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Oceňování sbírek

Termíny oceňování darů a účtování o sbírkách spolu 
úzce souvisejí. Někdy vystupují v roli příčiny, jindy 

následku. Akvizice v muzeích a galeriích je sám o sobě 
zodpovědný a na odbornost kurátorů náročný proces. 
Vždyť jen rozhodnout, zda nově získávaný předmět bude 
pro sbírku přínosem a ne zátěží, není vůbec jednoduché. 
Procedura pokračuje odborným zpracováním a evidencí. 
V případě úplatného nabytí do něj promlouvá i proble-
matika ocenění. Hledáme odpovědi na otázky: Je kurátor 
opravdu tím, kdo je oprávněn oceňovat? Neměl by to být 
spíše soudní znalec? Je jednoduché stanovit cenu u před-
mětů, s nimiž se běžně setkáme na trhu? Vždyť do sbírky 
zařazujeme daný artefakt nejen jako nositele jeho obec-
ných vlastností, ale i informací o osudech konkrétních 
osob, institucí, regionů, a to se v jeho hodnotě odráží. 
Jsme ovšem schopni tento význam kvantifikovat finanční 
částkou? A co předměty, s nimiž se neobchoduje? Může 
být cena stanovena odhadem? Při bezúplatném nabytí 
jsme se donedávna zabývali především tím, zda darovaný 
artefakt vhodně doplní sbírku. V darovací smlouvě jsme 
ošetřili dosavadní vlastnictví, autorská a ediční práva. 
V doprovodné dokumentaci jsme se snažili zachytit co 
nejlépe „životopis“ předmětu. Všechny tyto úkoly zůstávají 
platné, ale dle zákonných norem máme povinnost ocenit 
také dary. I zde narážíme na otázky nastíněné při náku-
pu. S tím, že darované předměty jsou ve velké škále od na 
trhu velmi ceněných artefaktů přes ty, které jsou tzv. „za 
hubičku“, avšak s konkrétním příběhem a pro dané muze-
um představující vskutku poklad, až k dílům ojedinělým, 
s nimiž se vůbec neobchoduje. Potěšující je, že tyto dary 
byly alespoň osvobozeny od daně (Vykazovat je, včetně 
ceny je ale nutné!). Méně příjemné je, že se musí uvádět 
na jiné položce než „kmenová“ sbírka oceněná 1 Kč, což 
vede k nutnosti dvojí evidence. Důsledkem je, že účetnictví 
muzea má malou výpovědní hodnotu a vytváří zbytečnou 
administrativní zátěž, neboť ochrana sbírek je dostatečně 
zajištěna aplikací zákona č. 122/2000 Sb. Abychom se 
z nepovedené frašky ocitli v seriozně hraném kusu, stačí 
jediné – zrušit povinnost účtovat o sbírkách. 
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Oceňování darů
Je třeba oceňovat dary 
do sbírek?
Zdeněk kuchyňka
exekutIVA AMG

oceňoVání dArů

Nevím, jak vy, ale já, když kupuji 
manželce bonboniéru, nebo co-

koli jiného k svátku, k narozeninám 
nebo k Vánocům, předtím, než to za-
balím, pečlivě odstraním cenovku. Dá-
rek přece nedáváme proto, abychom 
obdarovaného ohromili (ať už pozitiv-
ně, nebo negativně) tím, kolik peněz 
jsme na tento účel ochotni investovat. 
Dárek přece dáváme pro to, abychom 
udělali radost nejen obdarovanému, 
ale i sami sobě. 

Jsem přesvědčen, že tohle dlouho 
platilo také ve světě muzeí a galerií. 
Dodnes můžeme například na někte-
rých obrazech najít mosazné tabulky 
s informací, že je daroval XY. Možná 
jsem se špatně díval, ale nepamatuji 
se, že bych někde viděl cedulku s tímto 
textem: „Tento obraz v ceně 1 000 liber 
věnoval pan XY.“ Proto mi není jasné, 
proč podle našich právních předpisů 
mají být dary do sbírek oceňovány. 

Samozřejmě chápu, že v naší spo-
lečnosti musí být institut darů nějak 
regulován. Dost často se totiž setká-
váme s tím, že obviněný z přijímání 
úplatků je zcela nemajetný, protože 
nemovitosti vlastní na základě daro-
vacích smluv jeho manželka, děti nebo 
rodiče. V souvislosti s přijetím nového 
občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. 
byl v roce 2013 zrušen zákon o dani 
dědické, dani darovací a dani z převo-
du nemovitostí č. 357/1992 Sb. a zda-
nění darů přešlo do zákona o daních 
z  příjmů č. 586/1992 Sb. Někteří 

z nás si jistě pamatují problémy, kte-
ré to způsobilo, protože dary do sbírek 
muzeí a galerií byly předmětem daně 
a několik let trvalo, než se AMG poda-
řilo ve spolupráci s Asociací krajů ČR 
změnit příslušný právní předpis tak, 
že dary na kulturu nejen finanční, ale 
i věcné jsou od zdanění osvobozeny.

Tím ale problémům s dary 
do sbírek „neodzvonilo“. Vyhláš-
ka č. 410/2009 Sb., kterou se pro-
vádějí některá ustanovení zákona 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v § 14 
odst. 2 stanovuje, že položka A.II.2. 
Kulturní předměty obsahuje, bez ohle-
du na výši ocenění, zejména movité 
kulturní památky, sbírky muzejní 
povahy, předměty kulturní hodno-
ty, umělecká díla a obdobné věci, 
a to včetně souborů tohoto majetku. 
A v § 71 téže vyhlášky se v odst. 4 uvá-
dí: „Sbírka muzejní povahy, u které 
není známa pořizovací cena, se oceňuje 
1 Kč. Pokud dochází ke změnám v je-
jím rozsahu, ocenění této sbírky mu-
zejní povahy se nemění. Rozšiřuje-li se 
tato sbírka muzejní povahy o věc, jejíž 
ocenění je známé, ocenění této sbírky 
muzejní povahy se nemění o ocenění 
této věci a tato věc je vykázána v po-
ložce A.II.2. Kulturní předměty.“ 

Ministerstvo financí ČR v roce 
2018 toto ustanovení v rámci meto-
dické pomoci vysvětlilo takto: „Bez-
úplatně nabytý sbírkový předmět, 
jehož ocenění bylo u pozbývající vy-
brané účetní jednotky známé, nemění 

ocenění rozšiřované sbírky muzejní 
povahy oceněné 1 Kč a tento sbírko-
vý předmět bude vykázán na polož-
ce rozvahy A.II.2. Kulturní předměty 
v ocenění navazujícím na výši oceně-
ní v účetnictví účetní jednotky, která 
o tomto majetku naposledy účtovala. 
Bezúplatně nabytý sbírkový předmět, 
jehož pořizovací cena u pozbývající 
vybrané účetní jednotky nebyla zná-
ma, a proto byl u pozbývající vybra-
né účetní jednotky oceněn 1 Kč podle 
ustanovení § 25 odst. 1 písm. k) zákona 
č. 563/1991 Sb., nemění ocenění rozši-
řované sbírky muzejní povahy oceně-
né 1 Kč a předmětná sbírka se pouze 
,evidenčně’ rozšíří.“ Tohle vysvětlení je 
podle mne jasné a přijímání darů od 
vybraných účetních jednotek nemů-
že muzeu nebo galerii přinést žádné 
komplikace.

Pro ty, jimž termín „vybraná účetní 
jednotka“ není jasný, jen doplňuji, že 
dle § 3 odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, to jsou ty subjekty, které 
jsou navázány na veřejné rozpočty – 
organizační složky státu, státní fondy 
podle rozpočtových pravidel, Pozemko-
vý fond ČR, územní samosprávné cel-
ky, dobrovolné svazky obcí, Regionální 
rady regionů soudržnosti, příspěvkové 
organizace a zdravotní pojišťovny.

Problém je ovšem s dary od fyzic-
ké osoby nebo právnické osoby, která 
není vybranou účetní jednotkou. Sice 
ani v tomto případě se nemění oceně-
ní rozšiřované sbírky muzejní povahy. 
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dar či „danajský dar“?
František Frýda
ZápAdočeské MuZeuM V plZnI

Ovšem tento sbírkový předmět má 
být podle metodické rady Minister-
stva financí ČR vykázán na položce 
rozvahy A.II.2. Kulturní předměty, 
a to oceněný reprodukční pořizova-
cí cenou. A tady je takříkajíc skryto 
„jádro pudla“. Zákon č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, v platném znění, v § 25 
odst. 5, písm. b) definuje, co se rozumí 
reprodukční pořizovací cenou takto: 
„Cena, za kterou by byl majetek poří-
zen v době, kdy se o něm účtuje.“ Tohle 
se dá použít u věcí, které jsou na trhu. 
Ale co když jde o unikát? Za kolik ko-
run byste pořídili například kolovrat, 
na němž předla babička Boženy Něm-
cové, když je jediný na světě? 

Zákon o účetnictví se dá aplikovat 
na případy, kdy by někdo chtěl při 
darování majetku podvádět, jak jsem 
naznačil na začátku článku. Ale v pří-
padě předmětů, které muzea a galerie 
získávají darem, si nedovedu podvod 
představit, alespoň v případě sbírek 
zapsaných v CES. „Ulít“ si majetek 
do muzejní instituce, a až pomine ne-
bezpečí jeho zabavení orgány činnými 
v trestním řízení si ho zase vyzvednout 
a profitovat na něm, v případě zapsá-
ní sbírek do CES nejde. Takže podle 
mého názoru je to jen další adminis-
trativní bariéra, která nám muzejní-
kům komplikuje život. 

Ono i to vykazování sbírkových 
předmětů na položce rozvahy A.II.2. 
Kulturní předměty vede k tomu, že 
někteří zřizovatelé i pracovníci mu-
zeí to chápou tak, že jde o dvě sbírky, 
z nichž ta s oceněním za 1 Kč spadá 
pod zákon č. 122/2000 Sb., včetně 
lhůt pro inventarizaci. A na polož-
ky vykazované na účtu A.II.2. Kul-
turní předměty se vztahuje vyhláška 
č. 270/2010 Sb., o inventarizaci ma-
jetku a závazků, takže je nutné je in-
ventarizovat každý rok. V tomto smě-
ru ale mohu nás muzejníky uklidnit, 
vyhláška č. 270/2010 Sb. totiž v § 12 
odst. 4 zcela jednoznačně uvádí: „Pro 
účely inventarizace se na sbírku mu-
zejní povahy hledí jako na samostat-
nou a nedělitelnou věc. Při zjišťování 

skutečného stavu sbírky muzejní po-
vahy se postupuje podle jiného práv-
ního předpisu.“  Tím jiným právním 
předpisem, na nějž vyhláška odkazuje, 
je zákon č. 122/2000 Sb. a provádě-
cí vyhláška č. 275/2000 Sb. Takže je 
nutno řídit se v případě inventarizace 
sbírek muzejní povahy těmito dvěma 

právními předpisy, nikoli vyhláškou 
č. 270/2010 Sb.

A stále je třeba mít na paměti, že 
podle našeho právního řádu mohou 
zákony, vyhlášky a další právní před-
pisy vykládat jen soudy. Nemohu je 
nezpochybnitelně vykládat ani já, ale 
ani žádné ministerstvo.

Dary sbírkových předmětů pro-
vázejí muzea a galerie od je-

jich vzniku. V 19. a první polovině 
20. století představovaly naprostou 
převahu akvizice sbírek. Až do počát-
ku 90. let minulého století nezname-
nalo přijímání darů v zásadě žádný 
problém. Smluvní vztahy mezi dár-
cem a obdarovaným byly upraveny 
darovací smlouvou, nebo darovacím 
listem, v němž dárce deklaroval pře-
devším dvě skutečnosti. Prohlašoval, 
že je výlučným vlastníkem předmětu, 
a že jej daruje bezúplatně. Dnes tuto 
spojitost upravuje zákon č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník. Co je však 
nového, je to, že darovaný artefakt 
se stává i předmětem daně z příjmu 
(zákon č.  586/1992 Sb., o  daních 
z příjmu). V praxi to znamená, že 
muzeum má více povinností, než jen 
převzít dar na základě darovací lis-
tiny. V detailech se liší u muzeí zři-
zovaných státem a těmi zřizovanými 
ÚSC. Získávání darů do sbírek by 
mělo být obsahem zřizovací listiny. 
Zde je třeba deklarovat, za jakých 
podmínek a jakým způsobem insti-
tuce dary přijímá a jak s nimi účtuje. 
Ve většině případů nabývá muzeum 
či galerie sbírkový předmět do vlast-
nictví svého zřizovatele a má s ním 
právo hospodařit. Tuto skutečnost 
je nutné uvést ve smlouvě, např.: 

„Obdarovaný ve smyslu § 27 odst. 6 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, 
ve znění pozdějších předpisů, přijímá 
dar do vlastnictví svého zřizovatele, 
který jej obdarovanému (příspěvkové 
organizaci) předává k hospodaření. 
Obdarovaný se zavazuje poskytnu-
tý dar použít v souladu se svými cíli 
a posláním.“

Z pohledu daňových předpisů je 
potřeba dar ocenit. Podle § 23 odst. 6 
písm. b) zákona č. 586/1992 Sb. se 
u veřejně prospěšného poplatníka ne-
peněžní příjem, pokud je bezúplatný, 
ocení: 1. Ve výši 1 Kč v případě na-
bytí movité kulturní památky, sbírky 
muzejní povahy a předmětu kulturní 
hodnoty (pokud jej není organizace 
schopná ocenit reálnou hodnotou); 
2. Ve výši ocenění převzatého od účet-
ní jednotky, která o tomto majetku 
naposledy účtovala, a to v případě 
bezúplatné změny příslušné k hospo-
daření s majetkem státu nebo svěře-
ní majetku do správy podle právního 
předpisu upravujícího rozpočtová pra-
vidla územních samosprávných celků, 
výpůjčky nebo bezúplatného převodu 
nebo přechodu majetku mezi vybra-
nými účetními jednotkami; 3. Repro-
dukční pořizovací cenou dle právních 
předpisů upravující účetnictví v ostat-
ních případech.
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dary a sbírky
Zdeněk Freisleben
pAMátník národního píseMnIctVí

Fo
to

: A
rc

hi
v 

PN
P

Zde je nutné uvést, zda má kurá-
tor darovaný artefakt oceňovat? Dle 
mého názoru, pokud není soudním 
znalcem, koncesovaným odhadcem 
nebo provozovatelem vázané živnosti 
na oceňování majetku, by to neměl 
pro tyto účely dělat. V muzejních insti-
tucích pracuje řada zkušených odbor-
níků, kteří mají povědomí o cenách 
sbírkových předmětů, zvláště pak 
o uměleckých dílech či užitém umě-
ní, ale k oceňování nejsou oprávněni. 
Do muzeí a galerií přichází řada darů 
i charakteru etnografického, z nověj-
ších dějin, různé nástroje a přístro-
je. Pro stanovení ceny se nelze opírat 
o výsledky dražeb aukčních síní nebo 
specializovaných prodejen starožit-
ností. Proto doporučuji vyhnout se 
tomuto postupu a použít možnosti 
ocenění daru ve výši 1 Kč. Nelze ani 
použít zákon č. 455/1991 Sb., který 
je v § 2 tak obecný, že kurátor v něm 
oporu nezíská. Nehledě na to, že dle 
§ 19b odst. 2, písm. b), bod 3 zákona 
č. 586/1992 Sb. se od daně osvobozuje 
bezúplatný příjem poplatníka, který 
je územním samosprávným celkem 
nebo jím řízenou příspěvkovou orga-
nizací, mají-li sídlo na území ČR. Toto 
osvobození však není možné použít, 
pokud jej veřejně prospěšný poplatník 
v přiznání k dani z příjmů za přísluš-
ný kalendářní rok neuplatní, přičemž 
rozhodnutí o uplatnění nebo neuplat-
nění nelze zpětně měnit. 

Pokud tedy muzeum či galerie při-
jímá dary do sbírek ve vlastnictví své-
ho zřizovatele, pak právě jemu podává 
hlášení o počtu darů a dárcích. Zřizo-
vatel muzejní organizace pak jako na-
byvatel předmětu uplatní osvobození 
od daně ve svém daňovém přiznání. 
Podobu hlášení o počtu dárců a darů 
upravuje zřizovatel ve svém metodic-
kém pokynu nebo směrnici. Z toho 
vyplývá, že výše ocenění daru nemá 
žádný vliv na daňovou zátěž muzea 
či galerie, ani jejich zřizovatele. Jde 
tedy jen o další byrokratickou zátěž. 

Zřizovatel by měl určit, jakým 
způsobem má muzejní instituce 

provést zaúčtování darovaného ma-
jetku do svého účetnictví. Většinou se 
používá účet č. 032 s příslušnou ana-
lytikou pro sbírkové předměty (např. 
032 01 011). 

Pro soukromé a další muzejní in-
stituce, které nemají charakter veřejně 
prospěšného poplatníka, platí daňové 
předpisy jako pro osoby podnikající. 
Celá problematika darů se pohybuje 

v rovině právní a ekonomické. Muzej-
ní pracovník, resp. kurátor má odpo-
vědnost především za to, aby přijatým 
darem vhodně doplnil stávající sbírku, 
aby byl pro ni nový předmět přínosem, 
nikoliv zátěží. Současně se musí dar 
ošetřit v darovací smlouvě, aby v bu-
doucnu nevznikly pochybnosti o jeho 
vlastnictví, autorských a edičních prá-
vech muzea či galerie.

Významnou roli ve sbírkotvorné 
činnosti muzeí a galerií hrají 

dary. V případě Památníku národního 
písemnictví se jedná o mechanismus, 
který je dán jeho třemi sbírkovými od-
děleními. Jedná se o literární archiv, 
umělecké sbírky a knihovnu. 

Pro vysvětlení: Situace je jedno-
dušší u darů, které přímo souvisejí 
se sbírkovým oddělením. U větších 
souborů, jež mají přesahy, tzn. že se 

jedná například o pozůstalost, za-
hrnující písemnosti, umělecká díla 
a autorovu knihovnu, musí tyto pří-
růstky vyhodnotit jednotlivá odděle-
ní tak, aby u knihovny nedocházelo 
k duplicitám předmětů. Samotný dar 
je předkládán poradním sborům pro 
sbírkotvornou činnost. Především 
u uměleckých děl se provádí oceně-
ní na základě průzkumu v aukcích, 
přičemž se bere v  úvahu odhadní 
cena. Nutné je také vyjádření znalce 
na základě posudku, který tak může 
nejlépe posoudit cenu. Poradní sbor 
může mít připomínky nebo i výhra-
dy k navrženému odhadu, resp. po 
vyhodnocení dar schválit. 

Dary tvoří u PNP poměrně důle-
žitou část sbírek. Dá se říci, že v mno-
ha případech se jedná nejen o podstat-
né doplnění, ale i samotné významné 
autonomní celky fondu. Bylo tomu 
tak i v případě výjimečné pozůstalosti 
Františka Listopada, která zahrnovala 
velký podíl knih exilových nakladatel-
ství. Podobně lze zmínit profilovanou 
osobní knihovnu Mojmíra Trávníčka, 
katolicky orientovaného literáta, tvo-
řící významný oddíl knihovny Památ-
níku národního písemnictví. 

Mezi význačné dary lze také za-
řadit akvizice, jež vznikly v rámci knihovna kurta krolopa
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výstavních projektů. Za zmínku stojí 
třeba výstava „Naše Francie“, která 
byla tvořena ilustrovanými publika-
cemi ze sbírky Antoina Marèse, jenž 
velkou část z nich velkoryse předal 
naší instituci. 

Památník získal taktéž řadu darů 
přesahujících milionové částky, jako 
tomu bylo v případě obrazů Toyen, 
Jindřicha Štýrského a Josefa Čapka 
od dcery básníka Jindřicha Hořejšího. 
Jedná se o komplexní soubor, který zá-
roveň symbolizuje sbírkové mate riály 
PNP ve všech oblastech jeho činnosti. 
Nedá se rovněž nezmínit dar básnířky 
Bohumily Grögerové a Josefa Hirša-
la zahrnující sbírku experimentální 
poezie nejen české, ale i zahraniční 
provenience. 

Většina darů je prezentovaná na 
tematických výstavách. Zmínit může-
me například projekt „Báseň, obraz, 
gesto, zvuk: Experimentální poezie 
60. let“, který se dostal i za naše hra-
nice. V současné době to bude výstava 
„Setiny“ zaměřená na dílo Bohumily 
Grögerové.

Vraťme se však k oceňování darů. 
Většina předmětů je ohodnocena dle 
nabídky v aukcích či v antikvariátech, 
případně na základě kvalifikovaného 
posudku oborníka nebo poradního 
sboru. V této souvislosti se tak vlast-
ně jedná o určitý rozpor v oceňování 
sbírky jako takové. Mluvíme o cenách 
finančních, nakonec jsou tím největ-
ším přínosem ale vždy „ceny“ umělec-
ké a historické.

na to, aby nový artefakt korespondo-
val s koncepcí sbírkotvorné činnosti 
muzea. Jednotlivé kusy mají mít vý-
znam pro utváření jeho historických, 
archeologických, národopisných a mi-
neralogických sbírek, nebo být vhodné 
do kolekce výtvarného umění. Nejlépe 
by tedy měly mít výpovědní hodnotu 
a expoziční využitelnost spojenou s re-
gionem Českého ráje.

Problém a lehký chaos v oceňová-
ní darů nastal v roce 2014, kdy nabyl 
účinnosti nový občanský zákoník, kte-
rý zrušil zákon o dani darovací a dědic-
ké. Zákoník uložil povinnost odborně 
oceňovat přijaté dary. Každý dar, který 
se do muzea či galerie dostal, měl být 
zdaněn. Organizace k tomu v praxi 
potřebovala posudek s oceněním před-
mětu. Využití služeb soudního znal-
ce však šplhalo do řádů tisíců korun, 
a tak se nezřídka objevovaly absurdní 
situace, kdy by náklady na znalecké 
posudky převyšovaly samotnou hod-
notu darovaného předmětu. Pro ne-
dostatek financí odmítaly některé mu-
zejní instituce dary do sbírek přijímat, 
což bylo v rozporu s jejich posláním. 
Tyto okolnosti se často řešily smlouvou 
o koupi artefaktů za nějakou symbo-
lickou cenu, při které nebylo potřeba 
obstarat posudek. Dárce se však mohl 
cítit nepříjemně, jelikož kupní smlou-
va mu naznačovala, že předmět nemá 
žádnou hodnotu. 

Situaci s dary začala řešit AMG 
i zřizovatelé jednotlivých institucí. 
Zákon o dani z příjmů se posléze do-
čkal úprav a od 1. ledna 2015 mohly 
muzea a galerie opětovně přijímat 
dary do sbírek, včetně těch finančních 
s osvobozením od placení daně.

Sbírky muzejní povahy, u kte-
rých není známa pořizovací cena, 
se dnes oceňují jednou korunou. To 
se děje na základě metody oceňová-
ní souboru majetku dle § 71 vyhláš-
ky č. 410/2009 Sb. Do toho spadají 
i všechny předměty ze starých fondů 
turnovského muzea. Jejich hodnota je 
přitom nevyčíslitelná, znalcům a kurá-
torům by trvalo několik let je ocenit. 

výstava obrazů toyen z daru Památníku národního písemnictví

Oceňování darů v muzeu
antOnín MOJsl
MuZeuM českého ráje V turnoVě

Dary od fyzické či právnické osoby 
jsou běžnou formou nabytí před-

mětů do sbírek našeho muzea. Jejich 
předání se odehrává na základě daro-
vací listiny sepsané dle § 2055 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
Hlavní slovo v zařazení darovaných 

artefaktů do sbírkových fondů mají 
kurátoři s  dobrozdáním ředitele. 
Na nich leží odpovědnost za popsá-
ní předmětu, včetně uvedení jména 
a adresy či názvu a sídla fyzické nebo 
právnické osoby, od které byl získán. 
Kurátoři musí při přebírání darů dbát 
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Ocenění archeologických 
nálezů?
Jan PrOstředník
MuZeuM českého ráje V turnoVě
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Dřevěný fotoaparát německého typu, fotoateliér Linhart, turnov

V současnosti je praxe taková, že 
ve chvíli, kdy získáme dar bezúplatně, 
máme povinnost ho ocenit jako nově 
nabytý majetek. Oceňování mají na 
starosti kurátoři muzejních sbírek. 
To platí i pro předměty nabyté vlast-
ní archeologickou činností či sběrem 
přírodnin. 

Při odhadování významu výtvar-
ného umění a šperku se přihlíží k ně-
kolika kritériím. Základním měřít-
kem je tržní cena, za kterou se dá věc 
prodat či koupit. Při oceňování obra-
zů, uměleckých děl či starožitností se 
posuzují nabídkové a konkrétní sumy 
za realizované prodeje v posledních 
letech. Z nich se dospěje k obecné 
hodnotě, ke které se při muzejním 
oceňování přidávají další hlediska. 
Posuzuje se formát, technika a kva-
lita předmětu. Při jeho poškození se 
do odhadované ceny promítají i ná-
klady na restaurování a konzervaci. 
Podstatným krokem je důkladná do-
kumentace, kdy kurátor využívá své 
odborné znalosti o pravosti, datování, 

materiálech či použitých výtvarných 
technikách. Přihlíží se samozřejmě 
i ke vzácnosti daru. Ideální je, když 
artefakt uzavře nějakou sérii či dopl-
ní chybějící část sbírky. Nezřídka se 
do muzea dostávají díla umělců, kte-
ří tak mají potřebu rozprostřít svoji 
autorskou pozůstalost. Bohužel jim 
nemůžeme vyjít vstříc v očekáváních, 

že jejich obraz či šperk bude v na-
šich muzejních prostorách natrvalo 
vystaven.

Do fondů muzea ve formě darů 
přijde různorodý materiál. Dárci 
jsou většinou rádi, že o předměty 
bude postaráno a budou zachovány 
pro další generace. V roce 2020 tak-
to, mezi jinými, významně obohati-
la naše fondy vnučka Václava Josefa 
Linharta (1888–1961), významného 
turnovského fotografa z období první 
republiky, jehož práce tvořily již dří-
ve podstatnou část sbírky fotografií 
a negativů. Ty se k nám dostaly již 
v 60. letech 20. století díky aktivitě 
fotografovy dcery (matky současné 
dárkyně). Muzeu byly darovány fo-
toaparáty, zvětšovací přístroje a další 
zařízení používané přímo v jeho ate-
liéru či v plenéru, které mají značnou 
historickou hodnotu. U odhadů tako-
vých předmětů se muzejníci inspiru-
jí cenami, za které jsou nabízeny na 
internetových bazarech a v aukčních 
síních. Nutné je zohlednit, že se jed-
ná z pohledu regionální historie o vý-
znamné a nenahraditelné artefakty. 
I při oceňování darovaných knih se 
snaží kurátor vycházet z informací 
uváděných na online tržištích. Někdy 
vyhledává v antikvariátech, kde jsou 
ohodnocovány stejné či podobné titu-
ly. V zásadě se cena stanovuje ve výši 
obvyklé v místě a čase.

Specifickým typem budoucích sbír-
kových akvizic jsou nálezy učině-

né při archeologických výzkumech. 
Ty jsou v souladu s  §  23a  zákona 
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 

v platném znění (dále jen „zákon”), 
ve vlastnictví státu, kraje nebo obce 
v návaznosti na to, kdo zřizuje or-
ganizaci tento výzkum provádějící. 
Obdobně se praktikuje deponování 
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archeologických nálezů v muzeích zři-
zovaných státem, krajem nebo obcí 
(§ 23a odst. 3). 

Jde tedy jednoznačně o majetek 
státu, kraje či obce, ale není řešeno, 
jakým způsobem by mělo být postu-
pováno při určování ceny archeolo-
gických nálezů v rámci majetkové 
evidence vlastníka. Náklady na ar-
cheologický výzkum je samozřejmě 
možné kvantifikovat. Jsou dva mož-
né způsoby: 1) výpočtem paušálních 
nákladů na 1 m³ historických terénů, 
kde jsou kvalifikovaně odhadnutelné 
výdaje spojené s exkavací, laborator-
ním ošetřením nálezů, environmentál-
ními analýzami a syntézou do podoby 
nálezové zprávy, nebo 2) konkretizací 
výdajů na základě skutečně provede-
ných úkonů (mzdové náklady a další 
položky odpovídající realitě). Oběma 
přístupy by bylo možné „ocenit“ i no-
vou akvizici, která je výsledkem arche-
ologického výzkumu.

Na určení ceny movitého archeo-
logického nálezu zákon pamatuje pou-
ze v případě jeho převodu do vlastnic-
tví České republiky na základě žádosti 
MK ČR (§ 23a odst. 4). Ministerstvo 
kultury uhradí na podkladu znalecké-
ho posudku kraji nebo obci náklady, 
které vznikly v souvislosti s nálezem 
s výjimkou odměny poskytnuté nálezci 
dle § 23 odst. 4 zákona.

Jak však postupovat při náhod-
ném nálezu, který je muzeu předán? 
Není-li vyplaceno nálezné, nelze tuto 
hodnotu vlastně určit. Nabízí se mož-
nost stanovení „ceny obvyklé“ na zá-
kladě prodeje artefaktů v aukčních sí-
ních. Zde bychom se ale mohli dostat 
nejen do morálně etického konfliktu. 
Ve stejném nesouladu s platnou le-
gislativou jsme však i v případě vypla-
cení nálezného detektoráři, pokud jej 
z historického terénu získá exkavací 
(„vykopáním“). Protože pak de iure 
již nejde o náhodný nález, tj. takový, 
který nebyl učiněn při archeologic-
kém výzkumu (§ 23 odst. 2). Detek-
torový průzkum je totiž prokazatelně 
metodou archeologického výzkumu. 

Podstatně etičtější je tedy detektoráře 
zaměstnat v rámci výzkumných prací 
(např. na DPP) a mít tak kontrolu 
nad jeho činnostmi. Na odměnu za 
náhodný nález (§ 23 odst. 2) má ná-
lezce právo podle § 23 odst. 4 zákona. 
Tu mu poskytne krajský úřad, a to do 

výše ceny materiálu tehdy, je-li archeo-
logický nález zhotoven z drahých kovů 
nebo jiných cenných surovin. V ostat-
ních případech je možné poskytnout 
nálezné do výše deseti procent kultur-
ně historické hodnoty, která je určena 
na základě odborného posudku.

Přijímaní a oceňování darů
antOnín reiter / VladiMíra duraJkOVá
jIhoMorAVské MuZeuM Ve ZnojMě

Jihomoravské muzeum ve Znojmě 
je jednou z nejstarších muzejních 

institucí na jižní Moravě. Od svého 
vzniku v roce 1878 začalo původně 
městské muzeum shromažďovat pa-
mátky minulosti spojené se znojem-
ským regionem svým původem nebo 
vztahem k regionálním osobnostem. 
Za své působení získalo rozsáhlý sbír-
kový fond s 308 431 evidenčními čísly, 
která reprezentují více než 480 tis. 
jednotlivých předmětů rozdělených 
do 36 podsbírek. Muzejní sbírka je 
rozšiřována výzkumnou a akviziční 
činností přírodovědných i společen-
skovědních pracovišť a samozřejmě 
také dary. Vlastníkem fondu zapsa-
ného v CES je od roku 2003 Jihomo-
ravský kraj. Průměrně rozšiřujeme 
sbírku v rozsahu kolem 8 tis. kusů 
předmětů za rok, z nichž největší po-
čet přírůstků mají podsbírky archeo-
logická, přírodovědné a fotografické, 
pravidelně se také rozrůstá dokumen-
tace současnosti, podsbírky umělecko-
-historická, řemesel a textilu.

V historii Jihomoravského muzea 
ve Znojmě hrály dary podstatnou úlo-
hu zejména v počátcích jeho činnos-
ti, kdy byly hlavním zdrojem nových 
sbírkových předmětů. I později, když 
už bylo dobře etablovanou regionální 
paměťovou institucí, byly některé zá-
sadní soubory získány darováním. Vy-
zdvihnout můžeme, např. pozůstalost 

znojemského rodáka a jednoho z nej-
významnějších představitelů neokla-
sicistního sochařství první třetiny 
20. století Hugo Lederera. Letos si 
připomínáme 160 let od jeho naroze-
ní. V roce 1940 na základě rozhodnu-
tí manželky Anny a syna Heinze byl 
velký díl jeho majetku převezen do 
muzea z berlínského ateliéru. Celkem 
šlo o 130 kusů zejména soch a sádro-
vých odlitků.

V roce 1976 jsme dostali řadu věcí 
od Alice Marie Wienerové-Telve. Tato 
žena původem ze šlechtické rodiny se 
narodila v roce 1883 v Terezíně. Část 
života prožila ve Vídni, od roku 1921 
pak pobývala ve Znojmě. Ke zdejšímu 
muzeu chovala takové sympatie, že 
v jeho prospěch odkázala řadu svých 
cenností. Pozůstalost obsahovala mno-
ho desítek kusů, mimo jiné zlaté a stří-
brné šperky, předměty denní potřeby, 
23 archivních krabic písemností a do-
konce finanční hotovost.

V roce 2002 získalo muzeum vy-
bavení dílny tiskaře Františka Skrý-
paly ze Znojma, které nám darovala 
jeho manželka Marie. Předměty byly 
zapsány do podsbírky řemesel. Jde 
o více než 3 000 jednotlivých artefak-
tů, především tiskařských štočků.

V roce 2014 jsme obdrželi z An-
glie pozůstalost znojemského rodáka 
Oldřicha Míši (1924–2013) obsahu-
jící obrazy, grafiky, tepané reliéfy, 
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medaile, ryté sklo a další položky 
(130 ks). Umělec, který se podílel i na 
restaurování NKP rotundy sv. Kateři-
ny, se později oženil a svoji manželku 
Ruth následoval do Velké Británie. 
Již v 90. letech 20. století nám daroval 
některá sklářská díla.

Dalším významným regionál-
ním darem bylo v roce 2014 celkem 
147  akvarelových návrhů kostýmů 
Miloslava Smutného pro Znojemské 
historické vinobraní z let 1964–1965.

V loňském roce byl počtem i pes-
trou strukturou zajímavý dar od velvy-
slance Libora Sečky, rodáka z Mramo-
tic u Znojma. Jednalo se o 105 kusů 
uměleckých děl a dalších artefaktů, 
které získal za svého působení v di-
plomatických službách.

Dary poměrně často získáváme 
i tak, že v souvislosti s nákupem nám 
prodávající věnuje související předmět 

či předměty, které zvyšují vypovídací 
hodnotu již zakoupených položek. Ne-
zanedbatelnými přírůstky jsou i daro-
vané práce od vystavujících autorů. 

V posledním desetiletí takto nej-
více rozšiřujeme podsbírky Řemesla; 
Fotografie, filmy a videozáznamy; Ob-
razy; Textil; Cihly; Grafika a kresby 
a Listiny.

Z tabulky vyplývá, že darované 
artefakty tvoří nezanedbatelný podíl 
za rok. Celkový počet získaných před-
mětů významným způsobem ovlivňují 
i rozsáhlé přírůstky z archeologických 
a přírodovědných výzkumů. Do roku 
2017 nebyla finanční hodnota darů 
v účetnictví nijak vyjadřována. Jejich 
přijímání probíhá na základě smluv-
ního vztahu (darovací smlouva). Co 
se týká účtování, vydává ekonomický 
odbor Jihomoravského kraje pro zři-
zované organizace metodická sdělení. 

V souvislosti se zásadní změnou 
účetních předpisů od roku 2018 vydal 
kraj pokyny, které obsahují postupy, 
týkající se dlouhodobého majetku kul-
turní povahy. Došlo k zásadní změně, 
kdy se nové sbírkové předměty zapi-
sují na účet č. 032 Kulturní předměty. 
Artefakty, jejichž cena není známa, se 
oceňují reprodukční pořizovací cenou. 
To je taková, za níž bychom pořídili 
určitý předmět v čase, ve kterém se 
ocenění provádí. Reprodukční po-
řizovací cenu stanovuje kvalifikova-
ným odhadem kurátor sbírky. Oceně-
ní 1 Kč uplatňované v minulosti, již 
nelze využít ani u artefaktů, u nichž 
není cena známa. 

Sbírkové předměty od stejného 
roku již nenakupujeme z provozních 
peněz, ale z prostředků investičních. 
Problematika a nelogičnost tohoto 
rozhodnutí je všeobecně známa a není 
třeba ji více rozvádět. 

Stávající předměty zůstaly zařa-
zeny ve sbírce oceněné 1 Kč. Nově 
pořízené kusy se začaly evidovat samo-
statně na účtu č. 032 Kulturní předmě-
ty. Na analytických účtech sledujeme 
jednotlivé způsoby nabytí – nákup, 
dary, vlastní výzkum, apod. Museli 
jsme rozšířit darovací smlouvu o sa-
mostatný formulář, který je určen jen 
pro potřeby muzea. Zde kurátor uvede 
reprodukční pořizovací cenu jednot-
livých předmětů. Samotné ocenění 
je poměrně jednoduché u artefaktů, 
s nimiž se obchoduje, složitější je pak 
u těch specifického charakteru, které 
se běžně neprodávají. V prvním přípa-
dě se kurátor orientuje dle cen (prů-
měrných, obvyklých), např. v prostře-
dí internetových nabídkových serverů, 
resp. na základě reálné ceny uhrazené 
při nákupu obdobných předmětů do 
sbírek v nedávné minulosti. Pochopi-
telně v případě nejistoty či velkého 
rozptylu cen se kurátoři obracejí s žá-
dostí o konzultaci k určeným praco-
vištím (dle vyhlášky č. 275/2000 Sb.) 
nebo zkušenějším kolegům ze speci-
alizovaných muzejních, popř. i jiných 
pracovišť (akademických, znaleckých). 

dary nákup celkem 
ks

Zdroj 
financo-

váníks kč ks kč

2010 62 0 25 120 702 3 983

pr
ov

oz
ní

 p
ro

st
ře

dk
y

2011 103 0 404 762 708 8 478

2012 586 0 120 150 379 19 465

2013 500 0 81 525 133 2 759

2014 94 0 1 775 148 791 7 543

2015 401 0 1 226 281 258 9 329

2016 400 0 31 377 012 4 263

2017 68 0 573 1 015 150 2 655

2018 167 7 190 969 666 908 11 332

pr
os

tř
ed

ky
 

in
ve

st
ič

ní

2019 92 138 324 4 369 383 630 10 780

2020 831 8 197 4 159 469 360 6 371

Celkem 1 345 153 711 13 732 4 901 031 86 958

Přehled darů v letech 2010–2020 z pohledu účetnictví:
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k problematice určení 
hodnoty díla
radiM VOndráček
uMěleckoprůMysloVé MuseuM V prAZe

U artefaktů musíme zohlednit 
i  náročnost (materiální, pracovní) 
jejich výroby, např. u lidové umělec-
ké tvorby. V případě přírodovědných, 
např. entomologických nebo botanic-
kých preparátů zohledňujeme náklady 
na jejich realizaci (cena papírů, štítků, 
špendlíků, tisků, atd., ale i časovou 
dotaci na práci preparátora). Ostatně 
podobně postupujeme i při nákupu 
předmětů tohoto typu, kdy jen zcela 
ojediněle hodnotíme u přírodovědných 

materiálů nějakou „výjimečnost“ kon-
krétních exemplářů. Obvykle se tak 
orientujeme především dle ceny jejich 
nezbytného zpracování (konzervace, 
preparace).

Aby nám to zákonodárce udělal 
ještě méně jednoduché, je zde rozdílný 
pohled účetní a daňový. Pro daňové 
účely je třeba ocenit bezúplatně na-
bytý majetek v souladu se zákonem 
o daních z příjmů, tedy jednotlivé dary 
vykazujeme za 1 Kč.

a alespoň některé z nich bychom asi 
mohli považovat za předměty, u nichž 
cena známa není. V řadě organizací 
se však dary účtují většinou obdobně 
jako předměty zakoupené, pouze s tím 
rozdílem, že zde zákon i vyhláška po-
žadují stanovení „reprodukční pořizo-
vací ceny“. Již tento termín dokládá, 
jak se tu s neporozuměním míjí svět 
účetních položek se světem kultur-
ních hodnot a mnohdy unikátních děl, 
která trhem zpravidla neprocházejí, 
nejsou zbožím, a jejichž obchodní „re-
produkovatelnost“ je tedy mizivá. Pro 
vysvětlení – reprodukční cena je tako-
vá, za níž by bylo možné věc aktuálně 
získat, alespoň hypoteticky. Vychází 
z vyhodnocení nedávno realizovaných 
prodejů obdobných předmětů, ovšem 
i s možným přihlédnutím ke všem vý-
kyvům a mimořádným okolnostem 
(náhodné cenové faktory, aukční re-
kordy, vlny obliby, apod.). 

Nutno dodat, že oceňování sbírek 
je složitou disciplínou, pro niž se v po-
sledních letech rodí řada metodických 
postupů, snažících se najít nějakou 
korelaci kulturní či společenské hod-
noty předmětu s jeho ohodnocením 
finančním. U uměleckých děl se čás-
tečně opíráme o údaje trhu s uměním, 
avšak ty mohou být nejisté a nespo-
lehlivé. Připomeňme nedávnou kau-
zu prodeje drobné gotické deskové 
malby Trůnící Panny Marie s dítětem 
z okruhu tzv. Mistra Vyšebrodského 
cyklu vydražené ve Francii v listopadu 
2019 v přepočtu za 128 mil. korun 
(5 mil. eur). Pokud připočteme aukční 
přirážku, pak nový majitel – Metropo-
litní muzeum v New Yorku – zaplatil 
kolem 160 mil. korun (6,2 mil. eur). 
Původní odhad byl max.15 mil. korun, 
přičemž čeští experti očekávali sice 
cenu vyšší, i několikanásobnou opro-
ti názoru aukční síně, konečná suma 
byla ale udivující.

Uvádím tento příklad jako jeden 
z mnoha podobných, kdy tržní hod-
notu unikátního díla nedokáže přes-
ně určit žádný znalec. Hodnota není 
nikdy daná, u každého předmětu se 

O povinnosti muzeí a galerií vést 
sbírkové předměty jako účet-

ní položky a oceňovat je v principu 
stejně, jako jakýkoli jiný majetek, již 
bylo napsáno mnohé. Aplikace záko-
na č. 563/1991 Sb., o účetnictví, na 
oblast sbírek muzejní povahy je více 
jak desetiletí předmětem kritických 
debat, zvláště od doby, kdy byla po-
změňujícím zákonem zavedena od 
1.  ledna 2010 povinnost oceňovat 
„kulturní památky, sbírky muzejní 
povahy, předměty kulturní hodnoty 
a církevní stavby, pokud není známa 
jejich pořizovací cena, ve výši 1 Kč“ 
(zákon č. 304/2008 Sb., v němž nově 
upraven § 25, čl. 1). 

Jakkoli lze pochopit tehdejší sna-
hu položit základy účetnictví státu, 
které by umožňovalo získávat údaje 
pro řízení, kontrolu veřejných pro-
středků i evidenci majetku, takto 
pojatá úprava nepřinesla nic jiného 
než formální operaci a navíc vyvola-
la řadu nejasností. Jedním z problé-
mů se stalo účtování akvizic, které 
mění rozsah i hodnotu stávajících fon-
dů. Až do roku 2017 tyto přírůstky 

„jednokorunové“ nijak nenavyšova-
ly účetní majetek instituce (dle § 71 
vyhlášky č. 410/2009 Sb.). Novela 
vyhlášky platná od 1. ledna 2018 
(č. 397/2017 Sb.) však přinesla pod-
statnou změnu a stanovila, že nově 
získané předměty rozšiřující sbírku 
budou účtovány zvlášť (je-li známa je-
jich cena), a to v rozvaze pod položkou 
A.II.2 Kulturní předměty. Tato úprava 
na jedné straně umožnila vykazovat 
investiční nákupy a nárůst vlastního 
jmění, avšak současně si vyžádala vy-
číslení ceny získávaných artefaktů či 
jejich souborů.

Nechtěl bych rozebírat širší práv-
ní nebo ekonomické aspekty této 
úpravy, a proto se omezím na něko-
lik postřehů z muzejní praxe ve státní 
příspěvkové organizaci.

Oceňování nově zakoupených 
akvizic je dle § 71 vyhlášky stano-
veno vcelku jednoznačně, s tím, že 
do účetní evidence se uvede jejich 
„pořizovací cena“, tedy ta, za níž byl 
předmět získán. Složitější to je u těch 
nabytých bezúplatně. Vyhláška se de-
tailněji o darech do sbírek nezmiňuje 
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Oceňování nejen darů
Jiří JůZa
rAdA GAlerIí čr

navíc neustále mění. Při stanovení 
ceny musíme vycházet z důkladné-
ho posouzení artefaktu, zohlednit 
jak všechny „tvrdé“ faktory, jako je 
historie prodejních cen obdobných 
předmětů, poptávka na trhu či stav 
zachování díla, tak i tzv. faktory měk-
ké (umělecký či společenský význam, 
atraktivitu námětu, prestiž autora, 
velikost, provenienci. aj. kulturně-
-historické souvislosti), avšak finální 
rozhodnutí bude vždy na nás. Kromě 
toho každý artefakt má zcela specific-
ké místo i ve vztahu ke konkrétnímu 
fondu a jeho skladbě. Jak kdysi upo-
zornil filozof Jean Baudrillard, když 
tuto strukturálně podmíněnou hodno-
tu ilustroval ve své knize Le système 
des objets na příkladu sběratele grafi-
ky, jemuž ve sbírce děl Jacquese Cal-
lota chybí poslední list – ten je pro 
něj nejcennější, neboť díky němu by 
mohl zkompletovat celou sérii Callo-
tových leptů.

Při oceňování darů se setkáváme 
ještě s dalšími specifickými situace-
mi, které vstupují do tvorby ceny. Její 
vyčíslení je často přáním darujícího 
a z tohoto důvodu nezřídka bývá obsa-
ženo v darovací smlouvě. Někdy chce 
mít původní majitel doklad, že věnoval 
skutečně cennou věc, jindy jeho moti-
vace souvisí s možností daňového od-
počtu. V těchto případech se stává, že 
odhad se pohybuje na samé horní hra-
nici cenové hladiny, avšak ze strany 
muzea je běžné takový návrh donáto-
ra akceptovat, pokud je v rozumných 
mezích. Opakem jsou akvizice s příliš 
nízkou úředně stanovenou cenou, zís-
kané dědictvím či převodem, např. od 
Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových. Věřme, že takové oceně-
ní nebude někdy v budoucnu zneužito, 
třeba v případě pojistných událostí 
a pojistných cen pro zápůjčky. 

Současné předpisy nás nutí vyka-
zovat kulturní dědictví jako hmotný 
majetek, posuzují jej ekonomickými 
měřítky a činí z něj účetní položku. 
Evidence sbírek je tak nyní provázána 
s agendou ekonomických úseků, což 

je pro obě strany značnou zátěží. Bo-
hužel se pro muzejní fondy zatím ne-
podařilo prosadit stejné výjimky, jako 
má oblast archivního dědictví nebo 
knihoven. Chybí také metodické ujas-
nění řady otázek v oblasti oceňování, 
např. stanovení „reprodukční ceny“, 
zvláště když samo Ministerstvo kultu-
ry vyžaduje posuzování nových akvi-
zic často podle tzv. ceny obvyklé, jejíž 
konstrukce je odlišná a nezohledňuje 
mimořádné výkyvy a okolnosti trhu. 

Abych však zakončil tyto letmé postře-
hy s mírným optimismem, je možné, 
že oceňování akvizic a hlavně darů 
jistou pozitivní roli bude mít. Stane 
se totiž jednou dokladem hodnocení 
kulturních statků, našich preferencí 
a hodnotových kritérií. Až do nedávna 
byly záznamy kupních cen i odhady 
darů běžnou rubrikou ručně psaných 
inventárních knih a díky tomu jsou 
pro nás dnes neobyčejně zajímavým 
historickým pramenem.

Radostné okamžiky v životě sbír-
kotvorných institucí bývají spoje-

ny s aktem daru uměleckého díla. Je 
třeba podotknout, že u muzeí umění 
tomu není často. Charakter předmětů 
a zejména jejich hodnota jsou mnohdy 
vysoké, což vyžaduje nejvyšší velkory-
sost dárce. Pochopitelně se stále ob-
jevují voluntarističtí milovníci umění, 
kteří jsou nakloněni muzeu ve svém 
okolí. Je to praxe známá ze Spojených 
států a západní Evropy, ale máme ji 
i u nás. Není častá, o to je milejší. 
Další formou darů, resp. odkazů, jsou 
akvizice prostřednictvím notářských 
kanceláří, jež vykonávají poslední vůli 

sběratelů, ale i lidí, kteří žili plnohod-
notný kulturní život, jehož součástí 
byla výzdoba jejich bydlení uměním. 
Jistě to není typus jediný. V historii 
se často objevuje bezdětný sběratel či 
sběratelský pár, jehož vášeň přerostla 
od osobní roviny k  veřejnému zájmu 
a mnohdy i strachu z rozdělení po 
dlouhá léta budované sbírky. Nejčas-
těji se však setkáváme s dary přímo od 
umělců. Administrativa kolem přijetí 
darů je všeobecně známá a je možné 
i postoj k ní predikovat. Povinnost 
zdanit darovaný artefakt a nechat ho 
ocenit soudním znalcem znamená, že 
to nemusí být vždy výhodné.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

m
S

B
 v

 J
ab

lo
nc

i n
ad

 N
is

ou

Sbírka historického a lisovaného skla alexe Berana
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Vedle této povahy věci jsou insti-
tuce vystaveny i mnoha dalším ob-
tížím nebo nebezpečím, například 
postupnému rozmělňování kvality 
sbírkové kolekce. Budeme-li ana-
lyzovat strukturu každé sbírky, na-
lezneme v ní akvizice úrovně nižší, 
z expozičního hlediska nevyužitelné, 
z dokumentačního hlediska sporné. Je 
dnes ještě možná sběratelská „velko-
rysost“, jak ji známe z historie? Depo-
zitáře mají svou kapacitu, většinou na 
hraně možností. Ochrana fondů, kon-
zervování a restaurování, personální 
dotace, energie, opakované investi-
ce do jejich uložení a správa obecně 
jsou dnes tak náročné, že představují 
nemalý segment celkového rozpočtu 
organizace. Srovnáním nákladovosti 
a využitelnosti se nůžky pochopitelně 
rozevírají s velikostí sbírky. Z těchto 
důvodů však není možné rezignovat 
na základní funkci sbírkotvorné insti-
tuce, tj. sbírání. Navíc v období, kte-
rému předcházela doba politických 
restrikcí a ekonomické tísně. Za těch-
to, řekněme 30 až 40 let, vznikla ve 
většině galerií hluboká mezera ve fon-
dech, která se velmi pomalu zaplňuje. 
Mnohdy to ani není reálné, protože 
síla soukromého kapitálu zásadně 
převyšuje naše možnosti. V ateliérech 
se díla většinou nevyskytují, nebo jsou 
přebrána. Potenciál nakupovaní, jež 
se děje zejména díky akvizičnímu 
fondu Ministerstva kultury, je stále 
omezený. Pro galerie již není běžná 
praxe většího autorského výběru pří-
mo v umělcově ateliéru, dnes tak po-
stupují především soukromí sběratelé 
– investoři. Nemůžeme si to dovolit 
finančně. Artefakty není kde uložit, 
nejsou k dispozici. Výběr a koncepce 
akviziční činnosti, ale i samotné jed-
nání o ceně je o to důležitější. Bez 
hluboké znalosti díla, trhu a přípra-
vy akvizice u konkrétního umělce, to 
není dnes ani možné. 

Velké nároky jsou kladeny na roli 
kurátora, který by měl mít hlavní od-
povědnost za návrh akvizice, nebo 
její posouzení, když se objeví dar. 

Pochopitelně mnohé má a musí řešit 
akviziční koncepce každé instituce, 
která by se měla zabývat nejen okru-
hy zájmu, ale také kvalitou i kvanti-
tou a poskytovat návod či metodiku 
přijetí darů. Tento materiál se může 
stát i  významným podkladem pro 
často „nepříjemné“ rozhodnutí dar 
odmítnout. 

Pamatuji si dobu, kdy vznikal 
portál Artplus.cz. Nebylo snadné pře-
svědčit jednotlivé organizace o pod-
poře, a to ani formou předplatného. 
Dnes to již není třeba. Každodenní 
praxe učinila z přehledů aukčních 
výsledků běžný a nezbytný nástroj. 
Kurátor neustále přeceňuje sbírky, 
které se vypůjčují, validuje cenu im-
portů, jež se pojišťují atd. Jeho role 
je zásadní a není ji možné nahradit 
soudním znalcem. Má však de facto 
stejnou zodpovědnost, kterou přebírá 
statutární orgán. Musí být dispono-
vaný k oceňování a mít dostatečný 
přístup k informacím, které bývá slo-
žité dohledat. Zde dochází k dalšímu 
nákladu, a to jsou placené přístupy 
k českým a zahraničním databázím. 
Současně je vhodné mít v knihovnách 
aukční katalogy. Jenže tyto nástroje 
nejsou samospásné, neboť trh zpra-
vidla neobsahuje položky současných 
autorů. Jejich „nacenění” je asi tou 
nejsložitější částí celé problematiky. 

V případě darů i akvizičního fon-
du MK ČR je rozhodující znalecký 
posudek. Soudní znalec je ovšem ve 
stejné situaci jako kurátor, stanovu-
je ocenění bližší či vzdálenější pro-
střednictvím komparací a analogií. 
Tlak na cenu je obrovský. Umělci jsou 
si vědomi, že po dlouhých letech se 
díky MK ČR začalo více nakupovat 
do sbírkotvorných galerií. Muzeum 
umění je také pravděpodobnějším 
příjemcem děl (rozměr, téma atd.), 
která by si jen obtížně hledala své 
místo jako výzdoba bydlení soukro-
mé osoby. Na druhou stranu je tlak 
na cenu ovlivněn i daňovým zvýhod-
něním darujícího. Jedinou cestou je 
kvalifikované stanovení hodnoty, kte-
ré je třeba umět obhájit. Nemělo by 
jít o kompromis. Cenové rozmezí by 
mělo být víc racionální než chtěné. 
Postoj instituce, který zastává vůči 
umělci, majitelům nebo soudnímu 
znalci, je jedním z nejobtížnějších, 
protože zde hrají důležitou roli i další 
předpoklady, které nemusejí být kaž-
dému vlastní. Je nezbytné se vyvarovat 
osobních sympatií, přestože jsou lo-
gické. Vybíráme dílo, jež považujeme 
za dobré. Současně se s ním integru-
jeme a leccos jsme ochotni tolerovat. 
Jsem však přesvědčen, že profesiona-
lita kolegů a kolegyň z muzeí umění 
je zárukou dobré volby.

Účtování o sbírkách
libOr Vašíček / MatÚš baliak
leGAl pArtners, AdVokátní kAncelář, s. r. o.

V článku se budeme zabývat otáz-
kou účtování a inventarizace sbí-

rek muzejní povahy ve vlastnictví nebo 
správě muzeí a galerií, a to konkrétně 
přehledem aktuální právní úpravy, její 
problematickou aplikací a administra-
tivní zátěží dvojí inventarizace sbírko-
vých fondů.

Právní úprava oceňování a inventariza-
ce sbírek muzejní povahy
Sbírka muzejní povahy je věcí hro-
madnou ve smyslu § 501 občanského 
zákoníku, která je ve své celistvosti vý-
znamná pro prehistorii, historii, umě-
ní, literaturu, techniku, přírodní nebo 
společenské vědy (§ 2 odst. 1 zákona 
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č. 122/2000 Sb.). Je tvořena souborem 
sbírkových předmětů shromážděných 
lidskou činností (§ 2 odst. 1 zákona 
č. 122/2000 Sb.). Základem právní 
úpravy účtování a oceňování takových 
předmětů je zákon o ochraně sbírek 
muzejní povahy a zákon o účetnictví 
spolu s prováděcí vyhláškou.

Podle § 25 odst. 1, písm. k) zá-
kona o účetnictví se všechny kultur-
ní památky, sbírky muzejní povahy 
a předměty kulturní hodnoty oceňují 
na 1 Kč v případě, kdy není známá je-
jich pořizovací cena. Písm. l) totožné-
ho odstavce přidává, že majetek (tedy 
i sbírky) nabytý bezúplatně či majetek 
neuvedený v § 25 odst. 1 pod písm. a) 
až k) bude oceněn jeho reprodukční 
pořizovací cenou. Toto ocenění se však 
neuplatní v případě, kdy byl majetek 
nabyt od vybrané účetní jednotky, ty-
picky jiného muzea či galerie, která 
už ve svém účetnictví předmět ocenila.

Prováděcí vyhláška k zákonu 
o účetnictví v § 71 odst. 4 dále stano-
ví, že v případě, kdy dochází ke změ-
nám v rozsahu sbírky muzejní povahy, 
nezmění se ocenění této sbírky ani 
pokud se rozšiřuje o věc, jejíž oceně-
ní je známé. Takový sbírkový před-
mět je následně účetně vykázán zvlášť 
v položce A.II.2. Kulturní předměty. 
Zároveň však § 71 odst. 5 vyhlášky 
říká, že pokud dochází ke změně roz-
sahu sbírky muzejní povahy, u které 
je známé její ocenění, a to o věc, jež je 
oceněna jinak než 1 Kč, ocenění této 
sbírky se upraví o hodnotu věci, které 
se příslušná změna týká.

Zákon o ochraně sbírek muzej-
ní povahy předepisuje v § 9 písm. i) 
vlastníku sbírky zapsané v centrální 
evidenci, aby nejméně jednou ročně 
provedl inventarizaci fondu nebo ale-
spoň jeho určené části. Povinnosti je 
vlastník zbaven pouze tehdy, pokud 
byla provedena v předchozím roce 
mimořádná inventarizace. Celá sbír-
ka přitom musí být zinventarizová-
na nejméně jednou za 10, 15 nebo 
20 let v závislosti na její velikosti (§ 3 
odst. 1 vyhlášky č. 275/2000 Sb.). 

Inventarizaci sbírky, která je ve vlast-
nictví státu či samosprávných celků, 
provádí podle § 12 odst. 7 ve spojení 
s § 11 odst. 7 zákona č. 122/2000 Sb. 
organizace, která ji a předměty v ní 
spravuje, typicky tedy muzea a galerie 
ve formě příspěvkových organizací.

Účtování v praxi
Vzhledem k výše uvedenému nebu-
de překvapením, že většina sbírek 
vlastněných či spravovaných muzei 
a galeriemi je v dnešní době účetně 
oceněna na symbolickou částku ve výši 
1 Kč. Je tomu tak především proto, 
že se jedná o historické předměty, je-
jichž pořizovací cena už dnes známa 
není. Takové účetní ocenění přitom 
zjevně neodpovídá skutečné hodnotě 
sbírkového předmětu a zásadně tak 
zkresluje obraz o aktivech organizace, 
čímž zřejmě porušuje účetní zásadu 
pravdivého a věrného zobrazení. Účet-
nictví muzejních institucí tak má pro 
jejich zřizovatele, tedy hlavní adresáty 
účetních informací, velmi malou vý-
povědní hodnotu.

Problematická je také aplikace 
zákonných ustanovení v případě roz-
šíření dosavadní, symbolicky oceně-
né sbírky o další předmět. Dochází-li 
k rozšíření na základě úplatného na-
bytí sbírkového předmětu, bude jeho 
pořizovací cena odpovídat jeho kup-
ní ceně a nákladům. Pořizovací cena 
předmětu se sice následně promítne 
do účetnictví muzea zvýšením jeho 
aktiv, avšak ne jako součást sbírky, 
ale jako samostatná účetní položka. 
Z účetního hlediska tak nebude tvořit 
se sbírkou jeden celek i přesto, že dle 
definice zákona č. 122/2000 Sb. se 
o jeden celek-předmět jedná. Důsled-
kem toho je, že muzea a galerie jsou 
zákonodárcem fakticky nuceny vést 
dvojí evidenci sbírek. Jednu ve smyslu 
účetních předpisů a druhou dle záko-
na o ochraně sbírek muzejní povahy. 

V případě rozšíření dosavadní 
sbírky bezúplatně nabytým předmě-
tem bude v první řadě záležet na tom, 
od jakého subjektu byl tento předmět 

nabyt. Pakliže byl získán od vybrané 
účetní jednotky (např. jiné příspěv-
kové organizace), uplatní se přimě-
řeně postup dle předchozího odstav-
ce. Z pohledu zákona se totiž bude 
jednat o již účetně oceněný sbírkový 
předmět. Pokud byl ale bezúplatně 
nabyt od fyzické či jiné právnické 
osoby, dochází k aplikačnímu problé-
mu. Pořizovací ani skutečná hodnota 
tohoto předmětu totiž není známa. 
Logickým by se tak zdálo řešení, kdy 
dojde pouze k evidenčnímu rozšíře-
ní dosavadní sbírky o nový předmět, 
přičemž účetní hodnota sbírkového 
fondu zůstane nezměněna. Mnoho 
muzeí a galerií tak, a nutno říci, že 
v souladu s § 25 odst. 1, písm. k) zá-
kona o účetnictví, rovněž postupuje. 
Ministerstvo financí ČR však v této 
věci zaujalo rozdílnou interpretaci, 
dle které bezúplatně získané předměty 
nemohou být bez dalšího zařazeny do 
existujících sbírek, nýbrž mají být oce-
něny reprodukční pořizovací cenou 
a následně účetně zařazeny do položky 
rozvahy A.II.2. Kulturní předměty. Ur-
čení reprodukční pořizovací ceny (má 
se blížit ceně tržní) je přitom vzhle-
dem k originalitě sbírkových předmě-
tů komplikovanou záležitostí. Tuto 
cenu totiž může určit pouze odborník 
s náležitými zkušenostmi, jehož služ-
by budou značně navyšovat nabývací 
náklady předmětů, a to především pro 
malá lokální muzea a galerie. 

Ve světle symbolické účetní hod-
noty dosavadních sbírek se navíc 
nutnost určení skutečné hodnoty 
bezúplatně nabytého předmětu jeví 
jako neopodstatněná. Způsobuje totiž 
kromě navýšení administrativní zátě-
že také další aplikační dvojkolejnost, 
která je problematická z pohledu zá-
kladních účetních zásad a objektivity 
vedení účetnictví při jeho srovnání 
mezi jednotlivými organizacemi. 

Řešení výše rozebraných problémů 
by mohlo být zcela jednoduché. Zrušit 
neúčelnou povinnost muzeí a galerií 
účtovat o sbírkách muzejní povahy, 
jsou-li tyto fondy vedeny v CES.
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Dvojí inventarizace sbírek
Vlastník či organizace spravující sbír-
ku mají ze zákona č. 122/2000 Sb.  
povinnost každoroční inventarizace 
sbírek (viz bod 1). Nad rámec toho 
ukládá § 30 zákona o účetnictví obec-
nou povinnost inventarizace majetku, 
o kterém je účtováno, a která se uplat-
ní také na kulturní památky, sbírky 
muzejní povahy a archeologické ná-
lezy. Příspěvkové organizace jsou tak 

každoročně povinny provádět dvojí 
inventarizaci totožného majetku. 
Každoroční inventarizace celých sbí-
rek dle zákona o účetnictví je navíc, 
s ohledem na jejich (stále rozšiřující 
se) rozsah, takřka nemožná. 

Dle našeho názoru je taková úpra-
va z pohledu veřejného zájmu nadby-
tečná, jelikož ochranu sbírek muzejní 
povahy zajišťuje dostatečným způso-
bem úprava zákona č. 122/2000 Sb. 

Takovému závěru svědčí také kom-
parace této právní úpravy se záko-
nem o archivnictví a spisové službě. 
Archiválie chráněné tímto zákonem 
jsou dle § 77 odst. 2 vyňaty z povin-
nosti evidence majetku podle zákona 
o účetnictví. Přitom správa archiválií 
a sbírek muzejní povahy jsou si velmi 
podobné. Nenalézáme proto legitimní 
důvod pro rozdílnou právní úpravu 
správy sbírek muzeí a galerií.

roZhoVor

rozhovor s prezidentem 
icOM

Alberto Garlandini pracuje jako kon-
zultant pro správu kulturního dědic-
tví. Podílel se na uzákonění reformy 
státních muzeí v Itálii, působil v něko-
lika komisích italského ministerstva 
kultury. V letech 2010–2014 předse-
dal Italskému výboru ICOM a v letech 
2013–2020 byl členem výkonné rady 
ICOM. Od roku 2020 je prezidentem 
Mezinárodní rady muzeí. Rozhovor 
s ním připravili zástupci ČV ICOM. 

Můžete ze své pozice specifikovat, zdali 
a jak se změní zaměření a úkoly ICoM 
po skončení pandemie?
Jakmile vypukla koronavirová krize, 
rychle jsme si uvědomili, že k tomu, 
abychom pomohli muzeím orientovat 
se v této obtížné době, potřebujeme 
data. První celosvětový průzkum (do-
tazník zodpovídala i mnohá muzea 
z České republiky – pozn. red.) mapu-
jící dopad pandemie na muzejní sek-
tor jsme zahájili v dubnu 2020, další 
následoval v listopadu. Výsledky uká-
zaly, jaká je situace v různých částech 
světa, a v rozhodující míře přispěly 
k zaměření pozornosti médií, vládních 

během lockdownu až po způsoby ko-
munikace s návštěvníky prostřednic-
tvím sociálních sítí a digitálních plat-
forem. Tyto zdroje jsme doplnili řadou 
vzdělávacích akcí ve formě webinářů, 
jejichž cílem je diskutovat o řešeních 
a perspektivách pro nově nastavené 
podmínky fungování. V říjnu 2020 
jsme vyhlásili výzvu na projekty soli-
darity ICOM, které mají pomoci mu-
zeím dotovanou částkou 280 tis. eur. 
Další žádosti bude možné podávat 
v dubnu 2021.

Jak konkrétně zasáhla pandemie mu-
zejní prostředí? 
Na jedné straně jsou dopady na náš 
obor katastrofické. Financování mno-
ha muzeí se snížilo nebo úplně zasta-
vilo. Hodně kolegů a kolegyň, kteří 
jsou na volné noze nebo měli úvazky 
na termínované smlouvy, zůstalo bez 
práce a nyní zvažuje i přechod do úpl-
ně jiné profese. Muzejní instituce do-
časně přišly o některé zdroje svých pří-
jmů, například z turismu a pronájmu 
prostor, a také o významný segment 
návštěvníků, což jsou školní výpravy. 
Některé organizace se s tím dokázaly 
vypořádat díky finančním příspěvkům 
od svých zřizovatelů, situace v jednot-
livých zemích se však liší a řada sou-
kromých muzeí na programy tohoto 
typu vůbec nedosáhne. 

orgánů i samospráv na katastrofální 
podmínky, jimž musí muzejní insti-
tuce a jejich pracovníci někde čelit. 

Sekretariát v Paříži ve spolupráci 
s našimi odbornými komisemi a další-
mi partnery zpracovává pokyny a me-
todiky pro mnoho oblastí muzejní prá-
ce: Od konzervátorské péče o sbírky 
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Na druhé straně můžeme najít 
i určitá pozitiva spočívající zejména 
v urychlení změn, které ostatně probí-
haly již před krizí. Různé formy lock-
downu napomohly digitalizaci sbírek 
a vzniku online iniciativ, které výrazně 
zvýšily dostupnost kultury. Muzea si 
budují kapacity pro moderní postupy 
stávajících činností a experimentují 
i s novými formami komunikace s ve-
řejností. Jasně to dokazuje, jak je náš 
sektor houževnatý a dynamický. Je 
však důležité zdůraznit, že uvedená 
transformace je možná a udržitelná 
pouze za předpokladu vydatné veřejné 
podpory od příslušných strategických 
orgánů. 

Mohla by nějak pandemie nepříznivě 
ovlivnit proces přípravy nové definice 
muzea? 
ICOM spustil další fázi procesu její 
tvorby koncem roku 2020, tentokrát 
s novou, vysoce participativní metodi-
kou. V této fázi konzultujeme se všemi 
komitéty, mezinárodními komisemi, 
regionálními aliancemi a přidružený-
mi organizacemi klíčová slova a kon-
cepty. Zatím je příliš brzy, abychom 
dokázali předvídat, zda současná kri-
ze nějak ovlivní směr, jímž se budou 
výsledky našich snah ubírat. Podle 
plánů ICOM má být nová muzejní 
definice projednána a schválena na 
valném shromáždění v Praze v srpnu 
2022. 

Co v současné fázi pandemie považu-
jete z hlediska správy muzejních sbírek 
za nejdůležitější? 
Jen málo pozorovatelů si uvědomuje, 
že muzea představují výzkumná cent-
ra a interdisciplinární laboratoře, kte-
ré experimentují s technologickými, 
vědeckými, manažerskými a kultur-
ními inovacemi. Když začala nouzová 
situace, muzejní instituce musely čelit 
dosud nevídané hrozbě. Celosvětová 
síť odborníků však během několika 
týdnů dokázala vypracovat, publiko-
vat a uvést do praxe nové standardy 
řízení rizik. Navzdory lockdownu se 

jim podařilo zajistit adekvátní péči 
pro muzejní sbírky i budovy a udr-
žet pod kontrolou bezpečnost, klima-
tické podmínky, technické vybavení 
a ochranné zabezpečovací systémy. 
Pracovníci muzeí dokážou dělat zá-
zraky. Pandemie také ukázala potřebu 
ještě větší míry pokroku. Hygienické 
normy, které musíme zaručit pro ve-
řejnost a zaměstnance, vyžadují zá-
sadní technický rozvoj, a to jak nyní 
během krize, tak v době, kdy se bude-
me vracet do „normálu“. 

Muzea by měla provést zásadní 
organizační změny, věnovat se ino-
vativním expozicím a interaktivním 
aktivitám, aktualizovat své monito-
rovací systémy a zavádět sofistikované 
rezervační platformy, aby byla schop-
ná přerozdělovat návštěvníky v čase 
a prostoru, případně i v součinnosti 
s dalšími institucemi v okolí. 

Lze dobu uzavření muzeí považovat za 
vítanou přestávku umožňující změnu 
přístupu ke sbírkám?
Jsem přesvědčen, že nyní máme sku-
tečně příležitost prozkoumat skrytý 
potenciál muzejních sbírek a způsoby 
jejich prezentace. V posledních letech 
jsme zaznamenali tendence hledat 
nové přístupy a inovativní způsoby 
budování vazeb mezi sbírkami a ve-
řejností. Stalo se to i tématem Me-
zinárodního dne muzeí v roce 2018, 
v němž jsme se zaměřili na podporu 
digitalizace a začlenění multimediál-
ních a sociálních médií do tradičních 
výstav a dalších programů. Pandemie 
tento trend samozřejmě dále posílila, 
protože muzea na celém světě se snaží 
zůstat v kontaktu se svým publikem 
a pokračovat v poslání naplňovat ve-
řejné služby i v situaci, kdy mají za-
vřeno. 

Muzea by měla reflektovat aktuální té-
mata a rovněž vyvracet dezinformace. 
viděl jste nějakou virtuální prezentaci, 
která by se zaměřila na vysvětlení, co 
je to epidemie, jak se šíří, jak funguje 
očkování, atd.?

Vzniklo několik iniciativ podporují-
cích vědeckou obec v jejím úsilí o sdě-
lování poznatků o pandemii i  vak-
cínách. K dobrým příkladům patří 
série webinářů Outbreak: Epidemics 
in a Connected World (Šíření nákazy: 
Epidemie v propojeném světě), při-
pravená Národním přírodovědným 
muzeem – Smithsonian Institution, 
nebo vzdělávací videa na Facebooku 
z mexického muzea Universum.

Co jste považoval za nejnáročnější úkol 
v rámci přípravy generální konference 
ICoM v Miláně v roce 2016? 
Pořádat generální konferenci je dob-
rodružství – náročné, ale mimořád-
ně obohacující. Příprava probíhá 
v  pětiletém projektovém cyklu za-
hrnujícím fáze kandidatury, voleb, 
budování vztahů, plánování a vlastní 
realizace. Dohromady to představuje 
složitou mozaiku, v níž se musí syner-
gicky uplatňovat politické, strategic-
ké a manažerské schopnosti. Lze-li 
konferenci ICOM v Miláně označit 
za úspěšnou, je to díky cílevědomé-
mu organizačnímu týmu s interdisci-
plinárními znalostmi a vynikajícím 
pracovním nasazením, který směřo-
val k jasnému cíli: Uspořádání této 
velkolepé akce v Itálii mělo přispět 
k posílení role našeho oboru v rámci 
mezinárodní profesní komunity. A to 
se nám myslím podařilo. Jako předse-
da organizačního výboru jsem musel 
převzít roli dirigenta orchestru. Snad 
nejobtížnějším aspektem bylo nalézt 
správný takt pro každého člena sou-
boru. Nemohu popřít, že jsem zažil 
i několik bezesných nocí, ale vidět, 
jak se Milán na týden stává srdcem 
a mozkem světového muzejnictví, pa-
tří k největším profesním satisfakcím 
v mém životě. 

Jaký je dle vašeho názoru hlavní cíl ge-
nerálních konferencí ICoM? 
Účast na takové akci představuje 
z osobního i odborného hlediska je-
dinečnou zkušenost. Člověk může bě-
hem několika dní poznat tisíce kolegů 
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roZhoVor

ceny GlOria Musaealis
Muzejní výstava / publikace / počin roku 2020

slavnostní vyhlášení výsledků 

XiX. ročníku národní soutěže muzeí
čtvrtek 17. června 2021 od 14 hodin
smetanova síň obecního domu, nám. republiky 1090/5, praha 1

více na http://www.gloriamusaealis.cz

národní zahájení Festivalu muzejních nocí
18. června 2021, Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

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 pláno-
vání, přípravu a realizaci akcí v muzeích a galeriích PRoDLouŽEn. Letošní ročník FMn proto bude probíhat v DELŠíM 
ČaSovÉM ÚSEku, a to ve dnech 14. května až 19. září 2021. 

Další místa se mohou k xVII. ročníku festivalu připojit, a to tím, že se zaregistrují se svou Muzejní nocí na společném 
informačním serveru na http://www.muzejninoc.cz. stačí vyplnit elektronickou přihlášku na webu kampaně.

a kolegyň z celého světa, vyměňovat si 
s nimi nápady a zkušenosti, budovat 
projekty a sítě kontaktů, navazovat 
nové vztahy. Generální konference 
znamená však mnohem víc. Celosvěto-
vý kongres odborníků provází veletrh 
představující nejnovější inovace, ale 
také participativní procesy a institu-
cionální debaty, během nichž se na 
následující tři roky formulují zásady 
fungování ICOM a jeho členů.

Mezinárodní rada muzeí oslaví 
letos v listopadu 75. výročí svého za-
ložení. Muzejní sektor byl v průběhu 
let vystaven těžkým zkouškám, ať už se 
jednalo o globální konflikt či nynější 
pandemickou krizi. Pokud ICOM pro-
kázal schopnost čelit těmto okolnos-
tem, je to mimo jiné i tím, že dokázal 
využít svých generálních konferencí 
k upevnění vlastní pozice. 

Generální konference ICoM v roce 
2022 v Praze v době postcovidové se 
bude bezpochyby výrazně odlišovat od 
těch předcházejících. Jak to vidíte?
Hluboké krize, jako je ta, kterou 
vyvolal covid-19, způsobují změnu 
paradigmat, převrácení perspektiv, 
urychlení probíhajících procesů, což 
nevyhnutelně vede k hledání nových 
alternativ. A týká se to samozřejmě 
i generální konference ICOM. První 
kongres se konal v Paříži v roce 1948. 
Od té doby se jich uskutečnilo v nej-
různějších částech světa celkem 25. 

Český výbor ICOM, který se od-
vážně chopil výzvy zorganizovat příští 
trienále, má teď obrovský a bezpre-
cedentní potenciál. Po dvou letech 
od vypuknutí koronavirové krize to 
bude první setkání světového spole-
čenství pracovníků z muzeí i dalších 

oblastí kulturního dědictví, kde bude 
možné vyhodnotit dopady pandemie 
na tento sektor a navrhnout cestu 
k jeho obnově. Nové organizační ná-
roky, jimiž covid-19 podrobuje velké 
mezinárodní akce, lze také uchopit 
jako jedinečnou příležitost k inkluzi: 
Nejen, že do Prahy přijedou muzej-
níci z celého světa, ale hlavní město 
ČR se může prostřednictvím tech-
nologií naopak vydat do všech koutů 
naší planety! 

Žádná generální konference do-
sud nestála před tak složitou situací. 
Ústředí ICOM poskytuje Českému 
výboru plnou podporu. Nehledě na 
to, jakou bude mít nakonec setkání 
podobu, umožní všem delegátům, aby 
společně a v duchu hodnot ICOM 
oslavili tento svátek muzeí a muzej-
nictví!
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Účlk FF Mu

V Dietrichsteinském paláci v Brně, 
v původních prostorách kavárny 

Aero, se nacházela někdy otevřená, 
jindy skrytá, ani velká, ani malá, ani 
útlá, ani tlustá, ani dlouhá, ani krát-
ká, prostě výstava tak akorát. Mluvím 
o prezentaci kramářských písní, vznik-
lé ve spolupráci MZM, týmu řešitelů 
grantového projektu Kramářské pís-
ně v brněnských historických fondech 
a dalších paměťových a vzdělávacích 
institucí i soukromých osob. Autorkou 
instalace byla Jana Poláková, spolu 
s kolektivem z MU a MZM. 

Při vstupu do výstavy, která probí-
hala ve dnech 4. září 2020 až 7. března 
2021, zaujal pozornost knihařský lis. 
Byl jsem zvědavý, jak si organizátoři 
poradili s jejím tematickým rozvrže-
ním a uspořádáním na omezeném pro-
storu tří nevelkých místností. A můžu 
říci, že se mi zvolený přístup líbil. 
Téma kramářských písní bylo ucho-
peno z pozice literární a společenské, 
přičemž obě roviny se umně prolnuly 
do až plastického znázornění prostře-
dí, ve kterém vznikaly. Mordy na sto 
způsobů, krádeže a defraudace, bída, 
děsy a běsy, Prusko-rakouská válka, 

randíčko v sádku, láska vyslyšená i ne-
vyslyšená, bafání a šňupání tabáku, ti-
chý pohřeb, dítě mrtvé, nalezené nebo 
odložené, atd., byly doplněny o stručný 
exkurz do procesu tisku. Kompozice 
využila v plné míře možnosti vitrín. 
Mezi exponáty nechyběla dýmka i do-
bové módní doplňky, harfa, flašinet, 
tiskařské náčiní a samozřejmě kra-
mářské písně (svázané, nerozřezané, 
jednotlivé kusy). Panely srozumitelně 
představily jejich skládání, motivické 
a tematické ukotvení, přednes, jazyko-
vědné a muzikologické atributy, až po 
„soumrak“ tohoto média na přelomu 
19. a 20. století. Návštěvníci byli kon-
frontováni s pojmy jako štoček, špa-
líček, typografické sázítko, antikva, 
fraktura, švabach, rubrika, virgule, 
incipit a dekor. Stručně a výstižně, vý-
stava byla rájem pro knihomila v kaž-
dém věku. Její putovní verze (na ban-
nerech) ji snad ostudu neudělá.  

Jako doprovodný materiál byl vy-
dán v tištěné i elektronické podobě 
katalog. Je rozdělen do dvou, resp. tří 
částí. První tvoří texty orientované na 
aspekty spojené s kramářskými písně-
mi. Jednotlivé kapitoly pojednávají 

o jejich žánrovém vymezení, o historii 
v českých zemích a evropském kontex-
tu, muzikologické stránce a tematické 
struktuře, o způsobu tisku, materiá-
lech, druzích písma a jejich užívání. 
Zjednodušeně se jedná o rozpraco-
vané informace z výstavních panelů. 
Druhý oddíl je věnován vybraným ar-
tefaktům. U písní jsou texty zaměřené 
převážně na jejich genezi, u ostatních 
předmětů je popsán jejich vztah ke 
kramářskému prostředí. Například 
u lisu je definován význam knihtisku, 
proces tištění a podoba archů; u ku-
řáckých potřeb jsou popsány způsoby 
užívání tabáku (kuřivo a šňupadlo) 
a jeho skladování, rozdíly mezi dým-
kami, čibuky a fajfkami. Poslední částí 
publikace je seznam písňových prame-
nů a literatury, což je úžasná věc pro 
každého nejen začínajícího badatele.

Z výstavy jsem měl příjemný, sko-
ro nostalgický pocit. Katalog předsta-
vuje srozumitelné pojednání o povaze 
jednoho socio-kulturního fenoménu 
s  jen těžko docenitelným soupisem 
primární i sekundární literatury. 
Mám k němu ale dvě malé výtky. Ka-
pitola Kramářské písně jako evropský 
fenomén působí kvůli omezenému pro-
storu zbytečně zkratkovitě a trochu 
encyklopedicky (rozsah cca tří stran 
není při tak rozsáhlém tématu závi-
děníhodný). Druhá poznámka se týká 
formátování popisků u obrázků, které 
mohlo být pro lepší orientaci i z este-
tického hlediska jednotné.
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30 let romského muzea
Petra sVObOdOVá
MuZeuM roMské kultury

200 let českého MuZejnIctVí

Myšlenka vzniku romského 
muzea nebyla na přelomu 

80. a 90.  let 20. století žádnou no-
vinkou. O jeho založení se snažil už 
Svaz Cikánů-Romů, který působil 
v letech 1969–1973 jako vůbec první 
oficiálně uznaná romská organizace 
u nás. Už v této době se dokumentač-
ní, sbírkotvorné a výstavní aktivity 
koncentrovaly v Brně, jež bylo jako 
místo působení vzdělaných osobností 
usilujících o emancipaci Romů (Ho-
lomkové a Danielové) zvoleno za sídlo 
Svazu. Především díky Bartoloměji 
Danielovi (1924–2001) začaly tyto 
snahy nabývat konkrétních podob. Na 
počátku 70. let proběhly první terénní 
výzkumy na Slovensku zaměřené na 
život v romských osadách a tradiční 
řemesla, zejména kovářství. V impro-
vizovaném depozitáři byly shromáždě-
ny první cenné předměty a další doku-
mentace týkající se historie a kultury 
Romů. V říjnu 1970 byla v Brně zor-
ganizována výstava „Romáňi Harťi-
káňi búti – Romské kovářství“, další 
byla plánovaná na rok 1973 v Praze. 
K její realizaci, ani k založení muzea 
pro vynucené ukončení činnosti Svazu 
v březnu 1973 už nedošlo. Některé ze 
shromážděných artefaktů byly předá-
ny do Etnografického ústavu Morav-
ského zemského muzea, v roce 1992 
se pak staly základem sbírek nově 
založeného Muzea romské kultury 
(MRK).   

Společnost pro vybudování MRK 
byla registrována dne 7. dubna 1991. 
Zakládajícími členy byli promovaný 
historik Bartoloměj Daniel, etnolož-
ka Eva Davidová, politik, publicista 
a aktivista Karel Holomek a jeho dce-
ra, historička Jana Holomková (pro-
vdaná Horváthová). Jednou z hlav-
ních náplní MRK byla od počátku 

sbírkotvorná, dokumentační a  vý-
zkumná činnost, která se zaměřila 
na záchranu dokladů duchovní i ma-
teriální kultury Romů, a to nejen na 
území bývalého Československa, ale 
i jinde v Evropě.

V roce 2005 se změnil statut Mu-
zea romské kultury z obecně prospěš-
né společnosti na stávající státní pří-
spěvkovou organizaci. Díky podpoře 
Ministerstva kultury mohlo muzeum 
rozvinout celé spektrum aktivit. Ve 
stejném roce byla otevřena první část 
stálé expozice, která byla jako celek 
zpřístupněna v roce 2011 pod názvem 
Příběh Romů.  

Sbírka MRK je zapsána v CES. 
Obsahuje cca 30 tis. předmětů a je 
členěna do 4 podsbírek. Muzeum 
spravuje fondy tradičních řemesel, 
profesí a zaměstnání, typů obydlí, 
vybavení interiéru, oděvu a šperku, 
výtvarného umění, písemného ma-
teriálu, plakátu a pozvánek, audio-, 
foto- a videodokumentace, ohlasů kul-
tury Romů v kultuře majoritní a sebe-
dokumentace MRK. Pro zájemce je 
k dispozici specializovaná romistická 
knihovna.

Instituce se věnuje ediční a pub-
likační činnosti. V roce 1992 byla za-
hájena nepřetržitá řada Bulletinu Mu-
zea romské kultury, který se posléze 
proměnil v  recenzované periodikum. 
Kromě toho vydává MRK odbornou 
a populárně naučnou literaturu, ob-
razové a zvukové nosiče. K prezentaci 
také slouží katalogy sbírkových fondů 
(např. výtvarného umění, řemesel či 
textilu a šperku). 

Krátkodobé výstavy pořádá mu-
zeum od počátku svého působení. 
Nejprve se realizovaly ve spolupráci 
s jinými institucemi, po získání bu-
dovy na Bratislavské ulici se konají 

většinou zde (budovu poskytlo Měs-
to Brno za finančního přispění státu 
v roce 2000). 

MRK realizuje i řadu kulturních 
a vzdělávacích aktivit, např. filmové 
večery, koncerty, divadelní představe-
ní, autorská čtení, atd. K nejnavštěvo-
vanějším patří akce v rámci Brněnské 
muzejní noci.

Muzeum navazuje na činnost 
Svazu Cikánů-Romů  také svým za-
měřením na téma holokaustu Romů 
a Sintů za 2. světové války. Soustavně 
se věnuje výzkumu a připomínání to-
hoto období a od roku 2018 je správ-
cem památníků na místech perzekuce 
a genocidy v Hodoníně u Kunštátu 
a v Letech u Písku.

Výročí 30 let si MRK připome-
ne temporální výstavou unikátního 
fotografického díla manželů Carreto-
vých, kteří zachycují život evropských 
Romů a Sintů již několik desetile-
tí. Mezinárodní den Romů bude ve 
znamení bohatého online programu, 
včetně zahájení 2. série muzejních 
podcastů, tentokrát na téma Veliká-
ni jako spojující články. V roce 2021 
bude vydán druhý díl v Národní sou-
těži muzeí Gloria musaealis oceněné 
publikace Amendar: Pohled do svě-
ta romských osobností. Kromě toho 
připravujeme atraktivní prezentaci 
vybraných sbírkových předmětů. Vr-
cholem pak bude obsáhlá kniha na-
zvaná „…to jsou těžké vzpomínky“, 
která završí vzpomínkový triptych 
paměti holokaustu Romů a  Sintů 
(na toto téma již vzniklo písňové CD 
a filmové DVD). Oslavy vyvrcholí na 
podzim slavnostním udílením každo-
roční Ceny Muzea romské kultury. 
MRK dále plánuje otevření stálé ex-
pozice v Hodoníně u Kunštátu a de-
molici vepřína v Letech u Písku, na 
niž je navázána výstavba památníku 
holokaustu Romů a Sintů. Pokračují 
také přípravy na otevření specializo-
vaného Centra Romů a Sintů v Praze. 
Více informací o projektech se dozvíte 
na webových stránkách  http://www.
rommuz.cz.
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ZápIs Ze ZAsedání senátu AMG

Zápis z jednání senátu aMG 
konaného mimo zasedání dle 
§ 19 zákona č. 191/2020 sb., 
v platném znění 
ve dnech 12.–26. března 2021

celkem hlasovalo per rollam: 39 z 54 členů senátu AMG s hlasem rozhodovacím

statutární orgán Asociace muzeí a galerií 
české republiky, z. s., jímž je Mgr. Irena 
chovančíková, předsedkyně AMG, roz-
hodl, že senát AMG proběhne ve dnech 
12.–26. března 2021 vzdáleně pomocí 
elektronického hlasování (písemnou for-
mou), a to v důsledku omezení souvise-
jících s pandemií koronaviru. Možnost 
jednání senátu AMG mimo zasedání 

vyplývá ze zákona č. 191/2020 sb., 
v platném znění. členové senátu AMG 
hlasovali per rollam na základě pravidel 
stanovených Jednacím řádem Senátu 
AMG konaného mimo zasedání, který byl 
vydán dne 12. března 2021. Z důvodů 
nestandardního způsobu konání senátu 
AMG byly na programu pouze body, je-
jichž projednání nesneslo odkladu. senát 

AMG byl svolán dne 12. března 2021 na 
základě odeslání pozvánky spolu s ná-
vrhem usnesení k  jednotlivým bodům 
programu, vč. všech podkladů potřebných 
k jednání. ty byly zároveň zveřejněny na 
webových stránkách AMG na http://
www.cz-museums.cz v sekci – Orgány 
AMG – Senát AMG. Vyplněný Návrh 
usnesení z jednání Senátu AMG kona-
ného mimo zasedání bylo třeba zaslat 
elektronicky na sekretariát AMG, a to 
nejpozději do 26. března 2021. senát 
AMG byl usnášeníschopný, neboť se jej 
zúčastnila nadpoloviční většina všech 
členů (39 členů s hlasem rozhodovacím). 
usnesení dvou členů s hlasem rozhodo-
vacím musela být vyřazena pro nespl-
nění podmínek daných Jednacím řádem 
Senátu AMG konaného mimo zasedání. 
Výsledky hlasování a všechny doprovodné 
materiály jsou k dispozici na sekretariátu 
AMG a byly také rozeslány všem členům 
senátu AMG.

senát aMG schválil:
1. Změnu jednacího řádu AMG – přílohu č. 3 – Výše členských příspěvků a zařazení řádných členů AMG do kategorií 

příspěvků v roce 2021 (pro 39, proti 0, zdržel se 0).
2. přijetí nových řádných a individuálních členů AMG:  

A. Muzeum paměti xx. století, z. ú. (pro 36, proti 1, zdržel se 2);  
B. národní technická knihovna (pro 36, proti 0, zdržel se 3);  
c. severočeská galerie výtvarného umění v litoměřicích, p. o. (pro 39, proti 0, zdržel se 0);  
d. Městské muzeum a galerie nepomuk (pro 36, proti 0, zdržel se 3);  
F. Mgr. jana Militká (pro 34, proti 1, zdržel se 4).

3. Vyloučení individuálních členů pro dlouhodobé neplacení členských příspěvků dle § 5 odst. 3, písm. a) stanov AMG:  
A. Mgr. Věra doležalová (pro 36, proti 0, zdržel se 3);  
B. petr tybitancl (pro 38, proti 0, zdržel se 1).

senát aMG neschválil:
1. přijetí nových řádných a individuálních členů AMG:  

e. Muzeum lidových krojů z čech, Moravy, slezska a slovenska (pro přijetí 7, proti 21, zdržel se 11).

V praze dne 29. března 2021 zapsala

IREna CHovanČíková
předsedkyně AMG

usnesení z jednání senátu aMG konaného mimo zasedání 
dle § 19 zákona č. 191/2020 sb., v platném znění ve dnech 
12.–26. března 2021
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ZápIs Ze ZAsedání senátu AMG

Zpráva o činnosti exekutivy aMG 
pro senát aMG

od posledního zasedání senátu AMG, 
které proběhlo dne 17. září 2020, se 
exekutiva AMG sešla celkem čtyřikrát 
(21.  října 2020, 1. prosince 2020, 
29. ledna 2021, 5. března 2021). Z dů-
vodu stále nepříznivé situace se jednání 
od 1. prosince 2020 uskutečňují v online 
prostředí. 

Jednání se zástupci Mk čr 
v souvislosti s koronavirovou 
krizí
Během října a listopadu 2020 probíhala 
řada videokonferencí s ministrem kultury 
i s ministrem zdravotnictví, jež se týkala 
protiepidemických opatření pro kulturní 
sféru. dne 16. prosince 2020 zaslala 
AMG dopis Mk čr v souvislosti s aktuál-
ním děním kolem uzavření muzeí a galerií, 
resp. s ohledem na vyjednané výjimky pro 
některé výstavy se zahraničními výpůjčka-
mi. upozornila také na potřebu zvolit rov-
ný přístup ke všem organizacím bez ohle-
du na jejich zřizovatele, a to i vzhledem 
ke kompenzacím. situace soukromých 
subjektů je přitom patová. na základě 
odpovědi Mk čr obsahující informaci 
o přípravě nového dotačního programu 
CovID–kultura byli členové senátu 
AMG vyzváni ke spolupráci při zpraco-
vání podkladů za oblast muzejnictví. 
stanovisko AMG bylo předáno Mk čr. 
Zasláno bylo i uZs čr, která požádala 
o shrnutí zkušeností s čerpáním prostřed-
ků z dosud vypsaných programů. Materiál 
byl poskytnut také zástupcům rG čr 
a čV IcoM. AMG identifikovala hlavní 
problémy, se kterými se muzejní instituce 
aktuálně potýkají. snižování finančních 
prostředků (dotační tituly, každoroční 
příspěvky na provoz) může vést k nežá-
doucímu omezování jejich činností, s čímž 
souvisí i udržení pracovních míst v oboru. 
je proto nutné vytvořit adekvátní podporu 
Mk čr pro plnění povinností vyplývají-
cích ze zákona č. 122/2000 sb., resp. 
dalších předpisů. dne 11. ledna 2021 se 

uskutečnilo online setkání k aktualizaci 
tabulky PES. V rámci jednání s Mk čr 
i MZ čr zástupci AMG opakovaně upo-
zorňují na skutečnost, že muzejní orga-
nizace jsou schopné zajistit bezpečný 
provoz pro své návštěvníky s dodržením 
všech potřebných hygienických nařízení. 
dne 22. ledna 2021 proběhlo online se-
tkání ohledně přípravy III. výzvy CovID–
kultura. předmětem byla jednorázová 
podpora pro osVč (umělecké profese). 
V hodnotitelské komisi tohoto programu 
je i členka exekutivy AMG phdr. sylva 
dvořáčková. Mk čr připravuje Iv. výzvu 
pro nestátní muzea a galerie a veřejně 
přístupné památkové objekty, jejíž ná-
vrh byl projednáván v rámci online setkání 
dne 24. února 2021. stanovisko AMG 
s upřesněním počtu oprávněných žadate-
lů na straně muzeí a galerií bylo obratem 
předáno Mk čr. 

legislativní aktivity aMG 
dne 17. prosince 2020 proběhla online 
veřejná konzultace týkající se přípravy 
Státní kulturní politiky na léta 2021–
2025+. na programu bylo představení 
5 hlavních cílů tohoto materiálu a de-
bata nad konkrétními opatřeními a je-
jich naplňováním. exekutiva požádala 
o připomínkování předložených tezí členy 
senátu AMG. náměty budou zpracovány 
do souhrnného stanoviska za obor muzej-
nictví. od podoby Státní kulturní politiky 
se bude odvíjet návrh koncepce rozvoje 
muzejnictví v ČR na léta 2021–2025. 

Workshop Mk čr pro přípravu nové 
muzejní legislativy se měl uskutečnit 
dne 4. listopadu 2020. V souvislosti s ak-
tuální situací byl znovu odložen. členové 
pracovní skupiny byli vyzváni k předlo-
žení příspěvků v písemné podobě. na 
základě zaslaných podkladů mělo Mk čr 
zpracovat souhrnný materiál a následně 
jej poskytnout tomuto poradnímu orgá-
nu k prostudování, což se však zatím 
nestalo. příspěvky za AMG zpracovali: 

phdr. Zdeněk kuchyňka („Proč potře-
bujeme zákon o muzeích a galeriích?”), 
phdr. luděk Beneš („Oblasti činností 
muzeí a galerií, které nejsou v tuto chvíli 
legislativně podchyceny”), phdr. Fran-
tišek Šebek („Registrace a akreditace 
muzeí”).

Ve dnech 22. září 2020, 8. října 
2020, 11. listopadu 2020 a 27. ledna 
2021 se uskutečnila společná setkání 
zástupců AMG a soM Mk čr nad ak-
tuálními tématy oboru muzejnictví, resp. 
k detailnějšímu projednání připravované-
ho návrhu koncepce rozvoje muzejnictví 
v ČR na léta 2021–2025. exekutiva zno-
vu předala Mk čr veškeré podklady týka-
jící se nejen legislativních otázek (právní 
materiál k účtování o sbírkách muzejní 
povahy, návrh koncepčního řešení vzdě-
lávání pracovníků muzeí a galerií, návrh 
na složení Oborové rady muzeí, podklady 
pro nový zákon o muzeích, vyhodnoce-
ní Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR 
na léta 2015–2020, návrh na úpravu 
dotačních titulů Mk čr s ohledem na 
překážky při čerpání prostředků ze strany 
muzeí a galerií). Zástupci AMG se podíle-
li na přípravě revize dotačního programu 
na Podporu expozičních a výstavních 
projektů. dle vyjádření Mk čr vyvstala 
při administraci jeho vyhlášení potřeba 
komplexnější odborné diskuze o navr-
hovaných změnách. Výzva k předkládání 
projektů pro rok 2021 byla tedy zveřej-
něna ve stávající podobě. jednání dne 
27. ledna 2021, které iniciovala AMG 
mj. z důvodu získání aktuálních informací 
k pozastavenému projektu elVIs, se tý-
kalo digitalizace a evidence muzejních 
sbírek. soM Mk čr ve spolupráci s cI-
teM připravilo dotazníkové šetření týka-
jící se aktuálního stavu vedení sbírkové 
evidence. přehled o využívaných progra-
mech se má stát podkladem pro koncepci 
rozvoje muzejnictví. AMG zašle Mk čr 
znovu upozornění na nezbytnost zabývat 
se koncepčním řešením problematiky di-
gitalizace spolu s návrhem na vytvoření 
pracovní skupiny. Využít by přitom bylo 
možné výstupy odborného panelu elVIs 
identifikující základní okruhy, kterým je 
třeba se věnovat. k dalšímu setkání dne 
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12. května 2021 od 13.00 hodin by měli 
být přizváni představitelé ntM (metodic-
ké centrum Mk čr) a rG čr.

soM Mk čr připravuje novelu vy-
hlášky č. 275/2000 Sb. k zásadám in-
ventarizace v reakci na nález nkÚ. návrh 
by měl být vytvořen během roku 2021 
v rámci Poradního sboru pro muzejní le-
gislativu (za AMG je členem phdr. Zde-
něk kuchyňka). náměty měli členové 
pracovní skupiny předložit do 5. února 
2021. AMG v této souvislosti podpo-
řila stanoviska rndr. jiřího Žalmana 
a phdr. dagmar jelínkové, že navrhovaná 
každoroční povinná inventarizace náhod-
ně vybraných evidenčních čísel z ces je 
pro muzejní instituce zbytečnou admi-
nistrativní zátěží a v mnoha případech 
není ani realizovatelná, případně může 
vést i k poškozování sbírkových předmětů 
s ohledem na citlivost materiálů, z nichž 
jsou vyrobeny. exekutiva AMG diskutovala 
také problematiku celkových inventariza-
cí, které měly být dle zákona č. 122/2000 
sb. ukončeny v roce 2020. s ohledem 
na aktuální epidemickou situaci pracuje 
mnoho zaměstnanců v režimu home office 
a je tedy otázkou, zda muzea a galerie 
stihly zrealizovat i povinné každoroční 
5% inventarizační penzum. AMG na tento 
fakt upozorní Mk čr s návrhem na mož-
nou výjimku v souvislosti s uzavřením mu-
zejních institucí v roce 2020, resp. 2021. 

V rámci příprav novely autorské-
ho zákona byla AMG požádána samo-
statným oddělením autorského práva 
Mk čr o upřesnění stanoviska týkají-
cího se čl. 8–11 směrnice ep a rady 
(eu) č.  2019/790 (rozšířená kolek-
tivní správa, díla nedostupná na trhu). 
návrh zákona, kterým se mění zákon 
č. 121/2000 sb., o právu autorském 
a o právech souvisejících s právem au-
torským bylo možné připomínkovat i přes 
uZs čr.

V období od 14. prosince 2020 do 
13. ledna 2021 bylo předloženo k při-
pomínkování šest připravovaných norem 
týkajících se nové zbraňové legislati-
vy. AMG uplatnila stanovisko k jedno-
mu z nich (nahrazení slova „exponát” 
za  „sbírkový předmět” s odkazem na 

zákon č. 122/2000 sb., o ochraně sbírek 
muzejní povahy).

dne 27. ledna 2021 se uskutečnilo 
online zasedání Sekce kultury uZS ČR. 
V rámci jednání byly schváleny priority 
sekce pro rok 2021 a byla projedná-
na příprava konference Kultura 2022, 
která by se měla konat v září 2021. na 
programu bude zhodnocení dotačních 
programů připravených pro kulturní seg-
ment v rámci koronavirové krize a iden-
tifikace zásadních dopadů pandemie na 
jednotlivé oblasti kultury (muzejnictví, 
knihovnictví, atd.). exekutiva se shodla, 
že kromě problematiky podpory muzeí 
a galerií by bylo vhodné otevřít i téma 
digitalizace. náměty budou detailně ře-
šeny na valné hromadě uZS ČR, která 
by měla proběhnout 11. května 2021 od 
10.00 hodin. uZs čr provedla dotaz-
níkové šetření k dopadům pandemie na 
zaměstnavatele a zaměstnance v oblasti 
školství, sociálních služeb a kultury. AMG 
přes uZs čr v uplynulém období připo-
mínkovala – novelu zákona o ochraně 
veřejného zdraví; daňový balíček vlády 
čr a zmírnění jeho dopadů na veřejné 
rozpočty a oblast kultury; novelu naříze-
ní vlády č. 567/2006 sb., o minimální 
mzdě, o nejnižších úrovních zaručené 
mzdy, o vymezení ztíženého pracovního 
prostředí a o výši poplatku ke mzdě za 
práci ve ztíženém pracovním prostředí; 
změnu nařízení vlády č. 341/2017 sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve 
veřejných službách a správě; novelu záko-
na č. 121/2000 sb., o právu autorském 
(problematika užití děl nedostupných na 
trhu); návrh ke změně usnesení vlády čr 
č. 408, o některých opatřeních k mini-
malizaci dopadů pandemie covid-19 na 
sektor kultury a využití nevyčerpaných 
prostředků v roce 2021; novelu zákona 
č. 2/1969 sb., o zřízení ministerstev a ji-
ných ústředních orgánů státní správy čr 
(úprava zápisu ze schůze vlády čr a jeho 
zveřejňování); návrh Národního plánu 
rozvoje sítí s velmi vysokou kapacitou.

Mediální kampaně aMG 
V roce 2021 se uskuteční XvII. ročník 
Festivalu muzejních nocí. exekutiva 

AMG kvůli stále nejasné situaci týkají-
cí se znovu otevření muzejních institucí 
schválila prodloužení konání akce. nový 
termín ve dnech 14. května až 17. září 
2021 byl stanoven s ohledem na možnost 
plánování, přípravu a realizaci jednotli-
vých Muzejních nocí. uzávěrka přihlášek je 
31. března 2021. Aktuální informace byly 
zveřejněny na webu a FB AMG. V pátek 
14. května 2021 by mělo v prostorách ji-
hočeského muzea v českých Budějovicích 
proběhnout národní zahájení festivalu. 
Akci udělili záštitu primátor statutárního 
města české Budějovice Ing. jiří svoboda 
a hejtman jihočeského kraje Mudr. Martin 
kuba, který je zároveň předsedou Ak čr. 
AMG získala na Pražskou muzejní noc 
neinvestiční dotaci hMp ve výši 150 tis. 
kč. termín xVIII. ročníku pMn byl před-
běžně stanoven na sobotu 11. září 2021.

kampaň Muzea a 20. století se 
v roce 2021 opět zaměří na téma „Střetá-
vání totalit s demokracií” a bude probíhat 
během celého roku. podstatou projektu je 
vzájemné provázání jednotlivých akcí, 
jež muzea a galerie pořádají. je možné 
přihlašovat programy spojené s výročí-
mi končícími na číslovku 1: 1921 (vznik 
ksč) – 1941 (příchod r. heydricha do 
prahy, zesílení perzekuce Židů) – 1951 
(politické procesy) – 1971 (razantní ná-
stup normalizace, uplatňování Poučení 
z krizového vývoje ve straně a společ-
nosti), atp. nově je možné prezentovat 
i online aktivity.

sekretariát AMG vzhledem k opě-
tovnému uzavření muzeí a galerií rozeslal 
výzvu k možnostem prezentace člen-
ských institucí na Serveru muzeí a ga-
lerií AMG a ve Věstníku AMG. jedná se 
o kalendárium akcí a výstav, vč. online 
aktivit, a také aktualizaci údajů v adre-
sáři muzeí a galerií ČR. na webu v sekci 
Dění v oboru mají členové AMG možnost 
prezentovat i další informace o své čin-
nosti. Všechny formuláře pro vyplnění 
jsou dostupné na http://www.cz-muse-
ums.cz. tématem letošního Mezinárod-
ního dne muzeí je „Budoucnost muzeí: 
Obnova a nové vize”.

AMG připravuje v souvislosti s 30. vý-
ročím svého vzniku projekt navazující na 
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kampaň „100 osobností českého muzej-
nictví“. první jednání k vytvoření Encyklo-
pedie muzejnictví, které se mělo usku-
tečnit dne 9. října 2020 na sekretariátu 
AMG, bylo z důvodu zhoršení epidemické 
situace zrušeno. nové datum prozatím 
stanoveno nebylo. encyklopedie by měla 
zahrnovat přehled muzeí a galerií v čr, 
přičemž u každé instituce by se zároveň 
prezentovaly s ní spojené významné 
osobnosti. AMG by tak na svém webu 
postupně vybudovala online databázi mu-
zejních organizací a představitelů oboru 
muzejnictví. členy pracovní skupiny pro-
jektu se stali: phdr. luděk Beneš (vedou-
cí), phdr. František Šebek, phdr. Zdeněk 
kuchyňka, Mgr. otakar kirsch, ph.d., 
Mgr. pavel holman a doc. phdr. pavel 
Šopák, ph.d.

od 1. ledna 2020 do 28. února 2021 
probíhal XIX. ročník národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis. do muzeí a ga-
lerií byla rozeslána výzva s informacemi 
o možnosti přihlásit i zajímavé online 
projekty. slavnostní vyhlášení výsledků 
xIx. ročníku, do kterého se přihlásilo cel-
kem 98 projektů (40 v kategorii Muzejní 
výstava roku, 33 v kategorii Muzejní pub-
likace roku, 25 v kategorii Muzejní počin 
roku), se mělo uskutečnit dne 19. květ-
na 2021 ve Smetanově síni obecního 
domu. Bohužel v rámci nově přijatých 
omezení a nemožnosti cestovat mezi 
okresy nestihla komise soutěže zhlédnout 
všechny přihlášené projekty, výjezdy byly 
ze strany Mk čr pozastaveny. termín 
ceremoniálu se pravděpodobně posune 
až do června 2021 a s ohledem na stáva-
jící situaci proběhne akce znovu v režimu 
bez diváků, pouze pro zástupce oceně-
ných institucí, vyhlašovatelů a partnerů. 
předávání bude opět streamováno na 
sociálních sítích AMG. Byly připraveny 
žádosti o mediální partnerství (čt, čro, 
propAMátky), žádosti o přidělení do-
tací Mk čr a hMp, žádost o převzetí 
záštity nad akcí radní hMp pro oblast 
kultury, památkové péče, výstavnictví 
a cestovního ruchu. technické muzeum 
v Brně odlije 3 ks trofejí, vč. jejich aktu-
alizace pro ročník 2020. Bylo podepsáno 
memorandum o spolupráci s agenturou 

Czechtourism. od 1. ledna 2021 běží 
jubilejní XX. ročník národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis. Bude třeba vy-
volat další jednání vyhlašovatelů soutěže 
kvůli projednání návrhu na změnu naří-
zení vlády č. 5/2003 sb., o oceněních 
v oblasti kultury udělovaných Mk čr. 
dne 25. ledna 2021 zemřel člen čest-
ného výboru soutěže ak. mal. Vladimír 
suchánek.  

Vnitřní chod aMG 
exekutiva se zabývala přípravou XIII. Sně-
mu aMG, který by se měl uskutečnit ve 
dnech 24.–25. listopadu 2021 v Mo-
ravské zemské knihovně v Brně. pokud 
pandemie koronaviru neustoupí ani v dru-
hé polovině roku 2021, bude se muset 
řešit způsob zasedání. členům AMG byl 
zaslán dopis s žádostí o spolupráci při 
přípravě podkladů pro jednání (náměty 
do Hlavních linií činnosti AMG na období 
let 2022–2024, návrhy do Kandidátní 
listiny pro volby do funkcí v Exekutivě 
AMG a Revizní komisi AMG pro období 
2022–2024, podněty ke změně stanov 
AMG). o pomoc s přípravou všech mate-
riálů byli požádáni i předsedové krajských 
sekcí AMG. Zejména návrhy na změnu 
stanov AMG je nutné předložit nejpozději 
do 30. června 2021. exekutiva připraví 
návrh úpravy řídících dokumentů AMG 
v souvislosti s možností hlasovat per 
rollam v době krize či nouzového stavu.

AMG byla zřízena datová schránka: 
cgzvhya. Informace jsou k dispozici na 
webových stránkách AMG. 

členové senátu AMG byli vyzváni 
k zaslání podkladů pro výroční zprávu 
aMG za rok 2020. termín byl stanoven 
do 28. února 2021. 

souhrnný materiál k 30. výročí vzni-
ku AMG, který připravuje z archivních 
dokumentů sekretariát AMG ve spolu-
práci s phdr. luďkem Benešem, bude 
publikován jako příloha Věstníku AMG 
č. 4/2021 (vyjde v srpnu 2021). doku-
ment se zároveň stane podkladem pro 
jednání xIII. sněmu AMG.

exekutiva AMG řešila v souvislos-
ti s  platnými opatřeními formu zase-
dání Senátu aMG. Vzhledem ke stále 

nepříznivé epidemické situaci bylo možné 
připravit jednání písemnou formou.

Vnější vztahy aMG 
dne 3. března 2021 proběhlo online ple-
nární zasedání čV IcoM. na programu 
jednání byla příprava Generální konfe-
rence IcoM 2022 v praze a návrh nové 
definice muzea. ÚAM FF Mu ve spolu-
práci s čV IcoM a AMG k tomuto tématu 
připravil online dotazníkové šetření (vy-
plnit je bylo možné do 7. března 2021). 
souhrnná zpráva o historii vývoje muzejní 
definice a výzva k zapojení se do přípravy 
její případné revize byla publikována ve 
Věstníku AMG č. 1/2021, resp. zveřej-
něna na webu a FB AMG. Ze získaných 
dat bude vygenerováno 20 klíčových po-
jmů, které budou odeslány sekretariátu 
IcoM do paříže. Výsledky průzkumu bu-
dou k dispozici na všech komunikačních 
kanálech AMG a dále diskutovány v šir-
ším odborném plénu. Ve Věstníku AMG 
č. 2/2021 by měl vyjít nejen k tématu 
nové definice, ale i k problematice fun-
gování muzeí během koronavirové krize 
rozhovor s prezidentem IcoM Albertem 
Garlandinim.

Generální zasedání Modrého štítu 
by se mělo uskutečnit ve dnech 1.–3. září 
2021 v upM, přičemž by mu měl ve dnech 
29.–31. srpna 2021 předcházet pracovní 
workshop v ntM. dne 16. října 2020 
proběhlo online setkání zástupců Mk čr, 
čkMŠ a upM týkající se financování akce. 
Mk čr chce poskytnout účelový příspě-
vek přímo do rozpočtu upM. Byla proto 
vytvořena smlouva o  spolupráci mezi 
upM a čkMŠ.

dne 10. prosince 2020 se kona-
lo plenární zasedání české komise pro 
unesco, na kterém byl mj. projednáván 
dopad pandemie koronaviru na oblast kul-
tury. společné online zasedání sekce pro 
kulturu a komunikaci a sekce pro životní 
prostředí čk pro unesco proběhlo dne 
13. ledna 2021. na programu jednání 
byl aktuální stav procesu rekodifikace 
stavebního práva. dne 17. února 2021 
se uskutečnil webinář čk pro unesco 
a poslanecké sněmovny pčr. k proble-
matice nové úpravy stavebního práva je 
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ZápIs Ze ZAsedání senátu AMG

neustále důležité vyzdvihovat fakt, že čr 
je především vázána platnými mezinárod-
ními úmluvami.

různé
Z důvodu vládních opatření musela být 
výuka ve Škole muzejní propedeutiky 
opět přerušena. přednášky se v tuto chvíli 
postupně přesouvají do jarních měsíců. 
do dvou paralelních tříd základního kur-
su ŠMp, které byly otevřeny ve školním 
roce 2020/2021, bylo přijato celkem 
47 studentů.

dne 25. listopadu 2020 se uskuteč-
nila V. online konference virtuální mu-
zeum na téma „Operační systém expozic 
jako odpověď na post(covid)ovou dobu”. 
sérii seminářů, které jsou pro muzejníky 
pořádány zdarma, od jara 2020 společně 
připravují AMG a AV MedIA, a. s. odka-
zy na záznamy jednotlivých setkání jsou 
k dispozici na webu AMG. V pořadí šestá 
konference se zaměří na problematiku 
bezpečnosti v expozicích. termín pro se-
tkání zatím nebyl stanoven. Aktuální in-
formace budou rozeslány do všech muzeí 
a galerií elektronickým Bulletinem, resp. 
Newsletterem AMG.

soM Mk čr požádalo o nominování 
zástupce AMG do komise pro výběrové 
řízení v roce 2021 dotačního progra-
mu Mk  čr na „Podporu expozičních 
a výstavních projektů”. exekutiva AMG 
navrhla phdr. sylvu dvořáčkovou. AMG 
byla také vyzvána k nominaci člena Ga-
ranční rady národní galerie v praze. do 
tohoto poradního orgánu ministra kultury 
a generální ředitelky nG byla jmenována 
předsedkyně AMG. Mgr. Irena chovan-
číková zastupovala AMG dne 26. února 
2021 ve výběrovém řízení na obsazení 
pozice ředitele/ky oblastního muzea pra-
ha-východ, p. o. Vedoucí odboru kultury 
a památkové péče krajského úřadu Ús-
teckého kraje požádal AMG o nominování 
2 zástupců a 1 náhradníka do výběrové 
komise pro obsazení pozice ředitele/ky 
regionálního muzea v teplicích, p. o., 
jež je od 1. ledna 2021 opět bez vedení. 
exekutiva navrhla za členy komise phdr. 
Zdeňka kuchyňku a Mgr. Václava houf-
ka, za náhradníka pak Ing. richarda M. 
sichu. 

V roce 2020 byl vydán druhý svazek 
názvosloví etnografických sbírek, věno-
vaný sbírkovým předmětům z prostředí 

školství (ve formátu pdF je k dispozici na 
webu AMG). Metodika je určena k volné-
mu šíření, vždy však s ohledem na pravidla 
vycházející z autorského zákona. publi-
kace byla v závěru roku distribuována do 
všech členských muzeí AMG.

Ve spolupráci s nIpos připravila 
AMG aktualizaci vysvětlivek ke static-
kému výkazu kult (Mk) 14-01. Meto-
dika byla upravena pro data sledovaná 
za rok 2020. nIpos poskytl AMG již 
také novou verzi výkazu pro rok 2021. 
Materiály jsou k dispozici na webu AMG 
v sekci Dění v oboru – Statistika muzej-
nictví. Vzhledem k přesunu řady aktivit 
do virtuálního prostoru chce skIp čr 
iniciovat vznik pracovní skupiny, která 
by se zabývala přípravou změny výkaz-
nictví v oblasti kultury. o zastupování 
AMG v rámci této platformy byl požádán 
phdr. František Šebek, který již podklad 
týkající se dané problematiky vypracoval 
pro nIpos.

Zpracovala dne 8. března 2021

anna koMáRková
Výkonná ředItelkA AMG

historie žen a genderová historie v teorii a praxi muzeí 
a archivů v české republice

Mezinárodní muzejní obec se nachází v procesu znovupromýšlení role muzeí v současné společnosti. návrh nové definice 
mj. klade důraz na diverzitu a rovný přístup ke kulturnímu dědictví. je však historie prezentovaná v muzeích, archivech 
a dalších paměťových institucích skutečně historií všech? reprodukují výstavy a samotné sbírky genderové stereotypy? 

Zaměříme se na otázky spojené se sbírkotvornou, prezentační, popularizační, vědecko-výzkumnou i edukační politikou. 
online workshop se bude soustředit na vztah mezi bádáním, teorií a praxí nejen v muzeích a archivech.

kontakt: 
phdr. jitka Gelnarová, ph.d., oddělení novodobých českých dějin národního muzea, e-mail: jitka.gelnarova@nm.cz
Mgr. hana krutílková, historické oddělení Moravského zemského muzea, e-mail: hkrutilkova@mzm.cz

národní muzeum a Moravské zemské muzeum
si vás dovolují pozvat na online workshop na téma

21. června 2021
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Jak šel čas 
s Vladimírem 
suchánkem

dne 25. ledna 2021 nás zaskočila smut-
ná zpráva o konci životní pouti Vladimíra 
suchánka. s muzejním světem jej pojila 
profese, upřímný zájem, milovaná žena 
a zároveň naše kolegyně Zita suchán-
ková a také Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis, neboť byl výrazným a ctěným 
členem jejího čestného výboru.

Vladimír suchánek pocházel z no-
vého Města nad Metují, kde se dne 
12. února 1933 narodil. studoval vý-
tvarnou výchovu na pedF uk u cyrila 
Boudy, karla lidického a Martina sal-
cmana, poté přešel na AVu, kde v roce 
1960 absolvoval v ateliéru užité grafiky 
profesora Vladimíra silovského.

jeho rozsáhlá tvorba si získala uzná-
ní a ocenění doma i v zahraničí. V počát-
cích své umělecké dráhy, kdy poznával 
pražskou periferii a krajinu, zaznamenal 
v desítkách kreseb dnes již neexistují-
cí motivy a zákoutí, následně je ztvárnil 
i pomocí různých grafických technik. jeho 
Mateřství a Dětský cyklus dokumentují 
závěr studijního období a počátky hledá-
ní vlastní cesty. V 60. letech 20. století 
se věnoval kolážím, strukturální grafice 
a monotypům, od 2. poloviny 60. let je 
patrný postupný návrat od abstrakce 
k figuraci. nejvíc jej proslavily barevné 
litografie, u nichž lze obdivovat nejen 
technickou dokonalost, ale především 
bohatství jeho vnitřního života. jejich 
zajímavým protějškem jsou kresby, ve 
kterých jako by se utvářely a nabývaly 
zárodečnou podobu mnohé motivy ná-
sledných grafických listů. 

uspořádal nespočet samostatných 
výstav v české republice i za našimi 
hranicemi. Zúčastnil se mnoha výstav-
ních projektů a mezinárodních bienále 
grafiky. V oblasti grafické ex libris patří 
k nejvýznamnějším tvůrcům, pro sbě-
ratele z celého světa jich vytvořil více 
než 300. u nás je znám i knižními ilu-
stracemi, včetně výtvarného zpracování 

bibliofilských tisků. Vytvořil více než dvě 
desítky návrhů poštovních známek. svými 
pracemi je zastoupen ve sbírkách těch 
nejvýznamnějších českých i zahraničních 
sbírkotvorných institucí a v řadě dalších 
veřejných i soukromých fondech.

Byl členem s. V. u. Mánes a sdruže-
ní českých umělců grafiků hollAr, kde 
byl v roce 1995 zvolen předsedou. peda-
gogicky působil v mezinárodním grafic-
kém centru v kasterlee v Belgii (1984), 
byl jmenován členem evropské akade-
mie věd a umění se sídlem v salzburgu 
(1997). Za svou tvorbu získal celkem 
27 významných cen. roku 2006 mu bylo 
uděleno státní vyznamenání Medaile Za 
zásluhy III. stupně. Byl čestným občanem 
nového Města nad Metují a Mariánských 
lázní.

Vedle výtvarného talentu oplýval na-
dáním hudebním a velkým smyslem pro 
humor. hrál spolu s dalšími umělci na 
klarinet v Grafičance, která vznikla na 
popud kamila lhotáka v roce 1972 pro 
zpříjemnění vernisáže pořádané k jeho 
šedesátinám. klasickou sestavu tvořili: 
Vladimír suchánek jako kapelník, jiří An-
derle, karel demel, jaroslav hořánek, jan 
A. pacák a jiří slíva, dalšími sympatizanty 
byli: Adolf Born, Albín Brunovský, ka-
mil lhoták, oldřich kulhánek a fotograf 

Miroslav hucek. kapela složená z úspěš-
ných výtvarníků byla raritou, swing v jejím 
podání bylo možné vidět a slyšet hlavně 
na zahájení vlastních výstav nebo na osla-
vách přátel.

Všichni, kdo jsme Vladimíra suchán-
ka znali, na něj budeme vzpomínat jako 
na neobyčejně charakterního a vzdělané-
ho člověka, pohybujícího se do vysokého 
věku po světě s nevšední noblesou a šar-
mem. obdivovali jsme jeho moudrost, 
měli jsme rádi jeho žertování, se Zitou 
tvořili nerozlučnou dvojici, v jejíž přítom-
nosti byla radost pobýt. čestný výbor Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis 
přišel o výraznou osobnost, ztratili jsme 
skvělého kolegu i přítele, bude nám chy-
bět. čest jeho památce!

IREna CHovanČíková

jsem přesvědčená, že Vladimír by měl 
radost, kdyby si přečetl, jak na něho mys-
líme. Věděl, že ho máme rády, on měl zase 
rád nás. „Grácie, ředitelky“, jak říkával. 
kamarádky jeho ženy Zity, se kterou se 
přátelíme od doby, kdy byla ještě ředi-
telkou třebechovického muzea betlémů. 
pátrám v paměti, kdy jsem se s Vladi-
mírem seznámila, a myslím, že to bylo 
v chebu. Musela bych zajít na půdu svého 
domu a dohledat korespondenci z mého 
tehdejšího působiště. určitě bych našla 
dopis kvůli přípravě a organizaci jeho vý-
stavy v chebském muzeu. dnes už si ani 
nepamatuji, proč k ní nakonec nedošlo. 
naše reálné setkání se uskutečnilo na 
jiné akci, kde hrál na klarinet v kapele 
Grafičanka. kontakt mi zprostředkoval 
grafik Milan kopřiva, jenž v té době žil 
v Mariánských lázních, ke kterým měl 
Vladimír velmi blízko. V roce 1956 se 
zde poprvé oženil a nějaký čas tu trávil 
se svojí rodinou. 

proběhlo mnoho dalších vernisáží 
a kulturních akcí, kdy už jsme věděly, že 
žije s naší kolegyní Zitou Zemanovou, 
později suchánkovou. na řadu přišly i le-
gendární exkurze s čV IcoM. společně 
jsme navštívili severní německo a Al-
sasko. „naše partička“ ředitelek a Vla-
dimír jsme vždy následovali harmono-
gram zájezdu a v závěru dne si zpravidla 
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vytvořili vlastní program vyplněný nejen 
gastronomickými zážitky. nemohli jsme 
vynechat ani obchodní zóny. Vladimír byl 
galantní „šarmér” s gentlemanským cho-
váním, vždy se o nás hezky staral. Myslím, 
že mu to i dělalo dobře. smích, dobrá 
nálada, humor a laskavost mu byly vlast-
ní. Během našich nákupních aktivit měl 
s námi obrovskou trpělivost. Byl takovým 
arbitrem elegance. I my jsme si k němu 
vytvořily díky jeho lidskému rozměru, pří-
stupu a pokoře úžasný přátelský vztah. 
Ze setkání v jeho domě na hradčanech 
za jeho i Zitiny nesmírné pohostinnosti 
zůstávají překrásné zážitky. 

před dvěma lety Městské muzeum 
v Mariánským lázních uspořádalo velkou 
výstavu Vladimírových ex libris, které do 
zdejších sbírek téměř všechny věnoval. 
další vernisáže zastavila pandemie. do 
„Mariánek“ se vracel, prožíval zde krásné 
chvíle nejen v mládí. často o nich vyprá-
věl a stal se i čestným občanem tohoto 
města. 

s potěšením na Vladimíra vzpomí-
nám. I doma, kde píši tuto glosu, se dívám 
na jeho grafiky. Vybavuji si jednu příjem-
nou návštěvu a opulentní večer s vytří-
beným jídlem a výborným vínem. jsem 
moc ráda, že jsem mohla poznat tohoto 
velikána české grafiky a milovníka života. 

Eva DIttERtová

s Vladimírem jsme se potkávali řadu let 
především od té doby, co se jeho part-
nerkou a poté manželkou stala naše ko-
legyně Zita. na kolokviích pořádaných 
AMG v české republice, kde při Zitiných 
příspěvcích zdatně poskytoval technickou 
podporu a správně pouštěl její prezenta-
ci, na studijních zájezdech do zahraničí, 
v praze na vernisážích a dalších spole-
čenských akcích různých muzeí, na které 
oba kolegiálně chodili, v roztockém mu-
zeu, kde Vladimír s Grafičankou spoluvy-
tvářel příjemnou a bezprostřední atmosfé-
ru. skladba Cizinec na pobřeží je a bude 
pro mě spojena s jeho skvělým sólem na 
klarinet. potkávali jsme se často i na pre-
miérách v pražských divadlech, protože 
Vladimír měl rád „kumštýře“ různých pro-
fesí. nezapomenutelná pro mě zůstanou 

setkání v jeho kouzelném domě na novém 
světě na pražských hradčanech. Vladi-
mír byl výborným společníkem, nejen 
vtipným, ale i pozorným. A protože měl 
moc rád Zitu, měl zřejmě rád i nás, Zitiny 
kolegyně a vždy se o nás skvěle staral. 
ráda vzpomínám na zájezdy, které pořá-
dal čV IcoM, zejména na ty do Alsaska 
(2009) a německa (2014). Měli jsme 
vynikajícího průvodce z Brna. utvořili 
jsme malou skupinku muzejnic (kromě 
mé maličkosti v ní byla eva dittertová, 
růženka Gregorová a Zita suchánko-
vá), která spolu s Vladimírem absolvovala 
větší část intenzívního programu s eru-
dovanými prohlídkami kostelů, klášterů 
a muzeí. V pozdějším odpoledni jsme 
se odpojili a usedli na zahrádku kavárny 
nebo restaurace nejlépe na náměstí toho 
kterého města. při sklence dobrého vína 
jsme pozorovali místní život a intenziv-
ně nasávali atmosféru. přitom jsme vedli 
hovory o všem možném a navzájem se 
ujišťovali, že právě toto poznání nám ide-
álně doplňuje obraz daného místa. nejen 
tato posezení a povídání s Vladimírem 
suchánkem zůstávají milou a krásnou 
vzpomínkou.

ZuZana StRnaDová

Zemřel evžen 
neustupný

dne 14. ledna 2021 zemřel evžen ne-
ustupný (*31. října 1933), jedna z nej-
větších osobností české archeologie uply-
nulých desetiletí. po celý svůj profesní 
život byl vědeckým pracovníkem Arche-
ologického ústavu AV čr v praze. patřil 
k mezinárodně uznávaným odborníkům 
a dokázal samostatně formulovat principy 
moderní archeologie, víceméně paralel-
ně s novými trendy v usA a v západní 
evropě. jeho práce zasáhly do širokého 
spektra témat (např. nové pojetí středo-
evropského eneolitu, vysvětlení počátků 
patriarchátu, zdokonalení radiokarbo-
nového datování, pravěká demografie, 

aplikace matematických a statistických 
metod, teorie sídelních areálů a mnoho 
dalších). Ve svých názorech však až do 
90. let 20. století zůstával v českoslo-
vensku takřka osamocený a z politických 
důvodů mu nebylo umožněno věnovat se 
pedagogické dráze. 

teprve v důsledku změn po roce 
1989 začala v jeho životě nová kapitola, 
s níž možná sám již ani nepočítal. hned 
na jaře 1990 se stal prvním porevolučním 
ředitelem Archeologického ústavu, a to 
na základě volby jeho vědeckými pracov-
níky. V této funkci se zasadil o ukonče-
ní neproduktivních terénních výzkumů 
(z důvodu racionálního „hospodaření“ 
s archeologickým dědictvím), vznik or-
ganizací archeologické památkové péče, 
zahájení programu letecké archeologie 
a rozvoj „nedestruktivního“ výzkumu 
krajiny a sídel. podílel se na vzniku tzv. 
Maltské konvence (1992) a založení 
evropské asociace archeologů (1994). 
V roce 1998 založil nové pracoviště, ka-
tedru archeologie na Západočeské uni-
verzitě v plzni, kterou pak sedm let vedl. 
Z této pozice dokázal vychovat velkou 
část mladé generace českých archeolo-
gů. V roce 2014 dostal cenu neuron za 
přínos světové vědě. 

evžen neustupný byl jedním 
z nemnohých odborníků, kteří byli schop-
ni vylíčit prehistorii jako logickou součást 
obecných dějin a ukázat přesvědčivě na 
její význam pro dnešní svět. kromě desí-
tek vědeckých prací o tom svědčí i jeho 
učebnice (neustupný, e. Lidé v dějinách. 
Pravěk pro 2. stupeň základní školy. 
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praha: Fortuna, 1995). Ve svých poz-
dějších statích se věnoval zejména vztahu 
mezi člověkem a artefakty a dokládal, že 
jde o jednu a tutéž podvojnou entitu, jejíž 
členy se vzájemně podmiňují. Z hlediska 
památkářské a muzejní činnosti jsou vý-
znamné i jeho teze o „druhé“ archeologii 
(neustupný, e. dvě archeologie. Acta 
historica et museologica Universitatis Si-
lesianae Opaviensis 5, 2000, s. 60–64), 
v nichž tvrdí, že archeologické prameny 
nelze redukovat jen na zdroj racionálního 
poznání, nýbrž že mají i povahu pamá-
tek, specifických součástí dnešního světa, 
které si jedinec osvojuje praxí, emocemi 
a imaginací. 

MaRtIn kuna

Odešla aranka 
součková-
daňková

dne 18. února 2021 nás navždy opustila 
Aranka součková daňková, výjimečná re-
staurátorka, členka rady komise konzer-
vátorů-restaurátorů AMG, od roku 2000 
vedoucí její středočeské sekce a rovněž 
koordinátorka její pracovní skupiny sklo, 
výrazná osobnost českého muzejnictví 

a v neposlední řadě i vstřícná a milá ka-
marádka.    

dlouhá léta působila v polabském 
muzeu v poděbradech, kde pečovala 
o historické a archeologické předměty 
z kovů, skla a keramiky a také o etno-
grafické sbírky. její profesní aktivity ale 
přesahovaly domovskou instituci. spolu-
pracovala s řadou muzeí a galerií, odbor-
nou skupinou pro dějiny skla při české 
archeologické společnosti AV čr, v. v. i., 
podílela se na praktické výuce studentů 
při zadávání a oponentuře semestrálních 
a bakalářských prací Ústavu skla a kera-
miky VŠcht v praze. Byla aktivní členkou 
komise kr AMG a účastnila se všech je-
jích akcí. V roce 2001 se stala zakládající 
členkou pracovní skupiny kovy, v rámci 
které byla později realizována publika-
ce Konzervování a restaurování kovů: 
Ochrana předmětů kulturního dědictví 
z kovů a jejich slitin. přispěla při formu-
lování profesního etického dokumentu, 
přednášela, vydala řadu svých prací. Ini-
ciovala zpracování knihy Sklo z arche-
ologických výzkumů: Manuál nejen pro 
archeology, jež je letos připravována do 
tisku v rámci širšího autorského kolektivu 
a stane se i jejím odkazem.     

Ztratili jsme skvělou přítelkyni, která 
nám bude všem moc chybět!

koLEGovÉ a koLEGyně  
Z koMISE konZERvátoRů- 

REStauRátoRů aMG

byl to její osud

phdr. Milena secká, csc. (1957–2021), 
nazvala jednu ze svých knih Byl to můj 
osud: Zápisky Josefy Náprstkové (2014). 
obě byly, i když každá jiným způsobem, 
spjaty s domem u halánků na Betlém-
ském náměstí v praze. 

I osudem Mileny secké se stalo ná-
prstkovo muzeum asijských, afrických 
a amerických kultur. do národního mu-
zea nastoupila v roce 1993. po studiu 
historie a etnografie na FF uk působila 

v Ústavu pro etnografii a folkloristiku 
AV čr, v. v. i., kde se zabývala výzkumy 
etnických procesů s akcentem na men-
šiny v českém pohraničí. osobně jsem 
ji poznala na chebsku, kde se věnovala 
rumunským reemigrantům v obci skalná. 
V náprstkově muzeu nejprve pracovala 
jako knihovnice, později se stala vedou-
cí knihovny, ve které se kromě knižních 
fondů nacházejí i ty neknižní. V archivu 
se začala více seznamovat s dokumenty 
rodiny náprstků. naplno se vnořila do 
studia o pestrém životě v domě u ha-
lánků. Zaujaly ji nelehké životy Anny Fin-
gerhutové a josefy náprstkové. ovšem 
láskou největší se jí stal Vojta náprstek. 
svá bádání o něm shrnula do publikace 
Vojta Náprstek: Vlastenec, sběratel, me-
cenáš. V roce 2011 přešla do sbírkového 
oddělení na pozici kurátorky podsbírky 
Náprstkův inventář, která obsahuje pře-
devším předměty, které se zachovaly po 
jeho rodině a jsou spjaty s historií domu, 
podnikáním i životem ve vinopalnické 
živnosti. jde o trojrozměrné artefakty, 
ale také desítky tisíc fotografií osob-
ností kulturního a společenského života 
v praze ve 2. polovině 19. století. Milena 
secká sbírku uspořádala a postupně od-
borně zpracovávala. je autorkou několi-
ka dalších prací a edic deníků hlavních 
představitelů rodiny náprstkovy. její po-
slední nedokončená monografie se týká 
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Ferdinanda pravoslava náprstka, kterou 
národní muzeum za pomoci kolegů vydá 
v roce 2021.

Byla nebývalou osobností s hlubo-
kými znalostmi o rodině náprstků. svým 
způsobem v tomto nenahraditelnou, vel-
kou popularizátorkou Vojty náprstka, jeho 
životních postojů, vizionářských myšlenek 
a „amerikánských“ nápadů, mezi které pa-
třily i ty na založení českého průmyslové-
ho muzea nebo zakoupení kostry velryby, 
která je dodnes návštěvnicky přitažlivým 
exponátem národního muzea. troufnu 

si říci, že bychom neměli tolik znalos-
tí o jeho osobě i dalších souvislostech, 
kdyby se Milena secká celoživotně ne-
věnovala výzkumu o zakladateli našeho 
muzea. pronesla desítky přednášek, a to 
i ve vzdálených koutech české republiky, 
účastnila se mnoha konferencí, publiko-
vala v časopisech a sbornících. s láskou 
pečovala o hrobku rodiny náprstků na 
olšanských hřbitovech. připravila více 
než 30 výstav a výstavek, přičemž posled-
ní z nich se uskuteční ve středočeském 
muzeu v roztokách u prahy. Iniciovala 

znovuoživení Amerického klubu dam 
(1996), jehož pětadvacetileté působení 
v novodobé historii náprstkova muzea si 
letos připomeneme. V roce 2011 obdr-
žela náprstkovu medaili za popularizaci 
vědy z rukou předsedy AV čr, v. v. i., 
jiřího drahoše. 

Milena secká zemřela po dlouhé 
těžké nemoci dne 14. března 2021. její 
úplnou bibliografii a zhodnocení její vě-
decké a popularizační práce chystáme na 
rok 2022, kdy by se dožila 65 let. 

Eva DIttERtová

ZpráVy

První výsledky 
dotazníku 
k definici muzea
LuCIE JaGoŠová / otakaR kIRSCH
kAtedrA unesco pro MuZeoloGII 
A sVětoVé dědIctVí / ÚAM FF Mu

turbulentní celospolečenské dění v mu-
zejní komunitě vyvolává intenzivní snahu 
adekvátně a koncepčně reagovat na aktu-
ální výzvy, které úzce souvisejí s potřebou 
opakovaně revidovat klíčový pojem mu-
zeum. V novější historii IcoM zvýšený 
zájem o dané téma vyústil v částečném 
rozšíření dřívějšího vymezení o nehmotné 
dědictví (2007). Generální konference 
v Miláně (2016) pak dala impuls k pří-
pravě nového znění definice, k jejímuž 
přijetí v kjótu (2019) nicméně nedo-
šlo. plán projednat tuto problematiku na 
příštím setkání IcoM v praze (2022) je 
doprovázen úsilím o průběžné podchyce-
ní názorů muzejní veřejnosti na národní 
úrovni s cílem dosáhnout výraznějšího 
konsensu a od samotného počátku zmír-
nit případné neshody při schvalovacím 
procesu. hlavní součástí má být před-
ložení 20 klíčových slov, které by měla 
definice obsahovat. 

přímou reakcí na tento požadavek ini-
ciovaný orgány IcoM byl e-dotazník ÚAM 
FF Mu a katedry unesco pro muzeologii 
a světové dědictví, který skrze 27 otázek 
zkoumá postoje ke stávajícímu vymezení 
muzea a jeho optimální podobě. distri-
buce dotazníku proběhla prostřednictvím 
webu, facebooku a e-mailové korespon-
dence realizátora výzkumu a jeho partnerů 
(čV IcoM, AMG), resp. dalších spolupra-
cujících institucí. Adresován byl zaměst-
nancům muzeí a galerií, pracovníkům stát-
ní správy a samosprávy, distribuován byl 
mezi akademické pracovníky, absolventy 
a studenty muzeologie a dalších oborů 
zastoupených v muzejních organizacích. 
první dílčí analýza shromážděných dat se 
soustřeďuje na rozkrytí základních údajů 
o respondentech, jejich postojů k meziná-
rodním definicím a shrnutí 20 klíčových 
slov do optimálního vymezení pojmu mu-
zeum. do šetření (únor–březen 2021) se 
zapojilo 499 dotazovaných. celkem 73 % 
tvořili zaměstnanci muzeí, a to především 
kurátoři a správci sbírek, zástupci ma-
nagementu a další odborné pracovní po-
zice. V jiné kulturní či paměťové instituci 
pracuje 5 % z nich, v akademickém pro-
středí 6 %, ve státní správě a samosprávě 
4 % a 2 % respondentů byli vysokoškolští 
studenti. Zbylé varianty působnosti vyka-
zovaly nižší zastoupení.

definici muzea můžeme vnímat 
v české muzejní komunitě jako téma živé 
a vzbuzující zájem. jen 5 % dotazovaných 
považuje za nedůležité tuto otázku řešit 
a 2 % na ni nemají žádný názor. celých 
72 % se přiklání ke stávající formulaci 
z roku 2007 jako k vyhovující podobě, 
resp. za určitých úprav jejího aktuálního 
znění. oproti tomu původní návrh z kjó-
ta má podporu 12 % respondentů, 6 % 
pokládá za akceptovatelné obě varianty 
definice a naopak 4 % považují obě za 
nevyhovující.

V dotazníku byl nabídnut výběr 
70 pojmů vygenerovaných převážně ze 
zkoumaných muzejních definic (2007, 
2019, národní legislativa), rozšířený 
o další výrazy ze současného muzeolo-
gického, sociologického a filozofického 
diskursu. relevanci jednotlivých slov 
hodnotili respondenti možnostmi ano 
– ne (počet kladných odpovědí nebyl 
omezen), přičemž chybějící a důležité 
mohli navíc doplnit. Mezi 20 nejčastě-
ji zmiňovaných termínů patří: dědictví 
(83 %), vzdělávání (79 %), edukace 
(71 %), sbírky (71 %), výzkum (70 %), 
ochrana (69 %), odbornost (68 %), po-
znání (67 %), kultura (66 %), veřejnost 
(66 %), dokumentace (65 %), hmot-
né a nehmotné doklady (65 %), paměť 
(64  %), dostupnost (62 %), člověk 
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(59 %), uchovávání (59 %), prezentace 
(58 %), minulost (57 %), budoucnost 
(57 %), péče (55 %). dalšími pojmy 
nad hranicí 50 % výskytu jsou: studium, 
věda, výchova, vystavování, shromažďo-
vání a společnost.

poděkování výzkumného týmu patří 
všem zúčastněným i partnerům. podrob-
nější zpráva bude v dubnu 2021 zaslána 
koordinačnímu výboru IcoM, aby se čes-
ké podklady staly součástí mezinárodních 
debat o optimálním znění muzejní defi-
nice. komplexní vyhodnocení dotazníku 
proběhne v jarních měsících.

k nové definici 
muzea
BoHuMIL PLanka
IndIVIduální člen AMG

Minulé číslo Věstníku AMG přineslo 
zprávu o mezinárodní diskuzi k novele 
definice muzea, probíhající v rámci IcoM 
od roku 2016. Měla být završena vyhod-
nocením 250 národních návrhů v kjótu 
v roce 2019. předložené znění nebylo 
přijato. pracovní skupina IcoM se sna-
ží o vytvoření jiné formulace, která má 
být projednána na Generální konferenci 
v praze v roce 2022.

Zpráva podrobně zmiňuje 225 let 
úsilí o vymezení, co to je muzeum. nej-
prve převládala potřeba specifikovat jeho 
poslání v zakládacích listinách muzejních 
institucí. od roku 1946 je definice pre-
cizována pro oficiální dokumenty IcoM, 
s možností využití i pro jednotlivé národní 
dokumenty a legislativní normy. 

článek Martiny lehmannové, stejně 
jako informace o dotazníkovém šetření 
vyzývají k aktivnímu zapojení co nejširší 
muzejní veřejnosti do procesu shromaž-
ďování názorů a podkladů. při vší úctě 
k vynakládanému úsilí se pokusím doložit, 
že tento „demokratický“ přístup pravdě-
podobně nepovede k uspokojivému cíli. 
to platí jak na národní, tak i mezinárodní 

úrovni, což nejlépe dokládá aktuální si-
tuace v IcoM.

pokud se podíváme na téma muzeí 
a muzejnictví, byla tvůrcem a garantem 
odborné terminologie, později legislativy, 
obvykle osobnost disponující nezbytnou 
kompetencí a jasnou vizí (např. kašpar 
Maria Šternberk, lubor niederle, Zby-
něk Zbyslav stránský, jan jelínek, lud-
vík kunz, jiří neustupný, karel tuček, 
František Šebek, jiří Žalman a další). 
nejvýraznějším atributem moderní doby 
je, že kompetentní k čemukoliv se cítí  
být téměř všichni, přičemž většina se po-
třebuje k tématu vyjádřit obvykle velmi 
emotivně. sociální sítě k tomu nabízejí 
silné a osvědčené nástroje, akcentující 
bohužel agresivitu diskutujících. samot-
ná rozprava pak nikdy nevede k žádnému 
závěru či konsensu. 

jakákoliv definice by měla být co 
nejjednodušší, všem srozumitelná a po-
kud možno trvale platná. to nejlépe platí 
v matematice a fyzice. pro společenské 
vědy je typické, že novela čehokoliv je 
násobně složitější. hezkým příkladem je 
zákon o zbraních, který od císařského 
zbrojního patentu Františka josefa z roku 
1852, o sedmi stranách a 49 paragra-
fech, postupně dospívá k pěti vzájemně 
provázaným českým zákonům upravujícím 
nakládání se zbraněmi, střelivem a muni-
cí, o stovkách stran a paragrafů.

Argument, že „se vše ve společnosti 
vyvíjí a komplikuje“, v případě definice 
neobstojí. je-li kvalitní a univerzální, ne-
obsahuje-li vágní ani módní formulace, 
uměle vytvořené novotvary, či vědecky 
se tvářící fráze a nepotřebuje periodicky 
vylepšovat. jako špatný příklad se přímo 
nabízí dosavadní vývoj vymezování mu-
zea v IcoM. Znění z roku 1946 vylučuje 
knihovny, v roce 1968 se do něj vloudilo 
slůvko „potěšení“. patří subjektivní pocity 
do definic? V roce 1974 přibyl termín 
„nevýdělečná“. cožpak se nevyvíjejí i eko-
nomické modely? není sporu, že „muzejní 
svět má různé podoby a vyvíjí se“. Má se 
proto kontinuálně měnit i definice muzea? 
potřebuje být donekonečna vylepšována? 
pokud je opravdu přesná a srozumitelná, 
může být rovna axiomu.

Z různých diskuzí vyplývá, že se 
dostatečně nerozlišují termíny muzeum 
(jako instituce) a muzejnictví (jako obor). 
I samotný pojem definice bývá některými 
chápán a interpretován spíše jako všeob-
sažný a vyčerpávající komentář. 

představa, že nová formulace může 
vzniknout shromážděním opakujících se 
nesourodých slov z jednotlivých národ-
ních návrhů je úsměvná a nemůže do-
padnout jinak, než jak se to stalo v roce 
2019. proč by mělo být v definici akcen-
továno „místo polyfonní demokratizace 
a inkluze“. těžko si lze představit, že 
zrovna muzeum „řeší konflikty a výzvy 
současnosti“. 

při podrobnějším rozboru jednot-
livých pasáží stávající definice IcoM 
nalezneme mnohé nejasnosti a proti-
mluvy: „Nezisková“ – je důvod vymezo-
vat ekonomické formy instituce? nejde 
o určení privátního nebo státního muzea. 
„Permanentně působící“ – v extrémních 
případech může dojít k omezení či úpl-
nému přerušení činnosti. „Ve službách 
společnosti“ – je ze slovníku politické 
proklamace. „Ve službách rozvoje spo-
lečnosti“ – společnost se rozvíjí mno-
ha způsoby a její rozvoj není primárně 
službou muzejní organizace. „Otevřená 
veřejnosti“ – je nic nepřinášející formu-
lace, může být nějaké muzeum uzavřené 
veřejnosti? „Získává, uchovává, odborně 
zpracovává, zprostředkovává a vystavuje 
hmotné a nehmotné dědictví lidstva“ – 
vystavování je jedna z forem zprostředko-
vání. „A životního prostředí lidstva“ – co 
je to životní prostředí lidstva? existuje 
jiné životní prostředí zvířat? „Za účelem 
vzdělávání, studia a potěšení“ – účel je 
tu vymezen poněkud nešťastně a ome-
zeně.

Ano, kritizovat je snadné, přijít 
s vlastním návrhem bývá obtížnější. kla-
sická definice podle Aristotela je spe-
cifickým soudem, který má trojčlennou 
strukturu: subjekt (podklad) – kopula 
(slovesná spona) – predikát (sdělení 
přisuzující subjektu činnost, stav anebo 
vlastnost). se vší pokorou předkládám 
k diskuzi návrh nové definice: „Muze-
um je instituce, která získává, uchovává, 
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zpracovává a zprostředkovává hmotné 
a nehmotné muzeálie za účelem lidského 
poznání.“ s ohledem na rozvoj umělé, 
počítačové inteligence lze zvažovat vy-
puštění slova „lidského“. samoučící se 
expertní systémy již dnes čerpají z mno-
ha dostupných informačních databází. 
Z navrženého vyplývá potřeba předefi-
novat muzeálie. přitom lze vyjít z textu 
Z. Z. stránského a předložit formulaci: 
„Muzeálie jsou selektované autentické 
hmotné objekty a selektovaná autentická 
data, s muzeální hodnotou.“

V komentáři dále vysvětlit, co je 
nositelem muzeální hodnoty (artefakt 
– objekt vytvořený člověkem; mentefakt 
– mentální poznatek, např. lidový tanec, 
píseň, jazyk indiánského kmene, pověst, 
pohádka, dokument, atd.; naturfakt – 
přírodnina). 

Za účelem pojmenování všech sou-
vislostí a rozvedení šířky tématu lze na-
vrhované dvě definice provázat s podrob-
nými muzeologickými studiemi a rozbory. 
ty na rozdíl od strohé definice mohou 
velmi barvitě a detailně popsat i vysvětlit 
jednotlivosti a vzájemné vazby. Mohou 
kontinuálně reflektovat jakékoliv změny, 
které vývoj a vědecké poznání zákonitě 
přinášejí. 

unikátní sbírka 
lisovaného skla
Dana LInHaRtová     
MuZeuM sklA A BIŽuterIe 
V jABloncI nAd nIsou

V srpnu 2020 přibyl do fondů našeho 
muzea obsáhlý soubor historického, pře-
devším lisovaného skla, který vytvořil vý-
znamný malíř a grafik Alex Beran. narodil 
se dne 22. července 1923 v liberci. po 
obsazení pohraničí se musela rodina od-
stěhovat do nymburka, rodiště Beranovy 
maminky. Velký vliv na jeho umělecké 
počátky měl nesporně otec, liberecký 
výtvarník jaroslav Beran. Mezníkem se 

stal nástup do zahajovacího ročníku 
Školy umění ve Zlíně v roce 1939. díky 
tomu, že nešlo o klasickou vysokou ško-
lu, ale zařízení spojující podobně jako 
Bauhaus teoretickou výuku s praxí přímo 
u továrních strojů, nemusela být zavřena 
a mohla fungovat i během protektorátu. 
následovalo 6 let výrazně formujících 
další Beranův osobní i umělecký vývoj. 

epilogem válečného období se 
stala „Výstava pěti malířů beze jmen“ 
(Václav chad, jan kostlán, Miroslav 
Šimorda – cap, Milada schmidtová, 
Alex Beran) uskutečněná v roce 1946 
v divadle e. F. Buriana v praze. V témže 
roce se Beranovi vrátili zpět do liberce. 
otci bylo svěřeno vedení zdejší galerie 
a kromě vlastní výtvarné činnosti se stal 
organizátorem kultury na liberecku. Alex 
Beran se tak mohl seznamovat s tvůrčím 
prostředím ateliérů. obrovský význam pro 
jeho směřování měla blízkost přírody, a to 
nejen v polabí, ale především v jizerských 
horách, které ve svém díle vystihl jako 
nikdo jiný. 

V 50. letech 20. století doznívá 
v jeho tvorbě smutek poválečného ob-
dobí. radostnou událostí však bylo na-
rození dcery kateřiny, kterou portrétoval. 
V 60. letech měl možnost cestovat do 
vzdálenějších destinací, např. na ostrovy 
při západním pobřeží Afriky, inspirativní 
byl i pobyt ve Francii. V té době spolu-
pracoval také s architekty Miroslavem 
Masákem a Michalem Brixem na výzdo-
bě interiérů veřejných staveb v liberci 
a v Ústí nad labem. Během normaliza-
ce se věnoval tvorbě ex libris, ilustraci 
a grafice. V posledních dvou dekádách 
života mu byla blízká zejména kresba 
propojovaná s láskou k hudbě, literatuře 

a poezii. Alex Beran zemřel v liberci dne 
27. května 2019.

Z hlediska akvizice je soubor číta-
jící 535 kusů pro naše muzeum velkým 
přínosem, a to i s ohledem na vstřícnou 
pořizovací cenu (53 500 kč) sjednanou 
s jeho dědičkou Ing. kateřinou tomano-
vou. takto finančně dostupné a zároveň 
tematicky zaměřené kolekce historického 
skla se na trhu objevují sporadicky, proto 
si velmi vážíme této velkorysé nabídky 
a dovolujeme si i touto cestou poděkovat. 
unikátnost spočívá především v počtu 
vzorů hladkého i reliéfního lisovaného 
skla a jejich variant. častým motivem jsou 
veduty našich lázeňských a poutních míst 
nebo jemné dekory květin nanášené tech-
nikou vysokého smaltu. dále se objevují 
matované kalichy a ryté pohárky s mono-
gramy, z první třetiny 20. století pocházejí 
lisované čajovky s finálně dobrušovanými 
hranami. Významné jsou také jubilejní číš-
ky, mističky a dvoudílné dózičky na cuk-
rovinky, které od třetí čtvrtiny 19. století 
vyráběly v rámci habsburské monarchie 
firmy samuel reich & co., josef schrei-
ber neffen, nebo sklárna a rafinerie josef 
Inwald. Vysokou sběratelskou hodnotu má 
dnes i obalové sklo, objevují se kuriózní 
tvary, např. v podobě revolveru nebo vin-
ného hroznu. nejstaršími předměty jsou 
dvě upomínkové ryté číše. starší hrano-
vaná se svatebním motivem vznikla před 
polovinou 19. století, kónická s náměty 
Víry, naděje a lásky pochází patrně z doby 
krátce po polovině 19. století. Ziskem je 
jistě novodobé lisované sklo navržené ve 
2. polovině 20. století českými designéry 
ladislavem olivou, Františkem Víznerem, 
Vladislavem urbanem, Adolfem Maturou 
a Milošem Filipem. nakonec nesmíme 
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noční sčítání 
plchů
JIří ŠEBEStIan
ZooloGIcká koMIse AMG

I přes složitou epidemickou situaci se 
nám podařilo i v roce 2020 uspořádat 
tradiční zoologický seminář, tentokrát ve 
spolupráci s Muzeem Vysočiny jihlava. 
setkání bylo zahájeno dne 9. září 2020 
prohlídkou expozic pořádající instituce. 
odpoledne téhož dne se pak v prosto-
rách turistické chaty čeřínek sešlo ke 
společnému jednání 34 zoologů, z toho 
26 z muzeí, 2 z Agentury ochrany pří-
rody a krajiny čr (Aopk čr) a 6 ze 
správ různých chráněných krajinných 
oblastí (chko). Účastníky semináře 
uvítala rndr. klára Bezděčková, ph.d., 
která vedla i jeho jednací část. po zprávě 
předsedy o činnosti výboru komise a dění 
v  senátu AMG již byly na programu 

přihlášené odborné přednášky. dozvěděli 
jsme se o nových objevech bezobratlých 
živočichů v chko Železné hory i v bý-
valých kaolinových dolech v horní Bříze. 
probrali jsme novinky ze života vodních 
brouků v národní přírodní památce (npp) 
chropyňský rybník i změny populací les-
ních mravenců v jeseníkách a na čes-
komoravské vrchovině. Věnovali jsme se 
hnízdnímu rozšíření ptáků v np podyjí 
i chko poodří. Zabývali jsme se neob-
vyklým chováním volavek popelavých ve 
Zlíně a metodikou nočního sčítání plchů. 
Velkou pozornost vzbudily i zkušenosti 
z 3d rekonstrukce pravěkých zvířat pro 
muzejní expozice a z fotografování hmyzu 
a pavoukovců. přednáškový blok ukončila 
informace o fauně jihlavských vrchů.

druhý den byl věnován celodenní 
terénní exkurzi po chráněných i dosud 
nechráněných územích jihlavska. Za-
čali jsme na hradu roštejn, kde jsme si 
prohlédli novou multimediální přírodo-
vědnou expozici a krátce jsme navštívili 

Z čInnostI AMG

ZpráVy

napište nám!

přijímáme náměty, které by 
mohly pokrýt jednotlivá te-
matická čísla Věstníku AMG. 
je také možné otisknout Vaše 
reakce na již publikované infor-
mace. přijímáme články do rub-
rik Příběh muzejního předmětu, 
200 let českého muzejnictví, 
Personálie, Recenze, Koho to 
napadlo či Z muzejních cest.

Můžete aktivně přispět k dis-
kuzi nad aktualitami v oboru 
muzejnictví!

zapomenout na jeden objekt v podobě 
hutní plastiky ryby (asi ze sklárny Zlatno 
nebo chřibská), ze Zlatna pochází i sou-
bor dýmek na alkohol.

kurátory jabloneckého muzea vedla 
k nákupu Beranovy kolekce snaha doplnit 

zdejší sbírky, aby se dále zvýšila jejich 
výpovědní hodnota. podařilo se získat 
unikátní soubor, který typologicky vhod-
ně dotváří již tak početný fond lisované-
ho užitkového skla od poslední třetiny 
18. století po současnost. 
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evropsky významnou lokalitu přírodní 
rezervaci (pr) roštejnská obora. ná-
sledovala zastávka v městské památkové 
rezervaci telč a prohlídka přírodovědných 
zajímavostí zdejšího zámeckého parku. 
poté jsme se přesunuli na npp Zhejral, 
kde nám komentář poskytli místní znalci 
z Aopk jihlava. další lokality, které jsme 
navštívili, byla pr rašeliniště kaliště 
a nově navrhovaná pr rybník Bor. již 
téměř za tmy jsme se vrátili do chaty če-
řínek. po večeři proběhl v přednáškovém 
sále druhý blok přednášek. probrali jsme 
30letou historii setkávání zoologů z mu-
zeí a státní ochrany přírody a připomněli 
si významné životní jubileum zlínského 
zoologa rndr. dušana trávníčka. Večer 
zakončil cestovatelský příspěvek jubilan-
ta na téma „Zoogeos v Maroku 2019“.

Závěrečný den semináře proběhla 
ještě pěší exkurze do přírodního parku 
čeřínek a odpoledne se pak již účastníci 
rozjeli do svých domovů. děkujeme AMG 
za dlouholetou podporu našich aktivit.
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práce v Alšově jihočeské galerii v rámci 
nařízení o uzavření muzejních institucí 
rozhodně nestojí. V hluboké nad Vltavou 
využili nabídku pronájmu speciálního vel-
koformátového skeneru Widetek 36Art 
a tři týdny se zde naplno věnovali digi-
talizaci obrazů. jak celá akce proběhla, 
hodnotí ředitel aJG Mgr. aleš Seifert.

Z jakého důvodu jste se rozhodli pro 
pronájem skeneru?
Minulý rok jsme zařízení viděli v pl-
zeňském muzeu a už tam nás zauja-
ly možnosti, které nabízí – především 
mobilitu, jednoduchost obsluhy, velmi 
vysokou kvalitu výstupu a zejména to, 
že si jej lze krátkodobě pronajmout. Vše 
jsme prodiskutovali s vedoucím odboru 
kultury a památkové péče jihočeského 
kraje Mgr. patrikem červákem, který byl 
s námi na prezentaci v plzni, a shodli 
jsme se, že bychom chtěli v naší instituci 
skener využít. 

Jak probíhala samotná zápůjčka zaří-
zení?
s copy GenerAl jsme se domluvili na 
termínu a finančních podmínkách. do-
voz skeneru, instalace i zaškolení našich 
zaměstnanců proběhlo hladce a rychle. 
Widetek 36Art si pro svůj provoz ne-
klade žádné extra podmínky, takže jsme 
nemuseli řešit například speciální úpravy 
místnosti apod. Vše se realizovalo během 
jednoho dne, přístroj jsme tak mohli prak-
ticky hned využívat. 

Jaké sbírkové předměty a kolik jste jich 
zvládli naskenovat?
Vzhledem k tomu, že jsme měli již z 95 % 
hotovou kolekci grafiky, směřovali jsme 
veškerou naši pozornost na sbírku mal-
by. každý den jsme dvanáct hodin ske-
novali plátna do velikosti 90 x 150 cm. 

celkem jsme stihli zpracovat 1 277 kusů, 
čili všechny, které do tohoto rozměru ve 
fondu máme. Byť Widetek 36Art umož-
ňuje skenovat obrazy i s rámy, rozhodli 
jsme se je digitalizovat bez nich. Zároveň 
jsme je přeměřili a využili situace k revizi 
jejich stavu. naskenovali jsme i  necelých 
200 ks velkoformátových grafických listů, 
které nám ještě ve sbírce grafiky zbývaly. 

Můžete popsat postup, jakým digitali-
zace probíhala? Jaké další činnosti na 
ni byly navázané?
Měli jsme 4 dvoučlenné týmy, které se 
střídaly po šesti hodinách (tj. 2 na den) 
a pracovali jsme nonstop i přes víkendy. 
každá skupina si přichystala část, kte-
rou měla skenovat. se správcem depo-
zitáře kolegové vyndali všechna díla do 
výstavního sálu, kde probíhala příprava 
– vyrámování, přeměření a zanesení nově 
zjištěných údajů do evidenčního systému. 
následně proběhl sken obrazu, v někte-
rých případech i oboustranný (gotické 
malby, plátna se zajímavými vzkazy, sig-
naturami či popisy). tato aktivita nám 

digitalizace sbírek  
v alšově jihočeské galerii 
během lockdownu

umožnila i důkladně uklidit. poté přišel 
na řadu návrat sbírkových předmětů zpět 
do depozitáře a jejich případné znovu 
uložení, resp. uvedení nové lokace do 
evidence.

Podělíte se s námi o zkušenosti z práce 
s Widetek 36art?
Mgr. dita pfeferová, kurátorka sbírky mal-
by: „Bylo to naprosto geniální. Naskytla 
se nám šance vzít každý obraz do ruky, 
vyjmout ho z rámu, chvíli se na něj dívat, 
a pak ho ještě vidět ve zvětšené formě. 
A to i díla ne tak známá, která jsme za-
tím nepůjčovali na žádnou výstavu, byť 
jsou velmi půvabná. Samotná práce se 
skenerem byla jednoduchá a snadná, de 
facto obnášela jen několik zmáčknutí na 
displeji.”

Jaké máte v oblasti digitalizace plány 
do budoucna?
V současnosti plánujeme dokončit sbírku 
malby, na řadu přijdou zbývající velko-
formátová plátna. následně nás čeká 
kolekce keramiky, což bude podstatně 
komplikovanější. V průběhu skenování 
se u nás byli podívat kolegové z jiných 
organizací zřizovaných krajem, vyzkou-
šeli jsme si s nimi digitalizaci pohlednic, 
textilu či numismatiky a domnívám se, 
že právě v muzeích, které mají ve svých 
fondech desetitisíce exponátů, by mohl 
být skener velmi využívaný.
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Jak to vidí Mgr. Patrik Červák, ředitel  
odboru kultury a památkové péče Jiho-
českého kraje?

když jsme koncem roku 2020, spolu s ředi-
telem Alšovy jihočeské galerie Mgr. Alešem 
seifertem a ředitelem jihočeského muzea 
v  českých Budějovicích Ing. Františkem 
Štanglem, přijeli na prezentaci skeneru  
WidetEk 36art do Západočeského muzea 
v plzni, měli jsme jen kusé informace o  dané 
technologii a kvalitě výstupů, které je toto 
zařízení schopné realizovat. krátká ukáz-
ka, debata s odborníky a závěrečná diskuze 
nás utvrdily v tom, že jej vyzkoušíme zatím 
na uměleckých dílech ze sbírek AjG. proto 
jsme se dohodli se zástupci copy GenerAl 
prozatím na zapůjčení skeneru po dobu cca 
14 dnů. V předem stanoveném termínu fir-
ma přijela, WidetEk 36art nainstalovala, 
zaučila obsluhu, a ta ve spolupráci s kurátory 
a dalšími pracovníky galerie zdigitalizovala 
více než 1 400 sbírkových předmětů. Zároveň 
se i ostatní ředitelé sbírkotvorných institucí 
v našem kraji seznámili s provozem tohoto 
zařízení a již dnes je zřejmé, že využití by 
měl víc než dost. Výstupy chceme nabíd-
nout i široké veřejnosti v rámci virtuálního 
zpřístupnění jihočeských sbírek.

více informací o zařízení WidetEk 36art  
naleznete na: http://www.tech.copygeneral.
cz/widetek-36art

konzultace, zapůjčení, pořízení: 
jiří exner, copy GenerAl
e-mail: jiri.exner@copygeneral.cz
tel.: +420 724 604 372

alšova jihočeská galerie: 
http://www.ajg.cz 
http://www.facebook.com/alsova.galerie
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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
Barvy duhy skryté v kamenech 8. 3. – 18. 4. 2021
mrtví jdou za sluncem 29. 4. – 14. 11. 2021

bílovec
kulturní centrum bílovec
Poklady z půd bíloveckých domů červen – srpen 2021

blansko
Muzeum blanenska
Šachové příběhy 8. 4. – 13. 6. 2021
100 let skautingu na Blanensku 27. 5. – 12. 9. 2021
Ležáky ze sklepa 24. 6. – 30. 9. 2021
Kreslené pověsti z moravského krasu 24. 6. – 30. 9. 2021

blatná
Městské muzeum blatná
věci: o každodenních předmětech  
našich předků květen – 29. 8. 2021

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Pohled do duše prostřednictvím obrazu 14. 1. – 27. 4. 2021
Jan Sýkora (1933–2017): Blovický rodák  
a malíř Prácheňska 11. 3. – 30. 5. 2021
o kravách a lidech 1. 5. – 30. 9. 2021

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Šlechtický rod pánů z Boskovic 18. 9. 2020 – 29. 8. 2021

brno
Masarykova univerzita
Ústav archeologie a muzeologie
oddělení muzeologie
výzkumy bez hranic 12. 2. 2020 – 30. 4. 2021
Moravská galerie v brně
Jurkovičova vila
Herrmann / Coufal:  
Urob si sám / Jurkovič 28. 5. 2021 – 1. 4. 2022
Místodržitelský palác
Jan Rajlich & Bienále Brno 25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Hommage à Jan Rajlich:  
100 plakátů / 100 designérů 25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Pražákův palác
Jan Rajlich: Art & design 25. 9. 2020 – 8. 8. 2021
Nejkrásnější česká kniha 2019 9. 12. 2020 – 30. 4. 2021
Rafani II. 22. 4. – 20. 6. 2021
Moravské zemské muzeum
Jízdárna Pražského hradu, Praha

Comenius (1572–1670)  4. 12. 2020 – 30. 5. 2021
Muzeum brněnska
vila Löw-Beer v Brně
Přetnuté životy: Archy rodiny maierovy 8. 3. – 9. 5. 2021
Muzeum města brna
evropan Adolf Loos 11. 6. 2020 – 18. 7. 2021
140 let od zpřístupnění kasemat  
veřejnosti 27. 8. 2020 – 31. 12. 2021

Gustav Krum: Ilustrace 3. 12. 2020 – 30. 5. 2021
Symboly vládců 11. 2. – 31. 12. 2021
Kam kráčíš, Brno? 4. 3. – 25. 4. 2021
Muzeum romské kultury
otisk cest: Fotografie  
Claude a marie-José Carret 7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
technické muzeum v brně
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. 7. 2021

brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
Josef Hoffmann / otto Prutscher 1. 7. 2019 – 25. 4. 2021
16 let muzea Josefa Hoffmanna 3. 5. 2021 – 29. 5. 2022

bruntál
Muzeum v bruntále
Zámek Bruntál
Svět viktora Heegera 17. 10. 2020 – 25. 4. 2021
Zapomenuté kouzlo cínu 8. 4. – 3. 10. 2021
Jindřich Štreit 21. 5. – 5. 9. 2021

bučovice
Muzeum bučovice
Lovecké trofeje ze sbírky Antona Greňo 13. 4. – 13. 6. 2021

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Klíče, zámky, petlice 1. 4. – 31. 10. 2021
výstavní síň
P. Remar: Fotografický cyklus Poutníci 20. 4. – 16. 5. 2021
martin Kratochvíl: obrazy z dob  
našich prababiček 1. 6. – 27. 6. 2021
národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
vynálezy Františka Horského 2. 4. – 31. 10. 2021

česká třebová
Městské muzeum česká třebová
Neoprašujeme! duben – 23. 5. 2021
do plavek! 10. 6. – 31. 8. 2021

české budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
milan Ressel duben – červen 2021
ozvěny: Česká klasika ze sbírek AJG 12. 4. – 22. 8. 2021
Jaroslav valečka: Severní vítr je krutý 12. 4. – 22. 8. 2021
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
Kouzlo sběratelství:  
Unikáty ze soukromých sbírek 25. 5. 2020 – 30. 5. 2021
Kouzlo sběratelství: Knižní ilustrace  
Zdeňka Buriana 23. 10. 2020 – 30. 5. 2021
S tím se muší něco udělat!: 95 let činnosti  
Národopisného sdružení při Jihočeském muzeu  
v Českých Budějovicích 27. 11. 2020 – 2. 5. 2021
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Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy  
v trase dálnice d3 v jižních Čechách  
a S10 v Horním Rakousku 2. 4. – 7. 11. 2021
Auta, lodě, letadla na kartách  
a v modelech 14. 5. – 5. 9. 2021

český brod
Podlipanské muzeum v českém brodě
Zábava i politika:  
Z dějin českého plakátu 8. 9. 2020 – 2. 5. 2021

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Se lvem za svobodu 4. 5. – 29. 9. 2021

český těšín
Muzeum těšínska
Historická budova Muzea těšínska
100 let města Český Těšín 28. 7. 2020 – 28. 7. 2021

dačice
Městské muzeum a galerie dačice
150 let Sokola 2. 3. – 25. 4. 2021
Josef duspiva: obrazy poetické 11. 4. – 13. 6. 2021
Petr Hil: Fotografie 27. 4. – 4. 7. 2021
Koloniál u pana Bajzy: Interaktivní výstava ze světa  
maloobchodu pro děti i dospělé 18. 6. – 29. 8. 2021
MÚ Dačice, krajířova 27/I

obrazy výtvarné skupiny FoR ART 18. 4. – 25. 6. 2021
dvůr králové nad labem

Městské muzeum ve dvoře králové nad labem
Příběh jednoho města: 750 let od první písemné zmínky  
o dvoře Králové nad Labem 19. 9. 2020 – 30. 5. 2021
milan Chabera 4. 6. – 1. 8. 2021
Retro výstava 18. 6. – 29. 8. 2021

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
úspěšné hledání identity: odkaz Toniho diessla  
Františkovým Lázním 18. 8. 2020 – 15. 5. 2021

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
70. let od založení frenštátského muzea 16. 2. – 29. 8. 2021
Lukáš Tvarůžek: Island, Grónsko, Aljaška 4. 3. – 25. 4. 2021
Návraty do dětství 20. 5. – 3. 10. 2021

havířov
Památník Životické tragédie
Proutí, sláma, šustí 20. 10. 2020 – 31. 8. 2021

havlíčkův brod
Muzeum Vysočiny havlíčkův brod
mizející město: Proměny Havlíčkova Brodu 1. 4. – 2. 5. 2021
Creaks: Umění v počítačové hře 14. 5. – 13. 8. 2021

hlinsko v čechách
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina
Památková rezervace Betlém
vodění Jidáše 30. 4. – 24. 10. 2021
výstava prací výtvarného oboru  
ZUŠ Hlinsko 11. 5. – 20. 6. 2021

hluboká nad Vltavou
alšova jihočeská galerie
Jakub Janovský březen – květen 2021
margita Titlová březen – květen 2021

Umění smíchu, spleenu tváří v tvář  
absurditě červen – září 2021
marek Číhal březen – květen 2021
mužský akt v malbě červen – září 2021
národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Cesty sbírek: muzeum lesnictví, myslivosti  
a rybářství na loveckém zámku ohrada 1. 4. – 31. 7. 2021
malá galerie ohrada 1. 4. – 31. 10. 2021
Klenoty z ornitologických sbírek 1. 4. – 12. 7. 2021
Poklad z půdy aneb Fragmenty  
ze života muzea 1. 4. – 31. 10. 2021
Láhve, bedničky a sudy 1. 6. – 30. 10. 2021

hlučín
Muzeum hlučínska
děti nepřítele 20. 1. – 30. 5. 2021

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Ruská revoluce (1917–1920) 7. 1. – 29. 8. 2021
Sál Evropa
Krásy soustřuženého dřeva 2. 7. 2020 – 30. 5. 2021
věštecké a vykládací karty 18. 6. – 19. 9. 2021

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
Nová stálá expozice: Geopark ve zdi  od 17. 4. 2021
výstava žáků výtvarného oboru  
ZUŠ Horažďovice 14. 4. – 25. 5. 2021
obrazy kraje pod Práchní 29. 5. – 3. 10. 2021
Archeologie prostoru: Stavebně-historický průzkum  
šternberského křídla  
horažďovického zámku 26. 6. – 28. 10. 2021
Jitex: Historie textilního průmyslu  
v Horažďovicích 26. 6. – 18. 10. 2021

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
Za drahými kameny do pravěku duben – červenec 2021
60 let na jednom okruhu červen – září 2021
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního  
sochařství pod širým nebem
mezinárodní festival krásných umění:  
Akt a portrét v současné fotografii květen – červen 2021

hořovice
Muzeum hořovicka
Harmoniky Kebrdle / delicia Hořovice 1. 6. – 31. 10. 2021

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Pražský groš: Příběh  
nejslavnější české mince 10. 10. 2020 – 6. 6. 2021
Století Karla otčenáška 4. 12. 2020 – 6. 6. 2021
Poklady spolupráce 5. 3. – 5. 9. 2021
Rudolf II.: Umění pro císaře 28. 5. – 7. 11. 2021

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
50 let chomutovských bílých  
andělů 12. 12. 2020 – 31. 7. 2021
radnice
Krušnohoří / erzgebirge:  
Umění pozdního středověku 5. 2. – 18. 4. 2021
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chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Spejblova ceSTovka březen 2021 – 9. 5. 2022
Ultrafialové retro:  
Luminiscenční divadlo  
Františka Tvrdka 30. 1. 2020 – 16. 5. 2021
Hele, v muzeu je Jů a Hele! 17. 6. 2021 – leden 2022

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

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
miroslav mottl: obrazy 14. 4. – 30. 5. 2021

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Bohatství vody a ledu 23. 9. 2020 – 30. 5. 2021
Sopky v geologické minulosti  
moravy a Slezska 23. 2. – 6. 6. 2021
velká prázdninová herna 15. 6. – 5. 9. 2021

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Hody, hody doprovody 12. 3. – 18. 4. 2021
michail Ščigol: malba 19. 3. – 25. 4. 2021

Jihlava
dům Gustava Mahlera
Ladislav Kukla: Uvnitř krajin 20. 1. – 25. 4. 2021
vladimír Kiseljov: Bratři vášně / mahler /  
/ Wagner / Bruckner 17. 5. – 12. 9. 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava
mezi Prahou a Káhirou:  
100 let české egyptologie duben – 30. 6. 2021
Půvab dámských kabelek duben – 30. 6. 2021
Jiří Pýcha: Noční bdění duben – 30. 6. 2021

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Rok v kuchyni magdalény dobromily aneb  
Co pradědečkům chutnalo 1. 4. – 13. 6. 2021
Tradice jedné hranice 1. 4. 2021 – 6. 1. 2022
malíř Kojan 24. 6. – 5. 9. 2021
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
město Jindřichův Hradec  
ve sbírkách muzea 22. 4. 2021 – 6. 1. 2022
výtvarník Patrik Proško 22. 5. – 30. 9. 2021

kačina u kutné hory
národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
výstava o lnu, vlně a konopí květen – prosinec 2021
Zámek Kačina na starých  
vyobrazeních 5. 8. 2020 – 31. 12. 2021
obraz zemědělství v socialistickém  
realismu 1. 4. – 31. 12. 2021
epifyty: Rostliny vzdušných zahrad 1. 4. – 31. 12. 2021
Příběh dřeva 1. 4. 2021 – 31. 12. 2025

kamenický šenov
sklářské muzeum kamenický šenov
výběr z mezinárodních sympozií rytého skla  
v Kamenickém Šenově (1996–2017) 1. 4. – 13. 6. 2021
výstava k 165. výročí SUPŠ sklářské  
v Kamenickém Šenově: od historie  
po současnost 26. 6. – 5. 9. 2021

klatovy
Galerie klatovy/klenová
Galerie u Bílého jednorožce v klatovech
Umělci Studia PRÁm: Jsem prostorem,  
v němž jsem 10. 4. – 13. 6. 2021
Vlastivědné muzeum dr. hostaše v klatovech
Retro: výstava z dějin hmotné kultury  
60.–80. let 20. století  3. 12. 2020 – 30. 4. 2021
václav Hruška: Perly  
Královského hvozdu 2. 5. – 19. 9. 2021
Regionální sběratelé 2. 5. – 19. 9. 2021
Jana Hrušková: Toulání světem fantazie 2. 5. – 19. 9. 2021

klenová
Galerie klatovy/klenová
Jiří Hampl: Utajený objevitel 27. 3. – 6. 6. 2021
Umění 90. let ze sbírek galerie 27. 3. – 6. 6. 2021

kolín
regionální muzeum v kolíně
Červinkovský dům
Umění ve službách reklamy: Užitá grafika  
na Kolínsku 10. 12. 2020 – 16. 5. 2021
Dvořákovo muzeum pravěku
Umění ve službách reklamy:  
Zdenek Rykr 19. 11. 2020 – 16. 5. 2021

králíky
Městské muzeum králíky
mira dušková: Cesta zimou  
i létem 13. 11. 2020 – 30. 4. 2021
Absolventi ZUŠ Králíky 13. 5. – 30. 6. 2021

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Keramické inspirace Iv. 31. 3. – 9. 5. 2021
merkur: Legendární stavebnice 31. 3. – 30. 5. 2021
miloslav michalec / vladimír Heiser 11. 5. – 20. 6. 2021
90 let spolku hradu Krašov 11. 5. – 20. 6. 2021
Jubilanti HoLLARU 1. 6. – 27. 6. 2021

kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v kralupech nad Vltavou
výstava pro potěšení aneb Co jste ještě  
v muzeu neviděli 21. 1. – 15. 5. 2021
Jiří Corvin: obrazy 3. 6. – 21. 8. 2021

kroměříž
Muzeum kroměřížska
mák 15. 10. 2020 – 2. 1. 2022
Petr Zatloukal: Tváře 21. 1. – 3. 10. 2021

kutná hora
české muzeum stříbra
Hrádek
Spolužáci z „Hollarky“ 1. 4. – 2. 5. 2021
Stavitelé katedrál 1. 4. – 30. 5. 2021
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Zachráněné poklady barokního  
malířství 11. 5. – 14. 11. 2021
václav II. 15. 6. – 17. 10. 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
Jan Antonín venuto 10. 6. – 4. 9. 2021
Galerie středočeského kraje
dagmar Šubrtová: Stella maris 12. 12. 2020 – 29. 6. 2021
Alžběta Josefy: Nejistý popud 25. 4. – 29. 8. 2021
Petř Písařík: Tondeo materiam 25. 4. – 29. 8. 2021

kyjov
Vlastivědné muzeum kyjov
Poslechněte mord ukrutný! 16. 5. – 1. 8. 2021

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
muzejní NeJ 3. 4. – 6. 6. 2021
Historie města ve fotoarchivu muzea 3. 4. – 6. 6. 2021
Skřítci a trpaslíci 13. 6. – 22. 8. 2021

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
T. G. m. objektivem Karla Čapka 7. 3. – 2. 5. 2021

lešná
Zámek lešná u Valašského Meziříčí
mince a platidla 21. 3. – 27. 6. 2021
Návrhy nábytku stolaře Adolfa Růžičky 21. 3. – 6. 6. 2021
Po stopách velkých šelem 21. 3. – 13. 6. 2021

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
Hynek Umlauf: 200 let 6. 5. – 18. 9. 2021

lhotka u Mělníka
regionální muzeum Mělník
Skalní byt
Jaro v přírodě 1. 4. – 18. 4. 2021

liberec
severočeské muzeum v liberci
Liberec kontra Reichenberg 5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
R. vaněk: Typografický portrét 5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
Jizerský SKUBBISmUS 1. 1. – 30. 9. 2021

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
Báječní dobrodruzi: Počátky archeologie  
v regionu 24. 1. – 16. 5. 2021
Sergej Iščuk: mé půlstoletí 7. 2. – 30. 5. 2021
Portmoneum – Muzeum Josefa váchala
oldřich Hamera: Recyklace 27. 3. 2021 – 29. 5. 2022

litovel
Muzeum litovel
Přírodní vlákna: Len, konopí a kopřiva 20. 1. – 30. 9. 2021

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Tvorba za mřížemi 1. 5. – 27. 6. 2021

loštice
Památník adolfa kašpara
Poslední hrnčíři v Lošticích 18. 2. – 13. 6. 2021

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
Nová doba / Nový život 28. 1. – 28. 9. 2021

Malenovice
hrad Malenovice
Krása v ohni zrozená 3. 4. – 31. 10. 2021
Brouci, které bychom měli znát 3. 4. – 31. 10. 2021

Mělník
regionální muzeum Mělník
Jaro v přírodě 13. 4. – 16. 5. 2021
významné stromy mělnicka na fotografiích  
z let 1958 a 1959 13. 4. – 16. 5. 2021
Kněžna sv. Ludmila: Střední Čechy, kolébka  
národních patronů 23. 4. – 23. 5. 2021
Ladislav Záruba: mělnická zastavení 18. 5. – 11. 7. 2021

Mikulčice
slovanské hradiště v Mikulčicích
Čarovné barvy země X. 17. 6. – 1. 8. 2021

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Šestka 2. 4. – 23. 5. 2021
Keltové pod Pálavou 2. 4. – 28. 11. 2021
Plané rostliny jako jídlo, koření i lék 8. 4. – 30. 6. 2021
dialogy Juliuse Reichla a Jiřího davida: Ze sbírek  
mikulovského výtvarného sympozia dílna 1. 5. – 10. 7. 2021

Mladá boleslav
kultura Města Mladá boleslav
Dům kultury
Zahrada kliniky Dr. Pirka, na Celně

Bílá hora 1620: osudový milník  
našich dějin 20. 2. – 10. 5. 2021
Muzeum Mladoboleslavska
eva Bosáková únor – duben 2021
mladoboleslavské inspirace:  
mladá Boleslav očima v. F. Rudolfa leden – prosinec 2021
Staroměstská exekuce únor – duben 2021
Báby pupkořezné duben – říjen 2021
Jak šel čas… únor – duben 2021
enyky benyky březen – duben 2021
Nábytek Laurin a Klement únor – červen 2021

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
o včelách a lidech 1. 10. 2020 – květen 2021

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Paperback II: Absolventi ateliéru  
Papír / Kniha květen – červen 2021
Proměny krajiny  
CHKo Žďárské vrchy prosinec 2020 – duben 2021
Adolf Born: Letem  
Bornovým světem 12. 12. 2020 – duben 2021
Na houby! 25. 2. – 25. 4. 2021
vcházení do krajinomalby  
Josefa Jambora 29. 4. – 20. 6. 2021

nové strašecí
Muzeum nové strašecí
Svět kostiček: LeGo 23. 3. – 13. 6. 2021
Sbírka plyšových opiček 17. 6. – 5. 9. 2021
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nový bor
sklářské muzeum nový bor
150 let sklářské školy  
v Novém Boru 26. 9. 2020 – 30. 5. 2021
Lötz: Secesní sklo ze Šumavy 19. 6. – 19. 9. 2021

nový Jičín
Muzeum novojičínska
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

Ostrava
národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum zemědělských strojů
50 let pivovaru Radegast  
v Nošovicích 18. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Jindřich Štreit a lidé v zemědělství 1. 4. – 31. 10. 2021
Starokladrubský kůň:  
440 let historie dvorního hřebčína  
Kladruby nad Labem 7. 4. – 30. 9. 2021

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Ruka v rouně 3. 2. – 30. 5. 2021
Dům u Jonáše
Pět století na zubra neplatí 21. 12. 2020 – 10. 10. 2021
Východočeské muzeum v Pardubicích
Pardubické parforsní hony: Historické fotografie  
ze sbírek muzea 6. 5. 2020 – 26. 4. 2021
věci vyprávějí: 140 let muzea 24. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Radek Kalhous: Nížina 29. 4. 2021 – 25. 4. 2022
Pernštejnské ženy a evropa 19. 5. – 3. 10. 2021
Život ve věčné tmě aneb Po stopách  
slepých brouků 9. 6. – 31. 12. 2021
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák:  
Návrhy a kresby sklářských výtvarníků  
ve stálé expozici S. K. L. e. m. 18. 6. 2021 – 30. 5. 2022
Petr Hora: Sklo 18. 6. – 31. 12. 2021

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler 1. 12. 2020 – 25. 4. 2021
Co to sbíráš? 30. 3. – květen 2021

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Svatopluk Civiš: Struktura krásy 2. 3. – 2. 5. 2021
Zoogeos: 30 let výzkumů 2. 3. – 25. 4. 2021
masaryk a Svatá země 7. 4. – 2. 5. 2021
Pevnosti bronzové věku jižních Čech 14. 4. – 30. 5. 2021
Zvíkov: Král českých hradů v obrazech 1. 5. – 13. 6. 2021
Prácheň 8. 5. – 13. 6. 2021
Umění na kolečkách III. 4. 6. – 11. 7. 2021
dalibor Říhánek: Proměny tvorby 19. 6. – 1. 8. 2021

Plasy
centrum stavitelského dědictví Plasy
Fenomén Favorit 30. 3. – 31. 10. 2021
díl(n)a stavebního truhlářství 30. 3. – 31. 10. 2021
Stavební zámečníci 15. 6. – 31. 10. 2021

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Baoabc: Jak a proč vzniká kniha  
pro děti 16. 10. 2020 – 30. 5. 2021
Já a oni: Jedinec a společenství  
v umění 19. století 18. 6. – 26. 9. 2021
výstavní síň Masné krámy
Nad slunce krásnější: Plzeňská madona  
a krásný sloh 27. 11. 2020 – 6. 6. 2021
Západočeské muzeum v Plzni
ozdoby dávné doby 29. 1. – 27. 6. 2021
od daguerrotypie k digitálu:  
Příběhy plzeňských fotografů 27. 2. – 20. 6. 2021
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Letnice umělců 2. 4. – 16. 5. 2021

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
výstava ZUŠ Bohuslava martinů 12. 4. – 30. 4. 2021
Žižka před branami: 600 let od vstupu  
husitského vojska do Poličky 8. 5. – 31. 8. 2021
Městská galerie
Hrátnice aneb Hravá radnice 8. 5. – 31. 8. 2021

Praha
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
vladimír Janoušek prosinec 2020 – 30. 4. 2021
Muzeum skla Portheimka
Alena matějka: omnia mea 22. 12. 2020 – duben 2021
Museum Montanelli
Tajemný kabinet profesora Beneše květen – prosinec 2021
Muzeum hlavního města Prahy
Dům u Zlatého prstenu
100 roků Říše loutek 9. 6. 2020 – 31. 5. 2021
Studijní a dokumentační centrum norbertov
Kdyby zdi mohly mluvit  7. 12. 2020 – 1. 8. 2021
národní galerie v Praze
valdštejnská jízdárna
Toyen: Snící rebelka 9. 4. – 15. 8. 2021
veletržní palác
dřevo/řez 14. 5. – 8. 8. 2021
viktor Pivovarov: moskevská gotika 14. 5. – 21. 11. 2021
národní pedagogické muzeum  
a knihovna J. a. komenského
Komenský v Komiksu 31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Naše slabikáře: Historie  
a současnost 31. 1. 2020 – 30. 6. 2021
Pedagogická knihovna, Jeruzalémská 12

Božena Němcová v učebnicích 3. 9. 2020 – 30. 6. 2021
emil musil daňkovský: Řídící učitel  
v mokré 9. 10. 2020 – 30. 6. 2021
národní technické muzeum
Fenomén Jawa aneb Jawa,  
jak ji neznáte 27. 11. 2019 – 31. 7. 2021
Příští stanice: muzeum železnice  
a elektrotechniky NTm 4. 3. 2020 – 1. 1. 2022
Česká stopa v historii výpočetní  
techniky 25. 11. 2020 – 9. 5. 2021
Jaderný reaktor 30. 11. 2020 – 14. 6. 2021
Adolf Loos světoobčan 11. 12. 2020 – 1. 8. 2021



k
a

le
n

d
á

r
iu

m
 v

ýs
ta

v
 

39

Petr Tučný a (česká) designérská  
scéna 15. 12. 2020 – 29. 8. 2021
Czech innovation 18. 5. – 15. 9. 2021
Sochařské portréty 23. 6. – 26. 9. 2021
Jak se měří svět 29. 6. 2021 – 27. 2. 2022
národní zemědělské muzeum
Lékaři rostlin 2. 10. 2020 – 30. 6. 2022
Tajemství dřeva 3. 11. 2020 – 15. 5. 2021
Lýkožrout smrkový,  
pohroma lesa 12. 12. 2020 – 30. 4. 2021
Nejen včely: opylovači známí i nevšední 1. 3. – 12. 9. 2021
včely a včelařství 20. 5. – 12. 9. 2021
Historie výstavby budovy NZm 20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Poštovní muzeum
Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou:  
Poštovní dopravní prostředky 4. 11. 2020 – říjen 2021 
uměleckoprůmyslové museum v Praze
mezi kýčem a akademií: Chromolitografie  
ve službách umění a reklamy březen – srpen 2021
modrá v modré: Tradice a současnost indiga  
v českém a japonském textilu 19. 5. – 17. 10. 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

Prachatice
Prachatické muzeum
Císařský syn v městě pod Boubínem:  
výstava k 150. výročí návštěvy korunního prince  
arcivévody Rudolfa v Prachaticích 15. 6. – 5. 9. 2021

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Flora a fauna z našich depozitářů 1. 4. – 5. 9. 2021
Špalíček
Jak chtěl změnit svět: Jan Amos Komenský  
ve výtvarném umění 28. 1. – 30. 5. 2021
Fenomén Saudek 3. 6. – 5. 9. 2021

Protivín
Památník města Protivína
obory a bažantnice: opomíjená hodnota  
kulturního dědictví 1. 5. – 8. 8. 2021

Předklášteří
Podhorácké muzeum
vcházející do krajinomalby  
a fotografie 23. 3. – 23. 5. 2021
Člověk a minerály 18. 4. – 3. 10. 2021

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Předindustriální krajina moravy duben – červen 2021
Josef Spáčil: vzpomínky duben – červenec 2021
dráteníkův rok 5. 3. – 28. 6. 2021
Gotické, renesanční a barokní kachle  
z Přerovska 12. 3. – 5. 9. 2021

Přeštice
dům historie Přešticka
Z pohádky do pohádky s maňásky duben – 31. 8. 2021
12 vydechnutí Louise Křikavy 28. 11. 2020 – 30. 5. 2021

Příbor
centrum tradičních technologií Příbor
dřevěný svět 2. 3. – 9. 10. 2021
Lašská velikonoční vajíčka  
ze sbírek muzea 25. 3. – 25. 4. 2021

Příbram
hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů 5. 9. 2020 – 31. 8. 2021
svatohorské poutní muzeum
Svaté relikvie a jejich kult 15. 8. 2020 – 31. 12. 2021
ve znamení tří deklarací 20. 1. – 30. 6. 2021
varhany 20. 2. – 31. 12. 2021
Mníšecká kaple

70 let od Akce K na Svaté Hoře 21. 6. 2020 – 31. 12. 2021
Přibyslav

kulturní zařízení města Přibyslav
velikonoce za okny výstavní síně 29. 3. – 18. 4. 2021

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Rozmanitosti Čech, moravy a Slezska  
podle Bohuslava Balbína květen – říjen 2021
Photogenia 2021 I. duben – květen 2021
Hana Pražáková červen – září 20321
Novátor Ladislav Novák 7. 4. – září 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 21. 1. – 30. 5. 2021
Svět kostiček: LeGo 23. 3. – 13. 6. 2021
Jak jsme si hráli 3. 6. – 26. 9. 2021
Svět středověkých her 18. 6. – 21. 9. 2021
Galerie Samson – Cafeé
Jaroslav Picka: vietnam ve fotografii 16. 3. – 25. 6. 2021
Slávek Blažek: obrazy, kresby, objekty 29. 6. – 17. 9. 2021
rabasova galerie rakovník
nová síň pod vysokou bránou
miroslav oliva: Keramika 11. 2. – 25. 4. 2021

rokycany
Muzeum dr. bohuslava horáka v rokycanech
Křídla Rokycan 23. 10. 2020 – duben 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 29. 1. – 18. 4. 2021
Zbyšek Sion: výběr z obrazů a kreseb  
do roku 1977 30. 4. – 18. 7. 2021
Jaroslav vožniak: Příběh ztraceného  
obrazu (Ikarův pád) 30. 4. – 18. 7. 2021

roztoky
středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo sochařky  
Hedviky Zaorálkové  3. 12. 2020 – 22. 8. 2021
Americký klub dam 16. 4. – 31. 10. 2021
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Z vídně na sever: Přijeli jste do stanice  
Roztoky 14. 5. – 10. 10. 2021

rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
Petra Peštová / Lucie Hašková:  
vzájemnost 18. 4. – 23. 5. 2021
Zažij skauting! Letní interaktivní výstava 5. 6. – 29. 9. 2021

rožnov pod radhoštěm
národní muzeum v přírodě
Libušín znovuzrozený 7. 8. 2020 – červen 2022
Jiří Langer 85 let: ohlédnutí za prací  
etnografa a historika 1. 4. – 18. 6. 2021

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Rýmařovsko školou povinné 25. 3. – 2. 5. 2021
duch hmoty 10. 4. – 30. 5. 2021

sedlčany
Městské muzeum sedlčany
Skanzen vysoký Chlumec 8. 4. – 13. 6. 2021
veterán klub Sedlčany 19. 6. – 29. 8. 2021

slaný
Vlastivědné muzeum ve slaném
Třináct kilometrů objevů:  
Příběhy skryté pod zemí 20. 10. 2020 – 30. 9. 2021

soběslav
blatské muzeum v soběslavi
Rožmberský dům
Savci Táborska 8. 5. – 3. 10. 2021
Smrčkův dům
Nová stálá expozice:  
Soběslavský mincovní poklad  od 16. 5. 2021
90 let vI. župy baráčníků se sídlem  
v Soběslavi 28. 4. – 30. 5. 2021
exponáty roku. 150 let vědy na stránkách  
časopisů 28. 4. – 3. 10. 2021
Helena drdová 5. 6. – 1. 8. 2021

stará huť
Památník karla čapka ve staré huti u dobříše
Cesta do hlubin robotovy duše 27. 9. 2020 – 31. 8. 2021

staré Město
Památník Velké Moravy
velká morava a Čechy 17. 9. 2020 – 18. 7. 2021

strakonice
Muzeum středního Pootaví strakonice
výstava prací žáků ZUŠ Strakonice 26. 4. – 30. 5. 2021
Zastavení ve starém čase 4. 6. – 9. 7. 2021

strážnice
národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na moravě 1. 5. – 31. 10. 2021
Zámek Strážnice
Lidový oděv na moravě 1. 5. – 31. 10. 2021
Historické loutky ze sbírek  
milana Knížáka 1. 5. – 31. 10. 2021

šumperk
Vlastivědné muzeum v šumperku
Já, hrdina 13. 9. 2020 – květen 2021
orchestrion a jiné hrací skříňky 12. 11. 2020 – květen 2021

Poutní místa naší vlasti 27. 11. 2020 – květen 2021
extrémní jevy na Jesenicku a Šumpersku  
pohledem meteorologa 12. 1. – květen 2021
Šumperské veduty 28. 1. – 30. 5. 2021
Na Jeseníky! 2. 3. – květen 2021

tábor
husitské muzeum v táboře
Galerie ambit
Teodor Buzu: Porcelán a kresby 6. 5. – 25. 7. 2021
Stará táborská radnice
Tábor 600 let 11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
marie matějková: Fotografie 21. 1. – 25. 4. 2021
Gustav Altman: Fotil jsem a fotím 21. 1. – 23. 5. 2021
obraz menšin v regionech 19. 3. – 2. 5. 2021
michal Štros: Tajemný podmořský svět 28. 5. – 20. 6. 2021

teplice
regionální muzeum v teplicích
Teplicko objektivem  
Františka Fridricha 18. 12. 2020 – 18. 4. 2021
Sbírka žánrových pohlednic 19. 3. – 16. 5. 2021
Jaroslav Foglar ve sbírce  
Jiřího Švadleňáka 16. 4. – 16. 5. 2021
výstava ZUŠ Teplice a Katedry výtvarné kultury UJeP  
v ústí nad Labem 28. 5. – 4. 7. 2021

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
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

třebechovice pod Orebem
třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů 3. 12. 2020 – 7. 11. 2021
orebité: 600 let 21. 5. – 31. 8. 2021

třebíč
Muzeum Vysočiny třebíč
Když slunéčko zemi políbilo: Pocta národopisci  
vratislavu Bělíkovi 25. 3. – 6. 6. 2021
open Per4mance 1. 6. – 10. 6. 2021
Retrogaming: Počátky osobních počítačů  
u nás 17. 6. – 29. 8. 2021

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Historie bytové kultury (1880–1980):  
miniatury květen – 24. 9. 2021
Příběh jednoho města:  
90 let od povýšení Třince  
z obce na město květen – 18. 11. 2021
vzpomínky na Třinecké dny umění  
v Nemocnici Třinec  3. 12. 2020 – 21. 5. 2021

turnov
Muzeum českého ráje v turnově
Světélkování aneb Luminiscence čili  
Studené světlo 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Na poslední cestě: Zločin, trest  
a záhrobí 18. 3. – 5. 9. 2021
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Na poslední cestě: Smrt a pohřby v Pojizeří  
napříč staletími 18. 3. – 5. 9. 2021

týn nad bečvou
hrad helfštýn
Indra Stein: Z doby smrtonosných dětí 25. 4. – 10. 10. 2021

uherské hradiště
slovácké muzeum v uherském hradišti
Tajný život medvídků 4. 3. – 8. 8. 2021
UmPRUm / USA 30. 4. – 6. 6. 2021
Galerie Slováckého muzea
Archiv SUPŠ Uherské Hradiště 8. 10. 2020 – 27. 6. 2021
Ida vaculková (1920–2003):  
Keramika 8. 10. 2020 – 27. 6. 2021

uherský brod
Muzeum Jana amose komenského  
v uherském brodě
Janua lingvarum reserata 5. 2. – 2. 5. 2021

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Stanislav Hrubý:  
Z mého pohledu 7. 11. 2020 – 25. 4. 2021
Čas ve městě / město v čase 21. 11. 2020 – 25. 4. 2021
Aleš Řezníček 18. 6. – 29. 8. 2021

Dřevěnka, Žižkova 92
Jaro na dřevěnce 20. 3. – 9. 5. 2021
Několik řemesel 12. 6. – 14. 11. 2021

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Fotograf Rudolf Jenatschke 2. 6. 2020 – 12. 9. 2021
Hypermarket Globus, tyršova 869, trmice

Poklady éry koronavirové 23. 3. – 30. 4. 2021
uJeP – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Lukas marxt / Jakub vrba: úžas / Tak akorát  
moc velké okno někam a nikam 11. 3. – 30. 4. 2021
Ivars Gravlejs: enfant perdu  
vS enfant terrible 11. 3. – 30. 4. 2021
michaela Labudová: Present Absence 6. 5. – 29. 5. 2021
Formy reforem 13. 5. – 4. 7. 2021
Kolik profilů máš, tolikrát jsi člověkem 20. 5. – 3. 7. 2021

Valtice
národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a krajiny
Příběh o poctivém řemesle a hojnosti  
dobrého vína 1. 4. – 31. 10. 2021
výstava fotografií jihomoravských vinic 1. 4. – 31. 10. 2021
Barevná inspirace 1. 6. – 31. 10. 2021

Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Svět kostiček: LeGo 26. 4. – 31. 10. 2021

Veselý kopec
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina
Expoziční celek veselý kopec
masopustní obchůzky z Hlinecka aneb  
Jedenáct let světovým kulturním dědictvím 
UNeSCo 24. 4. – 31. 10. 2021
víte, že… 24. 4. – 31. 10. 2021

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

Vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
vladimíra dyntarová 29. 3. – 10. 5. 2021
Cechy a řemesla ve vrchlabí 21. 5. – 6. 9. 2021

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
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
Armádní uniformy 4. 5. – 29. 8. 2021

Vysoké Mýto
regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Jan Antonín venuto a jeho veduty  
východočeských měst 26. 4. – 23. 5. 2021
Historické hračky 5. 6. – 5. 9. 2021
Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a českoslovenští  
karosáři 1. 1. – 31. 12. 2021

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Krakonoš 100x jinak prosinec 2020 – říjen 2021

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Co skrývají depozitáře 14. 1. – 30. 5. 2021
Páté rozhovory: o naději 6. 4. – 30. 5. 2021
do Anglie s Karlem Čapkem 6. 4. – 27. 6. 2021
Jiří Petráček 4. 5. – 19. 9. 2021

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Hračky ze sbírky K. Kubáškové 28. 11. 2020 – květen 2021
výstava výtvarných prací žáků ZŠ a domu dětí  
a mládeže Krasohled 3. 12. 2020 – květen 2021

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
otokar Březina / Jakub deml:  
A bude to slavná chvíle březen – 25. 6. 2021
Adriena Šimotová: mapování prostoru /  
/ Tělo kláštera (Hostinné) 23. 9. 2020 – 16. 5. 2021
Bedřich Baroš (1936–1974):  
Soužití s uměním 25. 11. 2020 – 30. 6. 2021
Zlínský okruh vII 15. 12. 2020 – 30. 6. 2021
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Poslové z vesmíru 25. 9. 2020 – 13. 6. 2021
valašsko očima  
Kornélie Němečkové 16. 10. 2020 – 30. 5. 2021
Jiří Hanzelka: 100 let 22. 1. – 13. 6. 2021
vějířů skrytá tajemství 11. 6. – 12. 9. 2021
Tajemství zoologického depozitáře 25. 6. – 10. 10. 2021

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Svědkové těžkých časů: Německé a rakouské nouzové  
peníze (1917–1923) 16. 4. 2021 – 28. 2. 2022
obdivuhodná dyje 14. 5. – 15. 8. 2021
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Inzerce
Zadní strana obálky, tisk barevný na spad:
A – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm).........................6 000 kč
vnitřní strana obálky, tisk barevný na spad:
B – celá strana (210 x 297 mm + spadávka 5 mm)......................... 6 000 kč
c – 1/2 strany (210 x 148 mm + spadávka 5 mm)......................... 4 000 kč
tělo časopisu, tisk barevný do zrcadla:
d – celá strana (180 x 236 mm)........................................................... 5 000 kč
e – 1/2 strany (180 x 118 mm)............................................................ 3 000 kč
F – 1/4 strany podél (180 x 59 mm)................................................... 2 000 kč
G – sloupec (56 x 236 mm).................................................................... 2 000 kč
h – 1/2 sloupce (56 x 118 mm)........................................................... 1 500 kč

A, B

c F
e

dh

G

Dům umění
výroční obyčeje českorakouského  
příhraničí 9. 4. – 23. 5. 2021
Hubert müller: Tóny Znojemska 23. 4. – 13. 6. 2021
Cesty do pravěku aneb ve stopách  
Zdeňka Buriana 24. 4. – 20. 6. 2021
Hrady, zámky, zámečky 28. 5. – 29. 8. 2021
Joža a Franta úprkovi 25. 6. – 5. 9. 2021
Znojemský hrad
Procitlé sklo III květen – říjen 2021
Lidové tradice Znojemska květen – říjen 2021

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Brouk v hlavě: výstava keramické skupiny  
Reset březen – duben 2021
150 let SdH Žacléř 29. 5. – 31. 8. 2021
Napříč časem: výstava panenek a kočárků  
Ladislavy Šmídové 29. 5. – 31. 8. 2021

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Řekli si ANo 25. 4. – 30. 5. 2021
merkur: Legendární stavebnice 13. 6. – 29. 8. 2021

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
volyňští Češi po roce 1945  
v Žatci 1. 10. 2020 – 27. 6. 2021
Sirupy, mošty, víno 21. 1. – 29. 8. 2021
křížova vila
Zóna Černobyl: 35 let poté 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 28. 4. – 31. 10. 2021



Názvosloví etnografických sbírek I
MYSLIVOST – LOVECTVÍ

Martin slaba

Cena: 50 Kč

První svazek Názvosloví etnografických sbírek vydaly společně AMG 
a Národní muzeum v přírodě, p. o., s finančním přispěním Minis-
terstva kultury. edice je připravována pod záštitou Etnografické 
komise AMG.

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

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

Názvosloví etnografických sbírek II
ŠKOLSTVÍ
Jarmila Klímová

Cena: 50 Kč

Druhý svazek Názvosloví etnografických sbírek vydaly společně 
AMG, Národní mu zeum v přírodě, p. o., a Muzeum Komenského 
v Přerově, p. o., s finančním přispěním Ministerstva kultury. edice 
je připravována pod záštitou Etnografické komise AMG.

Pojmosloví nenahrazuje výkladový slovník či národopisnou ency-
klopedii. Výběr hesel se podřizuje potřebám etnografů a kurátorů. 
Hlavním kritériem je četnost sbírkových předmětů v českých muzeích.

Na konci roku 2020 byla publikace rozeslána zdarma všem čle-
nům AMg – řádným (institucím), individuálním i čestným. Počet 
zaslaných kusů se řídí výší členského příspěvku AMG. Nad tento 
rámec si mohou členové AMg i ostatní zájemci výtisky zakoupit na 
sekretariátu AMg.

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



Analýzy & zprávy
Expozice 1

20.10.2019 až 22.10.2019

Grafické vyhodnocení

Tabulkové zobrazení

Alarmy

Záznamník 1 (°C) Záznamník 2 (°C) Záznamník 3 (°C)

20.10.2019                                          21.10.2019                                           20.10.2019

•  Ochráníte choulostivé exponáty před poškozením.
• U zapůjčených exponátů poskytnete majitelům více jistoty.
• Automaticky dokumentujete bez nutnosti manuálního vyčítání dat.

Pojistěte si hodnotu
Vašich sbírek.

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

testo Saveris 2  automaticky monitoruje vnitřní klima expozic a varuje ještě před vznikem poškození.
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