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Z nesmělých počátků 
prestižní cenou

České muzejnictví vstupovalo do 21. století s celou 
řadou plánů, nadějí a cílů. Jednou z novinek, která 

měla pomoci zviditelnit muzea a galerie, byla i Národní 
soutěž muzeí Gloria musaealis. Naše instituce tak dostaly 
možnost představit své nejvýznamnější projekty v katego-
rii Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku nebo 
Muzejní počin roku. Z nesmělých začátků v roce 2002 se 
stala prestižní cena, které si váží každé oceněné muzeum 
a veřejnosti dává signál, co je hodno pozornosti.

Srovnáním přihlášených projektů od prvního, po zatím 
poslední XIX. ročník, můžeme sledovat, jakým obrovským 
pozitivním posunem česká muzea za tu dobu prošla. A to 
jak velká, tak i malá, místní nebo soukromá. Tradiční en-
tuziasmus a „srdcařství“ muzejníků bývají v poslední době 
podpořeny velkými finančními injekcemi, které umožnily 
rekonstruovat řadu muzejních budov, otevřít nové expo-
zice, postavit moderní depozitáře, digitalizovat sbírkové 
předměty či zpřístupnit mnohé programy pro veřejnost. 
Tyto prostředky, invence a nápaditost pracovníků muzeí 
a galerií ukazují, že lze vybudovat organizace na světové 
úrovni, pokud jsou pro to vytvořeny podmínky. Komisi 
soutěže Gloria musaealis tento muzejní boom přináší těž-
ké, ale zároveň i příjemné chvíle, když musí rozhodovat, 
které z kvalitních projektů dát na pomyslnou „bednu“. 
Mezi výstavami se ukazuje, že finance jsou sice důležité, ale 
bez potřebné vynalézavosti a zajímavých řešení se úspěchu 
dosahuje jen ztěžka. Stírají se i rozdíly mezi výstavními 
projekty a stálými expozicemi. Mnohé výstavy tak mohou 
předčít expozice, na které je vždy více prostředků ale 
i času. Markantní posun je mezi muzejními publikacemi. 
V počátcích soutěže byla výrazná diference mezi výstupy 
velkých a malých muzeí, a samozřejmě i finančními mož-
nostmi. V posledních letech se tyto rozdíly zcela setřely.
Každá přihlášená kniha či elektronické médium mají svoji 
kvalitu. Do daleko vetší šíře se rozprostřela i kategorie 
Muzejní počin roku, kam se nehlásí jen rekonstrukce 
budov či jejich novostavby, ale i projekty z oblasti práce 
s návštěvníkem, konzervace a dalšího zpracování sbírek. 

Ve všech soutěžních kategoriích se pak zvýšil počet 
přihlášených projektů. Hlásí se i více muzeí a galerií a na-
růstá také množství těch, které se chtějí zapojit do zápolení 
o ta nejlepší umístění vůbec poprvé.

Do dalších let lze Glorii musaealis popřát stálý přísun 
kvalitních projektů, neutuchající zájem o soutěžení ze 
strany muzeí a galerií a dostatečnou pozornost návštěv-
níků i médií.

Pavel Holman
Technické MuzeuM V Brně

Téma / Gloria musaealis 2019
 4 navzdory koronaviru se hodnotilo  
  / I. Chovančíková 
 6 výsledky XvIII. ročníku národní soutěže muzeí  
  Gloria musaealis 
 17 Pořadí prvních deseti míst
 18 Pohled porotkyně / R. Sedláková

Recenze
 20 expozice i pro opravdové amatéry  
  / J. vránková

Právní poradna amG
 21 Kurátoři a odpovědnost za škodu  
  / L. vašíček, Š. vašíčková
 22 názvosloví etnografických sbírek I
 23 Zápis z mimořádného zasedání Senátu amG

Personálie
 28 odešel numismatik a orientalista vlastimil novák  
  / J. militký

Zprávy
 28 Generální shromáždění modrého štítu online  
  / J. Součková
 29 nové vedenie ZmS / F. marcinová
 29 Celní kalendárium / m. Wecker
 30 Zprávy od Českého výboru ICom  
  / m. Lehmannová

Z konferencí
 31 angažovanost v muzeu / W. Stäbler
 32–42 Kalendárium výstav

Téma příštího čísla 6 /2020:

30 let 
AMG

Témata v roce 2021:

Věstník AMG 1/2021: 
Dobrovolníci v muzeu
Věstník AMG 2/2021: 
oceňování darů do muzeí
Věstník AMG 3/2021: 
Gloria musaealis 2020



4 Věstník AMG 5 /2020

Gloria musaealis 2019
Navzdory koronaviru 
se hodnotilo
IreNa ChOvaNčíkOvá
předsedkyně AMG

TéMA / GloriA MusAeAlis 2019
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Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis od roku 2002 oceňu-

je projekty v kategoriích Muzejní vý-
stava roku, Muzejní publikace roku 
a Muzejní počin roku. Tradičně je 
soutěži věnováno třetí číslo Věstníku 
AMG, avšak kvůli pandemii onemoc-
nění covid-19 je vše jinak. Je až k ne-
uvěření, co jeden virus dokáže. Pro 
naši generaci dosud nepoznaná krize 
ovlivnila a dosud ovlivňuje všechny 
oblasti našeho života. Přinutila nás 
přehodnotit vlastní priority. Připo-
mněla nesamozřejmost dobrého zdra-
ví a vzhledem k tomu, v jaké profesi 
působíme, i křehkost kultury a ekono-
mickou provázanost mnoha na první 
pohled nesouvisejících odvětví. V ne-
poslední řadě poukázala na důležitost 
mezilidských vztahů. Posuzovat, jak 
hluboce stále přítomná situace s právě 

probíhající recidivou ovlivní činnost 
muzeí a galerií do budoucna, je za-
tím předčasné. Na jaře jsme ale mohli 
konstatovat, že minimálně popřela 
klišé o muzejní ospalosti. Všichni jsme 
měli možnost sledovat, jak paměťové 
instituce ve snaze nepřijít o kontakt se 
svými návštěvníky přesouvají veškeré 
aktivity pro veřejnost do virtuálního 
prostoru. Muzejníci prokázali schop-
nost improvizace a v mnoha případech 
se již i dříve existujícím virtuálním 
počinům dostalo větší pozornosti. 

Pro XVIII. ročník Národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis znamenal 
nouzový stav v březnu 2020 především 
posunutí slavnostního vyhlášení vý-
sledků. Komise do uzavření muzejních 
institucí nestihla zhlédnout všechny 
soutěžní projekty a její hodnotící za-
sedání se tak uskutečnilo až ve dne 

9.–10. června 2020 na Sekretariátu 
AMG v Praze. Množství kvalitních 
přihlášek ve všech kategoriích posta-
vilo porotce do těžké pozice. Shodně 
konstatovali vyšší úroveň především 
přírodovědných expozic, kde byla 
interaktivita chytře zabudovaná do 
scénáře, výsledné instalace byly pro-
myšlené, celkově zajímavější, scé-
nograficky i esteticky přitažlivější. 
Komise potvrdila stoupající kvalitu 
výstupů menších regionálních muzeí. 
To vše zvyšovalo obtížnost konečného 
rozhodnutí při vědomí, že je poměřo-
váno více takto vynikajících projektů 
malých institucí, které třeba z per-
sonálních či ekonomických důvodů 
nebudou možná po několik dalších 
let moci nic podobného realizovat. 
S tím souvisí i poznatek, že v každém 
ročníku se objeví několik organiza-
cí, které se přihlásily vůbec poprvé, 
a jejich spektrum se i nadále rozši-
řuje. Přibyly skvělé výstavy a počiny, 
v případě publikací je stále složitější 
vybrat z tolika výtečných kusů ty nej-
lepší. Již nominaci do první desítky 
by naši kolegové a kolegyně tedy měli 
vnímat jako skutečně výrazný úspěch. 
Ostatně stačí si připomenout, že sou-
těžilo 87 projektů z 60 muzeí a gale-
rií. V kategorii Muzejní výstava roku 
2019 komise hodnotila 40 projektů, 
do Muzejní publikace roku 2019 se 
přihlásilo 30 projektů a v kategorii 
Muzejní počin roku 2019 jich bylo 17. 
Ukazuje to i na vzrůstající odbornou Slavnostní ceremoniál se odehrál ve Smetanově síni obecního domu
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prestiž soutěže, neboť ta čím dál tím 
více vyzdvihuje to nejlepší, co v našich 
muzeích a galeriích je. Představuje 
kvalitu nacházející se na místech ně-
kdy nečekaných a vždy přinese něco 
nového. Přihlášeným tak poskytuje 
lepší zpětnou vazbu a důvod dát i tím-
to způsobem o sobě vědět.

Slavnostní vyhlášení Cen Gloria 
musaealis se obvykle koná termínově 
co nejblíže Mezinárodnímu dni mu-
zeí, který si připomínáme 18. květ-
na. Tentokrát se však událo až v úterý 
6. října 2020 a s ohledem na aktuální 
situaci a mimořádná opatření bohužel 
bez přítomnosti diváků. Slavnostní 
ceremoniál byl v reálném čase strea-
mován na sociálních sítích. Záznam 
z vyhlášení výsledků XVIII. ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis můžete sledovat na Youtube ka-
nálu a Facebooku AMG. Koncepce 
programu ceremoniálu v posledních 
letech kladla důraz na představení 
určitého typu muzeí nebo některých 
segmentů muzejní práce. Letošní roč-
ník zdůraznil třicetileté trvání AMG, 
a proto byla jeho podoba výrazně ovliv-
něna 90. lety 20. století. Zároveň jsme 
neopomněli upozornit na plnoletost 
Národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis, jako dlouholetého významného 
projektu, ke kterému mají jeho orga-
nizátoři i partneři vřelý vztah. Prů-
běh vyhlášení ovlivnila všudypřítomná 
epidemická opatření, jež nás donuti-
la akci výrazně zjednodušit. Z téhož 

důvodu bylo vynecháno společenské 
setkání účastníků ceremoniálu, které 
ale bylo nahrazeno volným vstupem 
do Muzejního komplexu Národního 
muzea.

Současná podoba soutěže je vý-
sledkem mnohaleté a stále nekončí-
cí práce. Má potenciál, který jí dává 
schopnost vývoje a tím i dobré vyhlíd-
ky do dalších let. Nebylo by to možné 
bez dlouholeté systematické spoluprá-
ce se spolehlivými partnery. Těší nás 
jejich přízeň, všichni zaslouží naše 
poděkování a jsme rádi, že s námi 
zůstávají i v této nelehké době. Slav-
nostní vyhlášení výsledků XVIII. roč-
níku soutěže se konalo pod záštitou 
radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, 
památkové péče, výstavnictví a cestov-
ního ruchu Hany Třeštíkové. Partnery 
akce byly Obecní dům, a. s., Národní 
muzeum, Hlavní město Praha, Český 

rozhlas, AV Media, a. s., a Three Bro-
thers Production. Hlavním mediál-
ním partnerem se stala Česká televize, 
mediálními partnery Český rozhlas 
Dvojka a internetový portál a časo-
pis PROPAMÁTKY. Ve spolupráci 
s agenturou CzechTourism byly při-
praveny soupisy všech oceněných pro-
jektů za období 2002–2019 na portálu 
Kudyznudy.cz. Sekretariát AMG zno-
vu projevil schopnost zajistit dokonalý 
servis téměř za každé situace a velká 
pochvala tak patří i kolegyním Anně 
Komárkové, Monice Benčové a Ven-
dule Potůčkové Jurášové. Děkujeme 
naší obětavé komisi, kolegům a ko-
legyním z řad vyhlašovatelů i členům 
čestného výboru soutěže. A v nepo-
slední řadě děkujeme všem muzejním 
institucím i jejich zaměstnancům – 
konstatujeme s Renoirem: „Umění se 
učíme v muzeu.“

Hlavní mediální partner:Hlavní pořadatelé: Mediální partneři:

Spolupracující organizace:

Slavnostní vyhlášení XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis se konalo za podpory partnerů,  
kterým tímto ještě jednou velmi děkujeme!
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Předsedkyně amG a moderátoři slavnostního vyhlášení



6 Věstník AMG 5 /2020

TéMA / GloriA MusAeAlis 2019

výsledky XvIII. ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Do XVIII. ročníku soutěže přihlá-
silo 60 institucí celkem 87 pro-

jektů ve třech hlavních kategoriích. 
Nejpočetnější z nich se stala Muzejní 
výstava roku 2019 (40 projektů), ná-
sledovaná kategoriemi Muzejní pub-
likace roku 2019 (30 projektů) a Mu-
zejní počin roku 2019 (17 projektů). 
Celkem bylo oceněno 14 projektů. 
Ceny Gloria musaealis za rok 2019 

byly vyhlášeny v rámci slavnostního 
ceremoniálu v úterý 6. října 2020 
ve Smetanově síni Obecního domu 
v Praze. Akce byla živě streamována 
na sociálních sítích AMG. Podrobné 
informace jsou k dispozici na http://
www.gloriamusaealis.cz. Zástupcům 
oceněných institucí jsme položili dvě 
otázky. Za redakci Věstníku AMG se 
ptali členové odborné komise soutěže.

Muzejní výstava roku 2019

1. Jihočeské muzeum v českých Budějovicích:  
Nové expozice muzea

Cílem nové přírodovědné, archeolo-
gické a národopisné expozice bylo 
vytvořit autentické prostředí, do ně-
hož se návštěvníci pocitově přenesou, 
proniknou do prezentovaného děje, 
pochopí jeho dynamiku a souvislos-
ti. Prostorem tohoto objevování jsou 
jižní Čechy, jejich krajina, vegetace, 
vody, zvířena, klima a geologické zá-
klady. Divák se tak ocitne v rašelin-
ném lese nebo ve stepních partiích, 
v sálu vod nachází model řeky a může 

sledovat, jak se její tok mění v roč-
ních obdobích, na dioramatu může 
pozorovat život rybníka. Geologická 
partie uvádí do základů mineralogic-
kého systému a v působivém přehledu 
vyzdvihuje i typické minerály a horni-
ny, vč. nejzajímavějších kusů ze sbírky 
muzea. Archeologický oddíl přináší 
doklady z nejstarších období jihočes-
kého pravěku a představuje vývoj ob-
lasti do raného středověku. Etnogra-
fická prezentace čerpá z bohaté lidové 

kultury jižních Čech s jejich působi-
vou architekturou, půvabnými kro-
ji a oděvními součástmi, keramikou 
a jiným domácím náčiním. Vizuálně 
atraktivní instalace využívající inova-
tivním způsobem nejnovějších inter-
aktivních a multimediálních prvků 
zaujme široké spektrum návštěvníků.

1) objevili jste při archeologickém vý-
zkumu fragmenty textilií nebo vychází-
te z analogií kdesi v příznivém prostředí 
pro zachování organických materiálů? 
Prozradíte nám zdroje pro rekonstrukci 
oděvů?

onDŘeJ CHvoJKa, ArcheoloG: re-
konstrukci figurín pravěkých lidí provádě-
la nela korbelová, která vycházela jednak 
z dostupných informací (např. z publikace 
kariny Grömer), jednak z konzultací s od-
bornicí na archeologický textil Monikou 
konrádovou z Úop npÚ v Českých Bu-
dějovicích. V jižních Čechách bohužel 
nedisponujeme vhodnými nálezy oděvů 
a obuvi pro pravěká období, neboť vlivem 
kyselých půd se zde organické materiály 
rozpadají. prezentovaný textil je tedy vol-
nou analogií z dalších středoevropských 
regionů, nikoliv přesnou rekonstrukcí.

2) Část expozice je věnovaná geolo-
gii. Pocházejí všechny vystavené kusy 
z fondů muzea? Jak se instituci poda-
řilo nashromáždit takovou sbírku?

SanDRa venClovÁ, kurÁTorkA 
GeoloGie: Všechny předměty (mine-
rály, horniny, zkameněliny, tektity), kte-
rých je v expozici kolem 700, pocházejí 
z geologické sbírky Jihočeského muzea. 
cenných ukázek je vystaveno hned 
několik, ale asi nejvzácnější je soubor 
minerálů ze starého rudního revíru rati-
bořské hory – stará Vožice. obecně jsou 
prezentovány geologicky hezké příklady, 
jedná se ale pouze o malou část fondu. 
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naše sbírka totiž čítá kolem 25 000 kusů 
a její budování začalo již od vzniku muzea. 
zprvu neměla žádný ucelený charakter, 
systematičtější uspořádávání začalo až 
v 2. polovině 20. století. předměty byly 
získávány nákupy (především zahraniční 

vzorky), dary, ale i vlastním terénním vý-
zkumem muzejních geologů. Část fondu 
jsme získali převody z menších muzeí 
jihočeského regionu, jelikož zde třeba 
neměli odborníka a geologické sběry tak 
pro ně byly zbytečné.

2. Muzeum hlavního města Prahy: 
Chudá Praha: Lidé – Místa – Instituce (1781–1948) /   

             ePOS 257: Dýmová hora  

Výstava se věnovala nelehkému a spíše 
opomíjenému tématu chudoby a so-
ciálního vyloučení. Vedle odborně pří-
nosné historické části měla neobyčejně 
zajímavý druhý díl nazvaný „Příběh 
Dýmové hory“, který přibližoval for-
mou uměleckého průzkumu fungování 
bezdomovecké komunity v Praze na 
Třebešíně. Projekt se stal ojedinělým 
pohledem do skryté tváře života na 
okraji společnosti, sondou do každo-
denních zvyklostí lidí bez domova, je-
jich mentality i subjektivních pocitů. 
Vybízel tak k hlubší úvaze o našich 
postojích a hodnotách.

1) Jak podle vás dnes fungují bezdo-
movci? Jsou k tomuto životu donuce-
ni okolnostmi nebo je to jejich způsob 
existence, nezávislosti a svobody, kte-
rých se nechtějí vzdát?

ePoS 257, uMělec: Mezi lidmi bez do-
mova jsou značné rozdíly. V základním 
dělení rozlišujeme tzv. skryté a zjevné 
bezdomovectví. skrytým označujeme to, 
když mají lidé sice střechu nad hlavou 
a mají tedy „kde bydlet“, ale v takových 

podmínkách a na hraně své existence, 
že rozhodně nemůžeme mluvit o domo-
vě v podobě stabilního zázemí, ať už se 
jedná o různé azylové domy, přeplněné 
noclehárny nízkoprahových center nebo 
ubytovny. zjevné bezdomovectví oproti 
tomu znamená, že člověk žije a pobývá 
bezprostředně venku, ale i zde můžeme 
najít odlišnosti. někteří využívají centra 
pomoci a jsou tak svým způsobem na nich 
závislí. naopak existují tací, kteří se z prin-
cipu těmto místům vyhýbají a navštěvují 
je jen v nejkrajnějších případech, ať už 
z důvodu všemožných obav, studu, nebo 
právě kvůli vlastní hrdosti a pocitu svobo-
dy. dokud mají dostatek sil, raději strádají 

někde v křoví, protože žádost o pomocnou 
ruku chápou z velké části jako své poní-
žení. Jedná se o komplexní problemati-
ku, neexistuje žádné pravidlo, kdo a za 
jakých okolností se může stát člověkem 
bez domova. Většinou jde o kombinaci 
více faktorů. obecně platí, že bezdomovci 
stejně jako my touží po stabilním zázemí, 
jen ztratili možnosti či schopnosti toto 
přání naplnit. přesto se ale snaží, jak se dá.

Jana vIKToRÍnovÁ, kurÁTorkA 
VÝsTAVy: Bezdomovci se lidé stávají 
v situacích, ve kterých selhaly sociální 
systém a lidská solidarita. pokud bychom 
na bezdomovectví chtěli hledět jako na 
volbu, musíme si uvědomit, že je usku-
tečňována v extrémně tíživé životní fázi, 
do níž se člověk může dostat náhle a pře-
devším nepřipraven, v důsledku nepřízni-
vých okolností.

2) navázali jste s bezdomoveckou ko-
munitou bližší vztahy? a udržujete je 
i po skončení projektu?

ePoS 257: s lidmi kolem dýmové hory 
jsem ve stálém kontaktu od roku 2014. 
se spoustou z nich se znám natolik, že 
nás pojí jistý druh přátelství. zlomovým 
okamžikem nejen v tomto ohledu bylo, 
když jsem si na nějaký čas sám tento způ-
sob života vyzkoušel. nutno však říci, že 
jsem zde byl jen na návštěvě s vědomím, 
že se mám kam vrátit. Být bez domova 
znamená hlavně absenci sociálního zá-
zemí, a proto tím, co těmto lidem nejvíce 
pomáhá v jejich nelehké situaci, je udr-
žování pravidelného sociálního kontaktu 
mimo bezdomovecký svět.
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3. Technické muzeum v Brně: 
v těžkých dobách: Boje o hranice (1918–1919)  

Projekt upozornil na skutečnost, že 
vznik Československa doprovázela 
řada dramatických událostí. Mladý 
stát si musel svoji existenci uhájit 
i v ozbrojených konfliktech, zejmé-
na s Maďarskem a Polskem. Výsta-
va chtěla uctít památku lidí, kteří za 
novou republiku položili své životy. 
Pohraniční boje v letech 1918–1919 
prakticky vymizely ze všeobecného 
povědomí, přestože byly projevem 
obětavého vlastenectví. Jak se exis-
tovalo v bojových zónách, dokumen-
tovaly různorodé autentické exponáty 
i celá řada mnohdy unikátních foto-
grafií.

1) Proč jste u příležitosti 100. výročí 
vzniku Československa zpracovali prá-
vě toto téma?

JoSeF veČeŘa, nÁMěsTek pro 
odBor Vědy A Techniky: nedílnou 
součástí zrodu našeho státu byla i obrana 
a vymezování jeho hranic. Boje se rozho-
řely již na podzim 1918, kdy Maďarsko 
odmítlo uznat začlenění slovenska do 
právě vzniklého Čsr. na severu vypukl 
spor o Těšínsko, které si nárokovalo pol-
sko. Tvrdé střety trvaly až do srpna 1919. 
Ti, kteří přečkali válku, místo toho, aby 
se vrátili do bezpečí svých domovů a ke 
svým blízkým, byli nasazeni k zajištění 

suverenity nové republiky. V dnešní době 
je nezbytné vše znovu připomínat, ze-
jména pak mladým generacím. umírali 

totiž skuteční lidé, naši předkové a za 
naši svobodu! Výstavou jsme jim chtěli 
vzdát hold.

2) Jaké je hlavní sdělení, které jste 
chtěli předat veřejnosti?

JoSeF veČeŘa: Jsou dvě. první má 
spojitost se současností, neboť ochrana 
hranic je mnohem diskutovanější a aktu-
álnější téma než kdy dříve. Mezinárodní 
situace v některých koutech naší planety 
není jednoduchá. za suverenitu, svobo-
du a demokracii je nutné stále bojovat. 
Jejich znovunalezení, po případné ztrá-
tě, může stát mnoho sil i životů. Měli 
bychom to mít vždy na paměti! druhé, 
neméně důležité, je ohlédnutí se do his-
torie. poznání těžké doby, kterou museli 
naši předkové překonat. Vzpomínka na 
vojáky i civilisty, kterým nebylo dáno žít 
v míru a pokoji.

Zv láštní cena / Muzeum dr. aleše hrdličky: 
antropologická expozice

Muzeum připomnělo 150. výročí 
narození slavného humpoleckého 
rodáka novou expozicí. Připravilo 
naučnou instalaci členěnou dle jed-
notlivých antropologických disciplín 
s velkou vstřícností k návštěvníkům. 
V ústřední části lze sledovat vývoj člo-
věka a prostředí, v němž se v počátcích 

své existence pohyboval. Ilustrativní 
je i oddíl paleopatologie s viditelnými 
projevy zranění nebo nemocí našich 
dávných předků. 

Prezentace, na jejíž realizaci 
spolupracovala Česká antropologic-
ká společnost, je koncipována velmi 
názorně.
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1) v muzeu nabízíte k využití různá 
antropometrická měřidla. Co se u vás 
můžeme o sobě dozvědět?

voJTĚCH novÁK, kurÁTor: V expo-
zici je volně přístupný výškový metr a di-
gitální váha. zjištěná data zadají návštěv-
níci do speciálního programu, který jim 
vypočítá jejich body mass index (BMi), 
tj. číselný údaj ukazující podvýživu, nor-
mální váhu, nadváhu nebo obezitu. pro 
různé věkové skupiny jsou tyto hodno-
ty jiné, proto jsou součástí prezentace 
i srovnávací grafy. při hromadných výpra-
vách nebo komentovaných prohlídkách je 
možné vyzkoušet si další měřidla. přístroj 
oMron kromě váhy vypočítá množství 
tělesného tuku, viscerálního tuku, kos-
terní svaloviny, hodnotu klidového me-
tabolismu i BMi. Mechanickými měřidly 
lze zjistit rozměry jednotlivých částí těla, 
např. hlavy, pasu, nebo chodidla.

2) Celá léta jsme si namlouvali, že 
zápas s rasismem byl již vybojován. 
S  překvapením však sledujeme, jak 
tento fenomén zmítá současnou 
společností. Jak se s tímto tématem 
vyrovnává muzeum věnované vývoji 
člověka?

voJTĚCH novÁK: současní antropo-
logové vycházejí z hesla dr. Aleše hr-
dličky: „Veškeré lidstvo jednoho původu 
jest“. z jeho výzkumu vyplývá, že všichni 
lidé mají jednoho společného předka. 
i nejnovější studium ukazuje, že nic jako 
různé rasy či plemena neexistuje a že 
tento pohled je, alespoň na odborné 
úrovni, opravdu překonán. Variabilita 
naší populace je výsledkem adaptace 
lidského organismu k podmínkám pro-
středí, ve kterém po několik generací žije. 
V instalaci je to ukázáno na názorných 
příkladech.

k promýšlení souvislostí zdánlivě od-
lišných názorů, inspirací či vazeb.

1) Jak vyznívá konfrontace českého 
a světového umění? obstojí Josef má-
nes nebo emil Filla v dialogu s Pablem 
Picassem? Daří se tak pozvednout naše 
sebevědomí, jak jste si předsevzali?

veRonIKa HUlÍKovÁ, oTTo m. UR-
Ban, FIlIP WITTlICH, AuToři: na 
zásadní hodnocení je asi příliš brzy, pub-
likum (odborné i laické) se zatím s expo-
zicí sžívá. konfrontace místních umělců 
s těmi zahraničními je vnímána veskrze 
pozitivně. V několika případech jsme 
dokonce ze závěrečného výběru vyřadili 
mezinárodně zvučné jméno, protože se 
vedle domácího autora začalo ztrácet. 
Velmi příznivé reakce máme ze zahraničí. 
řada kolegů se diví, jak je možné, že se 
s tvorbou některých našich umělců ještě 
nesetkali. nejde jen o J. Mánesa nebo 
e. Fillu, ale i o A. Machka, B. knüpfera, 
M. pirnera, B. kubištu a další. otázka po-
zvednutí našeho sebevědomí se nezmění 
s jedním projektem. Je to dlouhodobý 
proces, ke kterému jsme chtěli přispět.

2) Dokážou pedagogové a edukátoři 
využít překvapivých spojení a ukázat 
bohatou různost uměleckých přístupů? 
nechybí jim souvislý výklad?

olDŘICH BYSTŘICKÝ A kolekTiV: 
hovoříme-li za edukátory, vnímáme insta-
laci v kontextu s dalšími expozicemi nG, 
které se také odklánějí od chronologic-
kého pojetí. reflektují současné badání 
a nahlížení na dějiny umění, jež se snaží 
upozornit na ošidnost a plochost definic 
různých ismů, z nichž pak vypadávají zá-
měry objednavatele, osobní poselství au-
tora či fenomény doby a další podstatné 
aspekty vzniku a existence uměleckých 
děl. expozice je členěna na tři hlavní ka-
pitoly (Člověk, svět a ideje). obsahuje 
také dvojice či trojice prací vybraných na 
základě podobnosti tematické, tvarové, 
barevné nebo kompoziční. na těchto vy-
pointovaných skupinách můžeme ukázat 
posun výrazových prostředků či zájmu 

Národní galerie v Praze: 
1796–1918: Umění dlouhého století

Cena Čestného výboru soutěže

Nová expozice, představující souhrn-
ně a ve vzájemném propojení sbírky 
českého a evropského umění, vyniká 
nejen rozsahem výběru, ale přede-
vším myšlenkově podnětnou koncepcí 
a často provokativní instalací. 

Autoři se vyhnuli klasickému li-
neárnímu výkladu dle stylů či vůdčích 
osobností a rozčlenili expozici do ně-
kolika tematických skupin. Vznikly 
tak mnohdy překvapivé konfronta-
ce uměleckých děl, které podněcují 
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o nové náměty v kontextu společenských 
proměn. u programů pro všechny stupně 
škol akcentujeme vrstevnatost interpre-
tace výtvarného počinu. uvědomujeme 
si, že je kladen důraz spíše na seznámení 
se s periodizací dějin umění. snažíme se 
proto ukázat i jiný úhel pohledu a rozvíjet 

kritické myšlení a kreativitu. pedagogy 
i studenty motivujeme, aby k nám při-
cházeli opakovaně. do budoucna bychom 
rádi připravili akreditované semináře, za-
měřené na problematiku výuky, které by 
měly pomoci lépe se zorientovat a po-
skytnout metodickou podporu.

Cena Českého výboru ICOM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze: 
Šílený hedvábník: Zika a Lída ascher / Textil a móda 

Značka Ascher byla u nás zcela ne-
známá, zatímco v západní Evropě či 
v zámoří se stala synonymem pro tex-
tilní design té nejvyšší kvality. Projekt 
výjimečný svým mezinárodním rozmě-
rem odkryl příběh pražských rodáků 
Ziky Aschera a jeho manželky Lídy, 
jejichž životy se odehrávaly na pozadí 
dramatických dějin 20. století. Výsta-
va, dvojjazyčná publikace a řada do-
provodných programů, vč. dvou filmů, 
byly výsledkem mnohaleté badatelské 
práce založené na intenzivní spoluprá-
ci s rodinnými příslušníky v Americe 
i řadou renomovaných institucí.

1) Co pro vás bylo prvotním impulsem 
pro zkoumání „fenoménu ascher“?

KonSTanTIna HlavÁČKovÁ, Ve-
doucÍ kurÁTorkA sBÍrky TeXTi-
lu 20. A 21. sToleTÍ: Byla to souhra 
mnoha okolností. základem se stal můj 
dlouhodobý zájem o tištěný textil české 

i zahraniční provenience. Vždy mě fas-
cinovala činnost textilních podnikatelů 
1. poloviny 20. století, mezi nimi pak 
především firmy sochor ve dvoře krá-
lové. zaujal mě také vývoj po 2. světové 
válce spjatý s Textilní tvorbou a Ústavem 
bytové a oděvní kultury a nacházení růz-
norodých paralel ve výrobních centrech 
západní evropy. rozhodujícím okamžikem 

bylo setkání s petrou Tonder, neteří ziky 
Aschera, která mi položila jednoduchou 
otázku: „nechcete udělat výstavu o zi-
kovi a lídě Ascherových?“ pochopitelně 
jsem řekla ano. Má odpověď však patřila 
do světa science-fiction, vždyť v muzejní 
sbírce upM nebyl jediný exponát se sig-
naturou Ascher. další významnou udá-
lostí se pak stalo moje setkání s petrem 
Ascherem v roce 2011 v new yorku.

2. Jak moc bylo obtížné navázat me-
zinárodní spolupráci na institucionál-
ní i osobní úrovni, zejména s rodinou 
ascherových?

KonSTanTIna HlavÁČKovÁ: rozví-
jet pracovní i přátelský kontakt s petrem 
Ascherem bylo lehké. Moje snaha se po-
tkala s jeho záměrem uspořádat výstavu 
o firmě svých rodičů. zpřístupnil mi ro-
dinný archiv obsahující mj. korespondenci 
s osobnostmi jako Matisse nebo delauny, 
a také celou textilní sbírku, ze které jsem 
mohla svobodně vybírat. k dispozici jsem 
měla i kolekci slavných Ascher squares. 
obtížnější bylo získat důvěru v britských 
muzeích, především v londýnském Vik-
toria and Albert Museum. spolupráce 
s touto institucí byla zásadní, protože 
v jejích kolekcích se nachází vedle Asche-
rových textilií i velké množství oděvů, kte-
ré nemohly v naší instalaci chybět. k vý-
znamné podpoře projektu se mi podařilo 
přesvědčit kurátorku textilní sbírky lesley 
Miller. daleko snadnější komunikace byla 
s městským muzeem v Manchesteru.
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Helena Koenigsmarková, Pavel mrkus a Konstantina Hlaváčková
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1. Muzeum umění Olomouc: 
karel z Lichtensteinu-Castelcorna (1624–1695) 

Muzejní publikace roku 2019

Dvousvazková monografie, které 
předcházely dvě velké výstavy, pre-
zentuje mimořádnou osobnost a dílo 
olomouckého biskupa, knížete, sbě-
ratele a mecenáše Karla z Lichten-
steinu-Castelcorna, jehož působení 
zasazuje do širokého kontextu středo-
evropských dějin a zároveň poukazu-
je na formování nové společnosti po 
skončení třicetileté války. Publikace 
reflektující výsledky čtyřletého vý-
zkumu muzea, Univerzity Palackého 
v Olomouci a Masarykovy univerzi-
ty v Brně, daleko překračují obvyklý 
charakter pojednání o historickém 
a kulturním přínosu duchovních elit 
17. století.

1) Jak byl na počátku projektu pro edi-
tory složitý  výběr autorů jednotlivých 
studií, aby tak mohli  v co největší míře 
naplnit svůj záměr?

mIRoSlav KInDl, VedoucÍ odBoru 
sTArého uMěnÍ: Výběr sám o sobě slo-
žitý nebyl. Věděli jsme, kdo se oblastmi, 
které nám přišly zásadní, zabývá. Mno-
hem složitější bylo stanovit jednotlivé 
okruhy, samozřejmě i s vědomím erudo-
vaných vědců. A zde jsme měli štěstí. 
pro všechna témata, kterými jsme chtěli 
výtvarnou kulturu, mecenát a historický 
kontext biskupa analyzovat a osvětlit, 
se nám podařilo badatele najít. Ti navíc 
zastupovali snad všechny generace, což 
spolupráci i výsledek pozitivně ovlivnilo. 

Ani jeden z autorů nabízenou spolupráci 
neodmítl. obtížné bylo definovat pojetí 
a s tím související strukturu svazků. Ve 
druhém to bylo například uchopení ideje 
„souborného uměleckého díla“. Věříme, 
že se nám povedlo vyřešit i tuto složitost, 
a že čtenář naše vyprávění ocení.

2) Bude váš výzkum dál pokračovat, 
příp. jakým směrem? Rozšíří se okruh 
témat nebo autorů?

mIRoSlav KInDl: Výzkum běží dál. 
Muzeum umění olomouc, které je správ-
cem sbírek Arcibiskupství olomoucké-
ho, se ve spolupráci s katedrou dějin 
umění univerzity palackého zabývá 
nejen osobností, ale i odkazem biskupa 
a jeho dobou. V současnosti analyzu-
jeme obrazovou sbírku karla z lichten-
steinu-castelcorna a  představíme jej 
v kontextu raně barokního sběratelství. 
hledáme díla, která se v průběhu 18. či 
19. století dostala někam jinam. To je 
ale jen část relevantní práce, na niž se 
zaměřujeme. především chceme pokra-
čovat v odborném zpracování osobností, 
sbírek a stavebních počinů olomouckých 
biskupů a arcibiskupů. Jako další nás 
čeká arcibiskup a kardinál Friedrich egon 
von Fürstenberg (1813–1892).

2. Národní technické muzeum: 
Fenomén ringhoffer: rodina, podnikání, politika

Obsáhlá publikace, která navázala 
na odbornou konferenci pořádanou 
v roce 2017, přináší komplexní pohled 
na historii rodiny Ringhofferů a její 
činnost v průmyslu, ale i v dalších ob-
lastech veřejného a kulturního života. 
Mapuje také v nebývalé šíři dosud ne-
známé či málo známé skutečnosti ze 
soukromí jednotlivých členů tohoto 
rodu. Stranou pozornosti nezůsta-
la sídla v Praze a vliv smíchovského 
podniku na urbanismus města, ani 

majetek v ringhofferském dominiu 
Kamenice-Štiřín. Kniha splácí dluh, 
který má naše společnost k význam-
ným podnikatelům působícím v čes-
kém prostředí. 

1) Jaké nové informace o Ringhoffe-
rových se vám při sestavování knihy 
podařilo najít?

mIloŠ HoŘeJŠ, ediTor puBlikA-
ce: rodinu jsme se snažili nahlédnout 
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z různých aspektů, a to nejen jako pod-
nikatele ve strojírenství, jak je většinou 
vnímá odborná veřejnost, ale také jako 
průkopníky v oblasti pivovarnictví či au-
tomobilismu. Firma Tatra zažila právě 
v období, kdy ji spoluvlastnili ringhof-
ferové, své největší technické i obchodní 
úspěchy. Výrazným způsobem utvářeli 
podobu krajiny na jihovýchod od prahy, 
kde si vytvořili vyhledávané místo svého 
pobytu. rodinné vily a zámky byly dokla-
dem jejich vytříbeného vkusu, přičemž na 
přestavbách se podílela řada význam-
ných umělců. na rozdíl od jiných podniků, 
které fungovaly po dvě či tři generace, 
u ringhofferů hovoříme o téměř 200le-
tém působení. každé nové pokolení navíc 

rozšířilo rodinný majetek i hospodářský 
vliv, což je poměrně unikátní.

2) Je jméno Ringhoffer vůbec mezi sou-
časníky známé?

mIloŠ HoŘeJŠ: u české veřejnosti bych 
povědomí o tomto rodu označil spíše za 
lokální. pamětníci starého smíchova si 
při návštěvě nákupního centra na Andělu, 
kde byla zachována čelní zeď jednoho 
z výrobních objektů ringhofferových stro-
jíren, možná vzpomenou na průmyslovou 
minulost této lokality. zřejmý je patriotis-
mus a vědomí odkazu rodiny v okolí jejích 
bývalých venkovských sídel ve Štiříně, 
v kamenici či ve Velkých popovicích.

3. Muzeum města Brna, p. o.: 
vize modernosti: rudolf Sandalo 1899–1980 

Poutavě napsaná publikace v česko-
-anglické mutaci osvětluje vůbec po-
prvé životní příběh umělce, jehož dílo 
patří k zásadním hodnotám v ději-
nách fotografie 20. století. Především 
jeho záběry brněnské moderní archi-
tektury byly často publikovány u nás 
i v zahraničí. Snímky Rudolfa San-
dala patří k nejcennějším konvolu-
tům v architektonické sbírce Muzea 
města Brna. Máloco se však vědělo 
o autorovi samotném. Monografie 
mapuje jeho bohatý život plný neče-
kaných zvratů. Nenechává stranou 
ani jeho kontroverzní chování v době 
2. světové války a po ní. Střídmá gra-
fická úprava knihy odpovídá Sanda-
lovu výtvarnému cítění.

1) Bylo pro vás při práci na monografii 
něco překvapivého, případně co?

DaGmaR ČeRnoUŠKovÁ, spolu-
AuTorkA puBlikAce, kurÁTorkA 
oddělenÍ děJin ArchiTekTury: pu-
blikace měla představit sandalovu práci, 
ale také jeho osobnost, o níž jsme však 
měli jen minimální poznatky. pečlivým 
studiem pramenů se z fotografa rudolfa 
sandala (1899–1980) vyrýsovala velmi 
zajímavá a rozporuplná postava. V Brně 
převzal otcův ateliér, později působil 
v praze a v Berlíně. Jeho spletité životní 
osudy vyústily až ve spolupráci s němec-
kými tajnými službami během 2. světové 
války, v zatčení sověty a pobyt v pracov-
ním táboře v polsku. posléze odešel do 

německa, kde opět fotografoval a patrně 
navázal kontakty se sovětskými tajnými 
službami, v letech 1965–1975 dokonce 
i s naší státní bezpečností. primární ale 
zůstává jeho dílo, které dnes patří ke svě-
tové špičce v oblasti fotografie moderní 
architektury.

2) Je vůbec možné sestavit úplný sou-
pis institucí, v jejichž sbírkách se San-
dalovy fotky vyskytují?

DaGmaR ČeRnoUŠKovÁ: nejvíce 
snímků se nachází v našem muzeu, a to 
v archivech jednotlivých architektů, se 
kterými spolupracoval. lze říci, že byl 
dvorním fotografem Bohuslava Fuchse, 
ernsta Wiesnera, často pracoval pro Jin-
dřicha kumpošta nebo Jana Víška, na 
slovensku pro Artúra szalatnaie. V Brně 
fotografoval vilu Tugendhat pro ludwiga 
Miese van der rohe a v Berlíně nové říš-
ské kancléřství pro Alberta speera. Jeho 
práce jsou uložené v řadě paměťových 
institucí i v soukromých sbírkách u nás, 
na slovensku, v německu či ve Velké 
Británii, a to opět převážně ve fondech 
architektů. Úplný soupis institucí tedy 
sestavit nelze, přičemž samostatná san-
dalova pozůstalost neexistuje.
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Zv láštní cena / Městské muzeum Skuteč: 
vojáci Skutečska (1914–1920)

Kniha je pohledem do historie regionu 
Skutečska a přibližuje osudy zdejších 
mužů, kteří působili v legionářských 
vojskách i rakousko-uherské armádě. 
Detailně popisuje příběhy šesti vojáků 
sestavené na základě jejich korespon-
dence, deníků či vzpomínek. Náročný 
průzkum, připomínající výročí 1. svě-
tové války, přinesl kompletní seznam 
legionářů a přehled padlých z místních 
obcí (Borek, Hněvětice, Lažany, Leša-
ny, Lhota u Skutče, Přibylov, Radčice, 
Skuteč, Skutíčko, Štěpánov, Zbožnov, 
Zhoř, Žďárec u Skutče). Publikace 
obsahuje také informace o vzniku a zá-
niku válečných pomníků v oblasti. 

1) Při studiu a přípravě publikace jste 
čerpali informace mj. od potomků vo-
jáků. Jaký byl jejich přístup, resp. spo-
lupráce s nimi?

lIBoR aKSleR, spoluAuTor puB-
likAce, řediTel MuzeA: V několika 
případech se jednalo přímo o detektivní 
pátrání. Výsledek stál ale rozhodně za 
námahu. u většiny ze čtyř desítek po-
tomků jsme se setkali s ochotou. začali 
s prohledáváním pozůstalostí a s radostí 
nám pak zapůjčili řadu fotografií, dopisů 
či dokonce deníkových zápisků. s potěše-
ním jsme sledovali i to, že některé z nich 
tato iniciativa nasměrovala k aktivní práci 
na širší genealogii svého rodu. 

2) Publikaci předcházely dvě výstavy 
uspořádané v letech 2014 a 2018. Díky 

nim jste do muzejní sbírky získali nové 
přírůstky. objevili jste v nich informace, 
jež ovlivnily vnímání celé problematiky? 
a co se nakonec stalo hlavním zdrojem 
vašeho výzkumu?

lIBoR aKSleR: Vnímání problematiky 
za pomoci nově získaných dokumentů 
ovlivňovalo hlavně emocionální rovinu. 
s nárůstem informací z dochovaných lis-
tin a při pohledu na fotografie se totiž do 

té doby pouhé jméno v dlouhém sezna-
mu náhle polidštilo, získalo tvář, příběh 
a vesměs trpký osud. naším prvotním 
záměrem bylo vytvořit databázi padlých 
mužů a těch, kteří se stali legionáři. 
s konkrétními příběhy ale chceme pra-
covat dál a doufám, že se je podaří při 
nějakém dalším výročí vhodně publikovat. 
určit, který zdroj byl tím nejzásadněj-
ším, není možné. každý přispěl určitým 
důležitým dílkem do skládačky obrázku 
života lidí, kteří po vylepení povolávacích 
rozkazů neměli na výběr.

1. Muzeum českého ráje v Turnově, p. o.: 
horolezectví: Z českého ráje na vrcholy světa 

Muzejní počin roku 2019

Architektonicky nápaditá rekonstruk-
ce a dostavba budovy muzea vytvo-
řila prostor pro mimořádně působi-
vou expozici, připomínající historii 
i současnost fenoménu, který se začal 

rozvíjet ve skalách zdejší oblasti. V zá-
sadě jednoduchý objekt se uvnitř pro-
měnil v horskou krajinu, pracující 
s výraznou symbolikou. Návštěvníci 
procházejí od vstupu postupně vzhůru 

viktor Dyk a Tap academy Prague
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a cestou se seznamují s jednotlivými 
horolezeckými potřebami a techni-
kami. V samostatné části jsou připo-
menuty významné momenty českého 
horolezectví. K výjimečným počinům 
patří neotřelé rozpohybování rozměr-
ného obrazu Pobití Sasíků pod Hru-
bou skálou od Mikoláše Alše, který byl 
doplněn vtipnými animacemi. 

1) Jaký byl při návrhu stavby a budo-
vání expozice vztah mezi architekty 
a muzejníky?

vlaDImÍRa JaKoUBĚovÁ, řediTel-
kA MuzeA: Tvář nové expozice je dílem 
architekta radima Babáka a designéra 
ondřeje Toboly. Jejich přístupem bylo 
zapojit nás do teamové spolupráce, vzá-
jemně si naslouchat a respektovat se. 
do transformace interiéru byla přidána 
i zásadní proměna přilehlých venkov-
ních prostor. přirozeně se tak vytvořilo 
centrum muzea, které čítá několik bu-
dov. předložený návrh se výrazně lišil od 
ostatních a v podstatě ihned pozitivně 

oslovil všechny zúčastněné. následo-
vala zpřesňující etapa projektu, kdy se 
začal formovat obsah expozice, včetně 
uspořádání textů, předmětů i multimédií. 
Všechny složky se snažily vzájemnou ko-
munikací dosáhnout zdařilého výsledku. 
celý proces trval téměř tři roky a pro-
bíhal v konstruktivní diskuzi i příjemné 
atmosféře.

2) Jak muzeum našlo architektonický 
ateliér?

vlaDImÍRa JaKoUBĚovÁ: V období, 
kdy jsme začali uvažovat o rekonstrukci 
budovy, a rozhodli se pro realizaci nové 
expozice, byl zřizovatelem osloven jeden 
ateliér. o rok později jsme se dohodli, 
že bychom nechali zpracovat ještě dvě 
studie kvůli posouzení, které řešení by 
zvolenému tématu a následnému pro-
vozu nejlépe odpovídalo. nejednalo se 
o architektonickou soutěž. oslovili jsme 
proto ještě dva subjekty, jejichž práci jsme 
znali. Vítězný návrh byl poté jednomyslně 
vybrán.

2. Městské muzeum a galerie hořice: 
rekonstrukce muzea a nová expozice Od kamene k soše

Celková obnova budovy muzea i její 
moderní přístavba umožnily vznik ex-
pozice, mapující pískovec jako umě-
lecko-řemeslný materiál, který má 
v Hořicích bohatou tradici. Muzejní 

komplex se stal součástí architekto-
nicky nově ztvárněného historického 
centra města. Rekonstrukce objektu 
zahrnovala úpravu fasády, zajímavé 
interiérové řešení a citlivé začlenění 

multimediálních prvků v nové insta-
laci. Rozsáhlý projekt může sloužit 
za příklad dokonalé spolupráce pra-
covníků domácí instituce, architek-
tů a samosprávných orgánů, včetně 
vyhledání vhodného zahraničního 
partnera. 

1) Úspěšně dokončené dílo je výsled-
kem mimořádného zaujetí a nasazení 
mnoha složek. Jak velkou roli v tom 
hraje skutečnost, že Hořice s bohatou 
kulturní tradicí si ji stále udržují a záro-
veň se snaží hledat nové cesty?

olDŘIŠKa TomÍČKovÁ, hisToriČkA 
A puBlicisTkA: hořice mají bohatou 
historii i množství památek, což je potě-
šující, ale i zavazující. ne náhodou bývají 
nazývány „městem kamenné krásy”. kva-
litní pískovec, jehož těžba a zpracování 
přinášely obživu mnoha generacím, zane-
chal odraz v krajině i v lidském povědomí. 
kámen byl využíván pro práce sochař-
ské i v rámci stavebnictví. dokladem je 
novorenesanční budova našeho muzea. 
logickým vyústěním kamenosochařské 
tradice bylo založení c. k. odborné školy 
pro zpracování kamene. Vznikla zde Ga-
lerie plastik, jejíž sbírky obsahují cenná 
díla. Mimořádné kulturní prostředí přilá-
kalo mnohé umělce. novodobou tradicí 
jsou mezinárodní sochařská symposia. To 
vše měli zajisté v rámci česko-polského 
projektu s názvem „cesta kamene” na 
paměti představitelé města, památkáři, 
architekti a pracovníci muzea při náročné 
rekonstrukci muzejní budovy i tvorbě nové 
expozice.

2) Jak funguje spolupráce muzea s ka-
menosochařskou školou a se Spolkem 
Hořické sochařské symposium?

olDŘIŠKa TomÍČKovÁ: spolupráce 
s hořickou školou fungovala od samého 
počátku, neboť instituce byly založeny 
přibližně ve stejné době. V prostředí školy 
se zrodila myšlenka na vznik podkrko-
nošského průmyslového muzea a Gale-
rie plastik, které byly později přičleněny 
k hořickému muzeu. V rámci přípravy 
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expozice škola ochotně zapůjčila řadu 
exponátů a  některé z nich pomohla 
zrestaurovat. Ve svých provozech umož-
nila natočit i informační video o sochař-
ských reprodukčních technikách, které 
je v nové instalaci promítáno. Výstavy 

učitelů a žáků jsou u nás samozřejmostí. 
Úspěšně probíhá spolupráce se spolkem 
hořické sochařské symposium, ať již po 
stránce odborné přípravy, tlumočnické 
pomoci, publikační a výstavní činnosti 
nebo osobních kontaktů s účastníky.

3. Národní zemědělské muzeum, s. p. o.: 
Modernizace areálu ve valticích a nové expozice 

Renovací a dostavbou byl vytvořen 
objekt, který doslova od sklepa až po 
půdu splňuje náročné požadavky na 
ochranu a prezentaci muzejních sbí-
rek. Součástí projektu bylo i vybudo-
vání scénograficky zajímavě řešených 
expozic krajinářství, sadovnictví a vi-
nařství s využitím principů zážitkové 
pedagogiky. Modernizace areálu spo-
čívala také v rekonstrukci depozitářů, 
vytvoření nových konzervátorských 
dílen a ve vybudování bezbariérového 
přístupu. To vše umožňuje komplexní 
fungování muzea 21. století. 

1) expozice obsahuje celou řadu inter-
aktivních prvků. využívají je více děti 
nebo dospělí?

vIlÉm KŘeČeK, řediTel nzM VAlTi-
ce: interaktivní prvky v našich expozicích 
jsou uzpůsobené pro všechny věkové ka-
tegorie. nejčastěji jsou to dotykové ob-
razovky s různými druhy kvízů, např. po-
znávání stromů, druhů vína nebo práce 

na vinici během roku. především pro děti 
jsou určené panely se zvuky ptáků typic-
kých pro jednotlivé biotopy, průchod liščí 
norou nebo kinestetická lávka mokřadem. 
dospělí si oblíbili baňky s vůněmi jednot-
livých odrůd vín v místnosti věnované 
degustaci.

2) muzeum leží blízko hranic s Rakous-
kem. existuje nebo se plánuje nějaká 
přeshraniční spolupráce?

vIlÉm KŘeČeK: Tato spolupráce exis-
tovala na pobočce ve Valticích již v minu-
losti, před vybudováním nových expozic. 
po otevření byly obnoveny kontakty s ra-
kouskými partnery, především se školami, 
které využívají naše lektorské programy. 
Ty jsou nyní uzpůsobené pro mateřské, 
základní i střední školy. spojení se za-
hraničím se samozřejmě snažíme dále 
rozvíjet.
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Antropologický, forenzní a historický 
výzkum mumifikovaného těla šlechti-
ce a dobrodruha Františka Trencka 
se stal zdrojem informací k poznání 
života elitního vojáka 18. století. Jed-
ním z výstupů projektu byla i výstava, 
která představila mimo jiné zrekon-
struovanou postavu a tvář barona. 
Díky nejmodernějším technologiím 

animace byly navíc oživeny bezmála 
300 let staré scény z vězení na Špil-
berku. 

1) Celé to začalo prstem a skončilo 
obrovským množstvím informací a po-
čítačovým ztvárněním osoby barona 
Trencka. Splnila jeho podoba vaše 
očekávání?

Zv láštní cena / Muzeum města Brna, p. o.: 
Baron Trenck: Nová tvář legendy

PeTR vaCHŮT, nÁMěsTek pro od-
Bornou ČinnosT: očekávání byla 
splněna tak na 90 %. Vzhledem k za-
chovalosti měkkých tkání mumie jsme 
doufali, že se podaří objevit např. drobné 
jizvy či jiná poranění na povrchu těla. nic 
takového jsme ale na kůži nenašli. Také 
jsme nezjistili přesnou příčinu smrti baron 
Trencka. dle historických zpráv zemřel na 
komplikace s vnitřními orgány (zřejmě 
zánět ledvin), ty se ovšem rozložily ještě 
před nástupem mumifikace a nedochova-
ly se. Tuto otázku tedy musíme ponechat 
otevřenou dalším generacím badatelů.

2) Jak na váš záměr reagovaly zainte-
resované instituce?

PeTR vaCHŮT: Můžeme říct, že jmé-
no Františka Trencka doslova „otevírá 
dveře”. Jeho tajemstvími a legendami 
opředená osobnost přesahuje hranice 
času a prostoru a dodnes vyvolává zvě-
davost i emoce. Všech zhruba 20 insti-
tucí podílejících se postupně na projektu 
nám od začátku vycházelo maximálně 
vstříc. opravdu jsme nikde neslyšeli „ne, 
to nejde”. díky tomu se podařilo sestavit 
nezvykle širokou multioborovou skupinu 
řešitelů, která dokázala velmi kreativně 
a efektivně spolupracovat.

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis!

od 1. ledna 2020 probíhá XIX. ročník soutěže. základní podmínky pro přihlášení se i další 
informace naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz. 

nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů a konzultaci při zpracování přihlášky. 
dejte nám vědět o svém záměru se přihlásit a neodkládejte vše na poslední měsíce soutěžního 
ročníku! 

Sekretariát národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Mgr. Monika Benčová, tajemnice soutěže
Tel.: +420 224 210 037 
Mobil: +420 736 438 611
e-mail: gloria@cz-museums.cz
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Pořadí prvních deseti míst
v XVIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Muzejní výstava roku 2019

1. Jihočeské muzeum v Českých 
Budějovicích; nové expozice 
muzea

2. muzeum hlavního města Prahy; 
chudá praha: lidé – Místa – 
instituce (1781–1948) / epos 
257: dýmová hora

3. Technické muzeum v Brně; 
V těžkých dobách: Boje o hranice 
(1918–1919)

4. národní galerie v Praze;  
1796–1918: umění dlouhého 
století

5. muzeum Beskyd Frýdek-místek, 
p. o.; Beskydy: příroda a lidé

6. Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze; Šílený hedvábník: zika 
a lída Ascher / Textil a móda

7. muzeum Blanenska, p. o.; 
Blanenská umělecká litina: 
od dělové koule k antickým sochám

8. muzeum dr. aleše Hrdličky; 
Antropologická expozice

9. Regionální muzeum 
v Teplicích, p. o.; umění v nouzi!? 
/ kunst in not!?

10. Podbrdské muzeum v Rožmitále 
pod Třemšínem; karel daniel 
Gangloff: Český Archimedes

Muzejní publikace roku 2019

1. muzeum umění olomouc; karel 
z lichtensteinu-castelcorna 
(1624–1695)

2. národní technické muzeum; 
Fenomén ringhoffer: rodina, 
podnikání, politika

3. muzeum města Brna, p. o.; 
Vize modernosti: rudolf sandalo 
1899–1980

4. Technické muzeum v Brně; Český 
granát: historie, identifikace 
a zpracování v kontextu muzejních 
sbírek

5. Západočeské muzeum 
v Plzni, p. o.; Jan koula: 
novorenesančník a vlastimil / 
/ užité umění v tvorbě architekta 
19. století

6. městské muzeum Skuteč; Vojáci 
skutečska (1914–1920)

7. Uměleckoprůmyslové museum 
v Praze; Šílený hedvábník: zika 
a lída Ascher / Textil a móda

8. národní technické muzeum; 
Automobil v českých zemích: 
projížďka českou historií 
v automobilech ze sbírek nTM

9. muzeum Blanenska, p. o.;  
po stopách blanenské umělecké 
litiny

10. Galerie Klatovy / Klenová, p. o.; 
karel Šlenger

Muzejní počin roku 2019

1. muzeum Českého ráje 
v Turnově, p. o.; horolezectví: 
z Českého ráje na vrcholy světa

2. městské muzeum a galerie 
Hořice; rekonstrukce muzea a nová 
expozice Od kamene k soše

3. národní zemědělské muzeum, 
s. p. o.; Modernizace areálu ve 
Valticích a nové expozice 

4. muzeum vysočiny Třebíč, p. o.; 
centrum tradiční lidové kultury

5. muzeum města Brna, p. o.; Baron 
Trenck: nová tvář legendy

6. muzeum vysočiny Jihlava, p. o.; 
hrad roštejn: rekonstrukce 
a zpřístupnění nových expozic

7. národní technické muzeum; 
statika hrou

8. muzeum města Brna, p. o.; emil 
pirchan: „Malerfürst“ brněnské 
okružní třídy

9. Jihomoravské muzeum ve 
Znojmě, p. o.; revitalizace 
zadní části minoritského kláštera 
a expozice lapidárium

10. muzeum hlavního města Prahy; 
praha 1606: Multimediální pohled 
na město rudolfa ii.
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Předseda představenstva obecního domu předával ocenění nejlepším publikacím
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Pohled porotkyně 
raDOMíra SeDLákOvá
ČlenkA koMise nÁrodnÍ souTěže MuzeÍ GloriA MusAeAlis

Na úvod musím přiznat, že se v po-
rotě stále cítím být nováčkem. 

Již čtvrtým rokem jsem překvapována 
tím, jaké výstavy se dělají v muzeích 
a galeriích po celém Česku; návštěva 
každé je pro mne obohacením, i když 
někdy ta zkušenost není zrovna nej-
lepší. To se však děje zřídkakdy, ale 
i to je zajímavé. K dispozici je jen 
omezený počet odměn, já bych však 
ocenila každého, kdo se do soutěže 
přihlásí. Před prací každého muzejní-
ka je zapotřebí smeknout a poděkovat. 
Výchozí podmínky, v nichž se soutě-
žící projekty rodí, jsou dosti nerovné. 
Z každého představení výstupu je vždy 
jasné, že je vše připravováno se snahou 
o nejlepší výsledek. 

Mám se zamyslet nad XVIII. roč-
níkem soutěže, jehož konec pozna-
menala koronavirová karanténa. Jeho 
vyhlášení bylo nutné odložit a nechat 
všechny v napětí čekat až do října. Byl 
to ročník dosti úrodný, prací se při-
hlásilo celkem 87. Kategorie Muzejní 
počin roku mne překvapuje svou roz-
manitostí, vejde se do ní rekonstrukce 
objektu, edukační program i ojedinělý 

badatelský úkol. Ne že by zbývající 
dvě kategorie byly jednotvárné. Asi 
jen málokdo si uvědomuje tematický 
rozsah publikací, které muzejní insti-
tuce vydávají, přičemž zdaleka nejde 
jen o výstavní katalogy. O rozmani-
tosti jednotlivých výstav není třeba 
se zmiňovat, což není jen záležitost 
aktuálního ročníku.

Začnu tím, co mne trochu mr-
zelo. Chyběly mi projekty některých 
tzv. velkých institucí, které do soutěže 
nevstupují. Snad se nechtějí s nikým 
srovnávat; přijde mi to však dost ne-
uvážené. Bylo mi také líto, že na vý-
stavách je často vidět, když se skvělý 
nápad v realizaci potýká, zvlášť v ma-
lých muzeích, s nedostatkem peněz. 
Kvůli tomu se recyklují prvky fundusu 
(nemusel by být zcela nový, ale nějaké 
oživení by stálo za to; typizované vit-
ríny nejsou vždy nejlepším řešením, 
což však není výtka směřující k muzej-
ním pracovníkům). Občas také chybí 
výstavní architekt (ne že by byl vždy 
zárukou dobrého řešení). Muzea při-
hlašují své projekty na poslední chví-
li; nejen pro porotu by bylo mnohem 

výhodnější, kdyby je hlásily co nejblíže 
vernisáži.

Lépe se píše (a jistě také čte) 
o tom, co mne letos potěšilo. Přede-
vším skutečně neuvěřitelná rozmani-
tost muzejních aktivit ve všech třech 
kategoriích. Mnohé instituce získaly 
pěkně zrekonstruované budovy nebo 
jejich části (v Táboře, v Hořicích, ve 
Valticích), obnovené expozice (v Ho-
řicích, na Roštejně), v Sokolově byly 
objeveny základy původní tvrze, v Tur-
nově vybudovali zcela novou přístavbu. 
K výročí sametové revoluce vznikla ná-
paditá úniková hra v Oblastním muzeu 
v Chomutově. Ta spadá do kategorie 
počinů orientovaných především na 
mladé návštěvníky, podobně jako Sta-
tika hrou v NTM, Za markraběte Jošta 
v MMB či samostatný edukační pro-
gram Architektura 10x jinak. Zajímavý 
byl projekt, kdy ve spolupráci muzejní-
ků a lékařů oživl přímo na Špilberku 
proslulý baron Trenck. Možná nečeka-
ně ne jako výstava, ale právě jako počin 
byly ukázány práce Emila Pirchana, 
opomíjeného malíře brněnských ofi-
cialit. Poutavé bylo oživení historické 
veduty z roku 1606, kde díky počíta-
čové animaci a ojedinělému programu 
lze vstoupit do dějů dávné Prahy.nová expozice Statikou hrou v Centru stavitelského dědictví Plasy

Projekt Za markraběte Jošta v muzeu 
města Brna
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Mezi publikacemi na prvních mís-
tech stojí katalogy, byť ne vždy výstav 
právě probíhajících. Obvykle je v tom 
problém postupného financování, tak-
že přihlášky se nevejdou do jednoho 
soutěžního ročníku. Šílený hedvábník 
v UPM a Sbírky a sběratelé v ZČG 
byly výjimkou potvrzující pravidlo. 
Katalogy však už dávno nejsou jen 
stručným přehledem exponátů, vět-
šina z nich jsou dnes samostatné knihy 
s velkým badatelským zázemím. Pro-
bírat se publikacemi roku 2019 byla 
čirá radost z krásných svazků i pou-
tavých témat. Ocenit je třeba velkou 
pozornost, kterou muzea věnují svým 
regionům a postupně i jejich význam-
ným osobnostem a událostem. Jednu 
výjimku si neodpustím uvést, a to pu-
blikaci věnovanou málo připomínané 
světové výstavě „EXPO 39” v New 
Yorku, resp. jednomu jejímu expo-
nátu Ztracenému dioramatu (ZČM). 
Přiznávám, že kdybych mohla, odnes-
la bych si všechny soutěžící knihy do 
své knihovny (byť na některé z nich 
bych potřebovala bytelný pulpit, jako 
na Sandala, či dokonce dva, jako na 
„Castelcorna“).

Nechávám-li si na konec svého 
textu výstavy, je to nejen proto, že jich 
bylo početně nejvíc, přitom v rozsahu 
od jedné místnosti až po celá patra. 
I tady je oslňující rozmanitost, která 
by mne, v případě možnosti zastavit 
čas, vedla znovu k putování napříč 
Českem. U většiny projektů platí, 
že vidět je jednou nestačí. Dokážou 
v sobě odhalovat další a další vrstvy 
vjemů, prožitků a poznatků. Nejde 
jen o výstavy tzv. špičkové, z institu-
cí, u nichž se kvalitní výstup a priori 
předpokládá. V NG je samozřejmostí, 
že dílo Václava Hollara či expozice 
Dlouhé století prostě musí být přitaž-
livé. V UPM prezentace Ziky a Lídy 
Ascherových nemůže být zklamáním. 
Dovoluji si zde vyzdvihnout alespoň 
některé další výstavy, např. „Umě-
ní v nouzi?!“ v Regionálním muzeu 
v Teplicích, která připomněla počátek 
30. let, kdy pro podporu německých 

výtvarných umělců vznikla Sekce pro 
výtvarné umění Teplice-Šanov; „Lavu-
tara: Cestami romských muzikantů“ 
z MRK, která nejen ukázala, ale také 
dala příležitost vyslechnout si zlom-
ky z bohatství romské hudby; „Ženy 
na poště“ z Poštovního muzea, kde si 
bylo možné uvědomit, že dnešní si-
tuace, kdy je pošta tak výrazně žen-
skou záležitostí, vůbec nebyla kdysi 
samozřejmostí a být pošťákem byla 
výsada. Zapomenout by se nemělo 
ani na „Rozum versus cit“ v Krajské 
galerii výtvarného umění ve Zlíně, 
která připomínala tradici baťovské 

Školy umění a jejího přínosu k rozvoji 
průmyslového designu; inspirativní je 
dodnes. V Muzeu Beskyd mne zaujal 
program, výtvarně zajímavým způ-
sobem představující proměnu zdejší 
krajiny, a nebylo to na koukání zrovna 
optimistické. Moravské zemské muze-
um upoutalo krásou afrického umě-
ní a jeho vlivem na současnou malbu 
i plastiku. 

Mám obavu, že bych tu nako-
nec vlastně postupně vypsala všech-
ny v roce 2019 přihlášené projekty 
a stejně už jsem překročila stanovený 
rozsah.

výstava „Rozum versus cit“ v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně
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Členové komise XvIII. ročníku národní soutěže muzeí Gloria musaealis
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expozice i pro opravdové 
amatéry
JaNa vráNkOvá
indiViduÁlnÍ ČlenkA AMG

Do muzeí chodím ráda, do galerií 
ještě raději. Způsobu prezenta-

ce si všímám vždycky. Vyprávět bych 
mohla o krásných instalacích s popis-
ky nesmyslnými, nečitelnými, nebo 
umístěnými 20 cm od země. Na ně-
kterých velkých výstavách bývalo dob-
rým zvykem umisťovat artefakty tak, 
že jste se museli točit v kruhu a ne-
tušili pak, kterým směrem máte po-
kračovat, abyste sledovali dané téma. 
A nakonec jste si nebyli jistí, jestli jste 
nějakou část nevynechali. Postupně se 
situace zlepšuje a profesionální histo-
rici umění zpravidla už myslí nejen na 
svou odbornost, ale i na návštěvníky.

Místo, které je pro milovníky 
starého umění opravdu vhodně při-
praveno, je Schwarzenberský palác. 
Expozice Staří mistři ukazuje široký 
záběr umění renesance a baroka ze 
sbírek Národní galerie v Praze. Ty 
jsou prezentovány tak, aby seznámily 
nejen s předními českými malíři, ale 

i s dobovým a evropským kontextem. 
To je v současnosti hodně důležité. 
Monografické výstavy jsou časté, sou-
vislosti však prezentovány vzácněji. 
Nemusím jistě připomínat, že vlaste-
nectví, jak ho dnes vnímáme, je vyná-
lezem 19. století.

Spojitosti jsou pro návštěvníky dů-
ležité. Obrazy se tenkrát často umisťo-
valy do krásných nových budov, sochy 
byly instalovány do kostelů, na průčelí 
i na veřejná prostranství. To připo-
míná občasná možnost vyhlédnout 
oknem na město s řadou barokních 
staveb.

Prohlídka expozice začíná ve 
2. patře renesančním sálem, jemuž do-
minuje Dürerova Růžencová slavnost 
s velmi dobrým a příjemným osvětle-
ním skleněným stropem. 

V dalších místnostech trochu pře-
kvapí neobvyklé umístění obrazů na 
černé ocelově působící panely. Výho-
dou je, že barevnost děl tak vynikne 

lépe než na zdech výrazných odstínů. 
Několikrát jsou plochy pokryty mal-
bami v množství větším než malém 
a evokují tak kunstkabinety. Popisky 
jsou umístěné na dolním okraji pa-
nelů, což by bylo velmi nízko k po-
hodlnému čtení, kdyby ovšem nebyly 
na vodorovné liště a dostatečně velké 
i kontrastní.

Instalaci vhodně doplňují desky 
s vysvětlením způsobu malby. Pozoru-
hodné jsou přidané artefakty k obrazu 
Rodina řezače drahokamů Dionysia 
Miseroniho a jeho rodiny. Zobraze-
ní poháru z této malby a ukázky ka-
menů, které řezač opracovával ve své 
dílně, potěší nejen mládež, pro niž je 
určen „kvíz“ na zadní straně pane-
lu. Významnost osoby zpodobněného 
umělce dokresluje pohled z okna, od-
kud můžeme vidět Pražský hrad, kde 
sídlil nejvýznamnější řezačův zákaz-
ník. U tohoto exponátu je propojení 
souvislostí dovedeno nejdál.

Nejen starší návštěvníci uvíta-
jí občasnou možnost se posadit. Vý-
borně to je využito v místě, kde jsou 
k použití křesla, ze kterých je možno 
zahlédnout i zdobnou fasádu Arcibis-
kupského paláce. 

Umístění pouhých dvou obrazů 
v Orfeově sále, bohatě dekorovaném 
freskami, je vynikající nápad. Roz-
místěné sochy ladí s nástěnnou výzdo-
bou. „Temná komora“ pro Rubense 
podtrhuje jeho vzácnost a umožňuje 
soustředěné pozorování.

Místnost, ve které je zdůrazněno 
náboženské téma sochami a malbami 
svatých, doplňuje výhled na Marián-
ský sloup uprostřed Hradčanského 
náměstí. Malý tunel v panelu před 
oknem a popisek s věcnou informací 
napomáhají k uvědomění si souvislos-
tí. Propojení prezentovaných mistrů 
se starou Prahou zde dosahuje doko-
nalosti.

Se vstupem do Velkého sálu končí 
černé pozadí, panely v něm sahají až 
ke stropu a vytvářejí členitý klenu-
tý prostor pro vystavení vrcholných 
barokních děl: Brandl, Brokoff, atd. 

Amatér = původní význam milovník, člověk, pro nějž je určitá činnost koníčkem

Fo
to

: A
rc

hi
v 

N
G



Věstník AMG 5 /2020 21 

recenze

Kvalitní osvětlení odrazem od stropu 
nezpůsobuje odlesky a umožňuje dob-
ré pozorování vzácných prací.

Odtud je možné vstoupit do ně-
kolika menších místností. Neobvyk-
lý je prostor s ležící sochou Krista. 
„Ohromná“ skulptura umučeného 
Ježíše s řadou civilních portrétů shlí-
žejících z jedné stěny a na protější 
sv. Simeon od Petra Brandla vzbuzují 
neobyčejně silné emoce. Tato nezvyklá 
sestava působí mocně a překvapivě. Vy-
volává polemiku od otevření expozice.

Třetí část prohlídky v přízemí je 
pojednána opět jinak. Na pohled sy-
rově bílé stěny a trochu bludiště nutí 

návštěvníka, už velmi nasyceného 
předchozími dvěma patry, objevovat 
např. krásný portrét šlechtice od Jana 
Kupeckého.

Kunsthistorici mohou mít výhra-
dy k výběru některých obrazů nebo 
jejich umístění. To je dobře, experti 
se mají přít o nejsprávnější interpre-
tace umění. Ten, kdo má staré umění 
rád, tady pozná jeho širokou paletu 
v krásném „balení“. Malé mouchy se 
najdou, např. orientační systém je ob-
čas téměř „neviditelný“.   

K expozici je vydaná kvalitně gra-
ficky upravená publikace. Jak to ale 
bývá, je to spíše katalog pro odborníky. 

Pro toho, kdo nemusí o starých mis-
trech vědět „všechno“, by byla užitečná 
slabší brožura se stručnějšími infor-
macemi.

Dobrým přídavkem je rozhlasový 
cyklus „Staří mistři ve Schwarzenber-
ském paláci. Poznejte příběhy mis-
trovských děl renesance a baroka“ 
vysílaný na stanici Český rozhlas Vl-
tava. Instalaci velmi dobře doplňuje, 
jen jsem na něj v NG nenašla žádný 
odkaz. Škoda.

Tento počin považuji za výbornou 
ukázku toho, jak se má malířství pre-
zentovat v souvislostech, což zatím 
není v Čechách zvykem. 

prÁVnÍ porAdnA AMG

kurátoři a odpovědnost 
za škodu 
LIBOr vaŠíček / Šárka vaŠíčkOvá 
leGAl pArTners, AdVokÁTnÍ kAncelÁř, s. r. o.

V tomto článku se zabýváme od-
povědností kurátorů sbírkových 

a mobiliárních fondů, kteří vykonáva-
jí práci na základě pracovní smlouvy 
nebo dohod o pracích konaných mimo 
pracovní poměr. Téma odpovědnosti 
je velice široké. My se však zabýváme 
obecnou odpovědností kurátorů za 
způsobenou škodu podle ustanovení 
§ 250 zákoníku práce a odpovědností 
za schodek na svěřených hodnotách 
podle ustanovení § 252 a násl. záko-
níku práce. 

Obecná odpovědnost za škodu 
Předpokladem pro vznik obecné od-
povědnosti zaměstnanců (a tedy i ku-
rátorů v postavení zaměstnanců) za 
škodu způsobenou zaměstnavateli je 
(i) porušení pracovních povinností při 
plnění pracovních úkolů nebo v přímé 

souvislosti s ním; (ii) vznik škody; 
(iii) příčinná souvislost mezi poru-
šením pracovních povinností a vzni-
kem škody a (iv) zavinění na straně 
zaměstnance, přičemž ke vzniku po-
vinnosti k náhradě škody je třeba, aby 
byly všechny výše uvedené předpokla-
dy splněny současně; chybí-li byť jen 
jeden z nich, nárok na náhradu škody 
nevzniká.   

Zaměstnanec, který má povin-
nost nahradit škodu, musí zaplatit 
zaměstnavateli skutečnou škodu, 
a to v penězích, jestliže ji neodčiní 
uvedením v předešlý stav. Rozsah ná-
hrady škody způsobené z nedbalosti 
je však limitovaný. Výše požadované 
náhrady škody způsobené z nedbalosti 
totiž nesmí přesáhnout u jednotlivé-
ho zaměstnance částku rovnající se 
čtyřapůlnásobku jeho průměrného 

měsíčního výdělku, kterého dosahoval 
před porušením povinnosti, kterým 
způsobil škodu. V případě úmyslného 
způsobení škody pak může zaměstna-
vatel požadovat vedle skutečné škody 
i náhradu ušlého zisku, tedy toho, oč 
se v důsledku protiprávního jedná-
ní zaměstnance majetek zaměstna-
vatele nezvětšil, jak by bylo možné 
s ohledem na pravidelný chod věcí 
očekávat. 

V praxi tak může nastat situace, 
kdy kurátor přestane docházet na 
pracoviště a vykonávat řádně přidě-
lenou práci, aniž by pracovní poměr 
ukončil způsobem předvídaným záko-
níkem práce. Pokud zaměstnavateli 
v důsledku takového jednání vznikne 
škoda (musí například zaplatit jiným 
zaměstnancům práci přesčas, protože 
tito musí odvést práci i za absentu-
jícího kolegu), je kurátor povinen ji 
nahradit. Pokud by šlo v tomto pří-
padě o škodu způsobenou úmyslně, 
zaměstnavatel by mohl po kurátorovi 
požadovat i náhradu ušlého zisku (na-
příklad v situaci, kdy by se v důsled-
ku protiprávního jednání nekonala 
stěžejní muzejní výstava, kterou měl 
kurátor samostatně připravovat).
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prÁVnÍ porAdnA AMG

Odpovědnost za schodek na 
svěřených hodnotách 

Povinnost k náhradě této škody 
vzniká, prokáže-li zaměstnavatel, že 
uzavřel se zaměstnancem platnou do-
hodu o odpovědnosti za svěřené hod-
noty, a když vznikl zaměstnanci při 
jejich vyúčtování schodek. Dohoda 
o odpovědnosti za svěřené hodnoty 
je platná, pokud mezi jejími strana-
mi byl pracovněprávní vztah. Dohoda 
o odpovědnosti za svěřené hodnoty 
může být uzavřena buď samostat-
ně, nebo může být součástí pracovní 
smlouvy. Lze ji sjednat i se zaměst-
nancem činným na základě dohody 
o pracích konaných mimo pracovní 
poměr.

Dohoda o odpovědnosti za svě-
řené hodnoty musí (i) být uzavřena 
písemně; (ii) obsahovat závazek za-
městnance převzít odpovědnost za 
hodnoty, které mu zaměstnavatel svě-
ří. Touto dohodou se zaměstnanec ují-
má svěřených věcí a vzniká mu povin-
nost je následně vyúčtovat. Takovými 

hodnotami mohou být hotovost, ceni-
ny (kolky, známky apod.), zboží, záso-
by materiálu nebo jiné hodnoty, které 
jsou předmětem obratu nebo oběhu, 
a s nimiž má zaměstnanec možnost 
osobně disponovat po celou dobu, po 
kterou mu byly svěřeny. Klíčovým zna-
kem svěřených hodnot, který umožňu-
je jejich odlišení od ostatních, je jejich 
určení pro obrat nebo oběh a osobní 
dispozice odpovědného zaměstnance 
s nimi po celou dobu, po kterou jsou 
mu svěřeny. Dohodu o odpovědnos-
ti za svěřené hodnoty tak nelze plat-
ně uzavřít například ke svěřenému 
motorovému vozidlu, k nářadí, které 
používá zaměstnanec k výkonu prá-
ce, k vybavení kanceláře, k věcem, 
jež zaměstnanec používá k plnění 
svých pracovních úkolů, protože ne-
jde o hodnoty, které jsou předmětem 
obratu nebo oběhu.

Schodkem (mankem) se rozumí 
rozdíl mezi skutečným stavem svěře-
ných hodnot, které je zaměstnanec 
povinen vyúčtovat, a mezi údaji účetní 

evidence, o který je skutečný stav nižší 
než účetní stav. Schodek se prokazuje 
inventarizací. 

V praxi jsme se setkali se snahou 
zakotvit odpovědnost za škodu způ-
sobenou zaměstnavateli kurátorem 
právě prostřednictvím dohody o od-
povědnosti za schodek na svěřených 
hodnotách, a to v souvislosti s péčí 
o sbírkové předměty. Sbírkové před-
měty nicméně nemají povahu hodnoty 
svěřené zaměstnanci k vyúčtování ve 
smyslu ustanovení § 252 odst. 1 záko-
níku práce a nemohou tak být způsobi-
lým předmětem dohody o odpovědnos-
ti za schodek na svěřených hodnotách. 

Dojde-li však ke škodě na sbír-
kových předmětech, kterou způsobí 
kurátor, nelze vyloučit aplikaci obecné 
odpovědnosti za škodu podle ustano-
vení § 250 zákoníku práce. 

Vzorovou dohodu o odpovědnosti 
za svěřené hodnoty najdete na webo-
vých stránkách AMG http://www.
cz-museums.cz pod záložkou Právní 
poradna AMG.

Názvosloví etnografických sbírek I

Myslivost – lovectví

NÁZVOSLOVÍ  
ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK I

Martin Slaba

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 2019

myslivost_katalog_TISK_60.indd   1 23.9.2020   21:39:01

MYSLIVOST – LOVECTVÍ

Martin slaba

cena: 50 kč

První svazek Názvosloví etnografických sbírek vydaly společně amG a národní muze-
um v přírodě, p. o., s finančním přispěním ministerstva kultury. edice je připravována 
pod záštitou etnografické komise amG.

V polovině října 2020 byla publikace rozeslána zdarma všem členům AMG – řádným 
(institucím), individuálním i čestným. Počet zaslaných kusů se řídí výší členského 
příspěvku amG. nad tento rámec si mohou členové AMG i ostatní zájemci výtisky 
zakoupit na sekretariátu AMG.

Kontakt pro prodej a distribuci publikací amG: 
Mgr. Vendula potůčková Jurášová 
Tel.: +420 224 210 037 
Mobil: +420 736 438 611
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz
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zÁpis ze zAsedÁnÍ senÁTu AMG

Mimořádné zasedání  
Senátu aMG
dne 17. září 2020 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

přítomni: 24 z 54 s hlasem rozhodovacím
 6 z 16 s hlasem poradním

Jelikož se členové senátu AMG nese-
šli v čase zahájení jednání v dostateč-
ném počtu (tj. nejméně polovina členů 
s hlasem rozhodovacím), předsedající 
Mgr. Jakub smrčka, Th.d., dle § 12, 
odst. 2 stanov AMG informoval přítom-
né o uskutečnění mimořádného zasedání 
senátu AMG, přičemž v průběhu jednání 
byli přítomni členové senátu AMG v po-
čtu 24 členů s hlasem rozhodovacím.

V úvodu zasedání přivítal Mgr. Jakub 
smrčka, Th.d., přítomné a ocenil jejich 
účast na jednání senátu AMG. Mgr. ire-
na chovančíková poděkovala ředitelce 
uměleckoprůmyslového musea v praze 
phdr. heleně koenigsmarkové za poskyt-
nutí prostor. poté byly schváleny návr-
hová komise ve složení: phdr. Štěpánka 
Běhalová, ph.d., Mgr. Michal chmelen-
ský, Mgr. dagmar Viletová; mandátová 
komise ve složení: Anna komárková, 
BBus  (hons), Mgr. Monika Benčová, 
doc. phdr. Jan dolák, ph.d.; program 
mimořádného zasedání senátu AMG.

Činnost exekutivy amG
phdr. zdeněk kuchyňka informoval 
o činnosti exekutivy amG od posled-
ního zasedání senátu AMG, který se 
konal dne 18. června 2020. zdůraznil 
některé důležité části podrobné zprávy, 
jež byla jako podklad pro jednání zaslána 
v předstihu všem členům senátu AMG. 
exekutiva se sešla dvakrát, a to ve dnech 
15.–16. července 2020 na výjezdním 
zasedání v Táboře a dne 3. září 2020 na 
sekretariátu AMG.

phdr. zdeněk kuchyňka dále zmí-
nil přípravu společného jednání nad 
aktuálními problémy oboru muzejnictví 
s Mgr. danou schlaichertovou, vedoucí 
samostatného oddělení muzeí Mk Čr. 

informoval o Xiii. sněmu AMG, který 
se uskuteční ve dnech 24.–25. listopa-
du 2021 v Moravské zemské knihovně 
v Brně. 

Generální shromáždění modrého 
štítu bylo v tomto roce kvůli pandemii 
covid-19 zrušeno. konference se bude 
konat ve dnech 1.–3. září 2021 v pro-
storách upM (ve dnech 29.–31. srp-
na 2021 jí bude předcházet školicí kurs 
pro členy Bsi, který proběhne v nTM). 
Gs Bsi připravuje AMG jako jeden ze 
signatářů a pověřený zástupce ČkMŠ. 
na uspořádání akce v roce 2020 získala 
AMG dotaci Mk Čr ve výši 650 tis. kč 
(příspěvek byl vrácen), individuální úče-
lovou dotaci hMp ve výši 100 tis. kč 
(příspěvek musel být odmítnut), a dále 
záštity Mk Čr, Čk pro unesco, primá-
tora hMp a radní hMp pro oblast kultury, 
památkové péče, výstavnictví a cestovní-
ho ruchu. o všechny poskytnuté záštity 
i dotace požádá AMG znovu a budou 
obnovena jednání se všemi dosavadními 
partnery. dne 28. srpna 2020 proběhlo 
Gs Bsi online, přičemž novým preziden-
tem této organizace byl zvolen prof. pe-
ter stone (dosavadní viceprezident Bsi). 
V únoru 2021 chce ČkMŠ uspořádat 
ve spolupráci s cesneT, z. s. p. o., další 
jednodenní seminář na téma „Kyberbez-
pečnost a paměťové instituce”.

dne 20. srpna 2020 se v hornickém 
skanzenu Mayrau ve Vinařicích u kladna 
uskutečnilo společné výjezdní zasedání 
amG a Čv ICom. předsednictva obou 
sdružení se navzájem informovala o svých 
aktivitách (příprava Generální konference 
icoM ve dnech 20.–28. srpna 2022 
v praze na téma „Power of Museums”; me-
zinárodní konference spojená s inspekční 
cestou představitelů icoM v rámci Čr 

na podzim 2021; mimořádné plenární 
zasání ČV icoM; Generální konference 
Modrého štítu 2021; Xiii. sněm AMG; 
29. setkání českých, saských, bavorských 
a hornorakouských pracovníků v chamu; 
legislativa a koncepční materiály oboru 
muzejnictví; Gloria musaealis a Festival 
muzejních nocí; zvyšování kvalifikace 
muzejních pracovníků). Mgr.  Martina 
lehmannová rezignovala na funkci před-
sedkyně ČV icoM a nově povede jeho 
sekretariát. Vedením byl zatím pověřen 
ing. pavel Jirásek. za AMG se mimořád-
ného plenárního zasedání ČV icoM dne 
16. září 2020, které proběhlo v historic-
ké budově národního muzea, zúčastnila 
Anna komárková, BBus (hons). novou 
předsedkyní ČV icoM se stala Mgr. Gina 
renotière z Muzea umění olomouc, ta-
jemnicí je Mgr. Martina Galetová, ph.d., 
z Moravského zemského muzea, poklad-
níkem je ing. pavel Jirásek, dalšími čle-
ny předsednictva byli zvoleni Mgr. Marie 
rosenfeld cohen (Gilbertová) z Technic-
kého muzea v Brně a Mgr. Jiří střecha 
z poštovního muzea. 

z důvodu nákazy covid-19 musela 
být na jaře zrušena výuka Školy muzejní 
propedeutiky. přednášky byly přesunuty 
na červen, září a říjen 2020. Červnové 
přednášky se konaly v upM, od září bu-
dou setkání opět probíhat v prostorách 
nTM. do 31. srpna 2020 bylo možnost 
podávat přihlášky do XiX. běhu základ-
ního kursu ŠMp (přihlášeno 52 zájemců, 
kurs bude ve školním roce 2020–2021 
otevřen ve dvou paralelních třídách) a do 
iX. běhu nástavbového kursu ŠMp (při-
hlášeno 13 účastníků, kurs se přesune 
do dalšího ročníku).

dne 29. června 2020 proběhla čtvrtá 
online konference „Virtuální muzeum”, 
kterou společně připravily AMG a AV Me-
diA, a. s. seminář na téma „Prostředky 
audiovizuální interpretace a zahraniční 
inspirace a projekty” byl přístupný zdar-
ma všem zájemců na základě předchozí 
registrace. Úvodní slovo k účastníkům za 
AMG pronesl phdr. pavel ciprian. 

dne 15. července 2020 bylo pode-
psáno Memorandu o vzájemné spolu-
práci mezi AMG a NPÚ. dokument je 
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k dispozici na webu AMG. informace byla 
zveřejněna ve Věstníku AMG č. 4/2020 
a rozeslána všem členům AMG. od ná-
vštěvnické sezóny 2019/2020 nejsou 
průkazy členů AMG ze strany npÚ uzná-
vány a členské instituce AMG recipročně 
neuznávají volné vstupy pro držitele prů-
kazů npÚ a icoMos. podrobnosti lze 
nalézt na http://www.cz-museums.cz 
v sekci Průkaz člena AMG. zástupci AMG 
při setkáních s generální ředitelkou npÚ 
téma vzájemného uznávání průkazů opa-
kovaně otevřeli, ale zatím bezúspěšně. 
uznávání volných vstupů je v současné 
situaci dle vyjádření npÚ v protikladu 
k jeho ekonomické politice, která se je 
naopak snaží omezovat a vlastní systém 
slev výrazně zjednodušit. stále tedy platí, 
že průkazy AMG nejsou ze strany objektů 
ve správě npÚ uznávány.

29. setkání českých, bavorských, 
hornorakouských a saských muzejních 
pracovníků na téma „Angažovanost v mu-
zeu. Perspektivy dobrovolnické činnosti“ 
se uskutečnilo ve dnech 13.–15. září 
2020 v chamu. zpráva z konference bude 
otištěna ve Věstníku AMG č. 5/2020.

Plán činnosti amG na rok 2021 
Anna komárková, BBus (hons), před-
stavila členům senátu AMG podrobně 
návrh plánu činnosti, který bude ve své 
konečné podobě projednáván jako každý 
rok až na jaře, poté co bude známa výše 
přidělených prostředků v rámci získaných 
dotací. přijetí tohoto materiálu je důležité 
kvůli podání jednotlivých žádostí o pod-
poru, které je nutné zpracovat většinou 
již na podzim (Mk Čr, hMp). předložený 
dokument pro rok 2021 byl jednomyslně 
schválen.

muzejní legislativa 
AMG nechala v souvislosti s přípravou 
nového zákona o účetnictví vytvořit 
právní stanovisko k problematice oce-
ňování sbírek muzejní povahy. To bude 
předáno jako podklad pro další jedná-
ní Mk Čr, MF Čr, Ak Čr, sMo Čr, 
uzs Čr a partnerům AMG (např. před-
sedovi podvýboru pro kulturu psp Čr 
Mgr.  Martinu Baxovi, poslankyni za 

pirátskou stranu lence kozlové). na 
základě požadavku senátu AMG dne 
18. června 2020 na doplnění podkla-
dů byli na společném jednání AMG 
a ČV icoM, které proběhlo ve Vinařicích 
u kladna dne 20. srpna 2020, zástupci 
ČV icoM požádáni, zda by mohli pomoci 
s vypracováním příkladů z mezinárodní 
muzejní praxe, tj. zda se v zahraničních 
institucích o sbírkách účtuje, či nikoli. 
ČV icoM již vznesl dotaz na muzejníky 
z polska, německa, Francie, a rakous-
ka. ze získaných informací vyplynulo, že 
o muzejních fondech neúčtují.

Mgr. ing. Jan Bartošek z odboru 
bezpečností politiky MV Čr zaslal AMG 
k posouzení návrh k provedení zákona 
o nakládání se zbraněmi v některých 
případech ovlivňujících vnitřní pořá-
dek a bezpečnost ČR. Tzv. nadstavbo-
vý zákon prošel v červnu 2020 prvním 
čtením psp Čr (sněmovní tisk č. 669) 
a v této chvíli o něm jednají jednotlivé 
výbory. MV Čr bylo Výborem pro bez-
pečnost psp Čr požádáno o zpracování 
návrhu paragrafového znění nařízení vlá-
dy, kterým bude tento zákon proveden. 
stanovisko AMG k materiálu vypracoval 
ing. richard M. sicha, člen pracovní sku-
piny pro přípravu nové zbraňové legisla-
tivy. připomínky byly předány zástupcům 
MV Čr dne 10. července 2020.

dne 5. června 2020 se uskutečni-
lo jednání sekce kultury UZS ČR. na 
programu byla volba viceprezidenta pro 
kulturu a tvorba tezí nového zákona 
o kultuře. do funkce byl zvolen Jaromír 
Boháč, prezident Mezinárodního hudeb-
ního festivalu Český krumlov. k návrhu 
nového právního předpisu zaslala AMG 
své stanovisko. Jelikož zástupci divadel 
zařadili do tezí status umělce, vznesla 
AMG připomínku, že v tom případě by měl 
být bod rozšířen i např. o status muzej-
níka, knihkupce, vydavatele, ředitele fes-
tivalu atd. Jedná se o zastřešující zákon 
pro celou různorodou a mnohotvárnou 
oblast kultury. V souladu s požadavkem, 
že zákon nesmí vést k upřednostňování 
jednotlivých odvětví kultury před jinými, 
je tedy nutné vytvořit statuty pro všech-
ny osoby, které se podílejí na kulturních 

aktivitách. nejlépe by bylo tento bod 
vypustit, stejně jako návrh na vytvoření 
rejstříku kulturních institucí.

phdr. zdeněk kuchyňka a phdr.  lu-
děk Beneš vypracovali podklad zhodnocu-
jící plnění Koncepce rozvoje muzejnictví 
v ČR na léta 2015–2020. protože AMG 
zatím nebyla přizvána ke spolupráci, do-
tázala se Mgr. irena chovančíková ve-
doucí soM Mk Čr, jak postupují pří-
pravy k vytvoření nové Koncepce rozvoje 
muzejnictví v ČR na léta 2021–2025, 
resp. i dalších strategických dokumentů 
Mk Čr, jejichž platnost by měla začít 
příští rok (Státní kulturní politika na léta 
2021–2025, Integrovaná strategie pod-
pory kultury v ČR od roku 2021, Strate-
gie digitalizace kulturního obsahu ČR 
od roku 2021, Koncepce podpory umění 
v ČR od roku 2021, koncepce památkové 
péče od roku 2021, koncepce účinněj-
ší péče o tradiční lidovou kulturu v Čr 
od roku 2021). dle vyjádření Mgr. dany 
schlaichertové se na Koncepci rozvoje 
muzejnictví v ČR pro další období začíná 
pracovat. ostatní dokumenty by měly být 
zpracovány až poté, co bude schválena 
Státní kulturní politika.

Workshop pracovní skupiny Mk Čr 
pro přípravu nové muzejní legislativy, 
který se měl původně uskutečnit dne 
1. dubna 2020, se bude konat 4. lis-
topadu 2020 od 10.00 hodin v prosto-
rách konírny nostického paláce. rám-
cový návrh programu zatím obsahuje 
příspěvky: „Problematika definice muzeí”; 
„Budoucnost muzeí”; „Jednotlivé typy 
muzeí a jejich úloha”; „Zákon o muzeích 
(potřebnost nové normy pro všechna 
muzea)”; „Oblasti muzejních činností, 
které je třeba legislativně podchytit”; 
„Registrace a akreditace muzeí a galerií 
v ČR”; „Vztah muzeí a CES”; „Systém 
knihoven a systém muzeí (dva organismy 
v jednom těle)”; „Sbírky v CES, které ne-
byly zapsány muzejní institucí”; diskuze 
na téma „Účel a základní osnova zákona 
o muzeích“. náměty vycházejí z výstupů 
posledního jednání členů pracovní skupi-
ny, které proběhlo dne 30. ledna 2020. 
Jednotlivá vystoupení by měla trvat max. 
20 minut. 

zÁpis ze zAsedÁnÍ senÁTu AMG
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dne 1. října 2020 od 10.00 hodin 
se v národní galerii v praze uskuteč-
ní workshop na téma „Správa sbírek 
PO MK ve světle kontroly NKÚ“, který 
připravuje sMo Mk Čr ve spolupráci 
s Metodickým centrem pro muzea vý-
tvarného umění a ČV icoM. za AMG se 
setkání zúčastní Mgr. irena chovančíková 
a phdr. zdeněk kuchyňka. 

dne 4. srpna 2020 obdržela AMG 
k připomínkování návrh zákona, kte-
rým se mění zákon č. 181/2014 Sb., 
o kybernetické bezpečnosti a o změ-
ně souvisejících zákonů. stanovisko za 
AMG vypracoval ing. richard M. sicha. 
z oborového pohledu na problematiku 
informačních systémů (is) využívaných 
a spadajících do hmotné i nehmotné kul-
tury lze za významné považovat takové, 
ve kterých jsou ukládána a zpracovávána 
data o součástech národního kulturního 
dědictví. Gestorem a provozovatelem is 
pro danou oblast je Mk Čr. z hlediska 
zákona o kybernetické bezpečnosti lze za 
is s klíčovými údaji o kulturním dědictví 
považovat ces. Jakýkoliv kybernetický 
útok nebo nedostatečná ochrana dat 
v ces i v obdobných databázích (např. 
v nAd) je zcela aktuální problém. za 
hlavní přínos nového právního předpisu 
proto AMG považuje zejména návrh na 
vytvoření tzv. národního systému vyhle-
dávání a hodnocení zranitelností.

uzs Čr zaslala k připomínkování 
návrh Koncepce aplikovaného výzku-
mu v oblasti národní a kulturní identity 
MK ČR na léta 2023–2030. stanovis-
ko vypracoval phdr. zdeněk kuchyňka, 
o podněty jej následně doplnili také ostat-
ní členové exekutivy. připomínky AMG 
byly částečně akceptovány s poukázáním 
na to, že upozornění na možnou finanční 
náročnost využití výsledků aplikovaného 
výzkumu bude řešeno v implementač-
ním dokumentu, a to již při posuzování 
jednotlivých projektů, aby jejich využití 
nevyžadovalo nákladné technické zajiš-
tění (vybavení).

V rámci 2. kola konzultací k připravo-
vané implementaci čl. 8–11 Směrnice 
(eU) č. 2019/790 Rozšířená kolektiv-
ní správa pro paměťové instituce, díla 

nedostupná na trhu zaslalo Mk Čr další 
materiály obsahující návrh nové právní 
úpravy. AMG znovu zaslala své předchozí 
stanovisko, vypracované phdr. zdeňkem 
kuchyňkou v červnu 2020.

na AMG se s dotazem, jak by měla 
být v muzejní instituci řešena hmotná od-
povědnost kurátorů sbírek, obrátilo ob-
lastní muzeum praha-východ. doporučení 
za AMG vypracoval phdr. zdeněk ku-
chyňka. Ve vztahu k dohodě o hmotné od-
povědnosti je třeba vycházet z příslušných 
ustanovení zákoníku práce (viz § 252). 
dohoda se nevztahuje na sbírkové před-
měty, kurátoři či správci sbírek by ji tedy 
neměli uzavírat (pro ně platí § 250). 
V této souvislosti byla požádána advo-
kátní kancelář legalpartners, s. r. o., která 
danou problematiku zpracovala jako téma 
pro článek ve Věstníku AMG č. 5/2020 
v rámci rubriky Právní poradna AMG.

dne 30. června 2020 byl Mk Čr vy-
hlášen Program udržitelnosti pro muzea 
zřizovaná nestátními subjekty, připra-
vený v souladu s usnesením vlády Čr 
č. 408 ze dne 9. dubna 2020, o některých 
opatřeních k minimalizaci dopadů pande-
mie covid-19 na sektor kultury. datum 
ukončení příjmu žádostí bylo 14. srpna 
2020. předmětem mimořádného dotační-
ho řízení byla eliminace ztrát u kulturních 
akcí muzeí a galerií, o jejichž konání bylo 
rozhodnuto před vypuknutím koronaviro-
vé krize. Muzejní instituce mohly podat 
žádost ve 2 dotačních okruzích: 1. krytí 
ztrát z prokazatelně vynaložených nákla-
dů organizace u zrušených, omezených 
a pozastavených projektů; 2. kompen-
zace nákladů prokazatelně spojených se 
ztíženým návratem či vývozem sbírkových 
předmětů, způsobeným uzavřením hra-
nic Čr. o dotaci byly oprávněny požádat 
právnické osoby zřizované krajem či obcí, 
vlastníci či subjekty spravující sbírku mu-
zejní povahy zapsanou v ces, a zároveň 
poskytující standardizované veřejné služ-
by dle zákona č. 122/2000 sb., a to po 
dobu nejméně 3 let bez přerušení. Výzva 
byla zveřejněna na webu a Facebooku 
AMG, a také rozeslána elektronickým 
Bulletinem, resp. Newsletterem AMG do 
všech muzeí a galerií v Čr.

dne 3. listopadu 2020 proběhne 
v refektáři emauzského opatství kon-
ference na téma „Kultura 2021”. pro-
jednávat by se mělo financování kulturní 
sféry, podány budou informace k přípravě 
zákona o kultuře. Jednání se za AMG zú-
častní phdr. zdeněk kuchyňka a ing. ri-
chard M. sicha.

AMG se připojila k dopisu uzs Čr 
adresovanému za české kulturní insti-
tuce ministryni financí JUDr. aleně 
Schillerové, Ph.D., který je reakcí na 
jednání pT rhsd pro kulturní otázky 
dne 31. srpna 2020. na něm ministr kul-
tury phdr. lubomír zaorálek seznámil 
s požadavky jeho resortu na státní roz-
počet v roce 2021. společná výzva členů 
uzs Čr apeluje na záchranu kulturního 
sektoru, jelikož není možné spoléhat se, 
že celkovou finanční zátěž v důsledku 
dopadů koronavirové krize ponesou pouze 
rozpočty Úsc.

mediální kampaně amG 
V rámci jednání senátu AMG následovalo 
shrnutí aktuálních informací k mediál-
ním kampaním AMG v roce 2020 a také 
k jejich přípravě v roce 2021. z důvo-
du koronavirové pandemie byl posunut 
termín slavnostního vyhlášení výsledků 
XvIII. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis, do kterého přihlásilo 
60 institucí celkem 87 projektů (40 v ka-
tegorii Muzejní výstava roku, 30 v katego-
rii Muzejní publikace roku, 17 v kategorii 
Muzejní počin roku). slavnostní vyhlá-
šení Cen Gloria musaealis za rok 2019 
se uskuteční v úterý 6. října 2020 od 
14.00 hodin ve Smetanově síni obec-
ního domu v praze. Během září budou 
do členských muzeí AMG i Vip hostům 
a zástupcům vyhlašovatelů rozeslány 
pozvánky. přátelské setkání účastníků 
ceremoniálu se s ohledem na nejistou 
situaci v souvislosti s opatřeními kvůli 
onemocnění covid-19 tentokrát konat 
nebude. Místo něj bude nabídnuta volná 
prohlídka Muzejního komplexu národního 
muzea (historické a nové budovy nM, 
vč. právě probíhajících výstav s výjim-
kou návštěvy projektu „sluneční králo-
vé“, kterou podmínky egyptské strany 
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neumožňují). hlavním mediálním part-
nerem akce je Česká televize, mediálními 
partnery se staly Český rozhlas dvojka 
a internetový portál a časopis propA-
MÁTky. upoutávku na slavnostní vyhlá-
šení promítne ČT ve svém iVysílání.cz, 
a to ve dnech 14. září – 5. října 2020 
(v četnosti 10.000 zhlédnutí). Aktivně 
probíhá spolupráce s Čro na přípravě 
programu ceremoniálu (rozhlasový 
Big Band Gustava Broma, moderátoři). 
Technické muzeum v Brně zajistilo vý-
robu trofejí GM, vč. aktualizace vročení 
2019. slavnostnímu předávání cen udě-
lila záštitu radní hl. m. prahy pro oblast 
kultury, památkové péče, výstavnictví 
a cestovního ruchu MgA. hana Třeští-
ková (hMp poskytlo na akci také dotaci 
ve výši 30 tis. kč). 

V řešení je memorandum o spoluprá-
ci s agenturou czechTourism, s níž byla 
projednávána i možnost přenesení sou-
těže Muzeum roku na portál Kudyznudy.
cz. Tato varianta však zatím není provedi-
telná z důvodu nedostatečné personální 
a  technické kapacity czechTourism). 
Bude tedy třeba hledat jiné řešení (sou-
těž byla v roce 2020 po dohodě s ná-
rodním muzeem na portálu domuzea.cz 
ukončena). 

Ve středu 16. září 2020 se v his-
torické cukrárně obecního domu usku-
tečnilo setkání čestného výboru národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis se zá-
stupci vyhlašovatelů a odborné poroty. 
Mgr. irena chovančíková informovala 
o nových členech čestného výboru, kte-
rými se stali Mgr. et Mgr. ondřej kepka 
a prof. phdr. Vít Vlnas, ph.d. obměna 
nastala také v komisi soutěže, kde své 
působení ukončila phdr. eliška Fučíková, 
csc., na její místo byla Mk Čr nomino-
vána phdr. dagmar Jelínková.

od 1. ledna 2020 do 28. února 
2021 probíhá XiX. ročník soutěže. do 
konce letošního roku by se měly aktua-
lizovat soutěžní dokumenty pro jubilejní 
XX. ročník, který začne 1. ledna 2021. 
slavnostní ceremoniál předávání Cen 
Gloria musaealis za rok 2020 proběhne 
dne 19. května 2021 (o místě konání se 
zatím jedná).

XVi. ročník Festivalu muzejních nocí 
se bude konat v náhradním termínu ve 
dnech 10. října – 14. listopadu 2020. 
pražská muzejní noc byla nakonec zruše-
na (původně se měla uskutečnit v sobotu 
13. června 2020, poté byla přeložena na 
10. října 2020). Jeden z hlavních part-
nerů akce, dopravní podnik hl. m. prahy, 
se dne 14. srpna 2020 vyjádřil, že se 
nebude moci zúčastnit s přihlédnutím 
k přetrvávající epidemiologické situaci 
a zejména s tím souvisejícími předpo-
kládanými komplikacemi v organizaci 
dopravy. Bez této spolupráce by pořa-
datelé nebyli schopni zaručit adekvátní 
přepravu návštěvníků. AMG proto vrátila 
dotaci hMp ve výši 180 tis. kč a podala 
novou žádost na pořádání pražské muzej-
ní noci v roce 2021. další, XVii. ročník 
Festivalu muzejních nocí se uskuteční ve 
dnech 14. května – 12. června 2021. 
o pořádání národního zahájení festivalu 
projevil znovu zájem Jihočeský kraj. slav-
nostní zahájení akce se uskuteční v pátek 
14. května 2021 v Českých Budějovi-
cích. Pražská muzejní noc připadne na 
sobotu 12. června 2021. 

Kampaň muzea a 20. století se 
v roce 2021 opět zaměří na střetávání 
totalitních a demokratických systémů. 
Témata muzejních projektů mohou být 
vztažena k výročím: 1921 (vznik ksČ), 
1941 (příchod r. heydricha do prahy, 
zesílení perzekuce židů), 1951 (politické 
procesy) a 1971 (razantní nástup norma-
lizace, uplatňování Poučení z krizového 
vývoje ve straně a společnosti). název 
kampaně, která bude probíhat v průběhu 
celého roku 2021, zní „Střetávání totalit 
s demokracií”. 

XIII. Sněm amG
exekutiva AMG se začala zabývat přípra-
vou XIII. Sněmu amG, který by se měl 
uskutečnit ve dnech 24.–25. listopa-
du 2021 v Moravské zemské knihovně 
v Brně. po zářijovém senátu AMG budou 
členové dopisem požádáni o spolupráci 
při přípravě podkladů pro jednání (před-
ložení námětů do Hlavních linií činnosti 
AMG na období let 2022–2024, před-
ložení návrhů do Kandidátní listiny pro 

volby do funkcí v Exekutivě AMG a Reviz-
ní komisi AMG pro období 2022–2024, 
předložení případných návrhů na změnu 
stanov AMG). Všechny materiály v sou-
činnosti s členskou základnou bude se-
kretariát AMG připravovat průběžně tak, 
aby se s nimi měli možnost podrobně 
seznámit všichni členové AMG v dosta-
tečném časovém předstihu, resp. k nim 
včas připojit své připomínky. dokumen-
ty bude na svých zasedáních postupně 
projednávat exekutiva AMG, resp. senát 
AMG. zejména příp. návrhy na změnu 
stanov AMG bude třeba předložit nej-
později do 30. června 2021 (musí je 
posoudit právníci, zda nejsou v rozporu 
s občanským zákoníkem či s dalšími práv-
ními předpisy Čr).

Stav a změny členské základny 
amG 
za řádného člena AMG bylo přijato cen-
trum pro dokumentaci majetkových pře-
vodů kulturních statků obětí ii. světové 
války, o. p. s. za individuální členy AMG 
byli přijati: ing. petr hemerle, phdr. Vlas-
timil havlík, ph.d., doc. ing. arch. ra-
domíra sedláková, csc., a Mgr. Martin 
kahoun. přihlášky Muzea lidových krojů 
z Čech, Moravy, slezska a slovenska 
a stanislava kapinuse byly odloženy na 
příští zasedání.

Různé 
V rámci diskuze vystoupil předseda 
zlínské krajské sekce AMG ing. Tomáš 
Vitásek, který vznesl připomínku ohled-
ně podpory vědecko-výzkumné činnosti 
krajských institucí. exekutiva AMG jej 
požádala o formulaci problému v písemné 
podobě.

ing. richard M. sicha informoval 
o aktuálním stavu „Národní platformy 
pro správu a evidenci muzejních sbírek 
(ELVIS)”. projekt je momentálně poza-
staven. Tato problematika bude přidána 
mezi body jednání s vedoucí soM Mk Čr 
Mgr. danou schlaichertovou.

do 30. září 2020 je možné podávat 
návrhy kandidátů do Rady Státního fon-
du kultury ČR. za AMG budou navrženi: 
phdr. luděk Beneš (členem rady je od 
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Usnesení mimořádného Senátu aMG  
ze dne 17. září 2020

Senát aMG schválil:
1. program zasedání dle předloženého návrhu (pro 22, proti 0, zdrželi se 0).
2. návrhovou komisi ve složení: phdr. Štěpánka Běhalová, ph.d., Mgr. dagmar Viletová a Mgr. Michal chmelenský (pro 18, 

proti 0, zdrželi se 4).
3. Mandátovou komisi ve složení: Anna komárková, BBus (hons), Mgr. Monika Benčová a doc. phdr. Jan dolák, ph.d. (pro 

22, proti 0, zdrželi se 0).
4. návrh plánu činnosti AMG na rok 2021 (pro 22, proti 0, zdržel se 0).
5. přijetí nového řádného člena AMG: centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí ii. světové války, 

o. p. s. (pro 19, proti 0, zdržel se 6).
6. přijetí nových individuálních členů AMG: ing. petr hemerle, phdr. Vlastimil havlík, ph.d., doc. ing. arch. radomíra 

sedláková, csc., a Mgr. Martin kahoun (pro 25, proti 0, zdržel se 0).
7. usnesení senátu AMG ze dne 17. září 2020 (pro 25, proti 0, zdržel se 0).

Senát aMG bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti exekutivy AMG od posledního zasedání senátu AMG dne 18. června 2020.
2. Aktuální informace z oblasti muzejní legislativy.
3. zprávu o mediálních kampaních v roce 2020 a 2021.
4. zprávu o přípravě sněmu AMG v roce 2021.
5. návrh na doplnění a úpravu přihlášky ke členství v AMG.

Senát aMG odložil:
1. žádost Muzea lidových krojů z Čech, Moravy, slezska a slovenska o řádné členství AMG.
2. žádost stanislava kapinuse o individuální členství AMG.

zapsali: ŠTĚPÁnKa BĚHalovÁ, mICHal CHmelenSKÝ, DaGmaR vIleTovÁ

roku 2015), dále phdr. zdeněk kuchyňka 
a ing. richard M. sicha.

dne 28. července 2020 se výbě-
rového řízení na pozici ředitele/ředitel-
ky regionálního muzea v Teplicích za 
AMG zúčastnil phdr. zdeněk kuchyňka. 

Výběrové řízení na pozici generálního ře-
ditele/ředitelky národní galerie v praze 
proběhlo dne 3. srpna 2020. zástupcem 
AMG zde byla Mgr. irena chovančíko-
vá. dne 10. září 2020 se konalo výbě-
rové řízení na pozici ředitele/ředitelky 

západočeského muzea v plzni, kterého se 
za AMG zúčastnila phdr. Jana hutníková.

zapsaly: 
monIKa BenČovÁ,
anna KomÁRKovÁ 
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václav Žmolík a martina Kociánová a Rozhlasový Big Band Gustava Broma v čele s vlado valovičem
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Odešel 
numismatik 
a orientalista 
vlastimil Novák

dne 6. června 2020 nás zastihla smutná 
zpráva, ve věku 55 let zesnul po dlouhém 
boji s těžkou nemocí významný numisma-
tik a orientalista phdr. Vlastimil novák, 
ph.d. když byl při loňských listopadových 
oslavách 100 let Čns mezi oceněnými, 
nikoho z nás nenapadlo, že se s ním v ofi-
ciální rovině vidíme naposledy.  

Vlastimil novák po ukončení studia 
na Filozofické fakultě uk nastoupil v roce 
1990 do náprstkova muzea, kde vystřídal 
Jarmilu Štěpkovou a stal se jejím žákem 
a také přítelem. Tato instituce byla jeho 
celoživotním odborným působištěm. Bě-
hem krátké doby se vypracoval do pozice 
předního a v domácím prostředí i jediného 
specialisty na orientální a zvláště islám-
skou numismatiku, což mu mj. umožni-
ly hluboké znalosti evropských jazyků 
a arabštiny. Jeho profesionalitu prohlu-
bovaly rovněž četné zahraniční kontakty 
a studijní pobyty v evropě i v Asii.  

spektrum numismatických zájmů 
Vlastimila nováka bylo opravdu mimo-
řádně široké. zahrnovalo fátimovské 

skleněné žetony, mincovnictví sásá-
novské persie a především mincovnictví 
islámských dynastií s obrovskou zna-
lostí celé šíře této problematiky. To se 
projevilo v desítkách článků a zvláště 
v knihách o nálezech raně středověkého 
zlomkového stříbra z kelče a kojetína-po-
půvek, v monografii o anatolském pokladu 
14. století nebo při editování publikace 
zaměřené na seldžucké mincovnictví. pro 
střední evropu se stal Vlastimil novák 
zcela zásadním badatelem problematiky 
lokálních nálezů mincí osmanské říše, 
na toto téma vydal celou řadu publikací. 
V průběhu 90. let 20. století zpracoval do 
podoby databáze rozsáhlou sbírku islám-
ských mincí univerzity v cambridge, je to 
ojedinělý projekt i v rámci západní evropy. 
Jeho bibliografie je úctyhodně dlouhá 
a zahrnuje mnoho publikovaných položek. 

Úloha Vlastimila nováka v  numis-
matické vědě u nás však zahrnuje ještě 
jeden a na prvý pohled poněkud skrytý 
rozměr – překlady souhrnů v Numis-
matickém sborníku, v Numismatických 
listech i v řadě knih. Jde o stovky textů, 
kterými byly výsledky domácího bádání 
zpřístupňovány celému odbornému světu. 
Tato práce si skutečně zaslouží mimořád-
né ocenění. 

odchod Vlastimila nováka je velkou 
ztrátou pro domácí i zahraniční numis-
matiku a samozřejmě také pro národní 

muzeum. Jde bohužel o ztrátu, se kte-
rou se budeme ještě dlouho vypořádávat. 
Jeho vědecký odkaz však bude platný 
určitě po mnoho desetiletí, navíc řada 
textů Vlastimila nováka teprve čeká na 
zveřejnění. nic však nenahradí vzácného 
člověka, přítele a kamaráda, který bude 
současné numismatické generaci již 
navždy chybět.

JIŘÍ mIlITKÝ

zprÁVy

Generální 
shromáždění 
Modrého štítu 
online
Jana SoUČKovÁ
ČeskÝ koMiTéT Modrého ŠTÍTu

Modrý štít je relativně mladá mezinárodní 
nevládní organizace. Vznikla v roce 1996 

sdružením velkých světových paměťových 
institucí (icA, iFlA, icoM, icoMos), 
aby koordinovala pomoc válkou těžce po-
stiženému dědictví na Balkáně. svou misi 
od počátku opírala o ustanovení haagské 
konvence, ale vlastní organizační ukotve-
ní hledala jen zvolna a postupně. V roce 
2014 v římě byla konečně otevřena dis-
kuse nad nástinem statutu umožňující-
ho sjednocení mezinárodních organizací 
a národních komitétů. statut byl znovu 
diskutován v roce 2017 ve Vídni a pro rok 
2020 bylo formulováno nově zpracované 

znění pro generální konferenci, původně 
plánovanou na listopad do prahy, nyní 
však z důvodu koronavirové krize přelo-
ženou na dny 1.–3. září 2021. zásadní 
a náročný úkol uspořádání tohoto mezi-
národního setkání převzal Český komitét 
Modrého štítu s podporou Mk Čr, hMp, 
všech svých signatářů, upM, které se 
stane dějištěm akce a nTM, kde ve dnech 
29.–31. srpna 2021 proběhne souvise-
jící školící kurs. 

V lednu 2020 byly všechny rozho-
dující kroky přichystány, v únoru 2020 
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přiletěl do prahy viceprezident Modrého 
štítu a tajemnice výboru, aby se doladil 
program a následující postup. Šíření ná-
kazy covid-19 však vedlo v červnu 2020 
k rozhodnutí přesunout generální shro-
máždění do dalšího roku. součástí akce 
měly být také volby nového výboru a upro-
střed léta se ukázalo, že současný sta-
tut je nedovoluje přesunout. sekretariát 
Modrého štítu tak musel v rychlosti svolat 
virtuální online konferenci s nejnutnějším 
programem na pátek 28. srpna 2020.

Jednání se zúčastnilo 40 zástupců 
z 26 komitétů, všichni členové výboru 
a zástupci 4 zakládajících organizací. 
každý národní komitét směl delegovat 
dva zástupce, kteří ovšem disponovali 
pouze jedním voličským hlasem. Český 
komitét Modrého štítu pověřil Janu souč-
kovou a Tomáše lachmana, jimž umožnila 
připojení AMG. spolu s nimi hlasoval také 
Jiří smitka, který převzal zastoupení za 
Gruzínský národní komitét. konferenci 
zahájil odstupující prezident Modrého 
štítu karl von habsburg poděkováním 
všem členům za činnost během jeho dva-
náctiletého mandátu a příslibem všemož-
né pomoci i v budoucnosti. následovalo 
schválení agendy. Viceprezident peter 
stone předložil zprávu výboru za uplynulé 
období 2017–2020 a roční zprávu za 
rok 2020, a poté také předběžný stra-
tegický plán pro léta 2020–2023. Ten 
by měl být následně podroben debatě 
v nově zvoleném výboru a znovu před-
ložen generálnímu shromáždění v praze 
v roce 2021. Tajemnice výboru Manana 
Tevzadze prezentovala Finanční zprávu 
za léta 2017–2020. Všechny doku-
menty byly v rámci virtuálního zasedání 
přijaty. V dalším bloku se krátce před-
stavil a předložil své záměry kandidát na 
prezidenta Modrého štítu peter stone, 
profesor katedry unesco pro kulturní 
dědictví univerzity v newcastlu, následo-
ván prezentacemi všech šesti kandidátů 
do výboru. delegáti národních komitétů 
dostali příležitost položit kandidátům do-
plňující otázky. další čtyři členové výboru 
nejsou voleni, nýbrž každá ze zakláda-
jících mezinárodních organizací vysílá 
rovnou svého reprezentanta.

peter stone byl v následujícím hla-
sování zvolen prezidentem Modrého ští-
tu vysokým počtem hlasů. z kandidátů 
národních komitétů byli vybráni: kidong 
Bae, ředitel národního muzea v soulu, 
prezident korejského komitétu Modrého 
štítu a předseda regionální aliance icoM 
pro Asii a Tichomoří; hamady Gaye, ge-
nerální tajemník senegalského národní-
ho komitétu a vedoucí oddělení ochrany 
a uchovávání sbírek na univerzitě cheikh 
Anta diop v dakaru; lidia klupsz, členka 
polského komitétu Modrého štítu; klaus 
Weschenfelder, pokladník německého 
národního komitétu a v letech 2003–
2009 člen a prezident německého výboru 
icoM. zakládající organizace Modrého 
štítu budou ve výboru zastupovat: emilie 
Gagnet leumas, předsedkyně expertní 
skupiny icA pro prevenci a management 
mimořádných situací; Gerald leitner, 
generální tajemník iFlA; peter keller, 
generální ředitel icoM a člen rakous-
kého národního komitétu; Bijan rouhani, 
viceprezident Mezinárodního vědecké-
ho komité pro prevenci a viceprezident 
pracovní skupiny icoMos pro ochranu 
kulturního dědictví v sýrii a iráku.

závěrem pozdravil nově zvolený 
prezident peter stone účastníky setkání 
v online prostoru a vyzval tentokrát již 
k osobní účasti na mimořádném gene-
rálním shromáždění MŠ v praze.

Nové vedenie 
ZMS
FRanTIŠKa maRCInovÁ
predsednÍČkA zVäzu MÚzeÍ nA 
sloVensku

dňa 15. júla 2020 sa vo Veľkej sále 
Múzea snp v Banskej Bystrici uskutoč-
nilo 30. valné zhromaždenie zMs, ktoré 
sa nieslo výlučne v pracovnom duchu. 
dôvodom vynechania oslavnej časti sa 
stali  predovšetkým protiepidemické opa-
trenia proti covid-19. hlavným bodom 

bola voľba nového predstavenstva a pred-
sedu zMs. 

na čelo zMs bola zvolená Mgr. Fran-
tiška Marcinová, phd., z Ľubovnianskeho 
múzea – hrad v starej Ľubovni. okrem 
toho boli do predstavenstva zMs vybrá-
ni ôsmi členovia. podpredsedom sa stal 
ing. Marián Majerník zo slovenského 
technického múzea v košiciach, vo funkcii 
tajomníka ostal ing. Štefan engel, phd., 
z Múzea vo svätom Antone. 

Jedným z hlavných cieľov nového 
vedenia zMs je sfunkcionalizovanie 
činnosti v podobe plateného pracovníka 
sekretariátu. súčasná situácia si vyžaduje 
takého zamestnanca, aby sa realizované 
aktivity mohli posunúť novým smerom. 
Ďalším z cieľov je zviditeľnenie samot-
nej inštitúcie a presadenie jej reálneho 
využitia pre členov zMs.

Celní kalendárium
mICHaela WeCKeR
MuzeuM Čs. opeVněnÍ z leT 
1935–1938, pěchoTnÍ sruB k-s 14 
„u cihelny“ V krÁlÍkÁch

Východočeský památník celnictví (Vpc) 
si k blížícímu druhému výročí svého ote-
vření připravil nový projekt pro všechny 
milovníky celní historie nazvaný Celní 
kalendárium. Jedná se o v našich kon-
činách dosud nepublikovaný online pře-
hled informací, který určitě potěší znalce 
i úplné laiky. kalendárium naleznete na 
adrese http://www.celni-kalendarium.cz.

Tento speciální vzdělávací počin 
vznikl po dohodě ředitele Muzea čs. 
opevnění z let 1935–1938, pěchotního 
srubu k-s 14 „u cihelny“ v králíkách 
ing. Bc. richarda M. sichy a odborníků na 
celní problematiku – phdr. Adolfa Šalka 
(emeritního vrchního celního rady), Jiřího 
panuše (emeritního celního inspektora 
a kurátora sbírek Vpc) a ing. Bc. Marcela 
Šuštiaka (člena muzejní rady pro oblast 
celnictví v sr), kteří začali společně zpra-
covávat důležité a zajímavé události, jež 
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měnily a formovaly vývoj celnictví u nás 
i ve světě. 

Celní kalendárium startuje pro ve-
řejnost s prvními 30 kartami. začíná 
2 700 let př. n. l. ve starověkém egyptě 
a zavede nás prozatím do roku 1995, kdy 
rada pro celní spolupráci přijala nový 
název a stala se z ní světová celní orga-
nizace. Webový portál je pojat jako „živý 
rostoucí organismus“, ve kterém by měly 
neustále přibývat další nové záložky popi-
sující důležité mezníky tohoto zajímavého 
oboru státní správy. doufáme, že se stane 
nejen nedílnou online součástí, ale i pří-
jemným zpestřením Vpc, třeba právě pro 
ty, kteří naši expozici na Velkém náměstí 
v králíkách ještě nenavštívili.

V rámci společného memoranda mezi 
Muzeem čs. opevnění z let 1935–1938, 
pěchotního srubu k-s 14 „u cihelny“ 
v králíkách a celními správami Čr a sr 
z roku 2011 o spolupráci v oblasti histo-
rie celnictví bude kalendárium nabídnuto 
ke vzdělávacím účelům našich kolegům 
a kolegyním celníkům v České republice 
i na slovensku.

Zprávy od 
českého výboru 
ICOM
maRTIna leHmannovÁ
sekreTAriÁT ČV icoM

dne 16. září 2020 proběhlo v prostorách 
národního muzea mimořádné plenární 
zasedání Českého výboru icoM. na pro-
gramu byly dva body: volba předsednictva 
a prezentace příprav generální konference 
icoM praha 2022.

svolat mimořádné jednání dostalo 
předsednictvo ČV icoM za úkol od čle-
nů na řádném plenárním zasedání dne 
26.  února 2020. uložený termín byl 
do konce května 2020. s ohledem na 
koronavirovou pandemii nebylo možné 
tento plán uskutečnit. stanovili jsme 

tedy datum nové, ale i tak jsme museli 
čelit problémům způsobeným nákazou 
covid-19, protože na poslední chvíli řada 
potvrzených členů svoji účast zrušila. 
i proto jsme naše zasedání streamovali 
na Facebooku ČV icoM.

dalším důvodem pro svolání schůze 
byla rezignace předsedkyně ČV icoM 
Martiny lehmannové na tuto funkci, aby 
mohla vést sekretariát sdružení a pra-
covat na přípravě generální konference 
icoM praha 2022. do mimořádných vo-
leb byl do čela organizace zvolen pavel 
Jirásek.

kandidátů do předsednictva 
ČV icoM bylo celkem sedm: Martina 
Galetová, vědecká pracovnice MzM; 
Gina renotière, zástupkyně ředitele 
Muo; Marie rosenfeld cohen (Gilber-
tová) a lubomír Anděl, kurátoři TMB; 
zdeněk Freisleben, ředitel pnp; pavel 
Jirásek, konzultant; Jiří střecha, ředitel 
poštovního muzea. 

z voleb vyšlo nové předsednictvo, 
které nyní pracuje ve složení: předsed-
kyně Gina renotière, tajemnice Martina 
Galetová, pokladník pavel Jirásek, další-
mi členy ČV icoM jsou Marie rosenfeld 
cohen (Gilbertová) a Jiří střecha. 

uspořádání Generální konference 
Mezinárodní rady muzeí icoM v praze 
v roce 2022 je mimořádná příležitost 
k propagaci českého muzejnictví a české 
kultury vůbec. celosvětově mimořádné 
je samotné množství našich sbírkových 
předmětů, které dosahuje počtu asi 
65 milionů, z nichž řada přesahuje svou 
hodnotou regionální kontext. poměrně 
hustá je také samotná muzejní infrastruk-
tura Čr. Čeští muzejníci se výrazně po-
díleli na formování evropské a světové 
muzeologie (především tzv. brněnská 
škola – z. z. stránský, J. Jelínek). dru-
hý zmiňovaný v době své funkce v pozici 
prezidenta icoM (1971–1977) stál 
u zrodu zatím stále platné definice muzea 
(1974) nebo Mezinárodního dne muzeí 
(1977), díky němu se posílil i význam 
mezinárodních výborů icoM.

očekáváme, že se generální konfe-
rence icoM zúčastní na 4 500 ředitelů, 
kurátorů a dalších odborných pracovníků 

světových muzeí a zástupců státních 
správ a samospráv v oblasti kultury ze 
120 zemí. delegáty budou zajímat insti-
tuce a jejich sbírky v praze i v regionech 
a samozřejmě památky zapsané na listině 
světového kulturního dědictví unesco 
nebo v seznamu národních kulturních 
památek. Bohatý program bude mít ko-
lem 350 položek (přednášky, workshopy, 
exkurze atd.). hlavní náplň bude probíhat 
v prostorách kongresového centra praha 
nebo pražských muzeí a galerií. Velký 
význam má toto setkání i pro regiony, 
které navštíví účastníci v rámci více jak 
čtyř desítek exkurzí.

Generální konference icoM praha 
2022 má vliv na formování budoucnos-
ti celého muzejního prostředí. nastaví 
hlavní směry rozvoje oboru jak v oblasti 
teoretické, tak praktické. ovlivní také 
toky peněz vyzdvižením nových témat, 
která je nezbytné v muzejnictví rozvíjet 
(např. edukační  a on-line aktivity, péče 
o sbírky). pro českou kulturu může zna-
menat významný nástroj propagace a vel-
kou výhodu při obnovování globálního 
kulturního turismu těžce zasaženého re-
strikcemi a omezením mobility v důsledku 
snah o zastavení šíření nemoci covid-19.

Akci připravuje Český výbor icoM 
v úzké součinnosti se svými členskými 
institucemi a také partnerskými organi-
zacemi jako jsou AMG a rG Čr. neobe-
jdeme se bez podpory Mk Čr, která je 
pro nás důležitá, a za dosavadní podporu 
velmi děkujeme. na spolupráci při přípra-
vě generální konference se těší předsed-
nictvo ČV icoM!
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angažovanost 
v muzeu
WolFGanG STäBleR
zeMské ÚsTředÍ pro nesTÁTnÍ 
MuzeA V BAVorsku

„S radostí a s plným nasazením”. Tak 
lze pojmenovat činnost řady dobrovol-
ných pracovníků. Jejich angažovanost je 
více než pouhým smysluplným koníčkem. 
patří k základům muzejní práce. Mnoho 
institucí vzniklo díky občanské iniciativě 
a jejich provoz by byl bez pomoci veřej-
nosti nemyslitelný i v současnosti. pojem 
Ehrenamt, který se dá přeložit pouze při-
bližně jako „dobrovolnictví“, byl zvolen za 
téma 29. setkání českých, bavorských, 
hornorakouských a saských muzejníků, 
jenž se uskutečnilo ve dnech 13.–15. lis-
topadu 2020 v chamu. pořadatelem se 
stalo zemské ústředí pro nestátní muzea 
v Bavorsku. narychlo změněné místo ko-
nání v Městské hale v chamu umožnilo 
účast více než 70 zájemců ze 4 partner-
ských zemí, a to s dodržením všech hygie-
nických opatření. diskutovalo se zejména 
o následujících otázkách: Jaký je přístup 
k činnostem, jež jsou vykonávány s po-
mocí dobrovolníků? Kde leží hranice mezi 
dobrovolnickou činností a prací odborní-
ků? Jak se daří ustavit síť muzeí fungu-
jících na dobrovolnickém základě a jaké 
existují možnosti jejich profesionalizace?

na úvod setkání se konala exkurze 
do rozhlasového muzea v chamu, do 
Muzea ludwiga Gebharda a zvonařské 
školy v Tiefenbachu, a rovněž do Muzea 
pohraničí a Trenckova muzea v Waldmün-
chenu. konference začala zdravicí, v níž 
zástupce zemského rady Markus Müller 
poukázal na význam dobrovolnictví, kdy 
téměř polovina občanů Bavorska ve věku 
nad 14 let se do této činnosti zapojuje, 
přičemž hlavní úlohu zde hrají spolky. 

zprávy partnerských organizací vy-
zněly rozdílně. Jak informovala katja 
M. Mieth ze saského zemského ústředí 
pro muzejnictví, počet čistě dobrovolnic-
ky řízených muzeí v sasku je poměrně 

malý. představila různé projekty a nabídla 
příklady společenství, jež usilují o dobro-
volnické pojetí provozu svých institucí. 
V příspěvku Jany hutníkové z AMG (do 
chamu nepřijela kvůli cestovním ome-
zením v důsledku koronavirové pande-
mie) zaznělo, že v Čr existuje metodi-
ka Mk Čr, jež se danou problematikou 
podrobně zabývá. Týká se zejména vel-
kých institucí, které si tak zajišťují cennou 
podporu v mnoha oblastech. dobrovol-
nická pomoc je důležitá při archeolo-
gických výzkumech, při sběru přírodnin 
a v památkové péči. klaus landa z hor-
norakouského muzejního svazu poukázat 
na zcela jiné okolnosti v jeho spolkové 
zemi. Výhradně na dobrovolnické bázi je 
založena práce více než 80 % zdejších 
muzeí. dirk Blübaum, vedoucí zemského 
ústředí pro nestátní muzea v Bavorsku, 
pak vyzdvihl význam dobrovolnictví v mu-
zejnictví. nejedná se o princip „Add-on“ 
nebo „nice to have“, nýbrž o stále se roz-
růstající součást každodenního muzejní-
ho života. Bärbel kleindorfer-Marx před-
stavila dobrovolnickou činnost v muzejní 
síti zemského okresu cham. Jako kulturní 
referentka se stará o 12 dobrovolnicky 
provozovaných muzeí. skutečnost, že se 
„chamský model“ osvědčil, byla proká-
zána už v rámci exkurze. pozoruhodné 
aktivity prezentovala vedoucí Městské 
galerie cordonahus Anjalie chaubal. 

Markus Walz, profesor muzeologie 
na Vysoké škole pro techniku, hospo-
dářství a kulturu v lipsku a viceprezident 
německého výboru icoM, vnesl do dis-
kuse pojem „zeitspendearbeit – práce 
darující čas“. V muzeích vždy existovali 
akademicky vzdělaní odborníci, úředně 
pověření správci však byli přítomni teprve 
od konce 19. století. V současnosti je 
pomoc fundovaných dobrovolníků bez-
podmínečně nutná pro provoz řady or-
ganizací, třebaže mnohé studie propagují 
profesionalizaci muzejní práce. 

Ve čtyřech tematických blocích ná-
sledovaly příklady dobrovolnické práce 
v jednotlivých zemích. V centru pozor-
nosti lektorů stanuly nejprve výzkum 
a dokumentace. Výrazný kontrast vy-
tvořila prezentace iniciativ, díky kterým 

byla zachráněna pozůstalost vynálezce 
k. h. Jankeho a které posléze vyústily 
v umělecký, výstavní a integrační pro-
jekt ve Wernsdorfu, a to vůči předsta-
vení vědeckého zpracování pozůstalosti 
průkopníka kosmických letů hermanna 
obertha v jemu věnovaném muzeu ve 
Feuchtu. TMB, zastoupené lucií klusáč-
kovou, nabízí mnoha sdružením a zájmo-
vým skupinám možnost představit svou 
činnost. Významně při tom vypomáhají 
studenti. V zcoM zuse-computer-Mu-
zeu v hoyerswerdě se spojují technologie 
a umění. dobrovolníci zde plní specifické 
úkoly, zejména v oblasti inventarizace. 
další blok byl zaměřen na podmínky dob-
rovolnické práce v muzeích a kulturních 
regionech. dva příspěvky z České repub-
liky k této problematice bohužel odpadly 
(nM, Muzeum města Ústí nad labem). 
zprávou o pamětním místě Bautzener 
straße (Budyšínská ulice) v  bývalém 
hlavním sídle stasi v drážďanech byl za-
hájen poslední blok věnovaný aspektům 
a projektům muzejní činnosti. spoluprá-
ci s dobrovolnicky fungujícími muzei ve 
svém okrese vylíčil ředitel Muzea chod-
ska v domažlicích Josef nejdl. zdůraznil, 
že neprofesionální muzejníci mohou díky 
svým speciálním znalostem tvořit důleži-
tou oporu. Co však lze považovat na práci 
dobrovolníků za neobvyklé? Co je na je-
jich práci v muzeích tak fascinující? Tyto 
otázky položil reinhold klinger z Muzea 
pregarten a hned na ně také odpověděl: 
klíč k nim spočívá v činnosti, která přináší 
radost a optimismus a zajišťuje sociální 
integraci. k tématu „dobrovolnictví a pro-
fesionalizace“ přispěl Maxmilian claudi-
us noack představením dosud největšího 
realizovaného projektu, kterým je saské 
železniční muzeum v chemnitz, jako sou-
část aktuální zemské výstavy instalované 
na 26 ha venkovní plochy. na samý závěr 
bylo pohovořeno o tom, jak odborníci 
z oblasti kultury pracující „na volné noze“ 
mohou pozitivně ovlivnit muzejní aktivity 
založené na dobrovolnické bázi.

program doplnila návštěva chamské-
ho Městského muzea. Všechny příspěvky 
budou zveřejněny v edici Museum – Bul-
letin – Muzeum.
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Upozorňujeme čtenáře věstníku amG, že vzhledem k uzavření muzeí a galerií ve dnech 12. října – 3. listopadu 
2020 vyhlášeného usnesením vlády ČR č. 1021, o přijetí krizového opatření, se mohou termíny konání uvedených 
výstav lišit. Doporučujeme proto sledovat webové stránky jednotlivých institucí.

Bechyně
Městské muzeum Bechyně
milan Hořejší: Fotografie 7. 11. – 31. 12. 2020

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Bělská kronika 1918–1938 12. 5. – 29. 11. 2020
ohníčky, skály a my: 
Plastiky Ivana Podobského 12. 5. – 29. 11. 2020
Svatá Zdislava z Lemberka 12. 6. – 29. 11. 2020
100 let skautingu 
v Bělé pod Bezdězem 1. 7. – 29. 11. 2020
Strenický potok 24. 7. – 29. 11. 2020

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
100 let organizované kopané 24. 9. – 29. 11. 2020
Pověstné báchorky Benátecka 12. 8. – 31. 10. 2020

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešov: The best of srpen – 1. 11. 2020
Muzeum umění a designu Benešov
CRASHTeST 10: Rožni! 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
Alena vernerová: ohlédnutí 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
dŮm x mUd: Architektura 
Benešova 19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
diana Winklerová: Po-city 19. 9. 2020 – 31. 1. 2021
městská výstavní síň

otakar Novotný (1880–1959) 19. 9. – 18. 11. 2020
Beroun

Muzeum českého krasu
Fenomén merkur 18. 9. 2020 – 10. 1. 2021
vánoce na talíři aneb Jídlo deseti 
staletí 26. 11. 2020 – únor 2021

Blansko
Muzeum Blanenska
Panenky na blanenském zámku 27. 2. – 31. 12. 2020
Hlavou dolů: Netopýři 
v moravském krasu 25. 6. – 31. 10. 2020
Nevěsty z jiných světů: Cizinky v nás 7. 8. – 18. 10. 2020

Blatná
Městské muzeum Blatná
věci: o každodenních předmětech 
našich předků prosinec 2020 – únor 2021
15. Blatenský fotofestival / Generace: Jiří Hanke 
a rodinné balení 19. 9. – 1. 11. 2020

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

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Šlechtický rod pánů z Boskovic 18. 9. 2020 – 4. 4. 2021
expedice středověk 18. 9. 2020 – 4. 4. 2021
Synagoga
Agnieszka Traczewszka: Bracha 3. 7. – 31. 10. 2020
Židovský obecní dům
Jindřich Buxbaum: Tanec a hudba, 
radost a smutek 4. 9. – 20. 12. 2020

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
eva eisler a Peter demek: 
House sitters 5. 6. 2020 – 26. 4. 2021
místodržitelský palác
Jan Rajlich & Bienále Brno 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Hommage à Jan Rajlich: 100 plakátů 
x 100 designérů 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Cena prof. Jindřicha Halabaly 2020 28. 10. – 8. 11. 2020
Pražákův palác
Rafani 25. 9. 2020 – 14. 11. 2021
Jan Rajlich: Art & design 25. 9. 2020 – 28. 2. 2021
Nejkrásnější české knihy 
roku 2019 20. 11. 2020 – 31. 3. 2021
Moravská zemská knihovna v Brně
České vědkyně 22. 9. – 9. 11. 2020
Komenský v obrazech 29. 9. – 30. 11. 2020
Schalekovi, středoevropská rodina: Sto let historie 
v pěti životech 19. 10. – 16. 11. 2020
Moravské zemské muzeum
Jízdárna Pražského hradu, Praha

Comenius (1572–1670) 4. 12. 2020 – 28. 3. 2021
Dietrichsteinský palác
ondřej Sekora: mravenčí 
a jiné práce 18. 12. 2019 – 3. 1. 2021
do Brna široká cesta: Kramářské písně 
se světskou tematikou 4. 9. 2020 – 7. 3. 2021
Tváří v tvář: Aristokratický portrét 
v baroku 24. 11. 2020 – 14. 3. 2021
Planetami malého prince 2. 12. 2020 – 31. 1. 2021
Památník leoše Janáčka
Z druhotvarů 9. 10. – 29. 11. 2020
Pavilon anthropos
Čas rytířů dalekých moří: Sběratel a mecenáš 
Jindřich vávra 17. 7. 2020 – 24. 1. 2021
Muzeum města Brna
Nová stálá expozice: Chrám kamene  od 4. 6. 2020
evropan Adolf Loos 10. 6. – 31. 12. 2020
140 let od zpřístupnění kasemat 27. 8. – 31. 12. 2020
Retrohrátky 8. 10. – 31. 12. 2020
vánoční výstava ilustrací 
Gustava Kruma 26. 11. 2020 – 31. 1. 2021
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Muzeum romské kultury
Lavutara: Cestami romských muzikantů 
a jejich písní 8. 5. 2019 – 14. 2. 2021
Technické muzeum v Brně
v TmB jsme už 20 let: 
Kultura nevidomých 10. 8. – 31. 12. 2020
vlněná elegance první republiky: Brněnské textilky 
a jejich sortiment 27. 10. 2020 – 27. 6. 2021
RoBoT2020 24. 11. 2020 – 31. 5. 2021

Brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Josef Hoffmann / otto Prutscher 1. 7. 2019 – 31. 3. 2021
15 let muzea Josefa Hoffmanna 10. 7. – 1. 11. 2020

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
350 let od úmrtí 
Jana Amose Komenského 18. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Svět viktora Heegera 16. 10. – 29. 11. 2020
Pojďme spolu do Betléma 12. 12. 2020 – 3. 1. 2021

Bučovice
Muzeum Bučovice
Život a dílo Františka Srpa 15. 9. – 15. 11. 2020
Když příroda spí 28. 11. 2020 – 28. 2. 2021

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Staré hudební nástroje 12. 5. – 31. 10. 2020
výstavní síň
martina Knoblochová: S láskou a úctou 
k dávným časům 6. 10. – 25. 10. 2020
výstava výtvarného oboru ZUŠ 
J. L. dusíka Čáslav 10. 11. – 22. 11. 2020
Kateřina Kubešová / marta drozdová: 
Hedvábí a vlna v barvách 1. 12. – 27. 12. 2020
Národní zemědělské muzeum čáslav
muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen: osadníci a krajina 
v hračkách 26. 5. – 31. 10. 2020
Zemědělské budovy první republiky 14. 7. – 31. 10. 2020

čelákovice
Městské muzeum v čelákovicích
Sto let městské knihovny Čelákovice 3. 10. 2020 – 3. 1. 2021

česká Lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Palné zbraně ze sbírek muzea 1. 7. – 15. 11. 2020

česká Třebová
Městské muzeum česká Třebová
Jiří Josefík 18. 9. – 8. 11. 2020
Tradiční vánoční výstava 30. 11. 2020 – 3. 1. 2021

české Budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Formosa deformitas: o podivné spřízněnosti baroka 
a kubismu 1911–1914  17. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
Kouzlo sběratelství: 
Unikáty ze soukromých sbírek 12. 5. 2020 – 17. 1. 2021
Lanna: monumenty století 26. 5. 2020 – 3. 1. 2021

Houby Blanského lesa 
a jižního Předšumaví 3. 10. – 1. 11. 2020
vánoční výstava 27. 11. 2020 – 6. 1. 2021

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Jana Pešková: Akvarely 26. 9. 2020 – 10. 1. 2021

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Nezapomeneme: významná životní jubilea 
osobností našeho regionu 5. 9. – 22. 10. 2020
Třicítka: Společná výstava členů Spolku výtvarných 
umělců vysočiny 5. 9. – 22. 11. 2020
malé kýče: obrazy G. václavkové 5. 10. – 18. 12. 2020
Arktida: doma na Špicberkách 23. 10. – 23. 12. 2020
Kouzelný svět loutek: vánoční výstava 29. 11. – 23. 12. 2020

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Lodě na známkách 4. 6. 2020 – 28. 2. 2021
Natělo: Skleněný šperk 10. 9. – 8. 11. 2020

Dobrá voda u hartmanic
Muzeum Dr. Šimona adlera
Akce Neptun Černé jezero 12. 5. – 31. 10. 2020

Doksy
Památník karla hynka Máchy
František doležal: máchovské inspirace 1. 8. – 31. 10. 2020

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
mezi orlem a lvem 14. 5. – 29. 10. 2020
Barvy a loutky marcely Jeřábkové 6. 10. – 31. 12. 2020
malý princ 7. 11. 2020 – 10. 1. 2021
obrazy a loutky Pavla Kuneše 19. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Galerie Bratří Špillarů
vojtěch Aubrecht: Fotografie 10. 9. – 31. 10. 2020
Adam Jílek: obrazy 5. 11. 2020 – 8. 1. 2021

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Příběh jednoho města 18. 9. – 22. 11. 2020
výstava LeGo 4. 12. 2020 – leden 2021
expozice textilního tisku
Severské fragmenty 26. 9. – 25. 10. 2020

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
úspěšné hledání identity: odkaz Toniho diessla 
Františkovým Lázním 18. 8. 2020 – 14. 2. 2021

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
4 generace: Kmentovi a Zoubkovi 25. 9. – 8. 11. 2020
Kdo inzeruje, prodá 1. 11. 2020 – 10. 1. 2021

havlíčkův Brod
Muzeum vysočiny havlíčkův Brod
Škrabánkovi: 3 generace 23. 10. 2020 – 3. 1. 2021

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko
Adam Kašpar: Hlinsko 3. 10. – 6. 12. 2020
Muzeum v přírodě vysočina
Památková rezervace Betlém
Betlém vánoční 16. 12. 2020 – 10. 1. 2021
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hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie
meziprůzkumy: 
Sbírka AJG 1300–2020 25. 5. – 31. 12. 2020
Alšova země: očima baroka 21. 11. 2020 – 30. 1. 2021
Národní zemědělské muzeum Ohrada
muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Poklad z půdy aneb Fragmenty 
ze života muzea 11. 5. – 31. 10. 2020
Losi, návrat velikánů 1. 7. – 31. 10. 2020
Příroda v ilustraci 1. 8. – 31. 10. 2020
To jsem z toho jelen 14. 8. – 30. 10. 2020

hlučín
Muzeum hlučínska
Repliky oděvů první republiky 28. 9. – 29. 11. 2020
vánoční výstava 4. 12. 2020 – 3. 2. 2021

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Setkali se s masarykem 28. 2. – 1. 11. 2020
občanská válka 
v Rusku 1918–1920 19. 11. 2020 – 4. 4. 2021
Sál evropa
Krásy soustruženého dřeva 2. 7. 2020 – 17. 1. 2021

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
100 let skautingu v Horažďovicích 4. 9. – 12. 11. 2020
výstava žáků výtvarného oboru 
ZUŠ Horažďovice: Jak jsme kreslili 
horažďovické marionety 1. 10. 2020 – 10. 4. 2021
100 let horažďovického fotbalu 31. 10. 2020 – 10. 2. 2021

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
Zdeněk Burian: dobrodružství pravěku 25. 6. – 20. 12. 2020
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního 
sochařství pod širým nebem – vrch Gotthard
Ladislav Jezbera: Tady, teď… nic 2. 10. – 1. 11. 2020

hořovice
Muzeum hořovicka
Zbraně vojáků třicetileté války 16. 5. – 1. 11. 2020
mapa Pavla Aretina z ehrenfeldu na pozadí 
českého stavovského povstání 18. 8. – 1. 11. 2020
Hořovice na starých pohlednicích 12. 9. – 1. 11. 2020

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

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Skloletí: 100 let sklářské školy 
v Železném Brodě 3. 7. – 25. 10. 2020
1920–2020: Století čsl. ústavnosti 
a demokratické armády 1. 8. – 11. 11. 2020
Není obraz jako obraz 15. 5. – 25. 10. 2020
Pražský groš: Příběh nejslavnější 
české mince 10. 10. 2020 – 31. 1. 2021

Záchrankou kolem světa 31. 7. – 1. 11. 2020
Poklady sbírek Královéhradeckého 
kraje 25. 9. 2020 – 21. 2. 2021

hustopeče
Městské muzeum a galerie hustopeče
výstava Sdružení břeclavských 
výtvarníků 5. 10. – 25. 10. 2020

Cheb
Muzeum Cheb karlovarského kraje
expoziční budova
Lidová architektura Chebska 9. 10. 2020 – 3. 1. 2021

Chomutov
Národní technické muzeum
Železniční depozitář Chomutov
Chomutov ve století páry 5. 6. – 1. 11. 2020
Oblastní muzeum v Chomutově
Prvním vlakem do Chomutova 8. 8. – 28. 11. 2020
50 let Střední zdravotnické 
školy 12. 12. 2020 – 27. 3. 2021
Kostel sv. Kateřiny
Architektura v krajce 3. 9. – 31. 10. 2020
Radnice
Historické cukrárny prosinec 2020
Kachle sedmi století 3. 3. – 24. 10. 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
Architekt a památkář František Schmoranz st. 
a rod Schmoranzů ze Slatiňan 18. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Trendy. design. Produkce. 20. 6. – 1. 11. 2020
Reflexe 20. 11. 2020 – 4. 4. 2021
designová 10°: Sklo, bižuterie, 
šperk 2010–2020 20. 11. 2020 – 4. 4. 2021

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Nová stálá expozice: Poklady ze středověkých tvrzí 
a hrádků Jesenicka od 20. 3. 2020
omnium: monumenta viva 10. 9. – 1. 11. 2020
Fotoklub Jesenice 10. 9. – 8. 11. 2020
vánoční výstava ISŠ a PrŠ, ZŠ 
a mŠ Jesenice 16. 11. – 20. 12. 2020

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
od Červeného kříže k Winterhilfe 16. 9. – 29. 11. 2020
Bohatství vody a ledu 23. 9. – 22. 11. 2020
Zmizelý Hrubý Jeseník 2. 12. 2020 – 1. 2. 2021
Svátky dětské radosti 9. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Archeocentrum pohledem fotografa 25. 9. – 25. 10. 2020
Perličkové ozdoby 20. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Jičínsko očima výtvarníků 4. 12. 2020 – 24. 1. 2021
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Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Jan Pikous: Neznámo kam 23. 9. – 22. 11. 2020
Ladislav Kukla: Sedmá vlna 8. 12. 2020 – 30. 1. 2021
Muzeum vysočiny Jihlava
Skleněná krása ze sbírek muzea 24. 9. – 15. 11. 2020
Petr vlach: Sny za stavu bdělosti 9. 10. – 15. 11. 2020
Poetika tvorby: obrázky smyslné 
i nesmyslné 13. 10. – 29. 11. 2020
Plané rostliny jako jídlo, koření 
a lék 13. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Perníkové vánoce 26. 11. 2020 – 10. 1. 2021
od jara do zimy 26. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Photographia Natura 2020 5. 12. 2020 – 7. 2. 2021
Portréty z kavárny i odjinud 6. 10. – 22. 11. 2020
Jiří Pýcha: Noční bdění 24. 11. – 10. 1. 2021

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Stopy osvobození 29. 5. – 15. 11. 2020
ovocné stromy 12. 9. – 25. 10. 2020
milan Hrouda: obrazy 19. 9. – 15. 11. 2020
Ze světa vystřihovánek 31. 10. 2020 – 14. 2. 2021
Putování za smírčími kříži v Českém ráji 
a Podkrkonoší  21. 11. 2020 – 23. 2. 2021
Já bych rád k Betlému 28. 11. 2020 – 31. 1. 2021

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Když údolím se řítí Posázavský pacifik 1. 3. – 1. 11. 2020
Plavecký mariáš 14. 3. – 1. 11. 2020
Hraběnka v sedle 5. 9. – 1. 11. 2020
Poklady země: výstava Spolku pražských 
výtvarných umělců 12. 9. – 15. 11. 2020

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Rok v kuchyni magdalény dobromily aneb 
Co pradědečkům chutnalo 22. 10. 2020 – 6. 1. 2021
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Českoslovenští letci 
na západní frontě 1940–1945 19. 6. 2020 – 6. 1. 2021
Tradice jedné hranice 18. 7. 2020 – 6. 1. 2021
J. A. Komenský ve sbírkách muzea 5. 10. 2020 – 6. 1. 2021

kačina u kutné hory
Národní zemědělské muzeum kačina
muzeum českého venkova
Zámek Kačina na starých 
vyobrazeních 5. 8. 2020 – 31. 1. 2021
Zimní příběh 1. 12. – 23. 12. 2020
Betlémy na zámku a v podzámčí 1. 12. – 23. 12. 2020

kamenický Šenov
Sklářské muzeum kamenický Šenov
markéta váradiová / Hardy Raub 5. 9. – 29. 11. 2020
vánoční výstava 6. 12. – 20. 12. 2020

karlovy vary
Muzeum karlovy vary
Tři kostely, tři příběhy 24. 9. – 13. 12. 2020

kašperské hory
Muzeum Šumavy kašperské hory
Zvony pro Šumavu 12. 5. – 31. 10. 2020

klatovy
Galerie klatovy / klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Kateřina Štenclová: Retro 27. 9. – 22. 11. 2020
voda 28. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Kostel sv. vavřince v Klatovech
Jakub Špaňhel: In gremio matris… 1. 8. – 31. 10. 2020
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Retro 4. 11. 2020 – 26. 3. 2021

klenová
Galerie klatovy / klenová
m. Chlupáč: obrazy, sochy, kresby 30. 8. – 31. 10. 2020
Lukáš Kliment / Tomáš Pergler: 
ohromné maličkosti 13. 9. – 31. 10. 2020
Art dialog: meziprostory 2020 27. 9. – 31. 10. 2020

kolín
regionální muzeum v kolíně
Dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové 
a jejich sousedé 24. 5. 2020 – 31. 3. 2021

kouřim
Muzeum kouřimska v kouřimi
Tropické moře Kouřimska 30. 6. – 31. 10. 2020

králíky
Městské muzeum králíky
Pepa Schwarzová: malba 5. 9. – 31. 10. 2020
mira dušková: malba 5. 11. – 31. 12. 2020

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie 
posvátného prostoru 22. 9. – 31. 12. 2020

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Josef Holub (1870–1957): obrazy 10. 9. – 31. 10. 2020
vánoční pohled do depozitáře 12. 11. 2020 – 9. 1. 2021

kravaře u české Lípy
vísecká rychta – expozice lidového bydlení
domácí apatyka aneb 
Bylinky v chalupě 2. 6. – 31. 10. 2020

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Nová stálá expozice: Kroměříž v soukolí 
dějin 1848–1948 od 1. 7. 2020
mák 15. 10. 2020 – 24. 1. 2021
Hvězda nad Betlémem 6. 11. 2020 – 3. 1. 2021

kunín
Zámek kunín
vzpomínky na monarchii 29. 8. – 1. 11. 2020

kutná hora
české muzeum stříbra
Hrádek
Stavitelé katedrál 7. 8. – 13. 12. 2020
Spolužáci z Hollarky 18. 9. – 29. 11. 2020
Zimní radovánky 8. 12. 2020 – 10. 1. 2021
Kamenný dům
Černé řemeslo: Kováři a zámečníci 
na Kutnohorsku 12. 5. – 29. 11. 2020
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Tylův památník
Proměny Kutné Hory ve fotografiích II. 1. 9. – 31. 10. 2020
Galerie Středočeského kraje
vojtěch Horálek: velké koupání 12. 7. – 25. 10. 2020
michal Škoda: Kontinuální doteky 20. 9. – 29. 11. 2020
Johana Střížková: The Great oxidation 
event 20. 9. – 29. 11. 2020
FAKTICKY: Fakticky 20. 9. – 29. 11. 2020
Josef Svoboda: Scénograf 11. 10. 2020 – 31. 1. 2021

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Nová stálá expozice: Museum pictum od 26. 6. 2020
Svět kostiček: LeGo 1. 6. – 22. 11. 2020

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
L. Steininger: dřevěné plastiky a reliéfy 5. 9. – 15. 11. 2020
Andrea Stašková: Sklo 5. 9. – 15. 11. 2020
veronika Balcarová: Pohádkové 
vánoce 28. 11. 2020 – leden 2021

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Stáňa Perlínová: Fotografie 
z Podkarpatské Rusi 19. 9. – 8. 11. 2020
Jan Saudek 12. 11. 2020 – leden 2021

Lešná
Zámek a park Lešná u valašského Meziříčí
Barevný svět 26. 5. – 31. 10. 2020
Světci pomocníci 26. 5. – 31. 10. 2020
Fotografie hub Jiřího Nováka 1. 9. – 20. 12. 2020

Letohrad
kulturní centrum Letohrad
městské muzeum
vánoční výstava 29. 11. – 22. 12. 2020

Lidice
Památník Lidice
lidická galerie
48. mezinárodní dětská 
výtvarná výstava Lidice 1. 6. 2020 – 31. 1. 2021

Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích
Sancta maria: mariánská úcta 
na Litoměřicku 26. 5. – 1. 11. 2020
Český granát, perla středohoří 26. 11. 2020 – 14. 3. 2021

Litomyšl
regionální muzeum v Litomyšli
Retrogaming: Počátky 
domácích počítačů u nás 11. 5. – 1. 11. 2020
Cirkus v Litomyšli 26. 5. 2020 – 17. 1. 2021

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
ota Nalezinek: výběr z díla 18. 10. – 15. 11. 2020
Betlémy 22. 11. 2020 – 6. 1. 2021

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
100 let Loutkového divadla v Lounech 22. 9. – 15. 11. 2020

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

Lysá nad Labem
Muzeum Bedřicha hrozného Lysá nad Labem
Hrady a zámky ČR: obrazy 8. 9. – 1. 11. 2020

Malenovice
hrad Malenovice
Sochy otilie demelové Šuterové 26. 5. – 31. 10. 2020
P. Adamec: drátenické metamorfózy 26. 5. – 31. 10. 2020

Mělník
regionální muzeum Mělník
Střední Čechy, krajina sv. Ludmily 19. 9. – 31. 10. 2020
ecce Ludmila 1. 10. – 29. 11. 2020
Archeologie všude kolem nás 13. 10. – 22. 11. 2020
václav Levý: doba, život a dílo 16. 10. – 22. 11. 2020
100 let skautování v mělníku 20. 10. – 28. 10. 2020
Advent v proměnách času 20. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Tenkrát o vánocích 1. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
výtvarná skupina Šestka 1. 10. – 29. 11. 2020
Horní synagoga
Karel Cudlín: Postřehy z Izraele 18. 9. – 29. 11. 2020

Milevsko
Milevské muzeum
Jedenáctka z Tržiště 19. 9. – 15. 11. 2020
Já bych rád k Betlému 1. 12. 2020 – 1. 1. 2021

Mladá Boleslav
kultura města Mladá Boleslav
městský palác Templ
eva Kosáková: IvIŠ 8. 9. – 1. 11. 2020
Jaroslav Wild: obraz plus beton 8. 10. – 14. 11. 2020
Muzeum Mladoboleslavska
Pověstné báchorky mladoboleslavska 18. 5. – 31. 12. 2020
Z. Kalista: Cesta po hradech a zámcích 18. 5. – 31. 12. 2020
Jíš, jím, jíme 12. 8. – 1. 11. 2020
valečov, skalní hrad a Skaláci 8. 9. – 4. 11. 2020
Jak šel čas mladoboleslavskými ulicemi: 
Náměstí  15. 9. – 1. 11. 2020
má vlast cestami proměn Republiky 
a Jičínská ulice 8. 9. – 31. 10. 2020
designové hračky z Fatry 10. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Ztracená tvář židovských hřbitovů 2. 7. – 22. 11. 2020 
letecké muzeum metoděje vlacha
otto Hieronimus: Automobilový 
a letecký konstruktér 12. 5. – 31. 12. 2020
ŠkODa Muzeum
S tradicí do budoucnosti 27. 5. 2020 – 10. 1. 2021

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
o včelách a lidech 1. 10. – 15. 11. 2020

Náchod
Muzeum Náchodska
výstavní síň
František Kulhánek (1909–1996): 
Náchodský Gočár 2. 10. – 8. 11. 2020
Když zavoní vánoční cukroví 27. 11. 2020 – 10. 1. 2021

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara kudrny v Netolicích
můj svět: výstava fotografií J. Bžocha 6. 9. – 30. 10. 2020
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Nové Město na Moravě
horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jan Svoboda: odmocnina z malby 8. 10. – 15. 11. 2020
miloš Budík: Fotografie 10. 9. – 25. 10. 2020

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Novostrašečtí modeláři 22. 10. – 29. 11. 2020
Jak jsme si hráli 3. 12. 2020 – 10. 1. 2021

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
150 let sklářské školy 
v Novém Boru 26. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
dílo, které platilo: Bedřich Fojtášek 
a ceninová tvorba 1. 7. – 1. 11. 2020
Pouť J. A. Komenského životem, moravou, Čechami 
a evropou (1592–1670) 22. 10. 2020 – leden 2021

Opava
Slezské zemské muzeum
Slezské divadlo opava, Horní náměstí 13

opavský kongres: evropská politika versus opavská kultura 
a každodennost doby předbřeznové 14. 9. – 2. 12. 2020
Historická výstavní budova
od hradní kuchyně po muzejní objek 4. 2. – 31. 12. 2020
opava na dobových pohledech 12. 5. – 1. 11. 2020
Poesie skrytá v kameni 26. 5. – 25. 10. 2020
Sběratel: Pocta emanuelu opravilovi 26. 5. – 1. 11. 2020
Toulky českou krajinou objektivem 
miloše Anděry 1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
Štěpán Rak 75 10. 9. – 31. 12. 2020
Hrad Kaltenštejn z pohledu nedestruktivní 
archeologie 15. 9. – 31. 12. 2020
Paměť krajiny: 
České Slezsko 1750–1950 17. 9. – 31. 12. 2020
Prezentace muzeí Slezské nemocnice 
v opavě 4. 9. – 31. 12. 2020
Jindřich Štreit: Lidé z daleka 14. 10. 2020 – 31. 1. 2021
Narodil se Kristus Pán 19. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Sady u muzea

125 let od otevření Historické výstavní 
budovy 29. 6. – 31. 12. 2020
Památník Petra Bezruče
J. A. Komenský: JAK chtěl změnit svět 9. 9. – 21. 12. 2020

Ostroh
hrad Ostroh (Seeberg)
dana Švecová: obrazy, keramika 18. 8. – 1. 11. 2020
Řád německých rytířů a vogtland 21. 8. – 29. 11. 2020

Pardubice
východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: S.K.L.E.M. od 24. 6. 2020
Pardubické parforsní hony: Historické fotografie 
ze sbírek muzea 6. 5. 2020 – 26. 4. 2021
věci vyprávějí: 140 let muzea 24. 9. 2020 – 5. 9. 2021

Pavlov
archeopark Pavlov
etnoarcheologie: Pastevci sobů 
ze severozápadní Sibiře 15. 5. – 29. 11. 2020

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
vladimír Franz: Krajina dotýkaná 9. 9. – 22. 11. 2020

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Intersalon AJv 2020 30. 9. – 8. 11. 2020
Josef dospiva / valentin Horba / david Haberman: 
Spolu 3. 10. – 1. 11. 2020
Šárka Kašparová / Zdeněk Slavík: minulost, která zůstala 
vidět 17. 10. – 18. 11. 2020
Plachty objevují svět 10. 11. – 31. 12. 2020
Šumavské vánoce 17. 11. – 31. 12. 2020
František doubek 21. 11. – 31. 12. 2020

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
díl(n)a stavebního truhláře 9. 6. – 1. 11. 2020

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Baoabc: Jak a proč vzniká kniha 
pro děti 16. 10. 2020 – 7. 2. 2021
výstavní síň masné krámy
Přihraj! Aspekty spolupráce v tvorbě studentů 
UmPRUm 12. 5. – 1. 11. 2020
Nad slunce krásnější: Plzeňská madona 
a krásný sloh 27. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Západočeské muzeum v Plzni
milování v přírodě 28. 8. 2020 – 3. 1. 2021
Lidé od vedle 18. 9. 2020 – 10. 1. 2021
muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Funerální textílie z královských hrobů 10. 9. – 3. 11. 2020
národopisné muzeum Plzeňska
vyšívané s láskou 9. 7. 2020 – 17. 1. 2021
Co je psáno, to je dáno: 
Zmizelý svět kalamářů 14. 8. 2020 – 17. 1. 2021
eva Roučka: Skici z radnického 
masopustu 2. 10. 2020 – 17. 1. 2021
Já do Betléma běžím, co se tam stalo, 
nevím 4. 12. 2020 – 21. 3. 2021

Poděbrady
Polabské muzeum
Jiří (možná) z Poděbrad 15. 5. – 15. 11. 2020
vánoce v muzeu 15. 11. 2020 – 15. 1. 2021

Police nad Metují
Muzeum města Police nad Metují
Knihovny benediktinských klášterů 6. 6. – 28. 10. 2020

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava martinů
73. umělecký salon: 13 v Poličce 12. 9. – 1. 11. 2020
výstava ateliérových prací FA vUT v Brně 
inspirovaných Poličkou 1. 10. – 1. 11. 2020

Polná
Městské muzeum Polná
výstava Fotoklubu Polná 4. 9. – 31. 10. 2020
I nám jednou bylo sedmnáct 10. 10. – 31. 10. 2020

Praha
Chvalský zámek
Leonardo: Interaktivní výstava 28. 8. – 22. 11. 2020
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Museum kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
olga Karlíková (1923–2004): 
Naslouchání 8. 9. – 8. 11. 2020
muzeum skla Portheimka
Lukáš Kalivoda / Jakub Jansa: 
matter of sensitivity 4. 9. – 29. 11. 2020
Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu
100 roků Říše loutek 9. 6. 2020 – 31. 1. 2021
Bílá Hora 5. 11. 2020 – 31. 1. 2021
Studijní dokumentační centrum norbertov
Adolf Loos: opakování génia 18. 6. 2020 – 31. 1. 2021
Zámecký areál Ctěnice
devatero řemesel, desátá bída? Řemesla 
v českých filmových pohádkách 31. 5. 2020 – 5. 4. 2021
Muzeum Policie čr
Policejní pyrotechnici včera a dnes: Jdeme tam, 
odkud ostatní utíkají 4. 6. 2019 – 20. 12. 2020
Stejnokrojové doplňky: drobnostmi 
to začíná 2. 6. – 20. 12. 2020
Paradox 1. 10. – 29. 10. 2020
Národní galerie v Praze
Palác Kinských
Rembrandt: Portrét člověka 25. 9. 2020 – 31. 1. 2021
valdštejnská jízdárna
mikuláš medek: Nahý v trní 11. 9. 2020 – 10. 1. 2021
veletržní palác
Stanislav Sucharda 1866–1916: 
Tvůrčí proces 15. 11. 2019 – 25. 10. 2020
Nebourat! Podoby brutalismu v Praze 6. 3. – 22. 11. 2020
ozvěny Benátského bienále: 
Stanislav Kolíbal 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
Kurt Gebauer 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
Sen ve snu: edgar Allan Poe a umění 
v českých zemích 6. 3. – 22. 11. 2020
otevřený depozitář Umění Asie 6. 3. 2020 – 10. 1. 2021
František muzika v kresbě a grafice 14. 7. 2020 – 3. 1. 2021
Hermína Laukotová: Páry zemské 11. 8. – 8. 11. 2020
Karel myslbek: Tiché drama lidské bídy 11. 8. – 8. 11. 2020
Národní knihovna české republiky
Na magistrále: Československá legie v Rusku 
jako literární inspirace 16. 9. – 4. 11. 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
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

odkaz díla B. Němcové ve sbírkách Pedagogické knihovny 
J. A. Komenského 9. 10. – 30. 11. 2020
emil musil daňkovský, řídící učitel 
v mokré 9. 10. – 30. 11. 2020
Uloupené umění: Konfiskace uměleckých děl a knih 
v období 2. světové války 3. 12. 2020 – 26. 2. 2021
Národní technické muzeum
děkujeme českým technikům 19. 5. – 26. 10. 2020
300 let müllerovy mapy Čech 2. 10. – 1. 11. 2020
Příští stanice: muzeum železnice 
a elektrotechniky NTm 4. 3. 2020 – 28. 3. 2021

Fenomén Jawa aneb Jawa, 
jak ji neznáte 27. 11. 2019 – 31. 7. 2021
Národní zemědělské muzeum
Zdraví rostlin ve fotografii 1. 10. – 1. 11. 2020
Lékaři rostlin 2. 10. 2020 – 30. 6. 2022
Česká rybí kuchyně aneb Kapr nejen 
o vánocích 23. 10. 2020 – 28. 3. 2021
Tajemství dřeva 3. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Novoměstská radnice
v. elšík / B. Jirků: Barvy přátel 1. 10. – 1. 11. 2020
Podvacáté: výstava Tvůrčí skupiny 7. 10. – 1. 11. 2020
Skupina F: duše jako múza 5. 11. – 29. 11. 2020
Nové cesty / Nové objevy: Sdružení českých umělců 
grafiků Hollar 6. 11. – 29. 11. 2020
Photocontest 3. 12. – 31. 12. 2020
Památník národního písemnictví
letohrádek Hvězda
Z hvězdy kruh nejkrásnějších knih Česka, Německa, 
Polska, Slovenska a Švýcarska 16. 7. – 1. 11. 2020
Poštovní muzeum
Pošta a doprava 3. 11. 2020 – březen 2021
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
100 let grafické školy v Praze 1. 10. 2020 – 17. 1. 2021
Schmuck Wander vol. 5 8. 10. – 17. 11. 2020
v lesku zlata, v záři barev: Umění podmalby na skle 
ze sbírek UPm 27. 2. – 22. 11. 2020
mezi kýčem a akademií: Chromolitografie ve službách 
umění a reklamy 12. 11. 2020 – 14. 3. 2021
Dům U Černé matky Boží
duch, který pracuje: Architektura 
a česká politika 1918–1945 15. 10. 2020 – 17. 1. 2021
Galerie Josefa Sudka
Antonín Tonder: Fotografie 8. 10. 2020 – 24. 1. 2021
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
R. Guttmann: Pražský poutník 7. 11. 2019 – 31. 12. 2020

Prachatice
Prachatické muzeum
Secesní móda 1. 7. – 31. 12. 2020

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Cesty do pravěku aneb ve stopách 
Zdeňka Buriana 8. 10. – 6. 12. 2020
Nálada prchavých okamžiků 11. 12. 2020 – 7. 3. 2021
Špalíček
masaryk a Svatá země 1. 10. – 29. 11. 2020
Papírové betlémy 3. 12. 2020 – 24. 1. 2021

Prostřední Lhota u Nového knína
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
Litinové formy 12. 6. – 31. 10. 2020

Předklášteří
Podhorácké muzeum – klášter Porta coeli
dravci České republiky 19. 5. – 17. 11. 2020
Staré pověsti české a moravské 30. 6. 2020 – 24. 1. 2021
Porta coeli 1990 6. 12. 2020 – 21. 2. 2021

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Hledání podobizny Komenského 2. 3. – 20. 11. 2020
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Z. Burian: Školní nástěnné obrazy 11. 5. – 20. 12. 2020
První proti okupantům: Přerovské povstání 
1. května 1945 18. 5. – 1. 11. 2020
Z deníku malého táborníka 20. 7. – 15. 11. 2020
oRnIS – ornitologická stanice muzea Komenského 
Čižba: Umění jemné a líbezné 11. 5. – 30. 11. 2020

Přerov nad Labem 
Polabské národopisné muzeum Přerov nad Labem
Svět panenek 25. 6. – 31. 10. 2020
Kouzlo modrotisku: Historie textilních 
tiskařských technik 1. 7. – 31. 10. 2020
Lidové vánoce v Polabí 20. 11. – 30. 12. 2020

Přeštice
Dům historie Přešticka
od chrastítka po playstation: Hračky ze sbírky 
domu historie Přešticka 26. 6. – 15. 11. 2020
Kouzlo starého textilu: To nejlepší 
z vašich darů 19. 9. – 15. 11. 2020
vánoční ozdoby ze sbírky dHP 28. 11. 2020 – 3. 1. 2021
12 vydechnutí Louise Křikavy: výstava k 100. výročí 
přeštického spisovatele 28. 11. 2020 – 3. 1. 2021

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
Rok v krajce 2. 9. 2020 – 12. 1. 2021

Příbram
hornické muzeum Příbram
Ševčinský důl

Křemenné hmoty jižních Čech 25. 1. – 31. 12. 2020
Svatohorské poutní muzeum
diplomacie a Suverénní řád 
maltézských rytířů 13. 1. – 30. 12. 2020
mníšecká kaple

Ještě jsme ve válce 17. 1. – 31. 12. 2020
70 let od Akce K na Svaté Hoře 21. 6. – 31. 10. 2020

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Člověk na divadle světa 22. 4. – 1. 11. 2020
František Kožík (1909–1997) 12. 5. – 30. 12. 2020
Příběhy vánočního zvonku 11. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Co rok 2020 dal 2. 12. 2020 – 17. 1. 2021

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Život v táboře 1620 20. 6. – 1. 11. 2020
Poslední dny války: odraz konce 2. světové války očima 
fotografů rakovnického regionu 17. 9. – 15. 11. 2020
Slávek Blažek: obrazy a objekty 5. 11. – 6. 12. 2020
Josef mrva: Grafika 19. 11. 2020 – 10. 1. 2021
Papírové betlémy T. Kapsy 9. 12. 2020 – 17. 1. 2021
Galerie Samson – Cafeé
Střední Čechy během stavovského povstání 
a české války (1618–1621) 20. 10. – 20. 11. 2020
vánoční nadělování 24. 11. 2020 – 8. 1. 2021
rabasova galerie rakovník
vasil Stanko: minulé situace 1. 10. – 13. 12. 2020
miroslav oliva: Keramika 17. 12. 2020 – 14. 2. 2021
nová síň pod vysokou bránou
Členská výstava 2020: Středočeské sdružení výtvarníků 
Unie výtvarných umělců 6. 9. – 18. 10. 2020

d. Junek Hamsíková: Kosmická hra 22. 10. – 6. 12. 2020
Umělecká beseda 10. 12. 2020 – 31. 1. 2021
výstavní síň na radnici
F. vlček: Keramická plastika 15. 10. – 15. 11. 2020
marie Smetanová 19. 11. 2020 – 3. 1. 2021

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava horáka v rokycanech
X. Rokycanské bienále grafiky 25. 9. – 1. 11. 2020
Křídla Rokycan 23. 10. 2020 – 15. 1. 2021
Pohádkové vánoce s m. Jelínkovou 13. 11. 2020 – 3. 1. 2021
vánoční výstava betlémů 30. 11. 2020 – 31. 1. 2021

roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
d. Lang: muž štíhlé ploché postavy drží na zdvižených rukách 
nohu postavy v akrobatické poloze 4. 9. – 1. 11. 2020
odvrácená tvář humoru: Groteska, nadsázka 
a ironie 4. 9. – 25. 10. 2020
Revize: Jakub Tajovský 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Sestup do propasti: esence 
symbolismu 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Karolína Rossí: ve světě džinů 13. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Podřipské muzeum
Antické vázy a terakoty ze sbírek UPm 16. 6. – 31. 12. 2020
75 17. 7. – 31. 10. 2020

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
v zahradách Tichého údolí 13. 5. – 1. 11. 2020
Auta a mašiny: Československá produkce hraček 
50. až 80. let 20. století 18. 7. 2020 – 31. 1. 2021
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky 
Hedviky Zaorálkové 6. 11. 2020 – 28. 3. 2021
vánoční světlo 20. 11. 2020 – 31. 1. 2021

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
miroslav Hásek 26. 11. – prosinec 2020
vlastimil Teska / Josef Synek: Hlavy 
a interiérové objekty 2. 10. – 1. 11. 2020

rožnov pod radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Libušín znovuzrozený 7. 8. 2020 – jaro 2021

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v rychnově 
nad kněžnou
ve zdravém těle zdravý duch 26. 5. – 31. 10. 2020
Na ostří meče 25. 7. – 31. 10. 2020
orlická galerie
miloslav Holý: Slatinský rok 18. 9. – 31. 10. 2020
orlický salon ’20: velké ženy 
z malé země 18. 9. – 31. 10. 2020
Lumír Nedvídek: Tauromachie 18. 9. – 31. 10. 2020

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Jiřina a Jiří Hankeovi: válovky 4. 10. – 29. 11. 2020
Jitka a Květa válovy: dvě těla, 
jedna duše 4. 10. – 29. 11. 2020
Socha, plastika, objekt: Kolektivní výstava 
významných českých sochařů 5. 12. 2020 – 24. 1. 2021
Rýmařovsko školou povinné 10. 12. 2020 – 24. 1. 2021



k
a

le
n

d
á

r
iu

m
 v

ýs
ta

v
 

40

Říčany
Muzeum Říčany
Proměny krajiny: Je to ve vašich rukou 10. 6. – 31. 10. 2020
vánoční tvořivá výstava 25. 11. 2020 – 6. 1. 2021

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Triangulační věže 25. 9. – 22. 11. 2020
vánoční výstava 5. 12. 2020 – 8. 1. 2021

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Z pokladů půd a depozitářů I. 1. 2. – 1. 11. 2020
Bílá místa konce války 17. 7. 2020 – 15. 1. 2021
milada Plavčić Lipčíková: obrazy 11. 9. – 15. 11. 2020
Šedesát let semilského muzea 23. 10. 2020 – 31. 1. 2021
výtvarné umění ze sbírek muzea 6. 11. 2020 – 17. 1. 2021
vánoce s Josefem Ladou 20. 11. 2020 – leden 2021

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Třináct kilometrů objevů 22. 10. 2020 – 21. 10. 2021

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – austerlitz
výstava ZUŠ: Jiné světy 13. 10. – 13. 12. 2020
vánoční prodejní výstava 21. 11. – 22. 11. 2020

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Smrčkův dům
Lidové výšivky ze sbírky emílie Fryšové 2. 6. – 31. 10. 2020
František Peterka (1920–2007): 
Lidové motivy v grafice 5. 9. – 31. 10. 2020

Sokolov
Muzeum Sokolov
Pojďme spolu do betléma listopad 2020 – leden 2021
Za dlouhých zimních večerů listopad 2020 – leden 2021
Poohří za časů lovců a sběračů 13. 5. – 1. 11. 2020
ohlédnutí za krásou 
zápalkové nálepky 15. 8. – 15. 10. 2020
Brucknov / Novbruck: Každý jinak 9. 9. – 1. 11. 2020

Sovinec
Muzeum v Bruntále
Hrad Sovinec
Natural born astronauts & dálnice 13. 6. – 31. 10. 2020
vladimír Kotra: Temný les 5. 8. – 31. 10. 2020

Stará huť
Památník karla čapka ve Staré huti u Dobříše
Nová stálá expozice: Automobilisté Olga Scheinpflugová 
& Karel Čapek od 4. 7. 2020
Cesta do hlubin robotovy duše 27. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Staré Město
Památník velké Moravy
velká morava a Čechy 17. 9. 2020 – 31. 1. 2021

Stěbořice
arboretum Nový Dvůr
Náš les 1. 4. 2019 – 20. 12. 2020
Proměny Arboreta Nový dvůr 15. 7. – 20. 12. 2020

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce expozic muzea 
v obrazech 28. 4. – 31. 10. 2020

daniel Schroll: Hledání 2. 10. – 8. 11. 2020
Pohádkové vánoce 20. 11. – 26. 12. 2020

Strážnice
Národní ústav lidové kultury
v. drápal: obrazy, grafiky, plastiky 13. 5. – 31. 10. 2020

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Příběh panenky 2. 10. 2020 – 10. 1. 2021
Záhada? muzejní kabinet kuriozit 9. 10. 2020 – 10. 1. 2021

Šumperk
vlastivědné muzeum v Šumperku
S objektivem v přírodě 27. 8. – 1. 11. 2020
Já, hrdina 13. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Antonín Suchan: ohlédnutí 18. 9. – 8. 11. 2020
Alice dostálová: Planetami malého prince / Petr Horálek: 
Sedm perel astronomie 13. 10. – 26. 11. 2020
evropská grafika 16.–18. století 
z Lukasovy sbírky 22. 10. 2020 – 3. 1. 2021

Tábor
husitské muzeum v Táboře
Centrum města

Tábor 1420/2020 23. 3. – 31. 10. 2020
Galerie ambit
Teodor Buzu: doteky času 29. 10. – 6. 12. 2020
Stará táborská radnice
Tábor 600 let 11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Návraty volyňských Čechů 12. 9. – 25. 10. 2020
Hrátky s drátky 3. 11.– prosinec 2020

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Teplicko objektivem F. Fridricha 13. 11. 2020 – 14. 3. 2021
Panenky a historické kočárky 23. 9. 2020 – 10. 1. 2021
Kovozávody Semily: 
Hravě i zdravě 23. 9. 2020 – 10. 1. 2021

Terezín
Památník Terezín
malá pevnost
Poslední dny vězení a první dny 
svobody 5. 3. 2020 – 3. 1. 2021
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
muzeum ghetta
válka skončila, můžeme zapomenout? 24. 9. – 30. 11. 2020
Uloupené umění 11. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Králické betlémy 22. 11. 2019 – 8. 11. 2020

Třebíč
Muzeum vysočiny Třebíč
Pavel Křeček: Fotografie 18. 9. – 1. 11. 2020
miluše Čechová: Kouzlo vitráží 12. 11. 2020 – 10. 1. 2021
vánoční výstava betlémů 26. 11. 2020 – 17. 1. 2021

Třeboň
Centrum třeboňského rybníkářského dědictví 
v Domě Štěpánka Netolického
od romantického zájmu po politické téma: 
100 let od připojení vitorazska 4. 10. 2020 – 3. 1. 2021
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Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Když / keď draka bolí hlava 19. 7. – 8. 11. 2020
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat: Savci 18. 8. – 8. 11. 2020
vynálezce Alva 1-2-3 18. 8. – 8. 11. 2020
Zóna Černobyl 30 let poté 1. 7. – 8. 11. 2020

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Světélkování aneb Luminiscence 1. 7. – 30. 12. 2020
Josef Pekař a Josef vítězslav Šimák v zajetí múz: 
Nehistorická výstava k výročí narození 
známých historiků 10. 9. – 15. 11. 2020
vilém Heckel 100 10. 9. – 1. 11. 2020
Stvořeno z hlíny: Ze sbírek muzea keramiky 
v Boleslawci 18. 9. – 8. 11. 2020
obrázky z pouti: Poutní místa 
a poutní umění v Pojizeří 12. 11. 2020 – 7. 2. 2021
Česká dřevěná hračka 26. 11. 2020 – 24. 1. 2021

Uherské hradiště
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
Když ruce pracují srdcem 25. 5. 2020 – 3. 1. 2021
Karel Cudlín: Izrael 8. 8. – 1. 11. 2020
Africké cesty Berchtoldů 10. 12. 2020 – 7. 3. 2021
Galerie Slováckého muzea
Ida vaculková: Keramika 12. 9. 2020 – 3. 1. 2021
Archiv: SUPŠ / malba / studenti 8. 10. 2020 – 3. 1. 2021

Uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského v Uherském 
Brodě
Umělecká knižní vazba 9. 10. – 6. 11. 2020 
Knihy džunglí 1. 6. 2020 – 3. 1. 2021

Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Nářez 2. 6. – 31. 12. 2020

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět 
obyčejného písku 28. 2. 2020 – 31. 1. 2021
Fotograf Rudolf Jenatschke 2. 6. 2020 – 14. 3. 2021
Zrcadlové bludiště na větruši, Fibichova 392

Rudolf Jenatschke v barvě 4. 8. – 1. 11. 2020
UJeP – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad labem
Jan C. Löbl: Looking for 20´ 24. 9. – 4. 11. 2020
vize obrazu 24. 9. – 4. 11. 2020
Hannes egger 19. 11. 2020 – 13. 1. 2021

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
velké prádlo 24. 9. – 15. 11. 2020
Zdeňka Kudrnová / míla Gloserová 3. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Galerie pod radnicí Ústí nad orlicí, Sychrova 15

Architektura našeho města 8. 10. – 22. 11. 2020
velké Meziříčí

Muzeum velké Meziříčí
Společenský život hmyzu 4. 9. – 25. 10. 2020

velvary
Městské muzeum velvary
velvarský výtvarný salón 2020 11. 9. – 30. 11. 2020

veselí nad Moravou
Městské muzeum veselí nad Moravou
Loutky 21. 9. 2020 – 31. 1. 2021

veselý kopec
Muzeum v přírodě vysočina
expoziční celek veselý Kopec
masopustní obchůzky z Hlinecka aneb 
10 let světovým kulturním dědictvím 1. 7. – 31. 10. 2020

vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve vikýřovicích u Šumperka
Československé legie (1914–1920) 19. 9. – 28. 11. 2020
10 let muzea 26. 10. 2020 – březen 2021
Svět kostiček: SevA 26. 10. 2020 – únor 2021

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Petr efenberk: Fotografie / 
/ Písková abstrakce 5. 8. – 31. 10. 2020
Luděk Koloušek / Petr mano / Ivana Petrová / 
/ Jiří Steiner: obrazy 4. 10. – 22. 11. 2020
Cestovní budíky: Sbírka Petry vaškové 5. 10. – 30. 12. 2020
Klub vodňanských výtvarníků: obrazy, kresby, 
dřevořezby, asambláže 29. 11. – 30. 12. 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
František Štorm: divná Indie 12. 7. – 31. 10. 2020
Zechovice 15. 7. 2020 – 30. 3. 2021

vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Fridrich Iwan prosinec 2020 – březen 2021
vlasta Tvrdá 15. 9. – 22. 11. 2020

vsetín
Muzeum regionu valašsko ve vsetíně
valašsko: můj domov 8. 8. – 1. 11. 2020
Nevítaní návštěvníci: o cizích druzích fauny 
a flory naší přírody 13. 9. – 15. 11. 2020
ve stínu pípy 3. 10. 2020 – 26. 1. 2021

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Lucemburské opráski 20. 9. – 25. 10. 2020
Nevzdali to, vydrželi, uspěli 1. 11. – 29. 11. 2020
Hvězda zářila a vzduch se chvěl 6. 12. 2020 – 3. 1. 2021
Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra 
a českoslovenští karosáři 11. 5. – 31. 12. 2020

vysoké nad Jizerou
vlastivědné muzeum pro vysoké nad Jizerou a okolí
Společenský život u nás listopad 2020 – březen 2021
Krakonoš 100x jinak prosinec 2020 – říjen 2021
P. Kolínský: Scénograf a kostymér říjen 2020 – březen 2021
50 let divadelní přehlídky 4. 8. 2019 – 31. 10. 2020
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vyškov
Muzeum vyškovska
mincovní poklady v dějinách 
Starého světa 30. 6. – 15. 11. 2020
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék 30. 6. – 18. 10. 2020
Rozkulačeno 4. 9. – 1. 11. 2020
Tužme se!  12. 9. – 8. 11. 2020
do Anglie s Karlem Čapkem 4. 11. 2020 – 3. 1. 2021
Leonidou / Rečková / Sedláčková: 
Fotografie 6. 11. 2020 – 3. 1. 2021
vůně vánoc 20. 11. 2020 – leden 2021
Tomiš mišmaš 10. 12. 2020 – 14. 2. 2021

Zábřeh
vlastivědné muzeum Zábřeh
Nová stálá expozice: Dalekým severem 
s Janem Eskymo Welzlem  od 12. 5. 2020
Grafický kabinet Václava Hollara od 12. 5. 2020
Jaroslav Bílý: Přírodní a figurální motivy 9. 9. – 18. 10. 2020
Umělci našeho kraje: Hugo Šilberský, Josef Hacar 
a Josef Lubič 24. 9. 2020 – 25. 10. 2020

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Adriena Šimotová: mapování prostoru /
/ Tělo kláštera (Hostinné) 23. 9. – 1. 11. 2020
dům umění 30. 9. – 15. 11. 2020
otokar Březina / Jakub deml: A bude to 
slavná chvíle 11. 11. 2020 – 31. 1. 2021
B. Baroš: Soužití s uměním 25. 11. 2020 – 21. 2. 2021
Jan merta 2. 12. 2020 – 21. 2. 2021
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Příběh železa 14. 2. 2020 – 10. 1. 2021
Poslové z vesmíru 25. 9. 2020 – 11. 6. 2021
valašsko očima K. Němečkové 16. 10. 2020 – 24. 1. 2021

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
daj-li mi medaili nebo nedaj-li… 11. 2. 2020 – 28. 2. 2021
Komenský k tabuli! 4. 9. – 17. 11. 2020
Ryba v lidové tradici 25. 11. 2020 – 17. 1. 2021
Dům umění
Bonum opus: Premonstráti 
v Louce (1190–2020) 24. 7. – 1. 11. 2020

Zdeněk Adámek (1940–2012): 
malba, kresba, grafika 11. 9. – 22. 11. 2020
Pavel Kašpárek: Kyanotypie 23. 9. – 8. 11. 2020
Živé houby v muzeu 19. 10. – 22. 10. 2020
Svět kostiček LeGo 6. 11. 2020 – 18. 1. 2021
otto Ballon mierny: osobnosti v. 9. 11. – 22. 11. 2020
výstava originálních rukodělných 
výrobků 25. 11. 2020 – 3. 1. 2021
vánoce 2020 27. 11. – 17. 12. 2020
Znojemský hrad
Tradice jedné hranice 26. 6. – 1. 11. 2020

Zubrnice
Muzeum v přírodě Zubrnice
Kouzlo větrných mlýnů 18. 7. – 1. 11. 2020
olga Soldanová: města, městečka, 
vesnice a krajiny    18. 7. – 1. 11. 2020
ondřej maleček 18. 7. – 1. 11. 2020

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
operace Barium 4. 10. – 31. 10. 2020
Než zvoneček zacinká 29. 11. – 20. 12. 2020

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt 
v české lidové kultuře (2. část) 10. 9. – 22. 11. 2020
volyňští Češi po roce 1945 v Žatci 1. 10. – 30. 12. 2020
Hračky dávné i nedávné 3. 12. 2020 – 14. 2. 2021
Křížova vila
emil Holub: Tam za řekou Zambezi 3. 9. – 15. 11. 2020
Stará papírna
Co skrývá něžná krása květin 19. 9. – 5. 12. 2020

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Proměny dámské módy  
v letech 1880–1910 16. 5. – 1. 11. 2020

Železný Brod
Městské muzeum v Železném Brodě
Učitelé po škole II 5. 9. – 25. 10. 2020

Žumberk
Tvrz Žumberk
Znamení víry v krajině 12. 5. – 31. 10. 2020



•  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 záznamníků 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

Velké umění má nyní malé pomocníky:
- systém WLAN záznamníků testo 160
pro efektivní kontrolu Vašich exponátů.
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TERMÍN BUDE 
UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ 

AKTUÁLNÍ SITUACE. 
SLEDUJTE NAŠE WEBOVÉ 

STRÁNKY

Zveme vás na výstavu 

„BYLO neBYLO, van GOGH, mOnet, RenOIR“

JEDINEČNÝ IMERZIVNÍ ZÁŽITEK VE FORU KARLÍN

 • Nechte se okouzlit známými impresionisty na tak trochu jiné výstavě.

 • Velkolepá multidimenzionální výstava na 2000 m² vás doslova pohltí  
a vtáhne do příběhu.

 • Zažijete největší laserovou projekci v České republice.



foto: Luděk Vojtěchovský

Light first. Expozice S.K.L.E.M.
Osvětlení nové výstavy Východočeského muzeu v Pardubicích
ETNA, etna@etna.cz, www.etna.cz


