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Definice muzea
Dotazníkové šetření

„Muzeum je stálá, nevýdělečná instituce působící ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti,
která získává, uchovává, zkoumá, zprostředkovává a vystavuje hmotné a nehmotné doklady o člověku a jeho
prostředí za účelem vzdělávání, studia, výchovy a potěšení.“ (platné znění schválené ve Vídni v roce 2007)

Účel dotazníku

Jedním z hlavních bodů programu generální konference ICOM, která se uskuteční v roce 2022 v Praze,
bude otázka nové definice muzea. Ústav archeologie
a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity spolu s Českým výborem ICOM a ve spolupráci
s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., usiluje
o získání dat vztahujících se k této aktuální problematice světového muzejnictví a vytvoření základu pro širší
odbornou diskuzi v prostředí ČR. Za tímto účelem hodlá
oslovit co nejširší spektrum osob spjatých s oborem
(zaměstnance muzeí a příbuzných institucí, zástupce
akademické sféry, státní správy a samosprávy). Z odpovědí bude nejprve vygenerováno 20 klíčových pojmů,
odeslaných následně na sekretariát ICOM v Paříži, kde
se shromáždí návrhy z dalších zemí. Po vyhodnocení
budou výsledky zprostředkovány muzejní komunitě
(prostřednictvím Věstníku AMG) a dále debatovány
v odborném plénu, otevřeném pro všechny zainteresované zájemce, včetně respondentů tohoto šetření.
Připravovaný dotazník bude k dispozici na webových
stránkách Masarykovy univerzity na https://archeo-muzeo.phil.muni.cz – sekce Aktuálně, Asociace muzeí a galerií ČR na http://www.cz-museums.cz –
sekce Aktuality a Českého výboru ICOM na http://
icom-czech.mini.icom.museum.
Chtěli byste se aktivně zapojit do diskuze o (re)
definici muzejní instituce? Zašlete zprávu na e-mail:
unesco@phil.muni.cz

Struktura

Dotazník je uspořádán do tří bloků a obsahuje kombinaci převážně uzavřených a několika otevřených otázek. Tematicky se soustřeďuje na hodnocení platných
či diskutovaných definic, na aktuálnost a potřebnost
řešení dané problematiky spolu se snahou identifikovat výrazné faktory, které by v ní neměly chybět, dílčí
návrhy na její změnu a nakonec na získání vybraných
osobních údajů. Veškerá data poskytnutá v rámci výzkumu zůstanou anonymní.
BLOK I: Existující definice a jejich relevance
V roce 2019 došlo na generální konferenci ICOM
v Kjótu k předložení (avšak neschválení) nové muzejní
definice, která měla nahradit doposud platný text, jehož
původní znění bylo na půdě ICOM schváleno v roce
2007. V českém prostředí má silnou pozici i legislativní
vymezení pojmu muzeum. Série otázek se bude věnovat
postojům k těmto klíčovým dokumentům.
BLOK II: Význam definice muzea a její optimální
podoba
Druhý blok se bude týkat aktuální potřeby diskutovat
problematiku muzejní definice. V závěru se respondent
vyjádří k vybraným pojmům, a to z hlediska míry jejich
relevance k definování muzea.
BLOK III: Identifikační údaje respondenta
V této tematické části se budou dotazy soustředit na
získání informací o věku, vzdělání a pracovní pozici
respondenta.

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2021
Na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG. Informace v něm slouží nejen k propagaci Vaší instituce, ale mají zároveň motivovat k návštěvě Vašeho města či regionu.
Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na
http://www.cz-museums.cz. Dotazníky, resp. POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně
během celého roku 2021 na e-mail: adres@cz-museums.cz.

úvodem

Dobrovolnictví v kulturním
prostoru

S

naha vytvářet dobrovolnický program v muzeích a galeriích je novou tematikou jen zdánlivě. Moderní pojetí
muzejnictví a společenská potřebnost vedly ke vzniku Metodického doporučení pro dobrovolnictví v kultuře a umění,
které vydalo MK ČR v roce 2012 a které vzniklo jako výstup působení pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře
v rámci Evropského roku dobrovolnictví. Také v AMG
jsme se zapojení dobrovolníků nemálo věnovali.
Tato problematika má hluboké kořeny v našich moderních dějinách. Je spojena se vznikem muzeí, emancipací
jazyka, folklóru a vlastní historie a ztotožnění se s nově
vznikajícími institucemi, především v období národního
obrození. Vytváření prvních muzeí bylo iniciováno vlasteneckými nadšenci i sběrateli. Například základem muzea
v Opavě se staly sbírky prof. Faustina Ense a amatérského
botanika Františka Mükusche z Buchbergu. U zrodu Národního muzea stál hrabě Kašpar Šternberk. Na stejném
návrhu pracovala i skupina kolem Josefa Jungmanna.
Dle Provolání z 25. dubna 1818 měl být nový ústav přírodovědným a historickým muzeem, ale kladl si také cíle
vědecké a osvětové. Tyto aktivity s dobrovolnictvím spojují
osobnosti, jež lze označit za nadšence, kteří jim věnovali
svůj čas, sílu, energii a životní filozofii. Nebyl snad i Vojta
Náprstek duší dobrý sběratel a dobrovolník? Bez takových
lidí by muzejní instituce zajisté neexistovaly.
Mnoho let vnímám sepětí muzeí s dobrovolníky jako
klíčové pro občanskou sounáležitost s dějinami regionů,
měst a u speciálních muzeí hlavně s oborem, který je
propojen i na mezinárodní úrovni. Klišovitý pohled vnějšího světa na dobrovolníky je často dán různým typem
pomocných prací. Po společenských změnách v roce 1989
však vznikl v oboru nestátní (nevládní) sektor – sdružení,
spolky a nadace. Ze zkušenosti Muzea čs. opevnění z let
1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace, které fungují na tomto principu, vnímám dobrovolníky nejen jako osoby pro sekundární
činnosti, ale především jako odborníky (lektory, multioborové experty), jež si některé menší instituce nemohou
dovolit. Obdobný systém funguje v zahraničí, např. v Itálii
nebo ve Francii, kde vám malé muzeum s nadšením otevře
starosta a osobně vás i provede.
Dobrovolnictví úzce souvisí s mecenášstvím a filantropií, které budou stále potřebnější s ohledem na těžké
podfinancování kultury v ČR. S krizovou dobou, kdy se
ukazuje, že tento sektor není prioritou, bude tato otázka
stále aktuálnější.
Richard Maxmilián Sicha
II. místopředseda AMG
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Dobrovolníci v muzeu
Dobrovolnictví v kultuře:
Historie a současnost
Jindřiška Gregoriniová
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu
„Dobrovolnictví v kultuře, stejně jako kultura samotná, se prolíná celou škálou lidských činností. Občanská angažovanost
v kulturním dění má v historickém prostoru Čech, Moravy a Slezska bohatou tradici. Spolková činnost a s ní související
dobročinnost patří od konce 18. století mezi organizované občanské kulturní aktivity.“ (Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění, 2015).

V

celospolečenských změn. Neziskový
sektor jako významný faktor rozvoje
občanské společnosti zaznamenal výrazný rozmach, a to ve všech oblastech
života, kulturu nevyjímaje.
Pro dobrovolnictví v oblasti kultury měl zásadní vliv rok 2011, který byl vyhlášený Radou ministrů EU
jako Evropský rok dobrovolných činností na podporu aktivního občanství,
zkráceně Evropský rok dobrovolnictví
(ERD). Jeho cílem bylo poukázat na

Foto: Archiv muzea

19. století spolu se zakládáním
spolků došlo i k významnému
rozvoji dobrovolnictví. Vznikala vlastenecká sdružení, která podporovala
kulturu a umění, vědu a vzdělávání,
sport (např. Sokol, Hlahol, Umělecká
beseda, atd.). Tento vývoj byl utlumen
po roce 1948, kdy se moci ujala komunistická strana, a vše přešlo pod
vliv a kontrolu státu. Dobrovolnictví
v celé své šíři a rozsahu bylo obnoveno až po roce 1989 jako důsledek

Dobrovolníci spolu s pracovníky Muzea čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub
K-S 14 „U cihelny“ Králíky a Památníku obětem internace
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společenský význam činnosti dobrovolníků, kteří svůj volný čas, energii a schopnosti věnují ve prospěch
ostatních, a to bez nároku na odměnu.
V rámci ERD byly založeny tematické
skupiny (např. zdravotnictví, sociální
služby, sport), které měly za úkol podporovat dobrovolnictví ve své oblasti.
Sféra kultury mezi nimi samozřejmě
nemohla chybět. Proto byla založena
i neformální pracovní skupina Dobrovolnictví v kultuře. Zakládajícími členy byly NIPOS a Asociace NNO Plzeňského kraje, o. s. Dalšími členy se
staly: MK ČR, AMG, Metodické centrum muzejní pedagogiky při MZM,
Moravská galerie v Brně, Institut
umění – Divadelní ústav, Knihovnický institut – NK ČR, ANKST o. s.,
a Památková komora ČR.
Situace v oblasti kultury byla v té
době poněkud nepřehledná. Některé
instituce nevěděly, kdo je dobrovolník
a jak by pro ně mohl být užitečný.
Naopak některé již s organizací dobrovolnické činnosti začaly. Členové
pracovní skupiny tedy dospěli k názoru, že je třeba zobecnit zkušenosti
z praxe a napomoci tak procesu institucionalizace dobrovolnictví v kultuře. Metodické dokumenty existovaly, např. ve zdravotních a sociálních
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službách a životním prostředí, ale
nikoliv v oblasti kultury. To se členové skupiny rozhodli napravit, a tak
v roce 2012 vyšlo Metodické doporučení Ministerstva kultury ČR pro
dobrovolnictví v kultuře a umění jako
výsledek práce této skupiny. Revidovaná verze dokumentu v roce 2015
pak reagovala na změny související
zejména s novým Občanským zákoníkem. Záměrem bylo, aby se Doporučení stalo praktickou pomůckou pro
vládní i nevládní organizace. MK ČR
se rozhodlo vydáním materiálu podpořit a zdůraznit význam dobrovolnictví u nás. Nejvýrazněji se dobrovolnictví projevuje v každodenním životě
ve venkovských sídlech a na malých
městech. Dobrovolníci jsou přidanou hodnotou veřejných kulturních
služeb a neobejde se bez nich žádná
akce. Dobrovolnictví ať již formální či neformální hraje klíčovou roli
v oblasti spolkového života. Kulturní
sdružení pořádají aktivity nejrůznějšího charakteru, od vzdělávacích akcí,
tradičních slavností, po plesy, poutě,
festivaly, apod. Často mají ve správě
místní objekty a zajišťují v nich kulturní a společenské dění v obci. Důležitou oblastí jsou veřejné knihovnické
a informační služby. Knihovny jsou
otevřenými vzdělávacími, komunitními a kreativními centry v každém
prostředí, kde působí a dobrovolníci
v nich mají velké pole působnosti. Pro
Českou republiku je typický ještě jeden fenomén a tím je bohatá tradice
ochotnického/amatérského divadla.
Divadelní spolek působil téměř v každé obci a historicky to byl právě on,
kdo byl (a často stále je) nositelem
kultury v daném místě. Je třeba připomenout, že bez dobrovolníků by jeho
činnost byla nemyslitelná. Dobrovolní
pracovníci ale mohou dnes působit
i v divadlech profesionálních, i když
tady není dobrovolnictví tak časté
jako v jiných kulturních zařízeních.
Dobrovolníci v kultuře se věnují další významné činnosti – péči o hmotné a nehmotné kulturní dědictví.
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Nejčastější činností je např. obnova
památek drobné sakrální architektury. Pomáhají ale také na velkých
projektech jako jsou rekonstrukce
hradů a jiných historických staveb.
Do veřejných kulturních služeb rovněž patří činnost muzeí a galerií, ve
kterých již standardně probíhají dobrovolnické programy.
Mezi aktivní dobrovolníky v muzeích a nejen tam, ale v oblasti kultury obecně, patří zejména studenti
a senioři. Pro studenty je to možnost,
jak se ocitnout v zajímavém prostředí,
kam by se za normálních okolností
nedostali, a získat cenné zkušenosti.
Pro seniory je to příležitost, jak smysluplně trávit volný čas, neboť jsou to
často lidé, kteří se kulturou zabývali
ve své profesi a nedokážou si život bez
ní představit, nebo, kteří ji měli jako
zálibu a až v důchodovém věku se jí
mohou naplno věnovat. Dobrovolnické aktivity mají vliv na jejich zdraví,
kvalitu života a přinášejí jim pocit
seberealizace, který jejich vrstevníci
někdy ztrácí. Dobrovolnictví je, mimo
jiné, nejpřirozenější způsob, jak budovat dobré vztahy mezi generacemi,

dělá lidi šťastnějšími, posiluje pocit
sounáležitosti s místem, kde žijeme.
A proto se vyplatí jej podporovat.
V článku byla použita literatura:
FRIČ, P. a kol. Dárcovství a dobrovolnictví v České republice. Výsledky výzkumu NROS a AGNES. Praha : NROS, AGNES, 2001. ISBN
80-902633-7-2.; Metodické doporučení Ministerstva kultury pro dobrovolnictví v kultuře a umění [online].
Vyd. 2. Praha : NIPOS, 2015, s. 8.
[cit. 4. 1. 2021]. Dostupné z: https://
www.nipos.cz; TOŠNER, J. – SOZANSKÁ, O. Dobrovolníci a metodika práce s nimi v organizacích.
Vyd. 2. Praha : Portál, 2006. ISBN
80-7367-178-6.
V říjnu 2021 plánuje NIPOS uspořádat konferenci s názvem „Dobrovolnictví v kultuře a umění“, která mj.
shrne vývoj v této oblasti za posledních 10 let (od konání Evropského roku
dobrovolnictví 2011). Tomuto tématu
se věnovalo také přeshraniční setkání,
které se uskutečnilo ve dnech 13.–15.
září 2020 v Chamu. Zpráva z konference byla otištěna ve Věstníku AMG
č. 5/2020.

Dobrovolnický program
v Národním muzeu
Ivo Graca / Ludmila Tůmová
Národní muzeum

N

árodní muzeum oficiálně spustilo svůj dobrovolnický program
v únoru 2015. Letos tedy bude pokračovat v úspěšné spolupráci s dobrovolníky již sedmým rokem.
Za dobu fungování programu tvořili nadpoloviční většinu všech účastníků studenti. Jednou z motivací, proč
se mladí lidé rozhodnou zapojit jako
dobrovolníci, je nepochybně možnost
nabrat nové zkušenosti a dovednosti.

Znamená to pro ně i příležitost získat určitou praxi, která jim přinese
potenciální výhodu při hledání budoucího uplatnění. To potvrzuje i pokles
poměru studentů po větším formální
ukotvení odborných stáží v roce 2017.
Účast v dobrovolnickém programu se
může stát výhodou zvláště u studentů z oborů, které nemají v kurikulu
zahrnuto absolvování povinné praxe.
Tomuto závěru nasvědčuje i zkušenost
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Foto: Archiv muzea

z Národního muzea, za uplynulou
dobu se z několika dobrovolníků stali jeho zaměstnanci.
O etablovanosti projektu a jeho
zařazení do funkční struktury muzea
jistě vypovídá i řada dobrovolníků,
kteří se programu účastní opakovaně, buď souběžně po dobu několika
let, či opakovaně dle svých časových
možností. Uvedenému stanovisku odpovídá i množství cest, které zájemci v rámci spolupráce podnikli. Postupně narůstal počet dobrovolníků,
kteří se vydávali především na pracoviště muzea situovaná v Terezíně.
Zde působí hlavně v restaurátorských
dílnách. O atraktivitě projektu pak
může svědčit i skutečnost, že cíleně
sem přijelo i několik zájemců ze zahraničí.
Většina dobrovolnické činnosti
úzce související se sbírkovými předměty je realizována v průběhu pracovního týdne, což samozřejmě negativně
ovlivňuje další začlenění mladých lidí,
kteří po dokončení studia začali docházet do zaměstnání. Pro úplnost je
nutné doplnit, že muzeum umožňuje
zájemcům spolupracovat i o víkendech a ve volných dnech. Většinově
jsou v této době realizovány aktivity, při nichž se dobrovolníci zapojují do přípravy a realizace akcí pro
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veřejnost. Uchazeči o tento typ práce
mezi jinými zmiňovali zájem o získání
zkušeností s muzejní pedagogikou či
o aktivní trávení volného času.
Z hlediska účastníků projektu
byli nejméně početnou skupinou dobrovolníků senioři. V letech 2015 až
2020 patřilo každoročně zhruba 10 %
osob do této kategorie.
Škála aktivit, kterým se dobrovolníci Národního muzea věnovali, je rozmanitá stejně jako jednotliví zájemci
i jejich motivace. Naprostá většina
z nich se věnovala a doposud věnuje
činnostem, které souvisejí se sbírkovými předměty. Tato skupina obvykle
tvoří zhruba 70 až 80 % z celkového
počtu všech dobrovolníků. Vykonávají
např. různé pomocné práce v restaurátorských dílnách. Mezi poměrově
větší část aktivit lze zařadit i ty související se správou sbírek, jako je katalogizace, digitalizace, třídění sběrového
materiálu či skenování. Dobrovolníci
samozřejmě v žádné z těchto činností
nenahrazují kurátory nebo další pracovníky muzea, ale pouze se na nich
podílejí a umožňují např. prezentování muzejních fondů na portálu eSbirky.cz. Tato pracovní náplň zároveň
účastníkům programu nabízí vhled
do praktického fungování instituce.
Zbývajících 20 % dobrovolníků se

Foto: Archiv muzea
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věnovalo především aktivitám spojeným s pořádáním akcí pro veřejnost
a edukací.
Rok 2020 a celosvětová pandemie viru covid-19 silně zasáhla také
dobrovolnický program Národního
muzea. V průběhu roku musela být
spolupráce s dobrovolníky zcela zastavena, po zlepšení epidemické situace
v letních měsících byla s omezeními
a důrazem na hygienu a bezpečnost
nakrátko obnovena. I přes všechny
překážky a samozřejmý pokles zájmu
zapojilo v loňském roce naše muzeum
do své činnosti více než 50 dobrovolníků.
Zájmem Národního muzea je,
aby se účastníci projektu cítili dobře
a jejich podíl na něm se pro ně stal
přínosem. Pracovníci, kteří s dobrovolníky spolupracují, se snaží zajistit
jim co nejlepší podmínky a příjemné
prostředí, do kterého se pak rádi vracejí. Nezapomínají také na nutnost
ocenit vstřícnost všech účastníků programu a čas, který jsou mu ochotni
věnovat. Muzeum pořádá např. zvláštní komentované prohlídky výstav, jež
se ze strany dobrovolníků setkávají
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nabízí další rozvoj vedoucí k utužení
přátelského kontaktu a integraci dobrovolníků do struktury muzea.
Dobrovolnický program Národního muzea můžeme z hlediska uplynulých let označit za úspěšný, jeho
pokračování přináší do dalšího období
výzvy, které se mohou stát příležitostí
pro rozvoj projektu, ale i celého muzea. Během šesti let fungování se dobrovolníci stali trvalou součástí našeho
muzejního prostředí.

Dobrovolníci na Helfštýně
Jan Lauro
Muzeum Komenského v Přerově

„Hrabání listí za hradbami může poskytnout podobný druh relaxace tvrdě pracujícímu horníkovi stejně jako úředníkovi. Sice jiným způsobem, ale pro oba je
to změna.“

H

rad Helfštýn je od roku 1960
spravován Muzeem Komenského v Přerově. První skupina dobrovolníků se sem vypravila v létě 1980
v rámci Prázdnin s Brontosaurem.
Její hlavní aktivitou se stala likvidace náletových dřevin v areálu hradu
i na přilehlých svazích. Pro nadšení
účastníků, sílu a značný počet dalších
zájemců začala správa hradu s akcí
Brontosaurus počítat i do budoucna.
Raná léta provázela spolupráce brigádníků při řadě výkopových, stabilizačních i stavebních úpravách.
Přestože byli studenti vítanými
pomocníky, trvalo poměrně dlouho,
než se se svými stany a spacáky dostali z louky před hradem až na první
nádvoří. Budování vzájemné důvěry,
poznávání jednotlivých osobností,
postupné svěřování zodpovědnosti,
umožňování vstupu do objektu po
zavíracích hodinách, to vše rozhodně
nepatřilo k běžné náplni práce tehdejších správců kulturních památek.
Díky kontinuitě a pravidelné účasti
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skalních dobrovolníků vznikaly mezi
oběma stranami pevné vztahy. Míra
volnosti rostla a frekvence „víkendovek” se zvyšovala. O potřebě trvalého
zázemí pro hradní pomocníky již nebylo možné pochybovat. V jižní části
prvního nádvoří vzniklo stálé tábořiště s ohništěm a posezením.
Současné podmínky pro fungování „Brontíků“ se dnes od těch z let 80.
až tolik neliší. Rozvod vody k venkovnímu dřezu a kompletní elektrifikace

prostor je asi to jediné, co je technicky
odlišuje od těch před čtyřmi desítkami let. Většina pracujících skupin
nocuje během letních měsíců přímo
na travnaté ploše vrchní části Široké
hradby. Bezmála sedmimetrová síla
zdi umožňuje pohodlnou stavbu stanů
a nocležníkům také nezapomenutelné
pohledy na rozvinutou architekturu
Helfštýna. V chladnějších měsících
obývají „Brontíci“ tzv. Jižní hlásku
– dvoupatrovou věž na jižním konci
Široké hradby. Patra zde tvoří podlahy z hrubých fošen, místo okny sem
proudí paprsky světla pouze štěrbinovými střílnami, o sucho je však postaráno. Pod jehlanovou, šindelem
krytou střechou se dá sice skromně,
ale dobře přebývat. Nic jako vytápění
nebo toalety tu nenajdete. Víkendovky probíhají ve spolupráci se správou hradu od jara do podzimu, aby
se mohly všechny aktivity odehrávat
venku. Jediným způsobem, jak se zahřát, tak zůstává práce, příp. táborák
před kuchyní.
Na seznam činností, s nimiž
dobrovolníci pomáhají, každoročně
přibývají různé specifické aktivity,
přesto však nemizí ty, kterými jsme
na Helfštýně začínali. Sečení trávy
a náletových křovin uvnitř i vně hradu, čištění příkopů, odvoz biomasy
mimo areál, oprava šachet a odpadů,
příprava dřeva, údržba a renovace
elektroinstalace, hrabání listí, instalatérské práce, průběžný úklid, výmalba, plení štěrkových ploch, zajišťování

Foto: Jan Šablický, archiv muzea

s velkým ohlasem. Samozřejmostí je
i osobní poděkování, příp. certifikát
potvrzující na vyžádání vykonanou
činnost. V letech 2016 až 2019 byli
někteří z účastníků projektu nominováni na udělení ocenění Křesadlo,
které každoročně pořádá Národní
dobrovolnické centrum Hestia. Pozitivní motivace a snaha o zajištění
optimálního prostředí pro další rozvoj programu je jistě oblastí, které je
zapotřebí věnovat trvalou péči a jež
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ctností. Je to způsob, jak smysluplně
trávit volno v atraktivním prostředí
kulturní památky a ve společnosti podobně smýšlejících lidí. Mnozí stálí
pomocníci Helfštýna patří k vytíženým osobnostem s řadou dalších aktivit. Své působení na hradě ale nevnímají jako oběť, nýbrž jako vlastní
obohacení, způsob hledání nových
vztahů i poučení. Nepracují na principu „teď já tobě, pak ty mně“, který
je zažitý v přirozených komunitách,
ale podílejí se na něčem, čemu po roce
1989 říkáme veřejně prospěšné dobrovolnictví. Jeho aktivní účastníci tedy
nečekají nic na oplátku.
Pochopitelně, tvrdit, že je dobrovolnická práce na Helfštýně zcela

Foto: Petr Plašil, archiv muzea

kontrolovaného odvodu dešťové vody,
nátěrové práce – to vše patří k úkolům
cyklickým, opakujícím se v řádech týdnů či měsíců. Flexibilně se pracuje dle
aktuální potřeby. Důležitý podíl mají
dobrovolníci při zajišťování kulturních programů. Pořadatelská služba
patří k nejvýznamnějším aktivitám
současných víkendovek. S ohledem
na bohatý kalendář akcí se spoluúčast
dobrovolníků stává pro jejich zdárnou
realizaci v podstatě nepostradatelnou.
Každá z pravidelně dojíždějících skupin má ve svém týmu rozličné osobnosti, které se v civilním životě věnují rozmanitým zaměstnáním, takže
mnohdy přiloží ruku k dílu i při vysoce
odborných činnostech. Nezřídka tak
využíváme pomoci elektrikářů, svářečů, dřevorubců. Těžit může také
z konzultací a asistencí tlumočníků,
IT specialistů či právníků. V dobrovolnictví nachází zálibu lidé mnoha
dalších profesí. Často se stává, že při
hledání vhodných postupů oceňujeme
kvality a zkušenosti zvnějšku, ze zcela
odlišného prostředí, v němž naši dobrovolníci působí.
Někdy se setkáváme se zažitými
názory, že v 21. století přece nemůže
být tolik lidí ochotných věnovat svůj
volný čas a vlastní energii práci pro
jiné bez nároku na mzdu. Že za jejich
úmysly musí stát i jiná motivace než ta
ryze altruistická. Předně je potřeba si
uvědomit, že většina z nich vnímá dobrovolnictví jako jednu z občanských

zadarmo, by nebylo úplně korektní.
Stejně jako na většině ostatních míst,
kde dobrovolníci figurují, je i zde snaha pokrýt alespoň část režijních nákladů na jejich občerstvení. Čas od
času je potěšíme drobnou pozorností
– vstupenkou či upomínkovým předmětem, vždy však jde o věci s hodnotou spíše symbolickou, vyjadřující
pozitivní vztah a vděk vůči lidem nakloněným správě hradu. Tím, co však
motivuje zřejmě nejvíc, je Helfštýn
samotný. Respektive pocit výlučnosti
poté, co se hlavní brána zavře široké
veřejnosti. Dobrovolníci se rázem stávají „pány hradu“ a získávají prostor
pro nové dovednosti, poznávají se navzájem a vnímají středověké sídlo ze
zcela jiných perspektiv. V pozicích pořadatelů se stávají součástí řady historických a řemeslných festivalů, divadelních vystoupení či koncertů, čímž
získávají prožitky vybočující z běžných
stereotypů všedních dní. Hradní dobrovolnictví se v tomto světle může
jevit jako specifický druh zážitkové
turistiky, kdy vidíme nejen samotné
vystoupení, ale je nám umožněno nahlédnout i za oponu.
Vkladem ze strany hradu, který tvoří jakousi protiváhu dobrovolníkům, je čas a energie jejich
koordinátora. Samotná příprava

Instalační četa mezinárodního setkání uměleckých kovářů Hefaiston v roce 2013
osazuje bránu na 2. nádvoří hradu
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a harmonogram prací, poskytování
vhodného vybavení, motivace a kontrola odvedené práce vyžaduje péči
pověřené osoby, která dokáže skloubit
představy profesionální organizace se
zachováním nasazení a spontánní tvořivosti dobrovolníků.
Přitažlivost Helfštýna oslovuje neustále nové zájemce o víkendovky. Několik málo skupin, které stály u zrodu
dobrovolnické tradice v 80. letech, se
do současnosti rozrostlo na 13 ustálených part. Počet dobrovolníků se v závislosti na ročním období pohybuje od
10 osob v chladnějších měsících až po
100 členná setkání koncem prázdnin,
kdy stojí za převážnou částí zajištění
mezinárodního setkání kovářů Hefaiston.

Foto: Petr Plašil, archiv muzea
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Dobrovolníci v roce 1990 při transportu
ocelových nosníků na opravu mostů

Muzeum založené na práci
dobrovolníků
André Uebe / Magdalena Elznicová Mikesková
Muzeum saského Červeného kříže v Beierfeldu /
/ Muzeum T. G. M. Rakovník

M

álokterá organizace opírá svou
činnost o práci dobrovolníků
právě tak jako Červený kříž. Dobrovolnictví zde existuje již více než
150 let a je opravdu inspirující, když
se tyto původní principy promítnou
i do muzejní činnosti.
S fenoménem propojení dobrovolnické práce pro Červený kříž a té
věnující se muzejnictví se můžeme ve
velké míře setkat u našich německých
sousedů, kde najdeme celkem čtrnáct
muzeí zřizovaných spolky Červeného
kříže. Nejedná se o pouhé výstavní
síně, které prezentují historii daného sdružení, ale o muzejní instituce
vedené na vysoké úrovni z hlediska
správy, deponování sbírek, sbírkotvorné koncepce či prezentační činnosti.
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Tato muzea mají od roku 2000 také
svoji pracovní skupinu (Die Arbeitsgemeinschaft der deutschen Rotkreuzmuseen), kde si vyměňují informace,
vydávají odborné publikace a celkově
zvyšují kvalitu své práce.
Muzeum saského Červeného kříže v Beierfeldu vzniklo před 25 lety
na popud Místní skupiny německého
Červeného kříže, jejíž členové se již
delší dobu zajímali o historii této organizace především v saském regionu.
Datem vzniku muzea se stal 26. únor
1996, kdy se také uskutečnilo slavnostní setkání v novém sídle spolku.
Vedoucím instituce se stal předseda
Místní skupiny německého Červeného kříže v Beierfeldu André Uebe,
který na tomto postu působí dodnes.

První předměty byly získávány
prostřednictvím výzev v regionálních
časopisech. Postupně se sbírka muzea
rozšiřovala. V současné době spolek
vlastní více než 20 000 exponátů. Nejstarší z nich pocházejí z roku 1853.
Nejvíce jich mapuje historii Červeného kříže v Sasku, který vznikl v roce
1909. Součástí muzejního fondu jsou
hlavně vyznamenání a čestná uznání,
dopisy, pohledy, vzdělávací materiály,
uniformy a služební oděvy, ale také lékařské nástroje a sanitární předměty.
Bohatá je muzejní knihovna čítající
na 10 000 knih a časopisů z historie
Červeného kříže, ošetřování i lékařství.
Muzeum je aktivní v půjčování
předmětů jiným institucím. Beierfeldské exponáty byly k vidění např.
v Městském muzeu v Kasselu, ve Vojensko-historickém muzeu v Drážďanech, v Muzeu Národní knihovny
v Lipsku, v Lékařsko-historickém muzeu v Institutu pro historii a lékařskou
etiku v Hamburku i jinde.
První výstavní prostory Muzea
saského Červeného kříže v Beierfeldu se nacházely ve sklepě staré tovární
budovy. V roce 2005 vznikla již moderněji vytvořená expozice v novém objektu na hlavní třídě (August-Bebel-Straße 73). Muzeum je otevřeno ve
všední dny od úterý do čtvrtka a o víkendech vždy první sobotu v měsíci.
Průvodcovskou činnost zde zajišťují
bezplatně členové spolku.
Budova, kde sídlí muzeum, je zároveň působištěm i Místní skupiny
německého Červeného kříže, která
jej využívá pro školení první pomoci a práci s mládeží. Ačkoliv je zde
toto propojení, nijak to nenarušuje
muzejní chod. Nacházejí se zde také
depozitární prostory a výstavní síň.
Výstavy jsou důležitou součástí činnosti muzea. V současné době připravují
dobrovolníci zhruba jednu až dvě za
rok. Členové spolku nezapomínají ani
na dokumentaci historie a výzkumné projekty mapující činnost saského
Červeného kříže. Dobrovolníci často
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vyřizují badatelské dotazy z tuzemska
i ze zahraničí a poskytují podklady pro
různé studie a články.
Město Beierfeld (okres Erzge
birgskreis v Sasku), kde sídlí Muzeum

saského Červeného kříže, leží pouhých třicet kilometrů od Božího Daru.
Pokud se budete chtít inspirovat nejen
dobrovolnickou činností, určitě je doporučujeme navštívit.

Dobrovolnictví v malém
muzeum
Terézia Ondrová
Městské muzeum v Kloboukách u Brna

M

oblasti. Po 43 letech zástupci města
rozhodli o obnově tohoto zapomenutého kulturního stánku. Díky projektu
„Česká cesta”, který byl spolufinancován z Evropského fondu regionálního
rozvoje v rámci OP přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika v letech 2014–2020,
se podařilo získat dotaci na rekonstrukci budovy a vytvoření nové expozice. Ke spolupráci byli přizváni
odborníci z oblasti historie a archivnictví (PhDr. Emil Kordiovský), archeologie (PhDr. Evženie Klanicová)
a etnologie (Mgr. Terézia Ondrová).

Foto: Josef Špaček, archiv muzea

ěstské muzeum v Kloboukách
u Brna se do povědomí odborníků dostalo díky své ucelené sbírce
keramiky, lidového textilu a podmaleb na skle. Mezi nejznámější a v literatuře často citované předměty patří
Upomínka na toleranční patent (podmalba na skle, 1811, Ždánice), koutní skříňky a lišta vykládané slámou
či fajánsový džbán z roku 1698. Širší
návštěvnickou veřejností bylo muzeum v posledních desetiletích bohužel
opomíjeno. Snad kvůli neatraktivnosti
expozice, neodbornému vedení a také
zajímavějším turistickým cílům v naší

Pracovní workshop s konzervátorkami v Kloboukách u Brna
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Konzultantem byla PhDr. Hana Dvořáková z MZM.
Samotné muzeum by před více
než 100 lety nevzniklo, kdyby nebylo dobrovolníků. Impulz k jeho založení poskytla Jihomoravská výstava,
konaná ve dnech 20.–27. září 1903,
na které byly shromážděny předměty
prezentující průmysl, zemědělství, ale
i exponáty národopisné a uměleckohistorické. Zaujetí tímto projektem
bylo ohromné, vlastenecky uvědomělí
obyvatelé a organizátoři stáli u zrodu
myšlenky vytvoření muzejního spolku
a založení zdejšího muzea, což se jim
v letech 1906 a 1907 povedlo. Předměty z Jihomoravské výstavy daly základ
muzejní sbírce. Aktivní dobrovolnictví
fungovalo díky tomuto sdružení až do
roku 1987.
Podobně jako ve většině menších
měst, také v Kloboukách je problém
s odměňováním odborníků v muzeu.
Momentálně je zde pracovnice zaměstnaná na poloviční úvazek. Snaha, aby se celá proměna instituce
více finančně nenavyšovala, přinesla
myšlenku dobrovolnictví. Bez pomoci
dobrovolníků zajímajících se o zdejší
historii a lidovou kulturu se muzeum
nepodaří zrekonstruovat a nebude ani
fungovat. Jako nejdůležitější se ukázalo – pokud není odborný zaměstnanec
starousedlíkem – seznámit se s kulturně aktivní osobou ve zdejší oblasti,
v našem případě místní kronikářkou
Danou Bobkovou. Je to přesně ten
člověk, který na sebe umí navázat další
spolupracovníky z řad seniorů. Podařilo se tak vytvořit příjemnou skupinu
lidí, kteří se snaží o to, aby se muzeum
stalo živou institucí pro všechny zdejší
obyvatele a návštěvníky.
Při rekonstrukci jsme nezačali
úplně nejlehčím úkolem. Nutná byla
inventarizace předmětů, vystěhování
celého objektu i depozitáře, důkladné
zabalení exponátů a jejich deponování ve vhodných náhradních prostorách. Vše se zvládlo. Dalo by se říct,
že vzniklo nové společenství, které
si dalo za cíl vytvořit opět muzejní
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spolek. Přípravné práce započaly dne
5. března 2019. Vždy se podařilo zajistit pět až devět seniorů, k demolici
starého nábytku a převozu předmětů byli povoláni dva až čtyři zaměstnanci města, stěhování objemnějších
exponátů zvládli studenti městského gymnázia, střední odborné školy
a několik sportovců z místního klubu
florbalistů, pomohl i starosta. Vlastně
jsme navázali na historii. Víme, že
v roce 1933 se nashromážděné exponáty muzea přesouvaly z hlavní budovy zámku do dvorního traktu. Stěhování tehdy provedl učitelský sbor
kloboucké školy, starší žáci a dělníci.
Všechny práce i nové uspořádání sbírek vedl tehdejší ředitel školy Viktor
Brettschneider.
Naši dobrovolníci byli nadšeni, že
se mohli najednou dostat do prostor,
které jim dříve nebyly zpřístupněny, že měli možnost objevovat nové
věci a zjistit, jaké poklady se v místní
muzejní instituci ukrývají. Vše dělali
s velkou pečlivostí a respektem k instrukcím, jak se kterým předmětem
zacházet, jak jej popsat i uložit. Přicházeli také s vlastními nápady a vše
fungovalo až neuvěřitelně. Po náročné
práci měla většina dobrovolníků roční
přestávku, aby tak načerpali další síly.
Po stavebních a řemeslných úpravách
následovalo nastěhování exponátů, jejich očištění a instalace. Znovu by se
to nezvládlo bez našich dobrovolných
pracovníků.
Zpětné stěhování předmětů bylo
jednodušší, jelikož jsme si vše dobře
rozdělili již při vyklízení muzea. Jen
pár drobností se dohledávalo. Některé
exponáty ošetřovaly externí konzervátorky. V létě 2020 se podařilo domluvit pracovní workshop. Konzervovaly
se veškeré dřevěné objekty, které měly
být vystaveny. Dobrovolnice prováděly
očištění, příp. jednodušší práce, na
které dohlížely konzervátorky. Všechny tato společná aktivita bavila, byli
jsme obohaceni o řadu nových poznatků. Práci jsme vždy doplnili obědem či přestávkou na kávu, což vedlo
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k příjemné atmosféře a chuti podílet
se na proměně našeho muzea.
Velké úsilí jsme museli vynaložit
při samotné instalaci expozice. Celou
jsme ji provedli sami, jeden zaměstnanec a již ověřená skupina dobrovolníků. Dobrovolnictví se ukázalo jako
velmi užitečná věc, např. v kontaktu
s širokou veřejností. Pokud nám chyběly nějaké předměty, vždy se toho
některá z kolegyň ujala a doptávala se u zdejších obyvatel, kteří by je
mohli zapůjčit či darovat. Současně
byli dobrovolníci i určitými laickými
kritiky expozice a dávali zpětnou vazbu celému našemu úsilí. Přinášeli své
postřehy, některé věci jsme si díky nim
mohli více ujasnit. Jedna z dobrovolnic (PhDr. Irena Přibylová, Ph.D.)

se ujala korektury veškerých textů.
Dobrovolníci zajišťovali také určitou
propagaci muzea, informovali veřejnost o našich činnostech nebo o dalších zajímavostech.
Na začátku každého pracovního
nasazení – vystěhování, nastěhování,
ošetření a instalace – jsme si říkali, že
to nemůžeme zvládnout. Neuvěřitelné
se ale stalo skutečností. Jeden odborný zaměstnanec s několika dobrovolníky přispěli k tomu, že jsme mohli
zrekonstruované muzeum otevřít dne
21. srpna 2020.
Až situace dovolí, budeme velice rádi, když se přijedete do Klobouk
u Brna podívat, jak se nám naše úsilí
daří a jak u nás funguje dobrovolnictví.

Být součástí celku
Kateřina Minaříková
Moravská galerie v Brně

P

ři pročítání evaluačních dotazníků
od dobrovolníků působících v Moravské galerii v Brně se opakovaně
objevují slova jako zkušenost, radost,
pomoc, užitečnost, smysluplnost. Vyjádření osob věnujících svůj čas a energii činnosti muzejní instituce lákají
k bilancování i k lehké nostalgii. Se
završením roku 2020 je ohlédnutí za
vznikem, vývojem a současným fungováním dobrovolnického programu
v naší organizaci na místě. Mezi českými institucemi svého typu máme
totiž prvenství v systematické práci
s dobrovolníky. Už deset let zde existuje strukturovaný projekt pro jejich
zapojení do naší činnosti. Každý rok
se angažuje přibližně sedmdesát lidí
(včetně stážistů a praktikantů), což
potvrzuje neuvadající zájem veřejnosti
o tuto práci.
V roce 2010 vznikl v Moravské galerii v Brně na základně dosavadních

dílčích zkušeností ucelený systém
dobrovolnického programu. Tato fáze
představovala formující období, kdy
došlo díky úsilí tehdejších zaměstnanců (především Martinovi Maryškovi,
Pavle Obrovské – historicky první
koordinátorce dobrovolnického programu MG – a dalším) k nastavení
a postupnému zavedení procesů, jež
z velké části platí do dnešních dnů
(definování pracovních příležitostí pro
dobrovolníky, způsob jejich supervize
a evaluace).
V počátcích zavedení projektu
bylo potřeba interní zaměstnance
galerie podněcovat k využívání dobrovolníků a k budování důvěry v tento typ spolupráce. Nyní na počátku
nové dekády jsme v situaci, kdy se
po celý rok aktivně ozývají kolegové z různých oddělení s konkrétními požadavky a nabídkou práce pro
dobrovolníky.
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A kdo jsou naši dobrovolníci?
Brno je studentským městem, což
se odráží ve zvýšeném zájmu středoškolských i vysokoškolských studentů,
kteří si prostřednictvím dobrovolnického programu plní povinné praxe
a pracovní stáže. V nemalé míře jsou
to i senioři, jež přicházejí do galerie
s touhou obohatit své sociální kontakty, nebo si osvojit nové dovednosti
v oborech, které je po většinu života
lákaly, pak jsou to také aktivně pracující nebo zdravotně znevýhodnění či
nezaměstnaní jedinci hledající možnost, jak rozšířit své protfolio o nové
zkušenosti.
Právě sociální aspekt dobrovolnictví představuje významnou hodnotu, kterou se snaží Moravská galerie
v Brně reflektovat. Hledá proto cesty
např. k začlenění a uplatnění osob se
zdravotním nebo sociálním znevýhodněním (mentálně a psychicky hendikepovaní, senioři, ženy na mateřské
dovolené, menšiny, apod.). V roce
2020 navázala galerie spolupráci
s IQ ROMA SERVIS, z. s., zaměřující
se na sociální inkluzi a společenské
začleňování romských obyvatel. Tato
nezisková organizace spolu s koordinátorkou dobrovolníků MG Ivetou Valáškovou připravila tréninková místa
pro několik klientů, kteří se následně
zapojili do našeho dobrovolnického
programu. Díky tomu si mohli projít různé pracovní pozice v rámci instituce, recipročně došlo i k výměně
cenných zkušeností.
Dobrovolníci si u nás mohou
vybírat dle vlastního zájmu aktivity
různorodé povahy. V současné době
působí především na restaurátorském
oddělení, jako asistenti kurátorů, na
registru a managementu sbírek (digitalizace, péče o materiál, katalogizace,
rešerše), v archivu, v knihovně a na
lektorském oddělení (např. výpomoc
při zajištění doprovodných a edukačních programů, chystání pomůcek
pro výtvarné dílny). Napříč všemi
odděleními MG je to pak výpomoc
s administrativou nebo při organizaci
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nárazových akcí (vernisáže, křty publikací, konference, koncerty, besedy,
atd.).
Klíčovou osobou, průvodcem,
poradcem a často i supervizorem je
hlavní koordinátor dobrovolníků,
který společně se zájemcem vytváří
ideální pracovní náplň, jež odpovídá
jeho představám, ale i schopnostem
a možnostem, a která zároveň reflektuje potřeby jednotlivých oddělení
MG i jejich vedoucích pracovníků; ti
poté spolu s koordinátorem vytvářejí
plán dobrovolnické práce.
V Moravskké galerii v Brně je
péče o dobrovolnický program v současné době svěřena Lektorskému
oddělení, kde je vždy jeden zaměstnanec pověřen funkcí koordinátora
dobrovolníků, stážistů a praktikantů. Shromažďuje přihlášky všech

zájemců, vede jejich evidenci a snaží
se v co největší míře o jejich zařazení
v rámci aktuálních požadavků galerie.
Tato praxe se osvědčuje i s ohledem na
fakt, že na Lektorském oddělení, resp.
na celém Odboru práce s veřejností,
je pro dobrovolníky největší uplatnění. Právě zde pak mohu sledovat, jak
vzájemně obohacující je to spolupráce.
Věřím, že dnes již neplatí představa
o dobrovolníkovi jako levné pracovní
síle. Chápeme ho jako kolegu, který
cílevědomě věnuje svůj čas a energii
instituci, jejíž zaměření ho naplňuje.
To se ostatně ukazuje i nyní, kdy jsme
v důsledku protiepidemických opatření nuceni omezit činnost a tím i dobrovolnický program. Přesto dostáváme
zprávy s nabídkou pomoci, v nichž se
odráží upřímný zájem o chod naší instituce.

Dobrovolníci v Ústí nad
Labem
Václav Houfek
Muzeum města Ústí nad Labem

T

ak jako většina muzeí ani to ústecké by nevzniklo bez dobrovolné práce. Na počátku byla aktivita
členů místního Průmyslového spolku (Gewerbeverein Aussig), kteří jej
založili v roce 1876 a jako Průmyslové
muzeum (Gewerbemuseum Aussig)
další čtvrt století podporovali. V roce
1901 se sdružení dohodlo s vedením
města Ústí nad Labem a byla založena
Muzejní společnost, jež instituci provozovala až do 2. světové války. I když
postavení města bylo dominantní, tak
i v této době byla významná část muzejních aktivit tvořena dobrovolnými
spolupracovníky. Ti byli v úzkém kontaktu jak s profesionálními muzejníky,
tak s odborně vzdělanými pedagogy

ústeckých škol, kteří byli pro muzejní
činnost částečně uvolněni.
Obsah spolupráce spočíval především v podpoře sbírkové činnosti,
v dokumentaci památek a přírody.
Dalšími oblastmi byly publikační a výstavní aktivity, a to jak při přípravě stálých expozic, tak v rámci tematických
projektů. V tom bylo ústecké muzejnictví průkopnické již během 20. let
20. století. Muzeum úzce spolupracovalo s řadou spolků a veřejných institucí, pro které působilo jako depozitář
a reprezentační prostor. Přehled o výjimečném rozsahu této činnosti nám
dává publikace z roku 1928, kdy se
v Ústí nad Labem konala velká výstava
o zdejších spolcích a jejich dějinách.
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Dobrovolníci se soustředili na finanční nebo věcné donátorství, případně na práci ve prospěch muzea.
Byly to řádově stovky osob, bez jejichž
pomoci by nebyla existence naší instituce vůbec možná. Druhá světová
válka a následující události tento vývoj
na dlouho přerušily. Od 50. let se působení dobrovolníků mohlo odehrávat
hlavně v oblasti práce s dětmi a se
školami, kde se často také angažovali
lidé z tehdejších společenských organizací. Podařilo se rozvinout programy pro nejmenší či mládež s tématem
archeologie, které v 70.–80. letech
vedla Marta Cvrková. Oblíbené letní
tábory stály na počátku kariéry řady
dnešních historiků nebo archeologů.
Při ústeckém muzeu byl od 70. let
velmi aktivní Kroužek přátel zubrnické železnice, kde se sdružovali zájemci o dějiny železniční dopravy. Na
něj před 30 lety navázaly komerční
aktivity, jež i dnes naplňují původní
cíl, kterým bylo obnovení historické
železniční trati Velké Březno – Zubrnice – Úštěk.
Již v 80. letech se opět rozvíjela
spolupráce s občanskými sdruženími
(např. s ústeckou pobočkou České numismatické společnosti), nebo s řadou
vojenskohistorických spolků, která vyvrcholila v roce 2013, kdy se připomínalo 200. výročí bitvy u Chlumce.
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Od konce 20. století muzeum na základě uzavřených smluv aktivně spolupracuje se Společností pro dějiny
Němců v Čechách, s Ústeckou muzejní a vlastivědnou společností nebo
se Zoologickým klubem. To jsou ale
pouze někteří partneři naší instituce,
které se poměrně daří oslovovat veřejnost a zapojovat ji do muzejní práce
rozsahem a způsobem srovnatelným
s výše uvedeným nejstarším obdobím.
Vedle toho máme i řadu individuálních spolupracovníků.
Skutečná moderní dobrovolnická
služba v našem muzeu začala před
10 lety. Předpokladem bylo, že již

v roce 1999 v Ústí nad Labem vzniklo Dobrovolnické centrum, které postupně získalo akreditace dle zákona
č. 198/2002 Sb. Spolupráce započala
v roce 2010, když se po domluvě tří
organizací – Dobrovolnického centra, Muzea města Ústí nad Labem
a Severočeské vědecké knihovny –
začala připravovat žádost o udělení
akreditace příslušné dobrovolnické
služby. V roce 2011 bylo uskutečněno
školení dobrovolníků o jejich zapojení
v kultuře. V této oblasti se jednalo
o vůbec první akreditaci svého druhu. Kursu se tehdy zúčastnilo přes
30 zájemců a svoji aktivní dobrovolnickou činnost pak zahájilo 11 z nich.
Připojila se také další instituce přijímající dobrovolníky – Collegium
Bohemicum.
V počátcích se dobrovolníci podíleli na digitalizaci fotomateriálů, na
pomoci při kulturních a vzdělávacích
akcích, na provozu muzejní knihovny
a mnoha dalších aktivitách. V průběhu času začaly mít i jiné organizace
zájem o spolupráci (např. Zoologická
zahrada Ústí nad Labem, Veřejný sál
Hraničář). Na tuto situaci reagovalo
Dobrovolnické centrum, aby mohlo
dobrovolníky zapojovat i v dalších institucích a v různých oblastech kultury. V roce 2018 byla získána nová
akreditace s názvem „Dobrovolnická

Foto: Archiv muzea

Foto: Archiv muzea
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daří zapojovat i zahraniční zájemce,
a to především ze sousedního Německa, dobrovolníci přijeli však již
také z Itálie nebo z Francie. Oblast
jejich působení je široká a reaguje
na aktuální kulturní život ve městě.
Dobrovolníci mají možnost pomoci
s přípravou a realizací akcí, zapojit
se do pravidelnějších činností (např.
získávání a zpracování fotomateriálů,
spolupráce s kurátory sbírek), nebo
mohou uplatnit svého kreativního ducha s vlastními projekty.

Foto: Archiv muzea

služba v kultuře“. Aktuálně je v programu 33 dobrovolníků, kteří se podílejí na kulturním dění ve třech přijímajících organizacích, a to v Muzeu
města Ústí nad Labem, v Severočeské vědecké knihovně a ve Veřejném
sále Hraničář, s průměrným počtem
750 odpracovaných hodin za rok.
Jednoznačnou výhodou akreditace
je zajištěné právní postavení dobrovolníka i možnost vykázat dobrovolnickou službu jako praxi pro čerstvé absolventy. V Ústí nad Labem se

Dobrovolnictví v období
koronaviru
Tomáš Drobný
Moravské zemské muzeum

D

obrovolnictví v muzeích se
u nás začalo znovu rozvíjet před
10 lety. Impulzem byl Evropský rok
dobrovolnictví 2011. Velká část kultury, kam patřila i ta muzejní, zůstávala dlouho pozadu za jinými oblastmi
života, jakými jsou ochrana přírody,
tělovýchova a sport, sociální sféra, volnočasové aktivity pro děti a mládež,
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v nichž dobrovolnictví v různé podobě nikdy neztratilo své nezastupitelné místo. Za uplynulých 10 let však
dobrovolnictví v muzeích a galeriích,
stejně jako v dalších paměťových institucích, udělalo krok vpřed.
V důsledku současné krize způsobené pandemií koronaviru patří kultura mezi jednu z nejvíce postižených

oblastí. Každý den se potýkáme s omezeními, která mění náš život. Stejně
často se setkáváme s příklady, návrhy
nebo představami, jak se v muzeích
s nepříznivou situací vypořádat, jak
využít zbývající možnosti a rozvíjet
vztah k návštěvníkům. Publikum je
středobodem našeho zájmu. Vytváření dlouhodobých vazeb k jednotlivým
cílovým skupinám představuje náplň
práce všech muzejních profesí. Dobrovolnictví patří ke stále více protěžovaným formám participace veřejnosti
v paměťových institucích. Na místě je
otázka, co můžeme dělat v době omezených sociálních kontaktů, zavřených
expozic, častého využívání práce z domova místo přímého kontaktu se sbírkami na pracovišti. Velký potenciál
skýtají současné technické možnosti
a dostupnost nástrojů audiovizuálního
zprostředkování komunikace. Po tři
čtvrtě roce převratného učení se, jak
ovládat nezbytné přístroje i sofistikované programy, začíná být zřejmé, že
ani naše technologická vyspělost nedokáže nahradit přímý kontakt návštěvníků s reálným muzejním prostředím,
s objekty a lidmi. Odložit nesplnitelná
očekávání by nás mělo nasměrovat
k efektivnímu využití těch příležitostí,
které vedou k naplnění realistických
cílů. Vždyť dobrovolníci, kteří disponují potřebnými dovednostmi, mohou
uplatnit svoji kreativitu při vytváření
muzejně-edukačních prezentací jak
pro široké publikum, tak cíleně pro
školy, třeba právě na doplnění online
výuky vlastivědy, přírodopisu, historie
či dalších předmětů. Pro výtvarnou
oblast se můžeme inspirovat třeba na
https://www.nedatovano.cz.
Omezení výstavního provozu po
velkou část roku, přesouvání termínů
a rušení vzdělávacích akcí či velkých
prezentačních aktivit, jako byla např.
tradiční Muzejní noc, omezilo příležitosti pro angažování dobrovolníků.
O to více máme možnost promýšlet
a hledat formy jejich spolupráce. Krátkodobou výpomoc bude po návratu
k normálním provozním podmínkám
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snadnější obnovit. Dlouhodobá dobrovolnická podpora, o jakou mohou mít
zájem třeba aktivní senioři, je pro muzea možností, kterou by měla využít.
Několikatýdenní výpadek fungování
nebo omezení setkávání se nepředstavují pro motivované dobrovolníky
a muzejní pracovníky nepřekonatelnou překážku. Investovat úsilí do udržení tohoto vztahu se jednoznačně vyplatí, a to jako benefit odvedené práce
i jako pozitivní impulzy, které ukazují
cestu k obnovení normálního vztahu
mezi kulturními institucemi a jejich
návštěvníky.
Dobrovolnictví v muzeu je příležitostí. V rutině každodenních povinností si často ani neuvědomujeme jeho

široký potenciál. Z praxe lze uvést
příklad, který sice spadá do příznivějších provozních podmínek, ale i tak
může být inspirující. Muzejní kulturu a dobrovolnictví spojuje též jejich
sociální rozměr. Moravské zemské
muzeum spolupracuje např. se sdružením AGAPO, které pomáhá lidem
se zdravotním hendikepem v integraci
do společnosti tím, že jim umožňuje
získání návyků v reálném pracovním
prostředí. Obecnějším námětem pro
využití dobrovolnictví může být zaměření se na hledání cest, jak pomáhat těm, kteří se bez druhých neobejdou. Vždyť kultura právě teď patří
k odvětvím, která naléhavě potřebují podporu. Dostat ji z krize nebude

jednoduché, pokud na to zůstaneme
sami. V nejbližších měsících a letech
se muzea bez pomoci svého publika
určitě neobejdou.
Kultura patří neoddělitelně k našemu životu, je naší potřebou. V době,
kterou provázejí mnohá nepříjemná
omezení, to vnímáme ještě silněji.
Snad naše současné zkušeností přispějí k tomu, aby kulturní sféra přestala
být zařazována mezi tzv. volnočasové aktivity. Dobrovolnictví je jednou
z možností, jak i v těžké době dokázat
udržet vztahy s veřejností a po zlepšení epidemické situace přijít s nabídkou témat a kvalitou služeb, které
podnítí přirozenou lidskou touhu po
poznání.

200 let českého muzejnictví

TMB slaví 60 let
Ivo Štěpánek
Technické muzeum v Brně

edničky v letopočtech jsou pro naši
instituci vždy významné. V roce
1961 totiž vzniklo Technické muzeum
v Brně (TMB). Ačkoliv patří k těm
mladším, prošlo za poměrně krátkou
dobu své existence řadou proměn a vyvinulo se, zejména díky vysoké erudici
pracovníků a jejich úsilí, v respektovanou organizaci s neochvějnou pozicí
a úlohou v rámci České republiky.
Z pobočky Národního technického muzea – Archiv se dne 1. ledna
1961 stalo samostatné TMB. Do vínku dostalo zdevastovaný objekt kláštera sv. Voršily na Orlí ulici v centru
města. Po nezbytné stabilizaci instituce byly v letech 1969–1970 zpracovány Zásady výstavby a rozvoje
TMB 1971–1975, pro jejichž naplnění se podařilo zajistit organizační,
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ekonomické, personální, ale v té době
i kulturně-politické předpoklady.
Zásadní význam pro práci jakékoliv instituce má její personální obsazení, a to nejen počet zaměstnanců

Foto: Archiv muzea

J

(z 11 přepočtených pracovníků v roce
1970 se TMB v roce 1975 rozrostlo
na 39), ale zejména jejich profesní
kvalita. Po prověrkách KSČ v roce
1969 a v důsledku tzv. normalizace
muselo opustit vysoké školy, Akademii věd ČR, v. v. i., či výzkumné
ústavy mnoho zkušených lidí z oblasti vědy a výzkumu. Řada z nich našla nové uplatnění v našem muzeu.
Přinesli impulzy pro výzkum dějin
techniky, průmyslu a vědy, ale i pro

Větrný mlýn v Kuželově po opravě v roce 2019
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Foto: Archiv muzea

200 let českého muzejnictví

Hlavní budova Technického muzea v Brně

dokumentaci a záchranu technických
památek. Vzhledem k tomu, že Krajským střediskům památkové péče
a ochrany přírody chybělo pro tuto
činnost personální zajištění a zkušenosti, zabezpečovalo ji od roku 1971
právě TMB.
Z usnesení vlády ČSR z roku
1973 O koncepci rozvoje státní památkové péče do roku 1980 vyplynul úkol
vypracovat program záchrany, obnovy a společenského využití památek
výroby, vědy a techniky. Pověřenou
organizací pro oblast Moravy a Slezska se stalo TMB, protože žádná jiná
instituce v tomto regionu nedisponovala tak rozsáhlým a odborně založeným personálním vybavením, chutí
a ochotou vykonávat tuto mimořádně
náročnou činnost.
Muzeum postupně převzalo do své
správy státní zámek Litenčice (1973;
později v rámci restitucí vrácen původnímu majiteli), příměstskou železniční trať Stránská skála – Líšeň
(1974; v roce 2018 převedena do majetku Statutárního města Brna), kovárnu v Těšanech a Starou huť u Adamova (1975). V roce 1976 následoval
větrný mlýn v Kuželově, vodní mlýn ve
Slupi, šlakhamr v Hamrech nad Sázavou a nádražní budova v Brně-Líšni.
V roce 1978 se jednalo o kamnářské
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dílně v Novém Veselí, v roce 1979
o Ivančickém viaduktu a Panské rybárně ve Slupi. U prvních dvou památek, ale nakonec k převodu nedošlo.
TMB se tak od roku 1975 stalo v muzejní síti ČR výjimečnou institucí, jež
v rámci své působnosti dodnes vykonává jak muzejní, tak památkovou
činnost.
Vedle získávání kulturních památek se i nově budovalo. Již v roce 1970
bylo upraveno kino Slavia v Brně-Židenicích pro účely depozitáře a hned
vedle byly postaveny konzervátorské
dílny. V Brně-Líšni u nádražní budovy vznikl v letech 1974–1975 Areál
MHD v podobě dopravních hal. Pro
další období se připravovala výstavba
nového centrálního depozitáře v Rousínově-Čechyni.
Oslav 30. výročí vzniku si muzeum
příliš neužilo. Jeho novým zřizovatelem se od 1. ledna 1991 stalo Ministerstvo kultury ČR. V důsledku restitucí přišlo TMB prakticky o celou
svoji materiálně technickou základnu, vč. kláštera sv. Voršily upraveného
pro muzejní využití. Na místo slavení
35. výročí v roce 1996 muselo budovu kláštera nuceně opustit a rázem
se ocitlo roztroušené v 6 pronajatých
prostorách. V letech 1996–1998 byl
vypracován strategický dokument

s názvem Program záchrany a obnovy
TMB a současně zahájeno stěhování
do dvou zrekonstruovaných horních
podlaží budovy M4 v areálu Tesly, našeho dnešního hlavního sídla.
Z posledního dvacetiletí bych připomněl rok 2000, kdy se do struktury
instituce začlenilo Slepecké muzeum
a vzniklo tak samostatné Oddělení
dokumentace slepecké historie, jako
ojedinělé pracoviště svého druhu na
české muzejní scéně. Následující rok
byl také důležitý, a to díky stavebnímu dokončení celé muzejní budovy
a zřízením Metodického centra konzervace (MCK) na základě rozhodnutí MK ČR. O dva roky později,
dne 5. června 2003, bylo slavnostně
zpřístupněno nové TMB s 13 expozicemi a Experimentáriem, neboli
Technickou hernou pro malé i velké
(dnes Science centrum), první stálou instalací svého druhu na našem
území. V roce 2004 získalo muzeum
část areálu vojenských kasáren v Brně-Řečkovicích, určeného pro vybudování MCK a Centrálního depozitáře TMB. V roce 2006 byl veřejnosti
zpřístupněn objekt stálého těžkého
opevnění MJ-S 3 „Zahrada“ v Šatově. Rok 2009 pak přinesl zařazení
objektu celnice v Hatích do majetku
organizace za účelem vybudování muzea celnictví a ochrany hranic. V roce
2010 jsme získali dotaci na realizaci
projektu MCK a Centrálního depozitáře z programu IOP, která nám však
byla následně odebrána. V roce 2013
pod správu muzea přešly objekty kasáren letiště v Brně-Černovicích a v roce
2014 bylo TMB zařazeno mezi výzkumné organizace, což významně
ovlivňuje jeho koncepční směřování.
V nastávající dekádě nás vedle
každodenní muzejní práce čeká řada
velkých změn, které se budou týkat
zejména materiálně-technické základny, přímo strategicky a životně
důležité pro další rozvoj TMB. Jednáme o získání výrobní haly s okolními
pozemky v bezprostředním sousedství hlavní budovy muzea. Čekáme,
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zda bude z norských fondů podpořen
projekt Kabinet bezpečnosti, jehož
hlavním cílem je vybudování nové experimentální expozice zabezpečovací techniky s řízeným provozem pro
představení technologií a systémů,
využívaných k ochraně kulturního
dědictví z pohledu preventivní konzervace. Letos začneme rozšiřovat
expoziční plochy a zázemí pro návštěvníky pod hlavní budovou TMB,
s cílem výrazně zvýšit jejich komfort.
Měla by začít i výstavba nového velkokapacitního centrálního depozitáře
(snahy o jeho vybudování sahají až do
roku 1980) a konzervátorských autodílen v Brně-Řečkovicích. Stavební
činnost se bude týkat i mimobrněnských památek. Ve Slupi vyměníme
na celém objektu mlýna dřevěná okna
a postupně zprovozníme motor na
dřevoplyn a transmisní rozvod. Na
Františčině huti je třeba postavit za
objektem Kameňáku opěrnou zeď,
která jej ochrání od vlhkosti a sesouvání svahu. Pak přijde na řadu úprava
interiéru a instalace nové expozice.
Kuželovský větrný mlýn prošel generálkou v roce 2019. Za provedené zásahy jsme v roce 2020 získali
cenu Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje a Cenu
Patria Nostra v rámci akce Náš venkov 1990–2020. Budeme pokračovat

Foto: Archiv muzea

200 let českého muzejnictví

Výstavní prostor v Josefské ulici v centru Brna

rekonstrukcí historické stodoly jako
zázemí pro správce a návštěvníky, ve
spolupráci s obcí Kuželov by měla
být vybudována nabíjecí stanice pro
elektrokola a provedena generálka
hospodářské budovy s novou expozicí
horňáckého bydlení. Druhým největším počinem roku 2021 se stane vznik
nového Muzea celnictví a ochrany
hranic v objektu bývalé celnice v Hatích.
Z uvedeného výčtu je patrné, že
nás čeká hlavně mnoho práce. Jsem
přesvědčen, že ji zvládneme. Mohu
se opřít o tým spolupracovníků, kteří
„muzejničinou” žijí. Společně budujeme základy nového areálu TMB,

jenž nabídne nebývale pestrou směsici toho nejlepšího z technického
muzejnictví. Moderní prezentační
a komunikační centrum vědy a techniky špičkové úrovně „pod jednou
střechou“ snese srovnání s podobnými institucemi v Evropě. Poděkování
za nasazení a výkon patří všem mým
kolegům a kolegyním i našim předchůdcům, protože právě oni položili dobré základy, na které můžeme
navazovat a přetvářet tak naše vize
do reality. O tom, že to lze, vypovídá
i řada ocenění, ať již v rámci Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis, nebo
těch mezinárodních, např. The Best
in Heritage a dalších.

Festival muzejních nocí 2021
14. května – 17. září 2021
Výzva k účasti v prodlouženém termínu konání akce
Pro rok 2021 vyhlásila AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Národním muzeem XVII. ročník Festivalu muzejních
nocí. Původní termín konání festivalu (14. května – 12. června 2021) byl s ohledem na aktuální situaci a možnost plánování, přípravu a realizaci akcí v muzeích a galeriích PRODLOUŽEN. Letošní ročník FMN proto bude probíhat v delším
časovém úseku. Národní zahájení FMN 2021 by se mělo uskutečnit v Českých Budějovicích v pátek 14. května 2021.
Uzávěrka přihlášek byla prodloužena do 31. března 2021!
Více informací na http://www.muzejninoc.cz.
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Odpovědnost ředitele
příspěvkové organizace
Libor Vašíček / Matúš Baliak
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

V

příspěvku se budeme zabývat
zákonnou odpovědností ředitelů
příspěvkových organizací, tedy konkrétní analýzou toho, za co ředitel odpovídá, i možnými pracovněprávními,
občanskoprávními a trestněprávními
následky porušení jeho povinností.

Rozsah odpovědnosti ředitele

Ředitel příspěvkové organizace je
jejím statutárním orgánem. Jedná
za ni ve všech jejích záležitostech,
tj. zastupuje ji navenek a činí jejím
jménem právní jednání (např. podepisuje smlouvy). Řediteli příspěvkové
organizace náleží veškerá působnost,
kterou mu svěří zřizovací listina. Při
vymezení kompetencí ředitele musí
zřizovatel respektovat zákon a povahu věci. Nelze tedy např. omezit jeho
pravomoci tak, že budou „minimální“
a fakticky mu tak neumožní výkon
funkce.
S postavením statutárního orgánu
je spojena nemalá odpovědnost. Ředitel příspěvkové organizace odpoví-dá
zřizovateli za: (i) řádné plnění úkolů
daných zřizovací listinou a zákonem;
(ii) za hospodaření instituce podle
schváleného rozpočtu a v souladu se
zákonem. Ředitel především odpovídá za realizaci funkčního a účinného
vnitřního kontrolního systému organizace, který: a) vytváří podmínky pro
hospodárný, efektivní a účelný výkon
veřejné správy; b) je způsobilý včas
zjišťovat, vyhodnocovat a minimalizovat provozní, finanční, právní a jiná rizika vznikající v souvislosti s plněním
schválených záměrů a cílů orgánu veřejné správy; c) zahrnuje postupy pro
včasné podávání informací příslušným
úrovním řízení o výskytu závažných
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nedostatků a o přijímaných a plněných opatřeních k jejich nápravě.
Vnitřní kontrolní systém se skládá
z řídící kontroly a interního auditu
a dá se charakterizovat jako soubor
nařízení příspěvkové organizace, která zabraňují vzniku nesprávností v její
činnosti. Měl by fungovat tak, aby se
ředitel včas dozvěděl o existenci závažných nedostatků, na základě kterých
jsou přijata, a především plněna nápravná opatření.
Řídící kontrola se provádí ve třech
fázích, a to jako kontrola předběžná,
průběžná a následná. Předběžná řídící
kontrola spočívá v prověření podkladů
před uskutečněním právního jednání (přijetí rozhodnutí nebo uzavření
smlouvy), tedy posouzením, zda takové jednání odpovídá právním normám
a vnitřním předpisům. Průběžnou
řídící kontrolou se rozumí kontrola
dodržování stanovených podmínek
a postupů u již schválených a platně uzavřených smluv. Následná řídící
kontrola, označována také jako auditní, spočívá v prověření, zda údaje
o hospodaření s veřejnými prostředky
věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb
veřejných prostředků, tedy zda údaje
v knihách odpovídají realitě. Hlavním cílem finanční řídící kontroly je
dosažení pravidla 3E, tj. (i) ekonomy
(hospodárnost); (ii) efficiency (efektivnost); (iii) effectiveness (účelnost).
Funkčnost systému finanční kontroly
posuzuje vnitřní audit.

Přehled jednotlivých rovin
odpovědností ředitele

Porušením zákonných povinností
vzniká řediteli, jakožto odpovědné
osobě, druhotná deliktní odpovědnost,

spočívající typicky v náhradě škody,
a to v rovině pracovněprávní nebo občanskoprávní, případně trestněprávní.
Pro správné posouzení odpovědnosti
ředitele je nejdříve nutné určit, komu
a v jaké výši vlastně škoda vznikla,
a zda došlo k porušení povinnosti
(úmyslnému či z nedbalosti), tedy zda
ředitel jednal v rozporu s principem
péče řádného hospodáře.
V rovině pracovněprávní je ředitel
odpovědný zaměstnavateli (příspěvkové organizaci) jako každý zaměstnanec za škodu, kterou způsobil, a to
dle § 250 zákoníku práce. Předpokladem pro vznik obecné odpovědnosti zaměstnanců (a tedy i ředitelů
příspěvkových organizací) za škodu
způsobenou zaměstnavateli je: (i) porušení pracovních povinností při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním (typicky chování ředitele
v rozporu s péčí řádného hospodáře);
(ii) vznik škody; (iii) příčinná souvislost mezi porušením pracovních povinností a vznikem škody a (iv) zavinění na straně zaměstnance. Ke vzniku
povinnosti k náhradě škody je třeba,
aby byly všechny výše uvedené předpoklady splněny současně. Chybí-li
byť jen jeden z nich, nárok na náhradu škody nevzniká. Rozsah náhrady
škody je limitován čtyř a půl násobkem průměrného měsíčního výdělku.
Subjektem oprávněným k vyčíslení
a vymáhání konkrétní nastalé škody
ve vztahu k řediteli příspěvkové organizace je zřizovatel. Nemusí se přitom
jednat o porušení povinností specifických pro pozici ředitele (např. to může
být dlouhodobé vyplácení příplatků za
přesčasy zaměstnancům, kteří na to
neměli nárok). Povinnost k náhradě
škody může vzniknout i za porušení obecné zaměstnanecké povinnosti
(např. věnování se volnočasovým aktivitám v pracovní době či neoznámení
pracovní absence mající za následek
vznik škody na straně paralyzované
příspěvkové organizace).
Ředitel je dále odpovědný v občanskoprávní rovině, a to především
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na základě ustanovení § 2910 občanského zákoníku. Předpokladem pro
vznik odpovědnosti je: (i) porušení
povinnosti stanovené zákonem, mající
za následek zasažení do absolutního
práva poškozeného (nebo do jiného
práva, pokud tím dochází k porušení zákonné povinnosti stanovené
přímo na ochranu takového práva);
(ii) vznik škody; (iii) příčinná souvislost mezi porušením zákonné povinnosti a vznikem škody a (iv) zavinění
na straně škůdce. Závazek k náhradě
škody může vzniknout, pokud ředitel
poruší povinnost vytvářet podmínky
pro hospodárné, efektivní a účelné
využití veřejných prostředků příspěvkové organizace. Účelem tohoto ustanovení je předejít nehospodárnosti
při nakládání s veřejnými prostředky,
a proto k uplatnění výše uvedeného
není nutný ani zásah do absolutních

práv poškozeného. Příkladem takového porušení může být úmyslné rozprodávání majetku příspěvkové organizace osobám blízkým či úmyslné
uzavření nevýhodné dohody o narovnání se zaměstnancem. Ani zavinění
však v tomto případě není nezbytně
nutné, jelikož poškozený se může dovolat vyvratitelné domněnky nedbalosti dle § 2911 občanského zákoníku.
Nepodaří-li se ji rozporovat, je ředitel
povinen nahradit škodu i tehdy, pokud
nejednal zaviněně. Klíčem k vyvrácení domněnky je prokázat, že ředitel
jednal s požadovanou úrovní opatrnosti (pečlivosti, pozornosti) a v souladu s odbornou péčí, tedy zvláštními
znalostmi, dovednostmi a pečlivostí,
které jsou typicky zapotřebí k řízení
příspěvkové organizace.
Jednání či jeho absence, které
má za následek porušení zákonem

uložené či smlouvou převzaté povinnosti nemusí znamenat pouze nerespektování norem občanského práva,
ale v krajním případě může být kvalifikováno i jako trestný čin. Trestněprávní odpovědnost je mimořádným
prostředkem ochrany právem chráněných zájmů a nastupuje spíše výjimečně. Soudy se v minulosti zabývaly
např. případy, kdy ředitelé příspěvkových organizací jakožto statutární
orgány uzavřeli sami se sebou jako
zaměstnanci pracovněprávní vztahy
s jinou pracovní náplní či si vypláceli odměny bez schválení zřizovatele.
Tato jednání mohou být kvalifikována
jako porušení povinnosti při správě
cizího majetku dle § 220 a 221, příp.
zpronevěra dle § 206 trestního zákoníku. Trestnost činu nicméně vždy
záleží na individuálních skutkových
okolnostech.

Ocenění za obnovu
Libušína
Dne 15. ledna 2021 převzal generální ředitel
Národního muzea v přírodě Jindřich Ondruš
z rukou Andreje Babiše Cenu premiéra České
republiky Grand Prix Patria Nostra 2020.
Ocenění získalo muzeum za obnovu Národní
kulturní památky Libušín na Pustevnách jako
příkladný investiční a architektonický počin.
Cena byla udělena v rámci cyklu Pocta české
zemi pod záštitou prezidenta Miloše Zemana, předsedy vlády ČR Andreje Babiše a řady
dalších významných institucí – Arcibiskupství
pražského, Ministerstva životního prostředí ČR,
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva
kultury ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu
ČR, Ministerstva zemědělství ČR a hejtmanů
jednotlivých krajů.
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Bez dotyku
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Kreslená postavička Karantéňana

Slovenska a Švýcarska v letohrádku
Hvězda, kde byla fyzicky předána ocenění
vítězům soutěže. Výstava se následně
zapojila do Designbloku a díky iniciativě
tohoto festivalu byl vytvořen 3D sken publikací, který je dostupný na webu PNP.
Formou virtuální prezentace se mohly
vítězné knihy představit i na Mezinárodním knižním veletrhu ve Frankfurtu, jenž
se konal na podzim 2020 a z větší části
proběhl online. K výstavě vzniklo i několik
doprovodných programů a workshopů

Foto: Archiv muzea

Soutěž Nejkrásnější české knihy roku
2019 (NČKR) se na základě preventivních opatření musela přizpůsobit situaci
a vyhlášení výsledků tak proběhlo online.
Nakladatelé, grafičtí designéři, ilustrátoři
i široká veřejnost se s vítězi jednotlivých
kategorií seznámili formou videa, které
bylo zveřejněno v tradiční den oznámení
výsledků prostřednictvím Youtube kanálu,
na webu a sociálních sítích PNP. Koncept videí zpracovali audiovizuální umělec
Jakub Jansa a autoři grafické podoby
55. ročníku soutěže Štěpán Malovec
a Martin Odehnal, kteří je poté i realizovali. Hraný záznam v odlehčené formě byl
doplněn o kratší spoty, v nichž probíhalo
listování vítěznými tituly.
Video reflektuje aktuální potřebu
rychle reagovat v rámci nouzového stavu.
Vznikl tak scénář na motivy videohry Stanley Parable, přenesené do Prahy v době
koronaviru. Hlavní hrdina, grafický designér ve středních letech, kterého ztvárnil
herec Jiří Kniha, se ocitne v kanceláři bez
kolegů. Komentuje vzniklou situaci, protože v daný den se mělo konat vyhlášení
soutěže. Pasuje se do role moderátora,
prochází prostorem s nominovanými knihami a postupně vyhlašuje vítěze v 7 kategoriích. Natáčelo se v reálných kulisách
depozitáře PNP, kancelářích IPR a v sále
CAMP – Centra architektury a městského
plánování Praha, kde se mělo slavnostní
vyhlášení NKČR konat. Monolog hlavní
postavy je obohacen o repliky, které odkazují k některým stereotypům z designérského prostředí, a glosuje neobvyklou
realitu světa bez lidí jako metaforu k jarní
atmosféře na začátku pandemie. Video
má dosud 3 500 zhlédnutí.
Kromě herce Jiřího Knihy si svoji roli
zahráli za vyhlašovatele NKČR také ministr kultury Lubomír Zaorálek a ředitel
PNP Zdeněk Freisleben. V půli července
2020 byla otevřena výstava nejkrásnějších knih Česka, Německa, Polska,

Foto: Archiv muzea

Zdeněk Freisleben
Památník národního písemnictví

koncipovaných tak, že se po opětovném
uzavření muzeí a galerií mohly přenést do
online prostředí. Na webu PNP je tak stále dostupný návod k výrobě památníčku,
který zpracovalo vítězné ilustrátorské duo
z kategorie Literatura pro děti a mládež,
autoři knížky To je metro, čéče!, Jan Šrámek a Veronika Vlková.
V době distanční výuky byl vytvořen
v lektorském oddělení Památníku národního písemnictví také projekt Karantéňan. S pomocí kreslené a animované
postavičky, která se objevila na sociálních
sítích – superhrdiny Karantéňana – jsou
děti motivovány k vyprávění vlastních
příběhů prostřednictvím média autorské
knihy. V sérii krátkých videí byly představeny dětské knížky nominované v soutěži
o Nejkrásnější české knihy roku 2019.
Podobným způsobem byly prezentované
výsledky Trienále ex libris pod názvem Pro
knihy, pro sbírku, pro radost. Jednalo se
o jednodušší formu vyhlášení výsledků
a následnou virtuální výstavu.
I přes neobvyklou situaci způsobenou
uzavřením muzejního provozu, se podařilo
udržet tradiční předávání cen a naplnit
jeho „slavnostní charakter“. Je nutné ještě
zmínit jedno pozitivum: Díky online podobě prezentace výsledků bylo daleko více
příjemců tohoto sdělení. Osobní kontakt
a přátelská setkání při takovýchto příležitostech jsou však nenahraditelné.
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225 let definování
muzea
Martina Lehmannová
Sekretariát ČV ICOM

„Muzeum je nezisková, permanentně působící instituce ve službách společnosti
a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která
získává, uchovává, odborně zpracovává, zprostředkovává a vystavuje hmotné
a nehmotné dědictví lidstva a jeho životního prostředí za účelem vzdělávání,
studia a potěšení.“
Tato definice je základním textem,
který vysvětluje pojem muzeum. Samotné
slovo muzeum může být totiž používáno
v nejrůznějších významových spojeních.
Na vymezení muzejní instituce, tak jak ji
používá Mezinárodní rada muzeí (ICOM),
se odkazuje celá řada dokumentů, počínaje Doporučením UNESCO na ochranu
a podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti (2015)
až po nejrůznější národní a regionální
legislativy. Z toho vyplývá mimořádná
důležitost tohoto textu.
Snahy o definování muzeí se objevovaly už v dobách jejich zakládání,
tedy v 18. a 19. století. British Museum (1753) deklarovalo úsilí shromáždit
příklady ze všech oblastí lidské činnosti
a zpřístupnit je všem. Také instituce vznikající na počátku 19. století v českých
zemích se pokoušely formulovat účel své
existence. Zakladatelé Obrazárny Společnosti vlasteneckých přátel umění (dnešní
NG) považovali za nejdůležitější zachování kulturního dědictví a vzdělávání. Již
v roce 1796 se snažili o: „...zřízení galerie, jímž by se zabránilo dalšímu ničení
a vyvážení obrazů a jiných uměleckých
děl, a poskytly se též vzory pro nastávající umělce a milovníky umění.“ Jedná
se o jeden z prvních dokumentů, který
zároveň definuje svoji cílovou skupinu.
Zakladatelé Slezského zemského muzea
si ve zřizovací listině (1814) vytyčili cíl:
„... poskytnout studující mládeži příležitost k užitečné četbě a zřídit pramen,
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z něhož by mohli umělci a řemeslníci, toužící po vyšším duchovním vzdělání načerpat ponaučení, současně však také pro
podnícení potřebného studia přírody skrze smyslové představení uspořádaných
přírodních produktů, jakýmkoli způsobem
jsou tyto dosažitelné“. Sedmistránkový
text vyjmenovává nashromážděné sbírky, díky nimž bude možné plnit popsaný
záměr, objevují se zde i základní úkoly
muzeí platné dodnes: Budování sbírek,
edukace, atraktivita. Moravské zemské
muzeum (1817) vzniklo jako: „…ústav,
který by široké veřejnosti přiblížil a zprostředkoval za pomoci jednotlivých sbírek
historii, přírodu, umění i soudobou výrobu, zejména Moravy. […] dokumentoval celkový charakter země a zároveň
umožňoval další bádání a rozšiřování
znalostí, které by muzeum mělo uchovávat v podobě hmotných dokladů.“ V zakládací listině Národního muzea (1818)
je uvedeno: „Vlastenecké muzeum má
zahrnovat všechny oblasti národní literatury a národní produkce a v jednom
celku představit vše, co vlasti přinesly
příroda a lidská píle.“ Jedná se o větu
z podrobného spisu, který vypočítával
všemožné důvody pro založení instituce. „Otec zakladatel“ Kašpar Šternberk
popsal i odstrašující příklady některých
evropských muzeí, která „jsou mrtvými
poklady, pokud se jich náležitě neužívá
ku prospěchu věd, k dobru lidstva“. To
má stálou platnost i dnes! Ottův slovník
naučný (1901) muzeum popisoval jako:
„…místo zasvěcené vědám i uměním…,
kde znázorněn jest systém a historický
rozvoj jednotlivých odvětví vědy, umění,
průmyslu atd. výtvory a výrobky jejich,
napodobenými preparáty, tabulkami, diagramy apod.“ Autor hesla si neodpustil
i kritiku: „Původní musea byly prosté budovy, avšak čím dále tím více rozvinována
zde nádhera a luxus, tak že některá moderní musea vypadají jako paláce, v nichž
vlastní poklady umělecké pro nádheru
a lesk svého okolí nepřicházejí k pravé
platnosti, a proto právem přimlouvá se
nejnověji Furtwängler, aby na místě nádherných síní užíváno bylo v muzeích prostých interiérů, kde by památky umělecké

vhodně jsouce uspořádány toliko samy
působily na diváka.“
ICOM byl založen v roce 1946 na
prvním plenárním zasedání UNESCO,
které vzniklo o rok dříve. Zástupci 14 státu se shodli na tom, že úloha muzeí v procesu péče o kulturní a přírodní dědictví je
natolik unikátní, že si zaslouží speciální
pozornost, okamžitě také přijali první definici: „Slovo ,muzeum' zahrnuje všechny veřejně přístupné sbírky uměleckých,
technických, vědeckých, historických
nebo archeologických materiálů, včetně
zoologických zahrad a botanických zahrad, s výjimkou knihoven, kromě případů, kdy udržují stálé výstavní prostory.”
V dalších letech docházelo k postupným
úpravám. V roce 1951 se ve stanovách
ICOM objevil text zdůrazňující stálost, veřejný zájem a vzdělávací roli muzeí. V roce
1968 na generální konferenci v Mnichově
bylo poprvé zdůrazněno slovo potěšení
a muzea nastoupila cestu od chrámů věcí
směrem k institucím živých diskuzí o nich.
V roce 1974 byl přijat text platný
s drobnými úpravami dodnes. Speciálně
pro naše prostředí je důležité znát pozadí procesu jeho schvalování. ICOM se
v 60. letech 20. století ocitl v existenční
krizi. Dle stanov mohlo být členy z každého státu pouze 15 nejvýznamnějších
institucí. Ty volily předsednictvo a předsedu, který národní výbor zastupoval na
jednáních v Paříži. Pracovní vytížení ředitelů těchto muzeí neumožňovalo se práci
v ICOM věnovat naplno. Proběhla tedy
debata o potřebě změn, do které se velmi
výrazně vložil i tehdejší ředitel MZM Jan
Jelínek. Na generální konferenci v Paříži
a Grenoblu (1971) se podařilo prosadit nový statut ICOM a Jan Jelínek byl
zvolen jeho prezidentem. Nové stanovy
otevřely organizaci všem muzejním profesionálům. V přijatých dokumentech je
také obsažena důležitá rezoluce: „Muzea
musí přijmout skutečnost, že svět se neustále mění“.
Jan Jelínek a tehdejší vedení ICOM
se zamýšleli nad samotným pojmem muzeum. Na generální konferenci v Kodani
(1974) byla schválena nová definice:
„Muzeum je nevýdělečná, stálá instituce
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ve službách společnosti a jejího rozvoje, otevřená veřejnosti, která získává,
uchovává, zkoumá, zprostředkovává
a vystavuje pro účely studia, vzdělávání
a zábavy hmotné důkazy o člověku a jeho
prostředí.“ Její přijetí provázely bouřlivé
debaty. Diskutováno bylo, že muzeum
je nevýdělečné, že je „ve službách společnosti“. Spor se odehrával až v rovině
politické, kdy zástupci muzeí ze zemí západního světa, obviňovali ty z východního
bloku z vnášení socialistických praktik do
oboru. Naštěstí se vše podařilo vysvětlit.
Jan Jelínek a československá muzeologie
se svým nejvýznamnějším představitelem
Z. Z. Stránským se tak promítla na mnoho
desítek let do světového muzejnictví.
Další drobné úpravy ve znění definice
proběhly v letech 1989, 1995 a 2001.
Na generální konferenci v Soulu (2004)
byla zahájena debata o nezbytnosti její
proměny. Důvodem byla skutečnost, že
řada muzeí pečovala nejen o hmotné
příklady kulturního dědictví, ale i o ty
nehmotné. V roce 2007 byla proto ve
Vídni přijata formulace doplněná právě
o doklady nehmotného kulturního dědictví, tato verze je stále platná (v úvodu
tohoto článku).
Muzejní svět má různé podoby a vyvíjí se. Mnozí pracovníci muzeí se shodli,
že současná definice neodráží dostatečně aktuální podobu a fungování jejich
institucí. Na generální konferenci ICOM
v Miláně (2016) bylo rozhodnuto, že její
znění bude znovu diskutováno. Otázce
se věnoval poradní výbor, který se sešel
v Paříži v roce 2018. Následně byly národní i mezinárodní výbory ICOM vyzvány
k tomu, aby prodiskutovaly možnou úpravu. Na ústředí ICOM se sešlo 250 návrhů,
které byly projednávány v rámci pracovní
skupiny. Slova, opakující se ve všech podkladech, jsou: Dialog, diskuze, pluralita
hlasů, výměna idejí, socializace, edukace,
rovnoprávnost, proces, minulost je tu pro
současnost, budoucnost. Kolegové z Jemenu a Slovenska uvedli i popis toho,
co muzeum není: „Místem sběru starých
věcí“.
Pracovní skupina pod vedením dánské muzejnice Jette Sandahl představila
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nový návrh krátce před generální konferencí v Kjótu (2019): „Muzea jsou
polyfonními místy demokratizace, inkluze, v nichž probíhá kritický dialog
o minulosti a budoucnosti. Uznávají
a řeší konflikty a výzvy současnosti,
uchovávají artefakty a příklady pro blaho společnosti, chrání rozmanité vzpomínky pro budoucí generace a zaručují
všem lidem stejná práva a rovný přístup
k dědictví.” Proběhla bouřlivá debata
o smyslu a významu této definice. Především evropští muzejníci vyjadřovali
nespokojenost s faktem, že je v ní zcela
upozaděna podstata muzejní existence, a to péče o sbírky. Většina se pak
shodla, že i přes jeho nesporné kvality
(zdůraznění muzeí jako míst demokratizace, inkluze, kritického dialogu, rovnosti k přístupu k dědictví) není text
dotažený a nebude možné ho dokončit.
V současné době funguje nová pracovní
skupina, která se snaží o vytvoření úplně
nového návrhu. Ten bude projednáván
na generální konferenci ICOM v Praze
v roce 2022. Čeští muzejníci se už do
příprav zapojili a pracovníci Oddělení
muzeologie Ústavu archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy
univerzity v Brně ve spolupráci s Českým
výborem ICOM připravují dotazník, který
bude k dispozici online, a budeme se
moc těšit, že získáme co možná nejvíce
Vašich odpovědí!

Území, období,
předměty aneb
Ví se o vaší práci?
Michal Janiš
Ministerstvo kultury

„Haló, je to centrální evidence?“
„Ano, prosím, co potřebujete?“
„No, jak se dostanu na ty předměty
sbírek? Hledám již celkem dlouho něco
o pasteveckých bičích, ale nic tu nemáte!

A já vím, že ve sbírkách jsou! Tak kde
jsou? Nebo už nejsou?“
Toto není fiktivní telefonický rozhovor, ale část skutečného, kdy se jeden
badatel, právem, domáhal informací, která muzea a co přesně mají ve sbírkách
k pastevecké problematice. Jeho pohoršení postupně ochablo, ale i tak zůstalo
zklamání, že centrální evidence sbírek
nepřináší ty údaje, jež by mu mohly pomoci v jeho publicistické činnosti. V čem
je problém?
Ministerstvo kultury dle zákona
č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní
povahy, v platném znění, vede CES. Tato
evidence je sice úplná z hlediska výčtu
zapsaných sbírek, ale kvalita informací
o jejich obsahu je jen a pouze na jejich
vlastnících, potažmo pověřených správcích. Pomineme-li fondy fyzických osob,
spolků, nadací nebo ostatních subjektů
nesouvisejících s ÚSC či ČR (jsou evidovány na základě své dobrovolnosti), zbývá
v CES značné procento sbírek vedených
jako „veřejné statky“. Mělo by o ně býti
tedy pečováno z veřejných rozpočtů tak,
aby předměty v expozicích a v depozitářích byly trvale uchovávány a náležitě
představeny, aby z nich veřejnost měla
poučení i potěchu. Děje se tak různými
způsoby. Vlivem pandemie koronaviru
se některé fondy více přibližují i online
v nových digitálních prezentacích. To je
velmi chvályhodné. V této souvislosti by
se ale nemělo zapomínat na systém, který
zde již působí bezmála 20 let. Ano, je to
elektronický, chcete-li digitální, systém
centrální evidence sbírek (CES). Právě
jeho prostřednictvím od roku 2003 je
možné nahlížet na část národního kulturního pokladu.
S povinností zápisu do Centrální evidence sbírek je spjato také podávání informací o těchto souborech. Podle zákona
je sbírka v CES charakterizována oborově
(neformálně jsou tyto části nazývané jako
podsbírky) a zde pak třemi nosnými částmi: Územím, obdobím a předměty. Území
by mělo vymezovat prostor, ze kterého
podsbírky pocházejí. Kde byly předměty
v nich obsažené vyrobeny, nalezeny či
užívány. Obdobím se rozumí buď dějiny

Věstník AMG 1 /2021

Zprávy

lidské společnosti, nebo přírodní. Pokud
je to známo, mohlo by zde být uvedeno i něco k tvorbě fondu, ve kterých letech a kým byly artefakty shromážděny.
Předměty pravděpodobně nebudou tvořit
přesný výčet, ale informaci, jaké jejich
druhy či materiály jsou ve sbírce zejména
zastoupeny.
Co přesně bude sděleno, záleží na
správcích sbírek. Takto je v CES tvořen
přepestrý obraz. Pravda, mnohdy velmi
nesourodý a bohužel ne vždy aktuální
s tím, jak jde čas a jak se fondy tvoří. A tak
veřejnost stále nachází informace staré
skoro 20 let, nebo příliš strohé, odbyté
pro potřeby „aby tam něco bylo“. Někde
chybí obrazové charakteristiky – snímky
typických sbírkových předmětů a způsob jejich uložení, tedy ukázka depozitární péče, což je věc i pro laiky zajímavá.
Fotografie chybí navzdory tomu, že dle
vyhlášky č. 275/2000 Sb., kterou se
provádí zákon o sbírkách, jsou součástí
povinných údajů.
Na stránkách Věstníku AMG je
snad zbytečné připomínat, že Centrální
evidence sbírek není katalog předmětů.
Informace v něm obsažené jsou pouze
základní, ale jako takové by měly dokládat
péči o sbírku, být výkladní skříní muzejní
práce. K tomu je systém určen a díky jeho
online verzi je možné data jednoduše aktualizovat (ideálně ve spojitosti s žádostí
o běžnou změnu výčtu evidenčních čísel,
která se posílá na Ministerstvo kultury
České republiky). Je třeba vést v patrnosti, že kurátoři by do textů měli uvádět
např. jména lidí souvisejících se sbírkou
(historické postavy, umělce, badatele, ale
i muzejníky), předměty, které jsou z jejich hlediska unikátní. Prostě důsledněji
pracovat s textem a prostorem, jenž je
k dispozici pro fulltextové vyhledávání.
Takto by pak místo „potřeby v chovatelství“ bylo „pastevectví“, „bič“, „kůže“,
„kocar“, „tatárek“, apod.
I malé sbírky mnohdy obsahují předměty jinde neviděné a zaslouží si náležitou péči – jak z hlediska své fyzické
podstaty, tak i prezentace. Á propos, kdy
jste naposledy dělali inventuru informací
vaší sbírky v CES?
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Edukace
v loutkářství
Jana Košová
Západočeské muzeum v Plzni

Během května a června 2020 se uskutečnilo šetření k projektu Metodika edukace v muzeích a expozicích zaměřených
na loutkářství. Dotazník jsme rozeslali
cca 450 muzeím v ČR a obdrželi celkem 78 odpovědí (17 % oslovených).
Výzkum sloužil k identifikaci a poznání
cílové skupiny a k navázání kontaktů pro
další spolupráci na připravované publikaci. Analýza výsledků bude podkladem
pro vypracování metodiky edukace. Závěr
byl věnován projektu, jenž zpracováváme
v celoevropském kontextu, zabývající se
specifickou oblastí loutkářských sbírek.
Dotazník se skládal ze tří částí. První
okruh Loutky a loutkářství v muzeích ČR
obsahoval otázky, kterými jsme zjišťovali, jaká muzea u nás disponují loutkami
ve svých sbírkách či expozicích (56,4 %
loutky má, 34,6 % nikoli, 9 % respondentů popisovalo jiné předměty s loutkářskou
tematikou). Těch institucí, které loutky
mají, jsme se dále dotazovali – kolik loutek
obsahuje jejich sbírka, a zda je digitalizovaná. Ve většině muzeí se nachází méně
než 50 kusů loutek, v individuálních odpovědích pak byly i výjimky (např. 400, 600,
916 kusů, tři fondy obsahují dokonce nad
1 000 předmětů). Polovina respondentů
svoji sbírku digitalizovanou nemá, ostatní
ano, nebo mají digitalizaci v plánu.
Dále nás zajímalo, jak a jaké období
loutkářství muzea dokumentují. Většina z nich uvedla, že tuto oblast neřeší.
Některé instituce ji zpracovávají aspoň
v rámci svého regionu, buď jako celek
(např. kulisy, dekorace, loutky, divadla,
lidové loutkáře, různé korespondence),
nebo loutky uchovávají jako umělecký
a řemeslný artefakt či pomocí audiovi
zuálních technologií. Ve středu pozornosti
jsou různá období (převažuje 1. a 2. polovina 20. století, objevují se i předměty
z 19. století, přelomu 19. a 20. stoletím,

meziválečná doba i dění po 2. světové
válce). Muzeum loutkářských kultur
v Chrudimi sleduje loutkářství v českých
zemích od jeho počátku až do současnosti. Loutky ve stálé expozici má 20,5 %
muzeí, naopak 59 % loutkářské exponáty
neukazuje, 17,9 % institucí je představuje pouze v rámci výstav a 2,6 % respondentů to má v plánu. V expozicích se pak
nachází od 10 až po 300 loutek.
Druhý okruh dotazníku byl zaměřen
na Muzejní pedagogiku související s loutkářstvím. Edukační programy týkající se
loutkářství a loutek připravuje nebo v minulosti realizovalo 25,6 % respondentů, 56,4 % se jimi nezabývá vůbec, ale
17,9 % o tom uvažuje. Muzea nejčastěji
využívají loutku jako průvodce a pořádají
workshopy na jejich tvorbu. Využívá se
dramatického a terapeutického potenciálu loutek, vyrábějí se loutková divadla
a tvoří se animace loutek či její záznam.
Většina dotazovaných, kteří programy
týkající se loutkářství nepřipravovali, by
měli o aktivity z této oblasti zájem. Celkem 69,2 % respondentů by také uvítalo
příručku metodiky edukace; zajímala by
je i historie loutkářství, vývoj loutkových
divadel nebo dějiny výrobců loutek v českých zemích.
Poslední okruh dotazníku Zvířecí
motivy v evropském loutkářství zjišťoval,
jaká muzea by měla zájem zapojit se do
projektu mapování loutek s těmito motivy
v ČR.
Šetření splnilo naše cíle, i když jsme
očekávali větší účast. Malé procento odpovědí pravděpodobně způsobila situace
v době pandemických opatření a obecná
neochota vyplňovat dotazníky. Potvrdila
se naše domněnka, že většina respondentů vlastní ve svých sbírkách loutky nebo
exponáty s loutkářskou tematikou. Nápad
na vytvoření metodiky pro tuto oblast se
setkal s pozitivními ohlasy, většina muzeí
má také zájem o edukační či doprovodné
programy. Výsledky výzkumu pomohly
identifikovat cílovou skupinu a zaměřit se
na žádaná témata. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem, kteří se zapojili.
Vaší účasti si velice vážíme a těšíme se
na případnou budoucí spolupráci.
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Evropské dny
archeologie
Roman Abušinov
Zážitkový park Zeměráj

Již potřetí se ve dnech 18.–20. června
2021 budou konat Evropské dny archeologie (EDA), které koordinuje Národní institut pro preventivní archeologii
(INRAP) pod záštitou Ministerstva kultury Francouzské republiky. Tato aktivita navazuje na Národní dny archeologie
(Journées nationales de l’archéologie),
při jejichž 10. výročí konání v roce 2019
se organizátoři rozhodli, že by bylo vhodné rozšířit je i do ostatních evropských
států.
Popularizační program má seznámit se všemi aspekty archeologie, zvýšit
povědomí o archeologickém kulturním
dědictví a jeho ochraně a přispět také
k rozvoji společné identity Evropanů.
Během předešlých dvou ročníků se
k akci připojilo téměř 500 pořadatelů
z 28 zemí.
Mnohá česká muzea se v uplynulých letech účastnila podzimního Mezinárodního dne archeologie, avšak vlivem
koronavirové krize tato akce nemohla
proběhnout v původním rozsahu. Červnový termín EDA je i z tohoto hlediska

EVROPSK�
DNY ARCHEO
LOGIE

18 19 20 června 2021

příznivější a zřejmě dovolí pořádání exteriérových i interiérových aktivit bez výraznějších omezení.
K popularizaci archeologie je vhodné
využít každé příležitosti, zvláště když se
týká evropské spolupráce. Francouzský
koordinátor poskytuje kvalitní marketingové nástroje předpřipravené i v češtině.
Pro naše muzea s archeologickými fondy
a s oprávněním k provádění archeologických výzkumů je to jistě vítaná možnost,
jak veřejnost seznámit se svými mnohdy
unikátními sbírkovými předměty.
V rámci EDA je vhodné uspořádat
komentované prohlídky stálých expozic, depozitářů a laboratoří, seznámit
návštěvníky s právě probíhajícími archeologickými výzkumy in situ. Muzejní instituce mohou uspořádat archeologické
workshopy, demonstrační ukázky či experimentální pokusy, představení living
history nebo vycházky po zajímavých

lokalitách. Připravit je možné také edukační programy nejen pro školy, ale i různé online aktivity (virtuální prohlídky,
videoprezentace apod.).
Od 22. února 2021 je na http://
journees-archeologie.fr zpřístupněna
registrace účastníků EDA (samozřejmě
zdarma). Přihlašování a návody, jak postupovat, jsou v angličtině. Program akcí
lze zveřejnit v češtině, doporučujeme ale
vložit i anglickou verzi.
Informace z minulých dvou ročníků
Evropských dní archeologie, jichž se za
Českou republiku zúčastnil Zážitkový
park Zeměráj, naleznete na http://www.
facebook.com/evropskednyarcheologie,
kde je možné prezentovat vaše aktivity.
K propagačním účelům je zde ke stažení také základní banner akce v českém
jazyce. Další marketingové nástroje budou k dispozici přihlášeným institucím
v březnu 2021.

EMA vyhlašuje Cenu pro muzea umění
Evropská muzejní akademie (EMA) vyhlašuje novou cenu určenou pro muzea umění
(galerie). Ocenění si klade za cíl upozorňovat na projekty, které pracují s uměním
inovativním a tvůrčím způsobem s cílem reagovat na aktuální společenské jevy.
Prostřednictvím této ceny chce EMA vyhledávat inspirující příklady sociální role
a významu muzeí umění v naší společnosti. První galerie získá ocenění v září 2021.
Nová cena je podporována Nadací A. G. Leventise.
Uzávěrka přihlášek je 31. března 2021. Těšíme se na Vaše projekty!
Více na webových stránkách http://www.europeanmuseumacademy.eu nebo http://
artmuseumaward.eu
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Výročí Zuzany
Strnadové
Pražská rodačka, která část svého dětství prožila s prarodiči v Jižních Čechách,
se narodila do rodiny tajemnice divadla
a herce; při studiu na gymnáziu Budějovická se zajímala o divadelní a filmové vědy a také o historii a architekturu,
zejména Prahy. V roce 1979 začala na
FF UK navštěvovat obory filozofie a ekonomie, rigorózní řízení absolvovala v roce
1985. Jejím prvním zaměstnáním byla
práce produkční v Klicperově divadle
v Praze. V Muzeu hlavního města Prahy
(MMP) se profesně poprvé ocitla v roce
1990, a to jako produkční expozic a výstav. Odtud pak zamířila do soukromé
galerie, ve které získala především manažerské zkušenosti. V roce 2000 se
přihlásila do výběrového řízení na pozici
ředitelky MMP, ve kterém zvítězila. Svoji
pozici zde znovu obhájila v roce 2016.
Na počátku svého působení v MMP
absolvovala kurs muzejního managementu Matra. Vždy ji intenzivně zajímalo dění
v oboru, spolupráce mezi muzei i profesními organizacemi. Od roku 2000 je
předsedkyní Krajské sekce hl. m. Prahy
AMG, v letech 2006–2012 stála v čele
Českého výboru ICOM. V současnosti je
členkou Rady NM, vědecké rady NTM
a UPM, též členkou výstavní rady NM
a redakční rady Časopisu Národního muzea. Od roku 2015 je předsedkyní správní rady Památníku ticha Bubny. Aktivně
působila v komisích MK ČR, již řadu let
je členkou Místopisné komise hl. m. Prahy. Ve volném čase se kromě množství
kulturních zálib věnuje dvěma vnučkám
a nejlépe si vyčistí hlavu na milované zahrádce. Za redakční radu Věstníku AMG
pokládala otázky PhDr. Eva Dittertová.
Ve funkci ředitelky Muzea hl. m. Prahy
jsi dlouhých 20 let. Co považuješ za
svůj nejdůležitější úspěch?
Funkce ředitelky jsem se ujala 1. července 2000. Jako jeden z hlavních cílů
jsem si dala vyřešit uložení fondů muzea
na úrovni mezinárodních standardů. Po
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roce 1989, kdy byly sbírky uchovávány na 12 místech (např. v odsvěcených
pražských kostelech, na zámku v jižních
Čechách, v barokním statku na okraji Prahy), docházelo k postupnému vyklízení
těchto nevyhovujících objektů především
z důvodu jejich navrácení původním vlastníkům. Pod mým vedením se postupně
podařilo dobudovat areál odborných
pracovišť a depozitářů v pražských Stodůlkách a zrekonstruovat a dostavět
mimopražský depozitární areál určený
především pro archeologické sbírky. Za
další úspěch považuji získání nových
objektů pro prezentaci našich bohatých
fondů, což je úkol, který dlouhodobě řešili
i moji předchůdci. K hlavní budově na
Florenci a Podskalské celnici na Výtoni
v roce 2012 přibyl zámecký areál Ctěnice, který se stal Centrem tradiční lidové kultury a řemesel, a sedm pražských
věží. V roce 2016 přibyl Dům U Zlatého
prstenu. Pražské věže jsme vrátili zřizovateli, který je od 1. ledna 2021 pronajal
akciové společnosti Prague City Tourism
v rámci aktuální koncepce podpory turistického ruchu v Praze. Na podzim 2020
jsme získali do správy palác Desfours,
o který jsme usilovali 12 let. Po jeho památkové obnově (cca 7 let) v něm budou
dosud chybějící expozice pražských dějin 19. a 20. století a nové sídlo ředitelství muzea. Zahájili jsme rekonstrukci
hlavní budovy s termínem dokončení
v roce 2023 a zpracovali projekt Centra

pražského baroka pro Clam Gallasův palác, který by měl být otevřen na podzim
2022. Zvláštní kapitolou je Centrum
památek moderní architektury – Müllerova vila, Rothmayerova vila a Studijní a dokumentační centrum Norbertov.
Díky intenzivnímu výzkumu jsme se stali
členy uskupení zabývajících se moderní architekturou a za uplynulých 20 let
jsme úspěšně reprezentovali Prahu a ČR
v zahraničí s řadou projektů, přičemž za
některé jsme získali i významná ocenění.
Muzeum se v roce 2018 stalo registrovanou výzkumnou institucí. Faktorem, který
pro rozvoj považuji za nejdůležitější, jsou
muzejníci. Vážím si našeho stabilizovaného týmu pracovníků, i když udržet rovnováhu je někdy hodně náročné. Myslím
si, že celkově jsme v posledních letech
i více vidět.
Co čeká muzeum v nejbližších letech?
Čeká nás hodně práce v nelehké finanční
situaci, u které navíc nevíme, jak bude
trvat dlouho. Soustřeďujeme se na rekonstrukci hlavní budovy, která už to opravdu
potřebovala. Zároveň se ve spolupráci se
zřizovatelem začne letos rozbíhat obnova
paláce Desfours. Intenzivně pracujeme na
podobě a umístění nových expozic. Jejich
struktura je dána i možnostmi jednotlivých
objektů a datem dokončení rekonstrukcí.
Do budoucna by tak v hlavní budově měla
mít mnohem větší prostor archeologická
expozice, Muzeum pražského středověku
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bude v Domě U Zlatého prstenu, v Clam
Gallasově paláci bychom chtěli prezentovat barokní Prahu a bude zde také palácová expozice. Již několik let pracujeme
na projektu Pražského archeologického
muzea, což by měla být nová stavba na
Těšnově. Podle finančních možností budeme realizovat další aktivity. V roce 2021
oslavíme 140. výročí založení muzea.
Oproti původním velkolepějším plánům
se budeme muset uskrovnit. Začneme
používat nové logo, spustíme nový web
a v Domě U Zlatého prstenu zrealizujeme
letos sice jedinou, ale o to zajímavější
výstavu určenou především Pražanům
a tuzemským návštěvníkům Prahy.
Každý z nás má aktuálně zkušenosti
s utlumeným provozem. Jak zvládáte
lidsky a profesně uzavření muzea?
Na tuto otázku není vůbec jednoduchá
odpověď. To, že jsou zavřené naše objekty, neznamená, že by se v muzeu nic

nedělo. Minulý rok jsme měli hodně práce
s přípravou hlavní budovy na rekonstrukci
a sedmi věží na předání, s přípravou na
zavedení elektronické spisové služby,
nového vstupenkového systému, implementaci nového loga, spuštění nového
webu. Samostatnou kapitolou je realizace nových expozic. I když umožňujeme
kolegyním a kolegům pracovat z domova,
většina z nich je raději osobně přítomna
na pracovišti, vč. mě. Nejhůře to zvládají lidé z návštěvnických provozů, kteří pracovat nemohou. Vím, že se vždy
radovali, když jsme mohli mít otevřeno
a doslova vyhlíželi každého návštěvníka.
V této situaci vidím i nějaká pozitiva, a to
je výrazný přesun muzea do virtuálního
prostoru, ať už se jedná o aktivity pro
veřejnost nebo videokonference. Všichni
se snažíme vše zvládnout, jak nejlépe
umíme, jen se často nedokážeme úplně
vyrovnat s nejasnou perspektivou navrácení se k „normálu“.

Jak vnímáš současné trendy světového
muzejnictví, např. návrh nové definice
muzea?
Chápu volání po nové definici, která
bude reflektovat obecnou podobu muzea
ve 21. století. Na stávající formulaci oceňuji její pregnantnost, stručnost, i když už
nevyhovuje současným trendům především z hlediska společenské role muzeí.
Komise ICOM měla určitě těžkou práci,
když se musela zabývat několika desítkami námětů z celého světa. Předložený
návrh podle mě ale není definicí, je to
několik vět napsaných za sebe, s opakujícím se obsahem. Naopak základ muzea
– sbírky – jsou v něm vymezeny nedostatečně. Vlastně jsem ráda, že se schválení
v Kjótu neuskutečnilo. V současné době
hledá ICOM nové znění muzejní definice,
přičemž ČV ICOM se do tohoto procesu
aktivně zapojuje. Věřím, že na generální konferenci v Praze v roce 2022 bude
předložen smysluplný návrh.

nekrolog

Vladimír
Suchánek
Dne 25. ledna 2021 navždy odešel Vladimír Suchánek, významný malíř a grafik,
nositel medaile Za zásluhy v umění, dlouholetý předseda Sdružení českých umělců
grafiků HOLLAR, zakladatel a klarinetista
kapely Grafičanka, člen Čestného výboru
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
a v neposlední řadě milovaný manžel naší
kolegyně Zity Suchánkové. S muzejním
světem jej pojila profese i profesionalita,
upřímný zájem a přátelství, obdivovali
jsme jeho moudrost, měli jsme rádi jeho
smysl pro humor, se Zitou tvořili nerozlučnou dvojici, v jejíž přítomnosti byla radost pobýt. Čestný výbor Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis přišel o výraznou
osobnost, ztratili jsme skvělého kolegu
i přítele. Čest jeho památce!

26

Věstník AMG 1 /2021

z činnosti amg

Online seminář
regionálních
historiků
Blanka Rašticová
Komise regionální historie
Moravy a Slezska AMG

Pravidelný podzimní odborný seminář
a plenární zasedání KRHMS AMG byly
plánovány v Muzeu regionu Boskovicka
ve dnech 14. a 15. října 2020. Vzhledem
k vyhlášení nouzového stavu od 5. října
2020 nebylo možné setkání uskutečnit.
Z tohoto důvodu se výbor komise rozhodl připravit seminář formou videokonference. Vzhledem ke složitosti tohoto
úkolu bylo dohodnuto, že místo muzea
v Boskovicích převezme jeho garanci
MZM, neboť disponuje možnostmi akci
zabezpečit.
Jednání se uskutečnilo dne 3. prosince 2020 prostřednictvím platformy
Zoom. Vzhledem k omezeným možnostem připojení některých kolegů, kdy
většina z nich pracovala z domova, bylo
s odbornými lektory dohodnuto, že jejich
referáty a také celý průběh konference
bude nahrán a následně všem zaslán
s odkazem v e-mailu. Vlastního jednání
komise online se zúčastnilo 39 členů.
Z časových důvodů musel být původně
plánovaný program zkrácen o jeden bod;
problematika orální historie, k níž byly
připraveny referáty a očekávala se k nim
i živá diskuze, bude zařazena do programu setkání v roce 2021.
Seminář zahájil a řídil předseda komise Mgr. Jiří Mitáček, Ph.D. Úvodem
seznámil všechny přítomné se způsobem
vstupování do diskuze. Poté bylo setkání zahájeno prvním tematickým blokem
„Judaika ve sbírkách muzeí“. PhDr. Lenka
Uličná, Ph.D., přednesla referát, v němž
seznámila s jednotlivými typy písemných
či tištěných judaik, jakými jsou svitky např.
Tóry, Ester, mezuzy aj., přičemž poskytla
podrobný návod k identifikaci a evidenci
těchto dokumentů. Slovní výklad byl doprovázen obrazovou prezentací. V další
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části příspěvku věnovala pozornost kovovým předmětům. Poté zodpověděla
dotazy členů komise, které jí byly zaslány předem. V rámci svého vystoupení
upozornila na to, že Židovské muzeum
v Praze poskytuje poradenství při určování judaik a představila rovněž odborné
publikace a heslář, který je k dispozici na
webu instituce.
Následující referát přednesl kurátor
Židovského muzea v Praze Milan Jančo.
V něm prezentoval nejen sbírku textilu,
ale především metodologický přehled
o základních druzích židovských textilií,
vč. výzdobných prvků. Dále hovořil o textiliích vztahujících se k Tóře, obřízkových
i neobřízkových povijanech, drapériích
zdobících svatostánek či interiér synagogy, textiliích obřadních, domácnostních,
oděvech aj. Svoji přednášku také doplnil
bohatou obrazovou dokumentací a zodpověděl dotazy v rámci diskuze.
Druhý oddíl semináře byl zaměřen
na problematiku názvosloví historických
sbírek. Vzhledem k tomu, že videokonference se nemohla zúčastnit řada zájemců,
rozhodl se výbor poskytnout všem členům
komise jako metodologický materiál a základní pomůcku heslář evidence movitých
kulturních památek v památkových objektech, který vydal Státní ústav památkové
péče a ochrany přírody v Praze v roce
1976. Také této problematice bude věnována pozornost na příštím setkání.
V posledním tematickém bloku byl
ponechán prostor tradičnímu workshopu,
během něhož posluchači prostřednictvím
chatu nebo přímými diskusními příspěvky informovali o aktuální činnosti svých
muzeí, vyměňovali si zkušenosti týkající
se opatření o omezení počtu návštěvníků
atd. Všichni přítomní se shodli, že v rámci
příštího odborného semináře bude věnována pozornost digitalizaci muzejních
aktivit v době nouzového stavu.
Po skončení konference se uskutečnilo plenární zasedání KRHMS AMG.
V závěru setkání provedl předseda komise jeho zhodnocení, poděkoval oběma
referentům a vyslovil přání, aby se v roce
2021 mohl uskutečnit seminář již v tradiční podobě.

Botanická komise
AMG v době
covidové
Lukáš Zelí Krinke /
/ Svatava Kubešová
Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně / Moravské zemské
muzeum

Botanické semináře měly už nejrůznější
podoby: Šplhalo se po slovenských horách, sušila se ústa na znojemských stepích, tonulo se v jihočeských bažinách,
na raftech se splouvala řeka Ohře… Rok
2020 rozšířil obzory muzejních botaniků
o další novou zkušenost, a to setkání
online. Původní plán na právě uplynulý rok se od předchozích mnoho nelišil.
V červnu měl na pozvání slovenských
kolegů proběhnout terénní seminář ve
Velké Fatře a na podzim jsme se měli
setkat na pravidelném určovacím semináři v Brně. Ovšem šíření hrozivého viru
a návazná opatření k jeho potlačení znemožnila uskutečnění obou akcí. Z toho
důvodu MZM, kde se měl podzimní seminář konat, přistoupilo k alternativnímu
řešení. To spočívalo v uspořádání setkání
ve virtuálním prostoru. V úvahu přicházely dvě možnosti: Buď si konferenci nechat
vytvořit na klíč od renomované agentury,
nebo se do organizace pustit na vlastní
pěst s vidinou uplatnění získaných zkušeností v budoucnu. Pracovníci Botanického oddělení MZM přijali epidemickou
situaci jako výzvu a odvážně se ujali
uspořádání semináře vlastními silami.
Znamenalo to zakoupit nutné vybavení,
seznámit se s příslušnými softwarovými
produkty na trhu, vybrat z nich ten nejvhodnější pro naše potřeby a poskytnout
kolegům školení, jak ho použít. Zejména
poslední jmenovaný úkol patřil k těm náročnějším, když si uvědomíme, že někteří
muzejníci jsou muzejní i svým založením
a k novinkám tohoto typu nechovají příliš
velkou důvěru. K tomu botanici víc než
technicky bývají orientováni spíše přírodovědně…
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Virtuální setkání se nakonec uskutečnilo v úterý 10. listopadu 2020
v prostředí platformy Zoom. Organizátoři připravili zajímavý program, jehož
součástí byla jednak původně plánovaná
přednáška Jiřího Danihelky z Masarykovy
univerzity na téma určování rodů Persicaria (rdesno) a Reynoutria (křídlatka)
v ČR, ale i příspěvky dalších účastníků,
které by za normálních okolností zazněly
během jarního semináře. Jana Tkáčiková
z Muzea Beskyd Frýdek-Místek přiblížila mech pérovec hřebenitý (Ptilium
crista-castrensis) a vyzvala přítomné
k zapůjčení herbářových položek za účelem jejich taxonomické revize. Několika
neobvyklými nálezy rostlin z okolí Brna
se pochlubil Karel Sutorý z MZM. Téma
dalšího příspěvku vzniklo jako reakce
na aktuální epidemii a uzavření muzeí.
Zdenka Rozbrojová z Ostravského muzea
představila projekt „Děkuji za park“, který přetavil materiály původně shromažďované na muzejní výstavu o ostravských

parcích na zážitkově vzdělávací kampaň
na webové stránce a YouTube kanálu
muzea. Do přírodní rezervace Vidnavské
mokřiny jsme nahlédli s autorem jejího
inventarizačního průzkumu Vojtěchem
Taraškou z Vlastivědného muzea Jesenicka. A podruhé vystoupil Jiří Danihelka, tentokrát s příspěvkem nazvaným
„JACQ → GBIF → Bíonomía: Ulovte si
Opize“ o světových databázích herbářových položek a dalších botanických
údajů. Závěr odpoledního bloku patřil
plenárnímu zasedání Botanické komise
AMG. Organizátoři následně překvapili
ještě večerním blokem, který suploval
tradiční společenské setkání v restauraci
U Libušky v Brně-Líšni. V propozicích byl
uveden slovy: „Bylo by fajn se alespoň
na dálku vidět. Lidé s webkamerou se
mohou ukázat a pochlubit se sklenkou
a pohoštěním (chlebíčky?); lidé s mikrofonem mohou pohovořit; ostatní (bez
kamery, bez mikrofonu) můžou napsat
do chatu.“

Historicky prvního online semináře
Botanické komise AMG se zúčastnilo
29 členů či příznivců. Trochu jsme se
této formy obávali, ale při zpětném ohlédnutí je třeba uznat, že virtuální prostor
základní požadavky na sdílení informací
splnil. Ke zjevným výhodám tohoto typu
setkávání patří vyloučení rizika nákazy,
úspora cestovních výloh a možnost účasti
osob, které na seminář z nejrůznějších
důvodů nemohou přicestovat fyzicky. Na
druhou stranu při určování rostlin vstupují
do hry nejrůznější drobné detaily, které
je potřeba si osahat či ukázat pod mikroskopem, a pak také určitá míra zkušenosti a praxe, kterou nejde na dálku dost
dobře přenést. Co naplat, společensko-terapeutický rozměr fyzického setkání
nahradit nelze. Doufejme tedy, že další
online semináře proběhnou v budoucnu
jen z důvodů praktických a nikoliv, že si
je vynutí okolnosti. Každopádně díky protiepidemickým opatřením už teď víme,
jak na ně.

publikace

Helfenburk
v pověstech
Hrad Helfenburk je architektonickou památkou a významnou dominantou krajiny
mezi Bavorovem a Volyní. Územně přináleží na Vodňansko. Neopakovatelné
kouzlo středověké zříceniny už více než
150 let přitahuje zájemce o historii a turistiku, malíře a spisovatele, ale i obdivovatele romantických zážitků a tajemna.
Snaha zachovat rozpadající se, historicky cennou stavbu, která byla po několik
staletí opuštěna a následně rozebírána za
účelem zisku levného stavebního materiálu, započala ve 30. letech 20. století
přičiněním Klubu českých turistů, který
o hrad pečoval do roku 1953. V letech
1967 až 1978 se na údržbě a propagaci
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hradu významně podílel Vlastivědný kroužek, který založil Ing. Ivan Hoyer s pracovníky podniku Uranový průzkum Příbram.
V roce 1987 založilo několik kamarádů
Základní článek Hnutí Brontosaurus
Helfenburk Vodňany, aby ve spolupráci
s Muzeem středního Pootaví Strakonice
pořádalo tábory a víkendové pobyty pro

mládež. Téměř 10 let jejich dobrovolní účastníci pracovali nejen na hradě,
ale v okolních lesích. V roce 1994 se podařilo vydat úspěšnou knihu Helfenburk :
Průvodce hradem a jeho historií, pověsti
o pustém zámku, mapa okolí s komentářem. Publikace byly obratem rozebrány
a byl vydán dotisk. Dne 31. srpna 1995
celý náklad 500 kusů shořel v dřevěné
chatě na 3. hradním nádvoří. Zcela zničený objekt, který sloužil jako pokladna
a útočiště pro správce a brigádníky, již
obnoven nebyl.
Smutný osud žádané knížky se podařilo změnit až po 25 letech. Městské
muzeum a galerie Vodňany za podpory
Jihočeského kraje a svého zřizovatele
vydalo Helfenburk v pověstech o historii
hradu s jeho popisem a souborem pověstí
z původní publikace.
Jitka Velková
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Názvosloví etnografických sbírek I a II
V letech 2019 a 2020 byly k praktickému
využití při správě sbírek předloženy muzeím první dva svazky edice Názvosloví
etnografických sbírek.
Pojmosloví nenahrazuje výkladový
slovník či národopisnou encyklopedii.
Výběr hesel se podřizuje potřebám etnografů a kurátorů. Hlavním kritériem je
četnost sbírkových předmětů v českých
muzeích.
Názvosloví etnografických sbírek I.
Myslivost – lovectví vydaly v roce 2019
společně AMG a Národní muzeum v přírodě. Další díl Názvosloví etnografických
sbírek II. Školství byl publikován v roce
2020 ve spolupráci AMG, Národního
muzea v přírodě a Muzea Komenského
v Přerově, p. o.
Vytvoření prvního dílu k tématice
Myslivost – lovectví se ujali kolegové Mgr.
Martin Slaba (textová část) a Ing. Miroslav Čeněk (ilustrace) z Národního zemědělského muzea – Muzea lesnictví, myslivosti a rybářství Ohrada. Druhý svazek
věnovaný sbírkovým předmětům v oblasti
Školství je dílem Mgr. Jarmily Klímové
(textová část) z Muzea Komenského
v Přerově a Matěje Tomešky (ilustrace).
S iniciativou vytváření slovníkově
koncipovaného pojmosloví etnografických

sbírek přišlo již v letech 1978–1980 Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm (dnes Národní muzeum v přírodě), jelikož se kurátoři etnografických
sbírek potýkali s těžkostmi, plynoucími
z nejednotnosti oborové terminologie,
užívané při odborném zpracování sbírkových předmětů či fondů. Kolektiv etnografů pod vedením PhDr. Jiřího Langera,
CSc., ve spolupráci s filology z lexikografického oddělení Ústavu pro jazyk český
ČSAV (PhDr. Jaroslava Hlavsová, CSc.)
připravil první materiál: 347 hesel z tematických okruhů domácnost, nábytek
a zemědělství si však nekladlo za cíl pouze sjednocení pojmosloví, nýbrž i vytvoření jednotné metody popisu s přesným
stanovením třídících znaků a principů
měření. Výsledkem bylo vydání prvních
3 svazků Etnografického slovníku (v letech 1987, 1989 a 1990), věnovaných
domácímu kuchyňskému nářadí, nádobí a náčiní, lidovému nábytku a oděvu,
které autorsky zaštítili PhDr. Vlastimil
Vondruška, Violeta Kopřivová, Tomáš
Grulich, Marek Turnský a PhDr. Jiřina
Langhammerová.
V roce 1990 přistoupila k tomuto
projektu Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s., jež ho zaštítila zejména

finančně. Etnografická komise AMG se
ujala jeho koordinace ve spolupráci s Národním muzeem v přírodě, které garantuje
vlastní realizaci. Na vytváření databáze
hesel se prostřednictvím svých pracovníků podílejí jednotlivá členská pracoviště
AMG.
Názvosloví etnografických sbírek I.
Myslivost – lovectví a Názvosloví etnografických sbírek II. Školství jsou k dispozici na webových stránkách AMG na
adrese http://www.cz-museums.cz (ve
formátu PDF) a byly vytištěny také fyzicky
jako publikace. Edice vychází s finančním přispěním Ministerstva kultury a je
připravována pod záštitou Etnografické
komise AMG.
Metodické materiály na webu AMG
ve formátu PDF jsou určeny k volnému
šíření, vždy však s ohledem na pravidla
vycházející z autorského zákona!
Obě publikace byly rozeslány 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. Cena: 50 Kč / á kus.
Prodej a distribuce publikací AMG:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz
Více na http://www.cz-museums.cz
– sekce Dění v oboru – Názvosloví etnografických sbírek
SLABA, Martin. Názvosloví etnografických sbírek I. Myslivost – lovectví. Praha :
Asociace muzeí a galerií České republiky,
z. s. / Rožnov pod Radhoštěm : Národní
muzeum v přírodě, p. o., 2019.

NÁZVOSLOVÍ
ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK I

Myslivost – lovectví
Martin Slaba

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

myslivost_katalog_TISK_60.indd 1
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KLÍMOVÁ, Jarmila. Názvosloví etnografických sbírek II. Školství. Praha : Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.
/ Rožnov pod Radhoštěm : Národní muzeum v přírodě, p. o. / Přerov : Muzeum
Komenského v Přerově, p. o., 2020.
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národní soutěž muzeí gloria musaealis

Národní soutěž muzeí
Gloria musaealis 2020
XIX. ročník
Dne 28. února 2021 bude ukončen XIX. ročník soutěže. Ke dni 31. ledna 2021 byly přihlášeny tyto projekty:

kategoriE Muzejní výstava roku:

22.

1.

23.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

30

Muzeum východních Čech v Hradci Králové; Uprostřed
Koruny české: Gotické a raně renesanční umění východních Čech (1250–1550)
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě; Sochy mluví
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.; Vize
modernosti: Rudolf Sandalo (1899–1980) / Fotografie
Rudolfa Sandala ve zlínském regionu
Slezské zemské muzeum; Zacílit a pal! Střelné zbraně
a střelba v proměnách staletí
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.; Bonum Opus:
Premonstráti v Louce (1190–2020)
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.; Tradice jedné
hranice
Památník národního písemnictví; Z hvězdy kruh
Muzeum a Pojizerská galerie Semily, p. o.; Bílá místa
konce války (1944–1945): Válečná výroba a nucené
nasazení v Semilech
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.; Dělník je smrtelný, práce je živá
Vlastivědné muzeum v Olomouci; České encyklopedie
v regále a pod lampou
Prachatické muzeum; Secesní móda
Uměleckoprůmyslové museum v Praze; V lesku zlata,
v záři barev: Umění podmalby na skle ze sbírek UPM
Muzeum Kroměřížska, p. o.; Kroměříž v soukolí dějin
(1848–1948)
Regionální muzeum v Litomyšli; Cirkus v Litomyšli
Muzeum města Ústí nad Labem, p. o.; Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku
Západočeská galerie v Plzni, p. o.; BAO ABC: Jak a proč
vzniká kniha pro děti
Národní galerie v Praze; Rembrandt: Portrét člověka
Národní galerie v Praze; Mikuláš Medek: Nahý v trní
Galerie Středočeského kraje, p. o.; Josef Svoboda: Scénograf
Západočeská galerie v Plzni, p. o.; Nad slunce krásnější:
Plzeňská madona a krásný sloh
Centrum kultury a vzdělávání Blatná – Městské muzeum
Blatná; Muzeum všemi smysly

24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.

Národní zemědělské muzeum, s. p. o.; 50 let pivovaru
Radegast v Nošovicích
Muzeum umění a designu Benešov, p. o.; Architektura
Benešova
Technické muzeum v Brně; Vlněná elegance první republiky: Brněnské textilky a jejich sortiment
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; Kouzlo sběratelství: Unikáty ze soukromých sbírek / Zbraně a jiné
skvosty
Národní muzeum v přírodě; Libušín znovuzrozený
Muzeum Novojičínska, p. o.; Černé roucho: Náboženská
kultura Nového Jičína (1624–1773)
Muzeum Jindřichohradecka; Historie vytesaná do
kamene
Muzeum Jindřichohradecka; Tradice jedné hranice
Městské muzeum Nová Paka; Pačtí rytíři nebes

kategoriE Muzejní PUBLIKACE roku:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Muzeum a pojizerská galerie Semily, p. o.; Bílá místa
konce války (1944–1945): Válečná výroba a nucené
nasazení v Semilech
Památník národního písemnictví; Z hvězdy kruh
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.; Dělník je
smrtelný, práce je živá
Prachatické muzeum; Secesní móda: Poklady jihočeských muzeí
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.; Bonum Opus:
Premonstráti v Louce (1190–2020)
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.; Umění v nouzi!?
Městské muzeum Polná, p. o.; Malý poklad z velkého
světa: Renesanční šperky rodu Zejdliců ze Šenfeldu
Národní galerie v Praze; Rembrandt: Portrét člověka
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě;
Mundus Comenii
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.; Jaroslav Ziegler
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; Kouzlo sběratelství: Unikáty ze soukromých sbírek / Zbraně a jiné
skvosty
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národní soutěž muzeí gloria musaealis

kategoriE Muzejní počin roku:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Muzeum Těšínska, p. o.; Rekonstrukce výstavní budovy
muzea a nová expozice Příběh Těšínského Slezska
Muzeum města Brna, p. o.; Revitalizace špilberských
vodojemů a nová expozice Chrám kamene
Západočeské muzeum v Plzni, p. o.; Revitalizace Národní
kulturní památky Vodní hamr Dobřív
Muzeum Říčany, p. o.; Proměny krajiny: Je to ve Vašich
rukou
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.; Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na Helfštýně
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.; T–Expedice
Jeseníky 2020
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.; Záchrana Thomasova konvertoru z kladenských železáren

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Regionální muzeum v Litomyšli; Faksimile Graduálu
literátského sboru v Litomyšli z roku 1563
Regionální muzeum v Litomyšli; Rekonstrukce Portmonea – Muzea Josefa Váchala
Muzeum romské kultury, s. p. o.; Série podcastů
Národní zemědělské muzeum, s. p. o.; Otevření Muzea
potravin a zemědělských strojů v Ostravě
Židovské muzeum v Praze; Rekonstrukce Španělské
synagogy
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.; Rekonstrukce
a obnova stálé expozice ve Vlastivědném muzeu v Kyjově
Národní muzeum v přírodě; Libušín znovuzrozený
Muzeum Novojičínska, p. o.; Rekonstrukce zámku Nová
Horka

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis!
Již XX. ročník
Od 1. ledna 2021 probíhá jubilejní XX. ročník soutěže! Základní podmínky pro přihlášení se i další informace naleznete na
http://www.gloriamusaealis.cz.
Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů (výstavy, stálé expozice, rekonstrukce, zajímavé edukační programy,
publikace, digitalizace, vč. ONLINE AKTIVIT!). Věříme, že se i přes komplikace způsobené koronavirovou krizí setkáme s celou
řadou Vašich vynikajících počinů!
Kontakt pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis:
Monika Benčová, tajemnice soutěže
Tel.: +420 224 210 037
Mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: gloria@cz-museums.cz

Slavnostní vyhlášení výsledků XIX. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
středa 19. května 2021
Více na http://www.gloriamusaealis.cz
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Interaktivní 3D modely pro
expozice a webové prezentace
Sven Ubik / Jiří Kubišta / TOmáš dvořák
Cesnet, z. s. p. o. / Muzeum hlavního města Prahy
Na přítomnost písemných dokumentů v digitální podobě jsme si již zvykli.
V současné době je ale možné digitalizovat i prostorové artefakty, a to nejen
pořízením fotografií, ale i vytvořením jejich věrných 3D modelů. Výhodou těchto modelů je přesnější zachycení stavu
sbírkových předmětů z archivních důvodů, ale i nové možnosti jejich prezentace
odborné i široké veřejnosti.
Důležitou vlastností je interaktivní podoba 3D modelů. Návštěvník si
může sbírkový předmět nejen podrobně
prohlédnout ze zadní či spodní strany
a v různém měřítku, ale zejména je s ním
schopen virtuálně manipulovat, nahlédnout do jeho vnitřních částí, apod.
Pomocí interaktivních 3D modelů
je možné zdokumentovat a prezentovat
průběh restaurování sbírkového předmětu a prezentovat jej v jeho historickém
a kulturním kontextu pomocí bohatých
multimediálních vícejazyčných anotací.
Technologii lze využít i pro 3D modely
vzácných tisků.
Sdružení CESNET, z. s. p. o., Muzeum hlavního města Prahy a společnost
MUSOFT.CZ se společně věnují výzkumu a vývoji metod využití interaktivních
3D modelů v muzejní praxi. Zaměřujeme
se zejména na artefakty, které s sebou
nesou určitý příběh, jenž může být návštěvníkům tímto zajímavým způsobem
zpřístupněn . Klademe důraz na vysokou
přesnost zachycení i nejmenších detailů
tvaru, materiálu, textur a stavu sbírkového
předmětu. To je velmi důležité k tomu,
aby mohly být 3D modely využívány i při
studiu a k badatelským účelům. Snímání konkrétního objektu probíhá bezkontaktním způsobem v místě jeho uložení,
tj. v depozitáři nebo ve stálé expozici.
Součástí skenování jsou i prostředky
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pro interaktivní vizualizaci 3D modelů
k využití ve fyzických instalacích nebo
v prostředí internetu. To umožňuje například i vytváření online výstav. Modely je
možné prezentovat i v prostředí virtuální
nebo rozšířené reality. Expozice tak může
být obohacena o novou formu sdělování
informací, která je atraktivní zejména pro
mladší generaci.
Vytváříme unikátní interaktivní 3D
modely sbírkových předmětů. Výhody
a zajímavé obohacení stálých expozic
nebo výstav s jejich využitím je možné
ilustrovat na třech následujících příkladech.
Madona ze Staroměstské radnice
Madony ze Staroměstské radnice byla
vytvořena kolem roku 1365 a je cenným
předmětem ve sbírkách Muzea hlavního
města Prahy. Do roku 1943 zdobila nároží Staroměstské radnice v Praze, kde
ji poté nahradila replika. V letech 2017
a 2018 originál sochy restauroval Jakub
Kachút v ateliéru AVU v Praze.
Naším záměrem bylo zdokumentovat stav Madony před a po restaurování a představit veřejnosti tento proces
atraktivním způsobem. Během restaurátorských prací bylo vytvořeno též několik chybějících částí sochy, k nimž jsou
k dispozici spolehlivé prameny o jejich
původní podobě. Zbývající díly byly zhotoveny do určité míry spekulativně podle
historického a kulturního kontextu, ve
kterém socha vznikla. Cílem bylo umožnit
návštěvníkům stálé expozice prohlédnout si fyzický sbírkový předmět, tedy
zrestaurovanou Madonu, spolu s interaktivní prezentací jejího 3D modelu. Ten
dává možnost prozkoumat sochu ze všech
stran, včetně skrytých částí, jako je např.
způsob jejího upevnění na nároží radnice.

Madona ze Staroměstské radnice,
datována cca 1365, po restaurování
v roce 2018

Model však zejména přináší náhled na
různé podoby Madony se zvolenými vymodelovanými díly a jejich porovnání před
a po restaurátorském zásahu. Model byl
vytvořen kombinací fotogrammetrie, optického skenování a zpracování v 3D modelovacím software. Prezentace rovněž
doplňuje související informace o původu
a restaurování sbírkového předmětu a je
dostupná také na webových stránkách
muzea (http://www.muzeumprahy.cz/
madona-ze-staromestske-radnice).
Předměty Pražanů 1848–1918
Dalším příkladem využití interaktivních 3D modelů je webové rozšíření
výstavy „Praha 1848–1918” v Muzeu
hlavního města Prahy (http://www.
muzeumprahy.cz/predmety-prazanu-kolem-roku-1900). Virtuální manipulace umožňuje návštěvníkům například
vyzkoušet si, jak se otevírala historická
lednice a nahlédnout do jejích vnitřních
prostor. Nebo se dá podívat do etuje
s dámskými rukavicemi a napínákem,
předměty ze schránky vyjmout a prozkoumat detailní provedení švů, apod.
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a zábavné formy muzejní expozice zvláště
zajímavým způsobem.

Lednice na přírodní led. Dřevěnou
skříňku s kovovou schránkou na led,
prostřednictvím níž se zajišťoval chlad
pro potraviny v ní uložené, používali od
roku 1907 obyvatelé domu u Městského sadu v dnešní Washingtonově ulici
č. 9 v Praze.

Historie vývoje robotů
V rámci oslav 100. výročí od vydání románu R.U.R. připravil Památník Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše výstavu nazvanou
„Cesta do hlubin robotovy duše.“ Byl zde
mimo jiné představen robot z dramatu
R.U.R. v podobě interaktivního 3D modelu. Prezentace je orientována zejména na
dětské návštěvníky. Ti si mohou vyzkoušet poutavý kvíz na téma historie vývoje
robotů, v posloupnosti 3D scén, kterými
je provede zdigitalizovaná a rozpohybovaná originální figurka robota z 20. let
minulého století. Prezentace příběhů
(tzv. storytelling) s využitím sbírkových
předmětů znamená propojení vzdělávací

Technické řešení a postup využití pro
expozice
Snímání sbírkových předmětů probíhá
vždy bezkontaktně a zpravidla v místě
jejich uložení, typicky v expozici nebo
v depozitáři. Pro většinu objektů poskytuje nejlepší výsledky kombinace fotogrammetrie a následného zpracování
v software pro 3D modelování. Následně
vytvořená prezentace může být využita
jak přímo ve výstavních prosotrách, např.
na dotykové obrazovce, tak i na webových
stránkách instituce. Modely mohou být
doplněné o rozšiřující informace v textové
nebo obrazové podobě, které si návštěvník sám jednoduchým způsobem zobrazuje. Tím se podstatně zvyšuje jejich
vypovídací hodnota.
Pro prezentaci byl vytvořen speciální
software IH3D, který pracuje výhradně
ve webovém prostředí. Návštěvník si tak
nemusí instalovat žádnou další aplikaci.
Interaktivní vizualizace je snadno přístupná na celé škále zobrazovacích zařízení,
od mobilních telefonů, přes dotykové
displeje až po velké stěny z LCD panelů.
Programové prostředí je připraveno jak
pro informační kiosky ve fyzické expozici,
tak pro webovéstránky muzea. Doporučené řešení je s připojením k internetu,
což usnadňuje správu, aktualizaci obsahu
i sledování statistik o využití návštěvníky.
Pro představení každého 3D modelu
se dá zvolit umístění, intenzita a barva
světel ve scéně. Pro výzkumné a vzdělávací aplikace je vhodné řešení bez světel
umožňující detailní studium textur povrchu. Model obsahuje rovněž nápovědu
pro uživatele a automatický návrat do
původního stavu.
Interaktivní prezentace 3D modelů
mohou být snadno propojeny se sbírkovými evidenčními systémy pomocí rozhraní EDM (Europeana data model) nebo
DCMI (Dublin Core Metadata Initiative),

Doplňující vícejazyčné, multimediální
anotace mohou být připojené k libovolným bodům v 3D prostoru a zahrnovat zajímavý obsah prezentovatelný
ve webovém prostředí (text, obrázky,
videa, atd.)

resp. jsou přístupné z národního portálu
eSbírky.cz či z portálu Europeana.
Uvedený postup vytváření interaktivních 3D modelů a vizualizační program
je možné využít pro jakýkoliv sbírkový
předmět, od drobných artefaktů snímaných makrofotografií až po velké objekty.
Software IH3D je k dispozici sbírkotvorným institucím zdarma.
Věříme, že každá expozice má vzdělávací rozměr. Měla by návštěvníkovi
přinést nové informace atraktivním způsobem, podnítit jej k zamyšlení nad tématem a zároveň by ho měla bavit. Moderní
technologie mohou přidat rozšiřující hodnotu k tradiční prezentaci sbírek a pomoci
tak lépe naplnit poslání expozic. Plánujeme proto výrobu dalších interaktivních
3D modelů vybraných předmětů a nabízíme spolupráci kolegům a kolegyním
z dalších muzeí. Více informací naleznete
na adrese http://modely.cesnet.cz.
Naše práce byla podpořena Technologickou agenturou ČR v rámci programu
ÉTA při řešení projektu Využití digitálních
modelů pro národní infrastrukturu paměťových institucí (TL01000152).

Interaktivní model na téma historie
vývoje robotů v posloupnosti 3D scén
a s kvízem
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kalendárium výstav

Upozorňujeme čtenáře Věstníku AMG, že vzhledem k pandemii covid-19 se mohou termíny konání uvedených
výstav měnit dle aktuální situace. Doporučujeme proto sledovat webové stránky jednotlivých institucí.

Beroun
Muzeum Českého krasu
Fenomén Merkur
Barvy duhy skryté v kamenech
Mrtví jdou za sluncem

Památník Leoše Janáčka
Monogramista T. D: P. P. S. V
18. 9. 2020 – 28. 2. 2021
8. 3. – 18. 4. 2021
29. 4. – 14. 11. 2021

Bílovec
Kulturní centrum Bílovec
5. 1. 2021 – 31. 3. 2021

Blansko
Muzeum Blanenska

Věci: O každodenních předmětech
našich předků

leden – březen 2021

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Proměny zámku Hradiště
11. 6. 2020 – 17. 4. 2021
Království hraček ze Skašova
19. 11. 2020 – 27. 2. 2021
Pohled do duše prostřednictvím obrazu 14. 1. – 27. 4. 2021
Jan Sýkora (1933–2017): Blovický rodák
a malíř Prácheňska
11. 3. – 30. 5. 2021

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Šlechtický rod pánů z Boskovic
Expedice středověk

18. 9. 2020 – 4. 4. 2021
18. 9. 2020 – 4. 4. 2021

Brno
Masarykova univerzita
Ústav archeologie a muzeologie
Oddělení muzeologie
12. 2. 2020 – 30. 4. 2021

5. 6. 2020 – 7. 3. 2021
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
9. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Moravské zemské muzeum
Jízdárna Pražského hradu, Praha

Comenius (1572–1670)

4. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Dietrichsteinský palác
Do Brna široká cesta: Kramářské písně
se světskou tematikou
4. 9. 2020 – 7. 3. 2021
Tváří v tvář: Aristokratický portrét
v baroku
9. 12. 2020 – 14. 3. 2021
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Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann / Otto Prutscher

1. 7. 2019 – 2. 5. 2021

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
Svět Viktora Heegera
Perníkové formy
Zapomenuté kouzlo cínu

17. 10. 2020 – 25. 4. 2021
14. 12. 2020 – 21. 3. 2021
8. 4. – 3. 10. 2021

Bučovice
Muzeum Bučovice
8. 12. 2020 – 31. 3. 2021

Klíče, zámky, petlice

1. 4. – 31. 10. 2021

Výstavní síň

Pražákův palác
Jan Rajlich: Art & Design
Nejkrásnější české knihy
roku 2019

Jsme tu s vámi již 20 let:
Výstava k začlenění Slepeckého muzea
do TMB
10. 8. 2020 – 30. 6. 2021
Vlněná elegance první republiky:
Brněnské textilky
a jejich sortiment
27. 10. 2020 – 27. 6. 2021
ROBOT2020
24. 11. 2020 – 31. 5. 2021

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Místodržitelský palác
Jan Rajlich & Bienále Brno
Hommage à Jan Rajlich:
100 plakátů x 100 designérů

8. 3. – 9. 5. 2021

140 let od zpřístupnění kasemat
veřejnosti
27. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Gustav Krum: Ilustrace
26. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Symboly vládců
11. 2. – 31. 8. 2021

Když příroda spí

Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Eva Eisler a Peter Demek:
House sitters

Přetnuté životy: Archy rodiny Maierovy

Technické muzeum v Brně
3. 12. 2020 – 11. 4. 2021
8. 4. – 17. 6. 2021

Blatná
Městské muzeum Blatná

Výzkumy bez hranic

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
Muzeum města Brna

Putování po stavbách architektů
v Moravskoslezském kraji

Svět kostiček: LEGO
Šachové příběhy

6. 12. 2020 – 8. 3. 2021

Josef Synek / Martin Gregora: Obrazy,
dřevěné plastiky
Pavel Remar: Fotografický cyklus
Poutníci

16. 3. – 11. 4. 2021
20. 4. – 16. 5. 2021

Národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Vynálezy Františka Horského

2. 4. – 31. 10. 2021

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Neoprašujeme!
Krajina a lidé v malířském díle
Oldřicha Hlavsy

21. 1. – 14. 3. 2021
1. 4. – 23. 5. 2021

České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Kouzlo sběratelství: U
nikáty ze soukromých sbírek
12. 5. 2020 – 30. 5. 2021
„S tím se muší něco udělat!“ 95 let činnosti
Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích
3. 12. 2020 – 2. 5. 2021

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Zábava i politika:
Z dějin českého plakátu

8. 9. 2020 – 2. 5. 2021

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Eva Turnová / Martin Frind:
Deníky
150 let Sokola
Josef Duspiva

28. 2. – 7. 4. 2021
2. 3. – 25. 4. 2021
11. 4. – 16. 5. 2021

14. 2. – 9. 4. 2021
18. 4. – 25. 6. 2021

Dobrovice
Dobrovická muzea
21. 12. 2020 – 14. 3. 2021

Příběh jednoho města:
750 let od první písemné zmínky
o Dvoře Králové nad Labem
19. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

18. 8. 2020 – 15. 5. 2021

70. let od založení
frenštátského muzea
Lukáš Tvarůžek: Fotografie

16. 2. – 29. 8. 2021
4. 3. – 25. 4. 2021

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
3. 12. 2020 – 28. 2. 2021
12. 3. – 2. 5. 2021

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
3. 10. 2020 – 28. 2. 2021

30. 4. – 24. 10. 2021

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
Jakub Janovský
Marek Číhal
Margita Titlová

březen – květen 2021
březen – květen 2021
březen – květen 2021

Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Klenoty z ornitologických sbírek
Příběh nejstaršího loveckého
a lesnického muzea
Malá galerie Ohrada

únor – duben 2021

Výstava ZUŠ Horažďovice: Jak jsme kreslili
horažďovické marionety
1. 10. 2020 – 14. 4. 2021

Hořovice
Muzeum Hořovicka
27. 3. – 31. 10. 2021

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
50 let chomutovských bílých
andělů

12. 12. 2020 – 31. 7. 2021

Radnice
Krušnohoří: Umění pozdního středověku 5. 2. – 18. 4. 2021

Spejblova ceSTOvka
březen 2021 – 9. 5. 2022
Ultrafialové retro: Luminiscenční divadlo
Františka Tvrdka
30. 1. 2020 – 16. 5. 2021

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Reflexe
20. 11. 2020 – 5. 9. 2021
Designová 10°: Sklo, bižuterie,
šperk (2010–2020)
20. 11. 2020 – 5. 9. 2021
Kaleidoskop vkusu: Československá bižuterie
na výstavách (1948–1989)
4. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Zmizelé Sudety
Miroslav Mottl: Obrazy

2. 3. – 11. 4. 2021
14. 4. – 30. 5. 2021

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka

Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Památková rezervace Betlém
Vodění Jidáše

Ruská revoluce (1917–1920)

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Adam Kašpar: Hlinsko

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Poklady sbírek Královéhradeckého
kraje
25. 9. 2020 – 21. 2. 2021

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Škrabánkovi: Procházet
temným lesem
Mizející město: Proměny
Havlíčkova Brodu

20. 1. – 11. 4. 2021

Harmoniky Kebrdle /
/ Delicia Hořovice

Jana Navaříková: Výběr z díla
černobílých fotografií
Obrazy výtvarné skupiny FOR ART

Úspěšné hledání identity:
Odkaz Toniho Diessla
Františkovým Lázním

Děti nepřítele

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice

MÚ Dačice, Krajířova 27/I

Jak se rodí Večerníčky

Hlučín
Muzeum Hlučínska

kalendárium výstav

Kouzlo sběratelství: Knižní ilustrace
Zdeňka Buriana
3. 12. 2020 – 30. 5. 2021

1. 4. – 12. 7. 2021
1. 4. – 31. 7. 2021
1. 4. – 31. 10. 2021

Bohatství vody a ledu
Sopky v geologické minulosti
Moravy a Slezska
Barevná paleta Jesenicka

23. 9. 2020 – 14. 3. 2021
23. 2. – 6. 6. 2021
6. 4. – 6. 6. 2021

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jičínsko očima výtvarníků
Krvavý román Josefa Váchala
Hody, hody doprovody
Michail Ščigol: Malba

8. 1. – 14. 3. 2021
15. 1. – 7. 3. 2021
12. 3. – 18. 4. 2021
19. 3. – 25. 4. 2021

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Ladislav Kukla: Uvnitř krajin
20. 1. – 13. 3. 2021
Soňa Jurkovičová a práce studentů
Gymnázia Jihlava
24. 3. – 9. 5. 2021
Skleněná krása ze sbírek muzea 24. 9. 2020 – 28. 3. 2021
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Plané rostliny jako jídlo, koření
a lék
Photographia Natura 2020

Veigertovský dům
13. 11. 2020 – 14. 3. 2021
5. 12. 2020 – 5. 4. 2021

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice

Králíky
Městské muzeum Králíky

Putování za smírčími kříži v Českém ráji
a Podkrkonoší
21. 11. 2020 – 23. 2. 2021

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Park před muzeem

Má vlast cestami proměn:
Příběhy domova

21. 1. – 28. 2. 2021

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Nová stálá expozice: Historie vytesaná
do kamene
od 10. 9. 2020
Rok v kuchyni Magdalény Dobromily aneb
Co pradědečkům chutnalo
1. 4. – 13. 6. 2021

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova
Zámek Kačina na starých
vyobrazeních

5. 8. 2020 – 31. 12. 2021

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Výběr z Mezinárodních sympozií
rytého skla v Kamenickém Šenově
(1996–2017)

1. 4. – 13. 6. 2021

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Areál Lázeňských lesů Karlovy Vary na Sv. Linhartu

Pan Muzeum

12. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Svět kostiček
11. 9. 2020 – 28. 3. 2021
Střední Čechy během stavovského
povstání
15. 1. – 28. 3. 2021

Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Voda: Obrazy proměny živlu

19. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Retro: Výstava z dějin hmotné kultury
60.–80. let 20. století
3. 12. 2020 – 28. 3. 2021

Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
Jiří Hampl: Fotografie a objekty
Umění 90. let ze sbírek galerie

27. 3. – 6. 6. 2021
27. 3. – 6. 6. 2021

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům

Dvořákovo muzeum pravěku
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Mira Dušková: Cesta zimou
i létem

13. 11. 2020 – 30. 4. 2021

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici
Jan Blažej Santini Aichel: Geometrie
posvátného prostoru
22. 9. 2020 – 19. 3. 2021
Merkur: Legendární stavebnice
31. 3. – 30. 5. 2021
Keramické inspirace IV.
31. 3. – 9. 5. 2021

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Výstava pro potěšení aneb Co jste ještě v muzeu
neviděli…
21. 1. – 27. 2. 2021
Veronika Tučková: Matrix
18. 3. – 22. 5. 2021

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Nová stálá expozice: Kroměříž v soukolí
dějin (1848–1948)
od 1. 7. 2020
Mák
15. 10. 2020 – 16. 5. 2021
Petr Zatloukal: Tváře
21. 1. – 28. 3. 2021
Dobrodružství malby
Michaila Ščigola (1968–2020)
15. 4. – 6. 6. 2021

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Spolužáci z Hollarky
Stavitelé katedrál

1. 4. – 2. 5. 2021
1. 4. – 30. 5. 2021

Kamenný dům
Černé řemeslo: Kováři a zámečníci
na Kutnohorsku

1. 4. – 28. 11. 2021

Tylův památník
Proměny Kutné Hory ve fotografiích

1. 4. – 29. 5. 2021

Galerie Středočeského kraje
Michal Škoda: Kontinuální
doteky
Johana Střížková: The Great
Oxidation Event
Josef Svoboda: Scénograf
Dagmar Šubrtová:
Stella Maris

20. 9. 2020 – 7. 3. 2021
20. 9. 2020 – 7. 3. 2021
11. 10. 2020 – 28. 3. 2021
12. 12. 2020 – 9. 5. 2021

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Svět kostiček: LEGO
Autorská výstava M. Černého

1. 6. 2020 – 26. 2. 2021
1. 4. – 2. 5. 2021

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun

Umění ve službách reklamy: Užitá grafika
na Kolínsku
10. 12. 2020 – 16. 5. 2021
Nejen nepřátelé: Staří Řekové
a jejich sousedé
Umění ve službách reklamy:
Zdenek Rykr

Sladkosti na Kolínsku: Z historie výroby čokolády, cukrovinek
a kávových náhražek
20. 10. 2020 – 28. 2. 2021

24. 5. 2019 – 31. 3. 2021
19. 11. 2020 – 16. 5. 2021

Veronika Balcarová:
Pohádkové Vánoce
3. 12. 2020 – 21. 3. 2021
Muzejní NEJ
3. 4. – 6. 6. 2021
Historie města ve fotoarchivu muzea
3. 4. – 6. 6. 2021

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. M. objektivem Karla Čapka

7. 3. – 9. 5. 2021

Návrhy nábytku stolaře
Adolfa Růžičky
Mince a platidla
Velikonoce na zámku
Po stopách velkých šelem

Keltové pod Pálavou
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék

21. 3. – 6. 6. 2021
21. 3. – 27. 6. 2021
21. 3. – 4. 4. 2021
21. 3. – 13. 6. 2021

Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum
3. 2. – 24. 4. 2021
18. 3. – 3. 4. 2021

Zámek Letohrad
Malá hospodyňka a M. D. Rettigová
Výstava dortů

14. 4. – 23. 5. 2021
24. 4. – 24. 4. 2021

Liberec
Severočeské muzeum v Liberci
R. Vaněk: Typografický portrét
Liberec kontra Reichenberg
Jizerský SKUBBISMUS

5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
1. 1. – 30. 9. 2021

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Báječní dobrodruzi:
Počátky archeologie v regionu
Sergej Iščuk: Mé půlstoletí

Zahrada Kliniky Dr. Pirka, Na Celně

Bílá hora 1620: Osudový milník
našich dějin

20. 2. – 10. 5. 2021

24. 1. – 16. 5. 2021
7. 2. – 18. 4. 2021

Recyklace: Oldřich Hamera

Jak šel čas…
únor – duben 2021
Staroměstská exekuce
únor – duben 2021
Mladoboleslavské inspirace: Mladá Boleslav
očima V. F. Rudolfa
leden – prosinec 2021
Nábytek Laurin a Klement
únor – červen 2021
Enyky benyky
březen – duben 2021
Báby pupkořezné
duben – říjen 2021
Eva Bosáková
únor – duben 2021
Velikonoce na Mladoboleslavsku
23. 3. – 11. 4. 2021

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
O včelách a lidech

1. 10. 2020 – březen 2021

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala
27. 3. – 29. 5. 2021

Litovel
Muzeum Litovel

Proměny krajiny CHKO
Žďárské vrchy
Adolf Born: Letem Bornovým
světem
Na houby!

prosinec 2020 – 28. 3. 2021
12. 12. 2020 – 28. 2. 2021
25. 2. – 25. 4. 2021

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí

Přírodní vlákna: Len, konopí a kopřiva

20. 1. – 30. 5. 2021

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Martin Vencl: Obrazy
Ota Nalezinek: Výběr z díla

7. 3. – 28. 3. 2021
4. 4. – 25. 4. 2021

Loštice
Památník Adolfa Kašpara

Zuzana Stehnová: Kresby a malby
Svět kostiček: LEGO

4. 2. – 14. 3. 2021
23. 3. – 13. 6. 2021

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
150 let sklářské školy
v Novém Boru

26. 9. 2020 – 30. 5. 2021

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
19. 11. 2020 – březen 2021

Louny
Oblastní muzeum v Lounech
Velikonoce na dobových pohlednicích

9. 2. – 11. 4. 2021

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Nová doba / Nový život

28. 1. – 28. 9. 2021

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Miloslava Havlíčková: Svět lidí
12. 1. – 7. 3. 2021
Jaroslav Mokrý: Léta s paletou
18. 2. – 14. 3. 2021
9. B v muzeu
2. 3. – 4. 4. 2021
Pocta kruhu
6. 4. – 2. 5. 2021
Jaro v přírodě
13. 4. – 16. 5. 2021
Lidé odvedle
16. 4. – 27. 6. 2021
Kněžna sv. Ludmila: Střední Čechy, kolébka
národních patronů
23. 4. – 23. 5. 2021

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově
Šestka

Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav
Dům kultury

Muzeum Mladoboleslavska

Vajíčka z přírody
Jaro v muzeu

Novoročenky ve službách
přátelství

2. 4. – 28. 11. 2021
8. 4. – 30. 6. 2021

kalendárium výstav

Lešná
Muzeum regionu Valašsko
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí

2. 4. – 23. 5. 2021

Černé roucho: Náboženská kultura
Nového Jičína (1624–1773)
14. 1. – 12. 9. 2021
Pouť J. A. Komenského životem, Moravou, Čechami
a Evropou (1592–1670)
21. 1. – 12. 9. 2021
Acta Mythologica: Do nitra
starého světa
30. 4. – 31. 10. 2021

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
Toulky českou krajinou objektivem
Miloše Anděry
1. 9. 2020 – 31. 3. 2021
Narodil se Kristus Pán
5. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Ostrava
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum zemědělských strojů
Výstava 50 let pivovaru Radegast
v Nošovicích
18. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Starokladrubský kůň: 440 let historie dvorního hřebčína
Kladruby nad Labem
1. 4. – 30. 9. 2021
Jindřich Štreit
1. 4. – 31. 10. 2021
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Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Ruka v rouně

Studijní a dokumentační centrum Norbertov
Kdyby zdi mohly mluvit
3. 2. – 30. 5. 2021

Dům U Jonáše
Architekt Miroslav Řepa
a jeho svět
Atlas nových souhvězdí
Pět století na zubra neplatí

Devatero řemesel, desátá bída? Řemesla v českých
filmových pohádkách
31. 5. 2020 – 5. 4. 2021
5. 12. 2020 – 7. 3. 2021
5. 12. 2020 – 7. 3. 2021
21. 12. 2020 – 10. 10. 2021

Východočeské muzeum v Pardubicích

Muzeum Policie ČR
Faces of Europe
leden – únor 2021
Policejní pyrotechnici včera a dnes: Jdeme tam,
odkud ostatní utíkají
4. 6. 2019 – 31. 3. 2021

Národní galerie v Praze
Palác Kinských

Pardubické parforsní hony:
Historické fotografie
ze sbírek muzea
Věci vyprávějí: 140 let muzea
Radek Kalhous: Nížina

6. 5. 2020 – 26. 4. 2021
24. 9. 2020 – 31. 12. 2021
29. 4. 2021 – 25. 4. 2022

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler

Rembrandt: Portrét člověka

25. 9. 2020 – 21. 3. 2021

Schwarzenberský palác
Peter Paul Rubens a mistři
rytci antverpští

17. 12. 2020 – 21. 3. 2021

Valdštejnská jízdárna
1. 12. 2020 – 25. 4. 2021

Písek
Prácheňské muzeum v Písku

Toyen: Snící rebelka

9. 4. – 15. 8. 2021

Veletržní palác

Zoogeos: 30 let výzkumů
Robert Vano: Memories
Svatopluk Civiš: Struktura krásy
Masaryk a Svatá země
Naše nejstarší pevnosti:
Jihočeská hradiště doby bronzové

2. 3. – 25. 4. 2021
2. 3. – 5. 4. 2021
2. 3. – 5. 4. 2021
7. 4. – 2. 5. 2021
14. 4. – 30. 5. 2021

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni

Šťastný nový rok
Josefa Berglera
14. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Neklidná kresba: Krajiny
Antonína Slavíčka
14. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Dřevo/řez
19. 3. – 19. 9. 2021
Viktor Pivovarov: Moskevská gotika
19. 3. – 19. 9. 2021

Národní pedagogické muzeum
a knihovna J. A. Komenského

Baoabc: Jak a proč vzniká kniha
pro děti
16. 10. 2020 – 30. 5. 2021

KOMenský v KOMiksu
Naše slabikáře: Historie
a současnost

Výstavní síň Masné krámy

Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Nad slunce krásnější: Plzeňská madona
a krásný sloh
27. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Aviatika v české vizuální
kultuře (1783–1957)
30. 4. – 15. 8. 2021

Božena Němcová v učebnicích
3. 9. 2020 – 30. 6. 2021
Emil Musil Daňkovský: Řídící učitel
v Mokré
9. 10. 2020 – 30. 6. 2021

Západočeské muzeum v Plzni

Fenomén Jawa aneb Jawa,
jak ji neznáte
27. 11. 2019 – 31. 7. 2021
Příští stanice: Muzeum železnice
a elektrotechniky NTM
4. 3. 2020 – 28. 3. 2021
Česká stopa v historii výpočetní
techniky
25. 11. 2020 – 9. 5. 2021
Adolf Loos světoobčan
11. 12. 2020 – 1. 8. 2021

Ozdoby dávné doby
Od daguerrotypie k digitálu:
Příběhy plzeňských fotografů

29. 1. – 27. 6. 2021
27. 2. – 20. 6. 2021

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Letnice umělců

2. 4. – 16. 5. 2021

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Svátky jara
Výstava ZUŠ Bohuslava Martinů

březen – duben 2021
1. 4. – 14. 4. 2021

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Napoleonský re-enactment
(2005–2020)

18. 9. 2020 – 28. 2. 2021

Praha
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Vladimír Janoušek

prosinec 2020 – březen 2021

Alena Matějka: Omnia Mea

22. 12. 2020 – 14. 3. 2021

Museum Montanelli
Tajemný kabinet profesora Beneše

duben – prosinec 2021

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu
100 roků Říše loutek

31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
31. 1. 2020 – 30. 6. 2021

Národní technické muzeum

Národní zemědělské muzeum
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 – 28. 3. 2021
Potraviny, jak je neznáte
27. 11. 2020 – 28. 2. 2021
Lýkožrout smrkový, pohroma
lesa
12. 12. 2020 – 25. 4. 2021
Opylovači
1. 3. – 30. 4. 2021
Včely a včelařství
1. 4. – 30. 6. 2021

Poštovní muzeum

Muzeum skla Portheimka
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7. 12. 2020 – 1. 8. 2021

Zámecký areál Ctěnice

9. 6. 2020 – 31. 5. 2021

Silnicí, železnicí, vzduchem,
vodou

4. 11. 2020 – 28. 3. 2021

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Mezi kýčem a akademií: Chromolitografie
ve službách umění a reklamy
březen – srpen 2021
100 let grafické školy v Praze
1. 10. 2020 – 31. 3. 2021

31. 3. – 1. 8. 2021

Dům U Černé Matky Boží
Duch, který pracuje: Architektura a česká
politika (1918–1945)
3. 12. 2020 – duben 2021

Galerie Josefa Sudka
Antonín Tonder: Fotografie

8. 10. 2020 – duben 2021

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově

Jak chtěl změnit svět: J. A. Komenský
ve výtvarném umění
Starší doba železná v srdci Hané

28. 1. – 21. 3. 2021
1. 4. – 27. 6. 2021

30. 6. 2020 – 28. 2. 2021
6. 12. 2020 – 7. 3. 2021
23. 3. – 23. 5. 2021
18. 4. – 3. 10. 2021

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Předindustriální krajina Moravy
Josef Spáčil: Vzpomínky
Dráteníkův rok
Gotické, renesanční a barokní kachle
z Přerovska

leden – duben 2021
12. 1. – 2. 5. 2021
5. 3. – 16. 5. 2021
12. 3. – 5. 9. 2021

Přeštice
Dům historie Přešticka
28. 11. 2020 – 30. 5. 2021

Příbor
Centrum tradičních technologií
Dřevěný svět

2. 3. – 9. 10. 2021

Příbram
Hornické muzeum Příbram

12. 1. – 12. 3. 2021
16. 3. – 14. 5. 2021

8. 12. 2020 – 17. 2. 2021

Nová síň pod Vysokou bránou
Umělecká beseda: Pars pro toto
Miroslav Oliva: Keramika

4. 2. – 28. 3. 2021
11. 2. – 25. 4. 2021

Křídla Rokycan
23. 10. 2020 – 14. 3. 2021
Počátky archeologie na Plzeňsku a Rokycansku:
Archeologie od romantismu k vědě
15. 1. – 9. 5. 2021
Letokruhy
4. 3. – 23. 5. 2021
Orchideje české přírody
26. 3. – 11. 7. 2021

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Koncepty zrcadlení
Kryštof Strejc
Zbyšek Sion: Výběr z obrazů a kreseb
do roku 1977
Jaroslav Vožniak: Příběh ztraceného
obrazu (Ikarův pád)

29. 1. – 18. 4. 2021
29. 1. – 11. 4. 2021
30. 4. – 18. 7. 2021
30. 4. – 18. 7. 2021

Podřipské muzeum
Kovová minulost Podřipska

20. 10. 2020 – 28. 2. 2021

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Auta a mašiny: Československá produkce hraček
50. až 80. let 20. století
18. 7. 2020 – 4. 4. 2021
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky
Hedviky Zaorálkové
3. 12. 2020 – 30. 5. 2021
Krvavý Román Josefa Váchala
17. 3. – 13. 6. 2021
Americký klub dam
1. 4. – 31. 10. 2021

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Když si havíř nosil práci domů

5. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Svatohorské poutní muzeum
15. 8. 2020 – 31. 12. 2021
20. 1. – 30. 6. 2021
20. 2. – 31. 12. 2021

Mníšecká kaple

70 let od Akce K
na Svaté Hoře

Falešné hranice: Akce Kámen
Jaroslav Picka: Vietnam ve fotografii

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech

Předklášteří
Podhorácké muzeum

Svaté relikvie a jejich kult
Ve znamení tří deklarací
Varhany

Galerie Samson – Cafeé

Vasil Stanko: Minulé situace

Špalíček

12 vydechnutí Louise Křikavy

4. 2. – 14. 3. 2021
23. 3. – 13. 6. 2021
1. 4. – 30. 5. 2021

Rabasova galerie Rakovník

Jaroslav Franc: Krajina i příběh
24. 9. 2020 – 20. 3. 2021
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
8. 10. 2020 – 20. 3. 2021

Staré pověsti české a moravské
Klášter Porta coeli na rozhraní
80. a 90. let 20. století
Vcházející do krajinomalby
a fotografie
Člověk a minerály

Miroslav Pangrác / Jana Heřmanová /
/ Milan Pokorný: Přátelé ystavují
Svět kostiček: LEGO
Slávek Blažek: Obrazy, kresby, objekty

kalendárium výstav

Josef Sudek / Otto Rothmayer:
Návštěva u pana kouzelníka

21. 6. 2020 – 31. 12. 2021

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

22. 3. – 11. 4. 2021
18. 4. – 23. 5. 2021

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Jiří Langer 85 let: Ohlédnutí za prací
etnografa a historika
1. 4. – 18. 6. 2021
Libušín znovuzrozený
7. 8. 2020 – červen 2022

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov

František Kožík (1909–1997) 12. 5. 2020 – 14. 3. 2021
Příběhy vánočního zvonku
3. 12. 2020 – 14. 3. 2021
Novátor Ladislav Novák
7. 4. – 27. 6. 2021
Člověk na divadle světa: Lidský život
v zrcadle barokní literatury
21. 4. – 31. 10. 2021

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Krásy Kuby: Fotografie a přírodniny
Přemysla Zelenky

Výstava ZUŠ J. J. Ryby
Petra Peštová / Lucie Hašková:
Vzájemnost

21. 1. – 28. 3. 2021

Rýmařovsko školou povinné
25. 3. – 2. 5. 2021
Duch hmoty: Kolektivní sochařská výstava
vybraných autorů
10. 4. – 30. 5. 2021

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
70 let KDS Sedlčany
Dřevořezy Václava Křížka
Polní maršál Radecký a jeho doba
Skanzen Vysoký Chlumec

15. 2. – 4. 4. 2021
15. 2. – 4. 4. 2021
15. 2. – 4. 4. 2021
8. 4. – 13. 6. 2021
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Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Bílá místa konce
války (1944–1945)
Výtvarné umění ze sbírek
muzea

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích

17. 7. 2020 – 21. 3. 2021
3. 12. 2020 – 21. 3. 2021

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Třináct kilometrů objevů:
Příběhy skryté pod zemí

20. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Smrčkův dům
Nová stálá expozice: Soběslavský
mincovní poklad
90 let VI. župy baráčníků se sídlem
v Soběslavi
Exponáty roku: 150 let vědy
na stránkách časopisů

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
od 28. 4. 2021
28. 4. – 30. 5. 2021

Nová stálá expozice:
Automobilisté Olga Scheinpflugová
& Karel Čapek
od 4. 7. 2020
Cesta do hlubin robotovy duše
27. 9. 2020 – 31. 8. 2021

Staré Město
Památník Velké Moravy
17. 9. 2020 – 28. 3. 2021

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Velikonoční výstava
Výstava ZUŠ Strakonice

3. 3. – 5. 4. 2021
26. 4. – 30. 5. 2021

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Příběh panenky
Muzejní kabinet kuriozit

2. 10. 2020 – 11. 4. 2021
9. 10. 2020 – 11. 4. 2021

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Já, hrdina
13. 9. 2020 – duben 2021
Alice Dostálová: Planetami Malého prince /
/ Petr Horálek: Sedm perel
astronomie
13. 10. 2020 – únor 2021
Orchestrion a jiné hrací
skříňky
12. 11. 2020 – duben 2021
Poutní místa naší vlasti
27. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Extrémní jevy na Jesenicku
a Šumpersku pohledem meteorologa 12. 1. – duben 2021
Šumperské veduty
28. 1. – 30. 5. 2021

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Stará táborská radnice
Tábor 600 let

Uloupené umění

11. 12. 2020 – 28. 2. 2021

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
Nízkoprahové zařízení Ambrela:
20 let v Třebíči
březen – duben 2021
Miluše Čechová: Kouzlo vitráží
leden – únor 2021
Sdružení výtvarných umělců Vysočiny 28. 1. – 14. 3. 2021
Když slunéčko zemi políbilo: Pocta národopisci
Vratislavu Bělíkovi
25. 3. – 23. 5. 2021
Centrum tradiční lidové kultury, Cyrilometodějská 48

Výroční obyčeje česko-rakouského příhraničí
Výstava o centrech tradiční lidové kultury

březen 2021
únor 2021

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Šíleně smutná princezna
leden – 25. 4. 2021
Vzpomínky na Třinecké dny umění
v Nemocnici Třinec
3. 12. 2020 – 25. 4. 2021

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Světélkování aneb Luminiscence
čili Studené světlo
1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Obrázek z pouti: Poutě a poutní místa
v Pojizeří
26. 11. 2020 – 7. 3. 2021
Česká dřevěná hračka: Radost a hra
v proměnách času
26. 11. 2020 – 7. 3. 2021
30 let Výtvarného salonu dětí
a mládeže Jawor – Turnov
28. 1. – 7. 3. 2021
Na poslední cestě: Smrt a pohřby v Pojizeří
napříč staletími
18. 3. – 5. 9. 2021
Na poslední cestě: Zločin, trest
a záhrobí
18. 3. – 5. 9. 2021

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Národnostní menšiny v regionech
Gustav Altman: Fotil jsem a fotím
Marie Matějková: Fotografie
Michal Štros: Fotografie
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Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
Vladimír Nosek
4. 3. – 31. 5. 2021
Jiří Sozanský a kol.: Pevnost 1980
15. 4. – 31. 10. 2021

Muzeum ghetta
28. 4. – 3. 10. 2021

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše

Velká Morava a Čechy

Expedice na severní pól:
Ilustrace Julia Payera
11. 12. 2020 – 28. 3. 2021
Teplicko objektivem
Františka Fridricha
18. 12. 2020 – 18. 4. 2021
Soňa Filipová / Marie Hezingerová /
/ Edith Bruzdová: Obrazy
26. 2. – 28. 3. 2021
Sbírka žánrových pohlednic
19. 3. – 16. 5. 2021
Jaroslav Foglar ve sbírce
Jiřího Švadleňáka
16. 4. – 16. 5. 2021

březen – duben 2021
21. 1. – 21. 3. 2021
21. 1. – 28. 2. 2021
26. 3. – 30. 4. 2021

Střelecké terče
Tajný život medvídků
UMPRUM – USA

10. 12. 2020 – 28. 3. 2021
4. 3. – 27. 6. 2021
30. 4. – 6. 6. 2021

Galerie Slováckého muzea
Archiv SUPŠ Uherské Hradiště
Ida Vaculková (1920–2003):
Keramika

8. 10. 2020 – 5. 4. 2021
8. 10. 2020 – 5. 4. 2021

Knihy džunglí
Janua lingvarum reserata

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko

1. 6. 2020 – 4. 4. 2021
5. 2. – 2. 5. 2021

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Stanislav Hrubý:
Z mého pohledu
Čas ve městě / Město v čase

7. 11. 2020 – 25. 4. 2021
21. 11. 2020 – 25. 4. 2021

Dřevěnka, Žižkova 92

Jaro na Dřevěnce

20. 3. – 9. 5. 2021

Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Fotograf Rudolf Jenatschke

UJEP – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Hannes Egger: Everything´s Changed /
/ Nothing´s Changed
19. 11. 2020 – 27. 2. 2021
Marija Mandić: July 32
28. 1. – 27. 2. 2021
Ivars Gravlejs
11. 3. – 30. 4. 2021
Lukas Marxt / Jakub Vrba: Krásné
a klidné místo II.
11. 3. – 30. 4. 2021

Valtice
Národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny
1. 4. – 31. 10. 2021
1. 4. – 31. 10. 2021

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Loutky

28. 9. 2020 – 31. 3. 2021

Veselý Kopec
Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec
Víte, že…

24. 4. – 31. 10. 2021

Thomasův vynález aneb Cesta z Clevelandu
do Kladna
11. 10. 2020 – 28. 3. 2021

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Členská výstava Středočeského sdružení
výtvarníků
2. 3. 2021 – 25. 4. 2021

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
5. 10. 2020 – 30. 3. 2021

Volyně
Městské muzeum Volyně
Zechovice

15. 7. 2020 – 30. 3. 2021

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Sněžný Iwan, malíř Krkonoš
Vladimíra Dyntarová

P. Kolínský: Scénograf a kostymér říjen 2020 – březen 2021
Společenský život u nás
listopad 2020 – březen 2021
Krakonoš 100x jinak
prosinec 2020 – říjen 2021

Jiří Víšek: Fotografie
Co skrývají depozitáře

7. 1. – 28. 3. 2021
14. 1. – 28. 3. 2021

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Co přinesl Ježíšek? Hračky ze sbírky
Kamily Kubáškové
28. 11. 2020 – 4. 4. 2021
Výstava žáků ZŠ a Domu dětí
a mládeže Krasohled
3. 12. 2020 – březen 2021
Ladislav Doležal: Fotografie
20. 1. – květen 2021

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Otokar Březina / Jakub Deml:
A bude to slavná chvíle
únor – 18. 4. 2021
Adriena Šimotová: Mapování prostoru /
/ Tělo kláštera Hostinné
23. 9. 2020 – únor 2021
Bedřich Baroš (1936–1974):
Soužití s uměním
25. 11. 2020 – 28. 3. 2021
Zlínský okruh VII
15. 12. 2020 – březen 2021

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Poslové z vesmíru
Valašsko očima
Kornélie Němečkové
Jiří Hanzelka: 100 let

Vinařice
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích

Cestovní budíky: Sbírka
Petry Vaškové

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí

Vyškov
Muzeum Vyškovska

2. 6. 2020 – 14. 3. 2021

Výstava fotografií jihomoravských
vinic
Příběh o poctivém řemesle a hojnosti
dobrého vína

Nevítaní návštěvníci: O cizích druzích fauny
a flory naší přírody
13. 9. 2020 – 21. 2. 2021
Ve stínu pípy
3. 10. 2020 – 18. 4. 2021
Milování v přírodě
9. 3. – 13. 6. 2021
Sdružení výtvarných umělců moravských 1. 4. – 13. 6. 2021
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Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
v Uherském Brodě

25. 9. 2020 – 13. 6. 2021
16. 10. 2020 – 30. 5. 2021
22. 1. – 13. 6. 2021

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Daj-li mi medaili nebo nedaj-li… 11. 2. 2020 – 28. 2. 2021
Komenský k tabuli!
4. 9. 2020 – 21. 3. 2021
Rakouské nouzové peníze
(1918–1921)
12. 3. 2021 – 28. 2. 2022
Tváře Myanmaru
26. 3. – 9. 5. 2021

Dům umění
Bonum Opus: Premonstráti
v Louce (1190–2020)
24. 7. 2020 – 31. 3. 2021
Zdeněk Adámek (1940–2012):
Malba, kresba, grafika
11. 9. 2020 – 31. 3. 2021
Pavel Kašpárek: Kyanotypie
23. 9. 2020 – 31. 3. 2021
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
2. 4. – 20. 6. 2021
Hubert Müller: Tóny Znojemska
23. 4. – 13. 6. 2021

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
16. 12. 2020 – 21. 3. 2021
29. 3. – 10. 5. 2021

Brouk v hlavě: Výstava keramické skupiny
Reset
březen – duben 2021
Kostičkový svět: LEGO
17. 10. 2020 – 28. 2. 2021
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Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Květen 1945 v Žamberku

Křížova vila
Zóna Černobyl: 35 let poté
prosinec 2020 – leden 2021

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Volyňští Češi po roce 1945
v Žatci
Sirupy, mošty, víno…

1. 10. 2020 – 27. 6. 2021
21. 1. – 29. 8. 2021

14. 1. – 23. 5. 2021

Stará papírna
Holubí pošta

7. 1. – 29. 5. 2021

Žebrák
Muzeum Českého krasu – Muzeum v Žebráku
Domácí umění aneb Šikovné české
ručičky

2. 4. – 31. 10. 2021
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Obchod s dlouholetou tradicí zaměřený
na restaurování, konzervování,
obnovu památek a muzejní vybavení
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KRUSTAshop
Osvětlení

Závěsné systémy

Odvlhč
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c
istí

í přístroj

Sokly a podstavce

Uskutečňujeme speciální program
pro muzea a galerie. Nabízíme bohatý
výběr materiálů, hotových přípravků,
nástrojů a vybavení muzejních pracovišť
pro konzervaci a restaurování sbírkových
předmětů, včetně vybavení expozic
a depozitářů. Poskytujeme konzultace
a jsme schopni zajistit realizace.
KRUSTAshop, s.r.o.

747 55 Litultovice č. p. 168
tel.: +420 608 800 900
info@krustashop.cz; www.krustashop.cz
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Pro bezpečné sledování teploty, vlhkosti
a otřesů během transportu
- záznamník testo 184 G1 pro Vaši jistotu.
•
•
•
•

Kontinuální sledování teploty, vlhkosti a také otřesů během transportu Vašich exponátů.
Možnost nastavení hraničních hodnot.
Po připojení k PC pomocí USB se vytvoří automatická zpráva v PDF.
Snadná obsluha a rychlá konfigurace záznamníku.
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