Pasta Oner:
Elusive fusion
23. 6. – 25. 10. 2020

Novoměstská radnice

Muzeum skla Portheimka
Hvězdný prach: Luxusní česká bižuterie 10. 3. – 23. 8. 2020

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu

Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka,
Německa, Polska, Slovenska a Švýcarska 16. 7. – 1. 11. 2020

100 roků Říše loutek

9. 6. 2020 – 31. 1. 2021

Studijní dokumentační centrum Norbertov
Adolf Loos: Opakování génia

18. 6. 2020 – 31. 1. 2021

Ivan Klymenko: Mé vize / Barvy mé duše /
/ Praha mýma očima
2. 7. – 14. 7. 2020

Poštovní muzeum
Vytiskneme si naše! První československé
poválečné známky
13. 5. – 7. 10. 2020

Zámecký areál Ctěnice

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Devatero řemesel, desátá bída? Řemesla
v českých filmových pohádkách
31. 5. 2020 – 5. 4. 2021

Obrazy konců dějin: Česká vizuální
kultura (1985–1995)
17. 10. 2019 – 21. 6. 2020
V lesku zlata, v záři barev: Umění podmalby
na skle ze sbírek UPM	
27. 2. – 27. 9. 2020

Muzeum historických nočníků a toalet
Toalety, nočníky a jiné souvislosti

kalendárium výstav

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů

11. 6. – 28. 7. 2020

Muzeum Policie ČR
Policie v symbolech aneb Hrdost
na rukávu

Galerie Josefa Sudka
B. Sudková / J. Sudek: Krajina dětství
9. 6. – 20. 9. 2020

Národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác
Linie, světlo, stín: Výběr z mistrovských děl evropské
grafiky a kresby 17. a 18. století
18. 2. – 12. 7. 2020

Veletržní palác

R. Guttmann: Pražský poutník 7. 11. 2019 – prosinec 2020

Prachatice
Prachatické muzeum
Secesní móda

1. 7. – 1. 10. 2020

Stanislav Sucharda (1866–1916):
Tvůrčí proces
15. 11. 2019 – 25. 10. 2020
Skupina Ra:
Vzkazy k přítomné hodině
26. 11. 2019 – 12. 7. 2020
Kurt Gebauer
6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
Sen ve snu: Edgar Allan Poe
a umění v českých zemích
6. 3. – 22. 11. 2020
Manet v černobílé
6. 3. – 9. 8. 2020
Ozvěny Benátského bienále:
Stanislav Kolíbal
6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
Otevřený depozitář Umění Asie
6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
Nebourat! Podoby brutalismu v Praze
6. 3. – 22. 11. 2020
Odilon Redon: À Edgar Poe
6. 3. – 9. 8. 2020

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově

Národní kulturní památka Vyšehrad
Galerie Vyšehrad

Protivín
Památník města Protivína

Adéla Janská: Dekonstrukce přítomnosti 4. 6. – 12. 7. 2020

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
KOMenský v KOMiksu
31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Naše slabikáře: Historie a současnost 31. 1. – 31. 12. 2020

19. 2. – 20. 9. 2020

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

J. Prošek: Podmořský skleněný svět
Husserl art-active: Luděk Bárta /
/ Miloš Karásek
Miroslav Šmíd: Obrazy
Umělecká litina

12. 5. – 12. 7. 2020
12. 5. – 12. 7. 2020
16. 7. – 27. 9. 2020
21. 7. – 20. 9. 2020

Špalíček
Markéta Zlesáková: Průřez tvorbou
Barokní synagogy v českých zemích

12. 5. – 19. 7. 2020
23. 7. – 27. 9. 2020

Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Legendární Rallye Paříž – Dakar

Řežabinec: Přírodní klenot Písecka

30. 5. – 30. 8. 2020

12. 5. – 9. 8. 2020

Předklášteří
Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
Dravci České republiky
Staré pověsti české a moravské

19. 5. – 17. 11. 2020
30. 6. 2020 – 24. 1. 2021

37

kalendárium výstav

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově

Výstava lilií
Zbyněk Slavíček

Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás
20. 2. – 26. 7. 2020
Hledání podobizny Komenského
2. 3. – 20. 11. 2020
Zdeněk Burian: Školní nástěnné obrazy 11. 5. – 20. 12. 2020
První proti okupantům: Přerovské povstání
1. května 1945
18. 5. – 1. 11. 2020

ORNIS – Ornitologická stanice
Čižba: Umění jemné a líbezné

11. 5. – 30. 11. 2020

Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Jaro na vsi
12. 5. – 21. 6. 2020
Svátky a slavnosti na lidovém venkově
za 1. republiky
12. 5. – 31. 10. 2020
Svět panenek
25. 6. – 31. 10. 2020
Modrotisk
1. 7. – 31. 10. 2020

Přeštice
Dům historie Přešticka
1. 2. – 30. 8. 2020
26. 6. – 15. 11. 2020

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
29. 11. 2019 – 15. 8. 2020

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Lenka Falušiová: Hluboko v lese

12. 5. – 12. 7. 2020

Hornické muzeum Příbram
Havíř a les

9. 9. 2019 – 30. 8. 2020

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
30. výročí opětovného předání Svaté Hory
redemptoristům
12. 5. – 31. 8. 2020
Mníšecká kaple

Ještě jsme ve válce

17. 1. – 31. 12. 2020

Příkazy
Hanácké muzeum v přírodě
O včelách a lidech

26. 6. – 20. 9. 2020

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Člověk na divadle světa: Lidský život
v zrcadle barokní literatury
František Kožík (1909–1997)
Tichá síla dokumentu…
Rajhradské lilie

22. 4. – 1. 11. 2020
12. 5. – 30. 12. 2020
6. 6. – 5. 7. 2020
27. 6. – 5. 7. 2020

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Kočárky našich maminek a babiček
Život v táboře 1620

29. 5. – 13. 9. 2020
20. 6. – 1. 11. 2020

Galerie Samson – Cafeé
Putování za předky

2. 6. – 6. 9. 2020

Rabasova galerie Rakovník
P. Vácha: Fotografie, útržky vzpomínek
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Nová síň pod Vysokou bránou
SVU Mánes: Členská výstava
Amfora 55: Členská výstava

21. 5. – 12. 7. 2020
16. 7. – 30. 8. 2020

Výstavní síň na radnici
Výstava výtvarného oboru
ZUŠ Rakovník
Zdeněk Pochman: Park ve Slabcích

4. 6. – 5. 7. 2020
9. 7. – 2. 8. 2020

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Mezi Prahou a Káhirou:
100 let české egyptologie
Jen pro ten dnešní den aneb
Ze svatebních salónů
Můj kamarád méďa

12. 6. – 30. 8. 2020
18. 6. – 27. 9. 2020
3. 7. – 4. 10. 2020

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem

To nej… Velká retrospektivní výstava
mapující činnost muzea za 20 let
Od chrastítka po playstation:
Hračky ze sbírky DHP

Makovníky, okravčáky, kocury,
brňáky, banďury…

3. 7. – 5. 7. 2020
30. 7. – 27. 9. 2020

5. 6. – 26. 7. 2020

Tomáš Polcar: Prázdnota je tvar /
/ Tvar je prázdnota
Monika Žáková: Ozvěny fragility

21. 2. – 23. 8. 2020
9. 6. – 23. 8. 2020

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
V zahradách Tichého údolí
13. 5. – 1. 11. 2020
Jan Antonín Venuto:
Půvab krajiny středních Čech
na přelomu 18. a 19. století
20. 5. – 18. 10. 2020
Ještě jednu stránku, prosím
27. 5. – 27. 9. 2020
Auta a mašiny: Československá produkce
hraček 50. až 80. let 20. století
1. 7. 2020 – 31. 1. 2021

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Retrosbírky

20. 6. – 20. 9. 2020

Růžkovy Lhotice
Zámek Růžkovy Lhotice
Cesty za japonským textilem

11. 6. – 30. 8. 2020

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor
Expozice
Ve zdravém těle zdravý duch:
Počátky sportu a turismu
v Podorlicku

26. 5. – 31. 10. 2020

Orlická galerie
Ženská krása v tvorbě
Věry Jičínské (1898–1961)
Jiří Samek: Do hloubky
Michal Burget: Krajina zítřka?
Břetislav Malý: Sjednocující pocit
Igor Chmela: Sirkoň

26. 5. – 13. 9. 2020
26. 5. – 19. 7. 2020
26. 5. – 19. 7. 2020
24. 7. – 13. 9. 2020
24. 7. – 13. 9. 2020

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Tomáš Matera: Výstava k jeho nedožitým
87. narozeninám
12. 5. – 30. 6. 2020
Olga Karlíková: Perlení
12. 5. – 18. 6. 2020
František Skála
27. 6. – 30. 8. 2020

Říčany
Muzeum Říčany
Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou 10. 6. – 31. 10. 2020

Generace X: Jak žily Husákovy děti

V. Drápal: Obrazy, grafiky, plastiky
19. 6. – 20. 9. 2020

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Z pokladů půd a depozitářů I.
Miroslav Trávníček / Pavla Bičíková:
Kozákovské stráně
Prostor, světlo, čas
Kovozávody Semily: Hravě i zdravě
Malíři Pojizeří: Znovu objevený poklad
Petr Luniaczek: Lidová architektura
Železného Brodu a okolí

1. 2. – 13. 9. 2020
8. 2. – 21. 6. 2020
8. 2. – 21. 6. 2020
6. 3. – 1. 7. 2020
26. 6. – 6. 9. 2020
26. 6. – 30. 8. 2020

17. 6. – 30. 8. 2020

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Svět kostiček aneb Fenomén
české stavebnice SEVA
Slavkovské restaurování
Napoleonská epocha
na pohlednicích a známkách
Dějiny módy na panenkách

11. 5. – 16. 8. 2020
26. 5. – 18. 6. 2020
18. 6. – 30. 9. 2020
25. 8. – 30. 9.2 020

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Josef Záruba (*1955)
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Cesty: Tisíc let putování krajinou
Cesty: Očima žáků Gymnázia
a ZUŠ Šlapanice
Zdeněk Dvořáček: Drobné práce

29. 2. – 13. 9. 2020
20. 5. – 21. 6. 2020
26. 6. – 13. 9. 2020

Herna plná přírody
Josef Pavlíček: Šumperk kdysi
Šumperský sen Georga Bergera
Jan Hachran
Čas lovců a sběračů

31. 1. – 30. 8. 2020
19. 2. – 13. 9. 2020
12. 5. – 30. 8. 2020
5. 6. – 23. 8. 2020
23. 6. – 18. 10. 2020

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Centrum města

Tábor 1420/2020

23. 3. – 31. 10. 2020

Malovali Tábor
2. 6. – 2. 8. 2020
8. 8. – 30. 9. 2020

2. 6. – 31. 10. 2020
2. 6. – 30. 8. 2020

Sokolov
Muzeum Sokolov
Poohří za časů lovců a sběračů
13. 5. – 1. 11. 2020
Poutní místa
4. 6. – 30. 8. 2020
Ohlédnutí za krásou zápalkové nálepky 15. 8. – 15. 10. 2020

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Nová stálá expozice: Automobilisté Olga Scheinpflugová
& Karel Čapek
od 4. července 2020
Loupežníkova Lásky hra osudná
2. 6. – 12. 9. 2020

Staré Město
Památník Velké Moravy
Top 10 nejzajímavějších archeologických nálezů
poslední dekády
27. 2. – 16. 8. 2020

29. 5. – 4. 10. 2020

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Přimda: Matka českých hradů
se smutným osudem
Mokré fotky Michala Černého

5. 2. – 30. 8. 2020
7. 3. – 28. 6. 2020

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Kde pobýval Wagner: Domy a krajinky
od Drážďan po Prahu
Šedesátidenní výstava
Výstava ZUŠ Teplice
Rezonance: Pavel Mizera /
/ Kamila Housová Mizerová

8. 2. – 28. 6. 2020
18. 5. – 2. 8. 2020
2. 6. – 2. 8. 2020
7. 8. – 6. 9. 2020

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Poslední dny vězení a první dny
svobody
5. 3. 2020 – 3. 1. 2021
80. výročí zřízení policejní věznice gestapa v Terezíně:
Historie nacistického represivního zařízení ve světle
dokumentů a vzpomínek vězňů
5. 6. – 31. 10. 2020

Trutnov
Galerie města Trutnova

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Náš les
1. 4. 2019 – 31. 12. 2020
Proměny arboreta v Novém Dvoře
1. 7. – 31. 12. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 28. 4. – 1. 10. 2020
Josef Synek a Lubomír Pešek
8. 7. – 31. 8. 2020

Jiří Straka: Bouře nad Studencem

12. 5. – 29. 8. 2020

Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Exlibris a drobná grafika ze sbírek Pavla Janaty
a Tomáše Kubíčka
27. 2. – 6. 9. 2020
Jak šel čas: Hračky našich rodičů
a prarodičů
27. 6. – 13. 9. 2020

Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů

Strážnice
Městské muzeum Strážnice
Svět kostiček: SEVA

13. 2. – 20. 9. 2020
13. 3. – 28. 6. 2020
3. 7. – 20. 9. 2020

Galerie Ambit

Smrčkův dům
Lidové výšivky ze sbírky
Emílie Fryšové (1840–1920)
Jihočeská lidová architektura

Netopýři tajemní a zranitelní
Jitka Štenclová: Metamorfózy
Pavel Matuška: Každodenní potěšení

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Bob Rakušan: Ztracené ostrovy

13. 5. – 31. 10. 2020

Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách

kalendárium výstav

Národní ústav lidové kultury

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany

31. 5. – 30. 9. 2020

Králické betlémy

22. 11. 2019 – 8. 11. 2020
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Markéta Škopková: Keramika
Orebité: 600 let

26. 5. – 4. 10. 2020
26. 5. – 4. 10. 2020

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

40 let výtvarné skupiny Úpice

Eva Jeníčková: Obrazy, fotografie
12. 6. – 19. 7. 2020
Malá autíčka sběratele Michala Cakla
z Lesonic
26. 6. – 11. 10. 2020
Jan Dočekal: Skutečnosti snů
24. 7. – 6. 9. 2020

Třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví
v Domě Štěpánka Netolického
Miloslav Nováček: Kresby a grafiky
Česko v Arktidě / Arktida v Česku
Výstava grafik Petra Palmy
a Zbyňka Hraby
Okolo Třeboně
sedUM	
Daniela Šafránková: Jihočeský ráj

15. 2. – 28. 6. 2020
7. 3. – 1. 7. 2020

Mykokosmos
Werkfušky
Atlas ptáků neobyčejných

5. 2. – 31. 7. 2020
5. 2. – 31. 7. 2020
5. 2. – 31. 7. 2020

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

2. 6. – 31. 12. 2020

Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět
obyčejného písku
28. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Osvobození 1945
12. 5. – 2. 8. 2020
Fotograf Rudolf Jenatschke
2. 6. 2020 – 14. 3. 2021
I knihy mají své osudy
19. 6. – 4. 10. 2020
Osvobození 1945

19. 5. – 2. 8. 2020

UJEP – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
O čem mluvíme, když mluvíme o rodině 28. 5. – 1. 7. 2020
Experiment Litinou
9. 6. – 1. 7. 2020
Parter: Open Space
23. 7. – 30. 8. 2020

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Kašpárku, hraj!

11. 5. – 13. 9. 2020

26. 5. – 11. 10. 2020

75 let od konce 2. světové války
na Vltavotýnsku

Příběh proměny muzea
Barevná inspirace

11. 5. – 31. 8. 2020

12. 3. – 26. 7. 2020
25. 5. 2020 – 3. 1. 2021
7. 8. – 1. 11. 2020

Galerie Slováckého muzea
Umění módy
Jitka Štenclová: Obrazy, kresby
Denisa Prošková: Ilustrace

13. 2. – 13. 9. 2020
13. 2. – 30. 8. 2020
13. 2. – 30. 8. 2020

Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě
1. 6. 2020 – 3. 1. 2021

11. 5. – 31. 10. 2020
4. 6. – 30. 9. 2020

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Čechoslováci v boji za vlast

15. 2. – 31. 10. 2020

Velká Bíteš
Městské muzeum ve Velké Bíteši
Velká Bíteš v období protektorátu

2. 6. – 31. 8. 2020

Velké Meziříčí
Muzeum Velké Meziříčí
28. 2. – 28. 6. 2020

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Veselské cechy a řemesla

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

3. 6. – 28. 6. 2020

Valtice
Národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny

Historické cukrárny

Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
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Nářez

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem

Litografie SŠUP

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn

Knihy džunglí

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum

Galerie pod radnicí

Současný evropský šperk
ze sbírek muzea
12. 5. – 12. 7. 2020
99 NEJ
19. 5. – 5. 7. 2020
René Hora: Moc X
10. 6. – 12. 7. 2020
Zkamenělý čas: Karel Votipka /
/ Šperkař a brusič drahokamů
10. 6. – 12. 7. 2020
Světélkování aneb Luminiscence
čili Studené světlo
1. 7. – 30. 12. 2020
Sluneční hodiny, umělecké transformace:
Sbírka MUDr. Jaromíra Adama
14. 7. – 30. 8. 2020
Historie zachycená na skle:
Skleněné negativy v muzejních sbírkách 16. 7. – 30. 8. 2020

Ateliér hmatového sochařství:
Podoby vína
Když ruce pracují srdcem
Karel Cudlín: Izrael

6. 6. – 28. 6. 2020

Zrcadlové bludiště na Větruši, Fibichova 392

10. 5. – 28. 6. 2020
3. 7. – 2. 8. 2020
5. 7. – 27. 9. 2020
5. 8. – 4. 10. 2020

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince

Příběh torza

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

11. 5. – 6. 9. 2020

Veselý Kopec
Muzeum v přírodě Vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec
Víte, že …
25. 5. – 31. 10. 2020
Masopustní obchůzky z Hlinecka aneb 10 let
světovým kulturním dědictvím
1. 7. – 31. 10. 2020

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Kočárky našich babiček a prababiček
Z Vídně na sever

12. 5. – 29. 8. 2020
2. 6. – 19. 9. 2020

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Svět kolem nás v okamžiku času
27. 2. – 6. 7. 2020
Střední Čechy, kolébka národních patronů 4. 6. – 26. 7. 2020
Představujeme Spolek pražských
výtvarných umělců
10. 7. – 27. 8. 2020

Festival knih Jana Bauera:
Výstava k 75. narozeninám
Čechy krásné, Čechy mé:
Fotografie Heleny Mašindové
Restaurované portréty ze sbírky muzea
Významné stavby z papíru: Nové modely
ze sbírky Davida Valenty z Vodňan

1. 3. – 21. 6. 2020
4. 5. – 30. 6. 2020
12. 5. – 28. 6. 2020
27. 6. – 28. 9. 2020

Muzeum (synagoga)
Víra pomáhá
Ivana Záleská: Obrazy

6. 6. – 16. 8. 2020
23. 8. – 30. 9. 2020

Vojna u Příbrami-Lešetice
Památník Vojna Lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
17. listopad 1939 a 1989
na Příbramsku
18. 11. 2019 – 31. 12. 2020
Poslední bitva 2. světové války v Evropě
u Slivice na Příbramsku
2. 1. – 31. 12. 2020

Volyně
Městské muzeum Volyně
Puškař Sylvestr Krnka
a jeho volyňský vynález
Ochotnická tahanice
Pěší turistika před sto lety

Nová stálá expozice: Grafický kabinet
Václava Hollara
Hrátky s penězi
Barevné proměny

od 12. května 2020
13. 2. – 30. 8. 2020
17. 6. – 2. 8. 2020

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Zbiroh a Zbirožáci aneb Co se do knihy
nevešlo
12. 5. – 30. 9. 2020
150 let Sokola ve Zbiroze
12. 5. – 30. 6. 2020

kalendárium výstav

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
20 let ateliéru Průmyslový design
FMK UTB ve Zlíně
26. 2. – 21. 6. 2020
Grafika starých mistrů ze zámku Buchlovice:
Nizozemské umění 16. a 17. století
4. 3. – 5. 7. 2020
Zlatý věk: Flámské a holandské malířství
16.–18. století ze sbírky AJG
18. 3. – 5. 7. 2020
Patrik Hábl: Synchronizace barvy
1. 7. – 13. 9. 2020
Rudolf Sandalo (1899–1980):
Vize modernosti
22. 7. – 13. 9. 2020

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
25. 10. 2019 – 24. 10. 2020
17. 11. 2019 – 30. 8. 2020
3. 6. – 6. 9. 2020

Vraclav
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Barokní areál
Barokní stavitelství

16. 5. – 27. 9. 2020

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Poklady muzea

16. 5. – 6. 9. 2020

26. 5. – 23. 9. 2020
2. 6. – 30. 8. 2020
16. 6. – 26. 7. 2020

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Velký svět malé železnice

5. 6. – 30. 8. 2020

Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a čsl. karosáři

11. 5. – 31. 12. 2020

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Výstava Spolku vojenské historie
1. 7. – 30. 9. 2020
50 let divadelní přehlídky
4. 8. 2019 – 31. 10. 2020

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Jan Rajlich jr.: 70 plakátů
Mincovní poklady v dějinách
Starého světa
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék
Holubí pošta

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Minoritský klášter
Daj-li mi medaili nebo nedaj-li… 11. 2. 2020 – 28. 2. 2021
Sopky v geologické historii
Moravy a Slezska
15. 5. – 30. 8. 2020

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Asanace města Vsetína
Až přiletí čáp
Krásy noční oblohy

Jako ze žurnálu
14. 1. – 13. 7. 2020
Baťův pedikér
14. 2. – 20. 9. 2020
Příběh železa aneb Železo v přírodě,
dějinách a experimentu
14. 2. 2020 – 10. 1. 2021
Krysáci
4. 7. – 27. 9. 2020

Dům umění
Milování v přírodě
Na vycházce v Podyjí
Bonum Opus: Premonstráti
v Louce (1190–2020)
Procitlé sklo: Tajemství šatovské
brusírny II.
Život aristokratických dětí
Tradice jedné hranice

5. 6. – 30. 9. 2020
5. 6. – 30. 9. 2020
26. 6. – 1. 11. 2020

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Prosit a Na zdraví!
Historie pohostinských zařízení
na Žacléřsku
Důl Jan Šverma ve fotografiích
Wernera Schmidta

Žamberk
Městské muzeum Žamberk

30. 6. – 15. 11. 2020
30. 6. – 18. 10. 2020
3. 7. – 30. 8. 2020

75 let od konce 2. světové války
Modely a modelářství

Nová stálá expozice: Dalekým severem
s Janem Eskymo Welzlem
od 12. května 2020

24. 7. – 1. 11. 2020

Znojemský hrad

12. 6. – 30. 8. 2020

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh

6. 2. – 12. 7. 2020
12. 5. – 6. 9. 2020

26. 5. – 30. 9. 2020
6. 6. – 25. 9. 2020

13. 6. – 4. 10. 2020
13. 6. – 30. 8. 2020

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Dámy a pánové, držte si klobouky

11. 6. – 23. 8. 2020

Křížova vila
Šikovné ruce našich babiček

26. 5. – 23. 8. 2020
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Stará papírna
Keramika trochu jinak

25. 6. – 23. 8. 2020

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum Žďár nad Sázavou
Plamenům navzdory: Minulost a přítomnost
obrazů na žďárské tvrzi
2. 6. – 2. 8. 2020

Zámek Žďár nad Sázavou – Muzeum nové generace
Včela: Cesta do včelího města

11. 5. – 31. 7. 2020

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

16. 5. – 1. 11. 2020

Žumberk
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Tvrz Žumberk
Znamení víry v krajině

12. 5. – 31. 10. 2020

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2020
Na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG.
Informace v něm slouží nejen k propagaci Vaší instituce, ale mají motivovat k návštěvě Vašeho města či regionu.
Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na http://
www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně
během celého roku 2020 na e-mail: adres@cz-museums.cz.
Věstník Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., 3/2020
Toto číslo vychází 17. června 2020. Náklad 1 000 ks. Periodicita šestkrát ročně.
Periodikum je registrováno MK ČR, reg. č. 8331, ISSN 1213-2152 (print), ISSN 2464-7837 (online).
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury.
Uzávěrka příštího čísla: 10. července 2020
Téma Věstníku AMG 4/2020: Muzea v nouzovém stavu
Kalendárium: Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. Uzávěrky podkladů pro rok 2020 jsou: 31. července, 30. září,
30. listopadu.
Redakce: Monika Benčová, Anna Komárková
Asociace muzeí a galerií ČR, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 Praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
Redakční rada: Luděk Beneš, Milena Burdychová, Eva Dittertová, Hana Dvořáková, Magdalena Elznicová Mikesková,
Zdeněk Freisleben, Hana Garncarzová, Jana Hutníková, Anna Komárková, Zita Suchánková
Grafická úprava čísla: Monika Benčová, Anna Komárková
Obálka: Paleontologické oddělení NM. Foto: Martin Frouz, archiv Přírodovědeckého muzea NM.
Pokyny pro autory
Věstník AMG přijímá články do všech rubrik, a to zejména: Příběh muzejního předmětu, 200 let českého muzejnictví,
Personálie, Recenze, Koho to napadlo, Z muzejních cest.
Maximální rozsah příspěvků je 4 500 znaků, u některých rubrik 8 000 znaků, vždy ale po domluvě s redakcí. Příspěvky
k tématu jsou omezeny rozsahem 6 000 znaků. Ke všem článkům zasílejte 2–3 fotografie v nejlepší možné kvalitě
(velikost alespoň 500 kB).
Předplatné
Věstník AMG je rozesílán zdarma všem členům AMG. Na e-mailové adrese redakce je možné objednat si předplatné:
300 Kč / rok včetně poštovného a balného (ročník – 6 čísel)
35 Kč / jeden výtisk + poštovné a balné 100 Kč
Na webových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz pod záložkou Věstník AMG jsou publikována všechna čísla
časopisu od roku 2002 ve formátu pdf. Archiv průběžně doplňujeme.
Inzerce
Zadní strana obálky, tisk barevný na spad:
A – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm).........................6 000 Kč
Vnitřní strana obálky, tisk barevný na spad:
B – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm).........................6 000 Kč
C – 1/2 strany (210 x 148 mm + spadávka 5 mm)......................... 4 000 Kč
Tělo časopisu, tisk barevný do zrcadla:
D – celá strana (180 x 236 mm)........................................................... 5 000 Kč
E – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 Kč
F – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 Kč
G – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 Kč
H – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 Kč
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Nabízíme Vám bezplatné zapůjčení sady systému testo 160 / Saveris 2
pro ověření stavu klimatu ve Vašich expozicích či depozitářích.

S monitorovacím systémem WLAN dataloggerů testo 160
máte podmínky okolního prostředí nenápadně, obsáhle
a odkudkoliv zcela pod kontrolou.
•
•
•
•

Naměřené
hodnoty
dostupné
kdekoliv.

Kontinuální sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření a koncentrace CO2
Malé rozměry přístroje a možnost individuální úpravy barvy krytu pouzdra
Rozsáhlé funkce alarmu (E-mail, SMS)
Systém WLAN dataloggerů testo 160 lze kombinovat se systémem testo Saveris 2

Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

foto Jakub Loula

Light first. Muzeum všemi smysly
Osvětlení nové stálé expozice Městského muzea Blatná

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

