
VĚSTNÍK
AMG

4 /2021

Muzeum v Rýmařově slaví 120 let / 20
Návrat původního mobiliáře do Králík / 21

Právní úskalí práce z domova / 22
AsociAce Muzeí

A gAleRií ČR, z. s.

Gloria musaealis 2020



Výzva k účasti ve XX. ročníku Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
od 1. ledna 2021 do 28. února 2022 máte možnost podat přihlášku do jubilejního XX. ročníku Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 2021. 

XIII. Sněm AMG 
24.–25. listopadu 2021, Brno
sněm AMg je vrcholným orgánem Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., a zasedá jednou za tři roky. 
cílem tohoto významného setkání je kromě organizačních a personálních otázek příprava koncepcí a strategií 
činnosti AMG na další období 2022–2024, projednání případné změny stanov AMg, seznámení členských 
muzeí a galerií s výsledky práce AMG v uplynulém tříletém období (2019–2021), a také volba nového 
vedení našeho profesního svazu – Exekutivy AMG a Revizní komise AMG. 

V současné době má AMg 307 řádných členů (muzeí a galerií), 214 individuálních členů a 17 čestných 
členů. Při hlasování na sněmu AMg má každý řádný člen AMG jeden právoplatný hlas; individuální a čestní 
členové AMg mají hlas poradní (bez práva volit a být volen do orgánů AMg). Pokud nebude řádného člena 
zastupovat jeho statutární orgán, musí příslušný delegát předložit písemné pověření, že je zmocněn k hla-
sování. Pokud budete při volbách do orgánů AMg navrhovat kandidáta, který se jednání sněmu nezúčastní, 
je třeba předložit jeho písemný souhlas s případným zvolením do dané funkce.

Prosíme členy AMg o spolupráci při přípravě podkladů pro jednání XIII. Sněmu AMG. Jedná se zejména 
o předložení námětů do Hlavních linií činnosti AMG na období let 2022–2024 a návrhů na Kandidátní 
listinu pro volby do funkcí v Exekutivě AMG a Revizní komisi AMG pro období 2022–2024. Zapojte se 
aktivně do příprav XIII. Sněmu AMG!

Kontaktní osobou pro XIII. Sněm AMG je: 
Anna Komárková, BBus (Hons), výkonná ředitelka AMg
e-mail: amg@cz-museums.cz
Tel.: +420 224 210 037, +420 736 438 611 

Pokud jste se rozhodli k přihlášení Vaší výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte po-
dání přihlášky na poslední měsíce soutěžního ročníku. Právě teď plánuje komise soutěže své 
výjezdy za soutěžními projekty. uvítáme proto, i s ohledem na zajištění cest, abychom se 
o Vašem projektu dozvěděli včas. Dejte nám vědět o svém záměru přihlásit se, Vaši přihlášku 
pak můžeme zpracovat i později. Nezapomínejte také, že výstavy a časově omezené počiny 
je nutno přihlásit minimálně 20 pracovních dnů před jejich skončením!

Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných soutěžních projektů a konzultaci při zpraco-
vání přihlášky.

Kontaktní osobou pro Národní soutěž muzeí Gloria musaealis je:
Mgr. Monika Benčová, tajemnice soutěže
e-mail: gloria@cz-museums.cz
Tel.: +420 224 210 039, +420 736 438 611

Více informací naleznete na http://www.gloriamusaealis.cz
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úvodem

Poněkud jiný rok

Rok 2020 se do historie muzejnictví zapíše jako při-
nejmenším zvláštní. V minulosti se nikdy nestalo, 

aby byla muzea takto dlouhodobě ve své činnosti omeze-
na a pro návštěvníky uzavřena. Pandemie koronaviru si 
vyžádala rozdílný přístup k práci, se kterým se muzejní 
instituce musely vypořádat. Muzejníci jsou ale odnepa-
měti zvyklí si v každé situaci poradit. Nejinak tomu bylo 
teď. Soustředili se hlavně na práci se sbírkovým fondem, 
na kterou vždy nezbývalo dostatek času. Když nemohli 
návštěvníci do muzeí, chodila muzea díky novým techno-
logiím a programům na sociálních sítích za nimi domů. 
Realizovány byly vzdělávací i zábavné aktivity pro dospělé 
i děti. Všichni ale doufali, že se situace brzy změní. Při-
pravovalo a realizovalo se množství výstav, rekonstruovaly 
se muzejní budovy, vznikly nové expozice a vydány byly 
zajímavé publikace. 

Výsledky této činnosti bylo vidět i na přihláškách do 
XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 
Paleta témat 98 projektů byla opravdu pestrá. Řadu z nich 
významně podpořily granty a dotace. Některé byly i přes 
komplikace realizovány se zahraniční spoluúčastí. Ve 
40 výstavách se objevilo mnoho zajímavých témat z oboru 
historie dávné i nedávné, ale i z oblasti přírodovědy. Oproti 
předchozím ročníkům se výrazně zvýšil počet muzejních 
počinů, neboť bylo přihlášeno 25 projektů. V této katego-
rii nesoutěžila muzea pouze s hmatatelnými aktivitami, 
ale i s několika audiovizuálními prezentacemi pro děti 
i dospělé, a to umístěných nejen na sociálních sítích. Do 
třetí kategorie přihlásili muzejníci celkem 33 publikací. 
Témat bylo mnoho a opět  se vybíralo z nepřeberné na-
bídky oborů a výzkumů nejen muzejní práce. 

Tak jako v minulých letech lze opět konstatovat, že 
kvalita projektů rok od roku stoupá a komise soutěže 
nemá při hodnocení vůbec lehkou práci. Problematický-
mi se v době koronavirové krize stala některá hodnotící 
kritéria z oblasti propagace a doprovodných programů. 
Některé výstavy i počiny byly otevřené veřejnosti jen ně-
kolik dní. 

Věřím, že se podobná situace nebude již opakovat 
a muzea se zas budou moci plnohodnotně vrátit ke svým 
původním plánům i funkcím. Všem institucím přeji hod-
ně kvalitních výstupů, pozornost a zájem návštěvníků, 
přínosnou spolupráci s médii a následně i odvahu změ-
řit kvalitu své činnosti s ostatními kolegy a kolegyněmi 
v naší soutěži.

Milena Burdychová
členkA koMise národní soutěže Muzeí  

GloriA MusAeAlis
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Gloria musaealis 2020
Všichni jsou vítězové
Irena ChOVančíkOVá
předsedkyně AMG

téMA / GloriA MusAeAlis 2020

Uplynulý XIX. ročník Národní 
soutěže muzeí Gloria musaealis 

se od předchozích odlišoval nejen řa-
dovou číslovkou. Významně jej ovliv-
nila dosud trvající pandemie. Doufali 
jsme, že přece jen skončí o něco dříve, 
protože s nastalou situací se musíme 
vypořádat hlavně my lidé. Vyrovnáva-
li se s ní i muzejníci a nutno říci, že 
většinou s grácií a po svém. Očeká-
vali jsme, jakým způsobem se vládní 
nařízení zamezující šíření nákazy co-
vid-19 projeví na množství a kvalitě 
soutěžních projektů. Můžeme s hr-
dostí prohlásit, že ročník 2020 byl co 
do počtu druhý největší a co do kvality 
jeden z nejlepších. V případě katego-
rie Muzejní počin roku dokonce nej-
kvalitnější v historii soutěže. Konečný 
počet 98 přihlášených projektů odráží 
i vliv podpory z evropských fondů a její 
důležitost pro českou kulturu.

Muzea a galerie bez návštěvníků 
netěšily nikoho, a to i proto, že řada 
výstav byla výsledkem několikaleté 
práce autorských týmů, byla do nich 
vložena spousta energie i finančních 
prostředků. V této době začaly insti-
tuce více než dříve využívat online 
prostředí. Změny se ukázaly nejen ve 

vyšší aktivitě na sociálních sítích vyvo-
lané potřebou zůstat v kontaktu, ale 
prověřily také kreativitu muzejních 
pracovníků při vytváření různorodých 
virtuálních programů i nacházení no-
vých způsobů komunikace. Důraz na 
digitalizaci sbírek motivoval ke vzniku 
sofistikovanějších prezentací. Při hod-
nocení přihlášených projektů bylo při-
hlíženo i ke komplexnosti ztvárnění 
tématu, včetně jeho online provedení.

Koronavirus ovlivnil také práci 
komise Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. Její výjezdy mohly probí-
hat jen za dodržování vládních opat-
ření a na čas musely být přerušeny 
podobně jako loni úplně. Závěrečné 
hodnotící zasedání se uskutečnilo pro-
to znovu později, tentokrát v prvním 
květnovém týdnu. Vysoké množství 
kvalitních projektů kladlo na porotce 
zvýšené nároky a více než kdy dříve 
připomínalo Sofiinu volbu. Umístění 
v první desítce tak lze skutečně po-
važovat za veliký úspěch. Organiza-
ce tohoto ročníku byla náročná pro 
všechny a chtěla bych touto cestou 
poděkovat členům komise soutěže 
i kolegyním ze sekretariátu AMG za 
jejich obětavost a plné nasazení.

Složitá situace vyvolala také větší 
potřebu sounáležitosti, která se pro-
jevila v podpoře ze strany spolupracu-
jících institucí. Partnerství předává-
ní Cen Gloria musaealis za rok 2020 
přijaly Obecní dům, a. s., Národní 
muzeum, Hlavní město Praha, Čes-
ký rozhlas, AV MEDIA, a. s., a Three 
Brothers Production. Hlavním medi-
álním partnerem akce se již potřetí 
stala Česká televize, jež prezentaci 
soutěže posílila nově i ve svém vysí-
lání na kanálech ČT 1, ČT 2, ČT 3, 
ČT 24 a ČT art. Mediálními partnery 
akce byly opět i Český rozhlas Dvojka 
a internetový portál a časopis PRO-
PAMÁTKY. Velmi si této spolupráce 
vážíme, jsme rádi, že naši dlouholetí 
partneři jsou stále s námi a děkujeme 
jim za přízeň. 

Vítězi jsou všichni, kdo nesložili 
ruce do klína a nenechali se zdeptat 
stále trvající krizí. Nejdůležitější je 
zachovat si zdraví, a to jak fyzické, tak 
i duševní a celkovou psychickou poho-
du. Pro zdravou společnost je nezbyt-
nou potřebou právě kultura. Těšíme 
se na své návštěvníky a doufáme, že 
i oni na nás. Vážení přátelé, užívejme 
si života, krásy a muzeí!

Hlavní mediální partner:Hlavní pořadatelé: Mediální partneři:

Spolupracující organizace:
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Výsledky XIX. ročníku 
národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Do XIX. ročníku soutěže přihlásilo 
56 institucí celkem 98 projektů ve 

třech hlavních kategoriích. Nejpočet-
nější z nich se stala Muzejní výstava 
roku 2020 (40 projektů), následovaná 
kategoriemi Muzejní publikace roku 
2020 (33 projektů) a Muzejní počin 
roku 2020 (25 projektů). Celkem bylo 
oceněno 15 projektů. Ceny Gloria 

musaealis za rok 2020 byly vyhlášeny 
v rámci slavnostního ceremoniálu ve 
čtvrtek 17. června 2021 ve Smetanově 
síni Obecního domu v Praze. Podrobné 
informace jsou na http://www.gloria-
musaealis.cz. Zástupcům oceněných 
institucí jsme položili dvě otázky. Za 
redakci Věstníku AMG se ptali členové 
odborné komise a tajemnice soutěže.

Muzejní výstava roku 2020

1. Muzeum města Ústí nad Labem:  
Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět  

 obyčejného písku

Ojedinělá výstava hravou formou 
představila na první pohled obyčej-
ný materiál. Přes 3 000 vzorků písků 
z celého světa dalo nahlédnout na jeho 
pestrost, strukturu i proměnlivost. 
Velkoplošné fotografie vytvořené uni-
kátní metodou světelné a elektronové 
mikroskopie ukazovaly rozmanitost 
jednotlivých zrnek. Nechyběla ani pre-
zentace písku jako důležité suroviny, 
která má velký ekonomický a ekolo-
gický význam.

1. Jak a koho napadlo se tématem písku 
zabývat? Měli jste vybrané konkrétní 
území, na které jste se zaměřili?

ZuZana vaŘilová, AutorkA VÝ-
stAVy: inspirací přemýšlet o výstavě vě-
nované výhradně písku byl projekt petra 
Jana Juračky, který v rámci popularizace 
vědy nafotil písečná zrnka unikátní mi-
kroskopickou metodou, a také webové 
stránky „World Atlas of sands“ nadše-
ného sběratele písku Catalina stefana 
z drážďan. námět se pak postupně roz-
šiřoval o další témata – písek krajinotvor-
ný, život a stopy v písku, písek užitečný 
(„sypké zlato“), písek jako klíč k objevům, 
poklady skryté v písku, písek jako suvenýr 
či písek meditační. Vznikla tak výstava 
představující písek – na první pohled 
všední materiál – z různých úhlů pohledu. 

témat souvisejících s touto surovinou je 
neskutečně mnoho, ani instalace v pěti 
sálech je nepokryla vyčerpávajícím způ-
sobem. písek je prostě fenomén! projekt 
ukázal tisíce vzorků písečných zrnek 
z celého světa i  zajímavosti o vybraném 
konkrétním druhu nebo regionální loka-
litě. zvláštní pozornost byla věnována 
českým pískovnám, „uzamčenému“ písku 
ze střelečského lomu nebo pískovcové 
oblasti českého Švýcarska.

2. Máte mezi písky nějakého favorita 
a dá se o něm říci, že je svým složením 
nebo strukturou cennější než ostatní?

ZuZana vaŘilová: každý písek má 
své kouzlo. k mým oblíbeným patří čer-
vené pouštní písky, pak ty zelené z Havaj-
ských ostrovů tvořené ohlazenými zrnky 
olivínu a vybrané plážové písky složené 
z droboučkých mořských organismů, je-
jichž krása vynikne až pod lupou nebo 
mikroskopem. Úchvatný je například 
vzácný „star sand“ (hvězdný písek) 
z japonského souostroví okinawa, který 
se skládá z vápnitých schránek prvoků 
Baculogypsina sphaerulata ze skupiny 
dírkonožci (Foraminifera). pro sběratele 
jsou obvykle nejcennější písky pocházející 
ze vzdálených a špatně dostupných míst 
(třeba z Antarktidy nebo z odlehlých ti-
chomořských ostrovů) a samozřejmě také 
vzorky písku spojené s nějakým osobním 
zážitkem či nezapomenutelnou příhodou.
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2. Východočeské muzeum v Pardubicích: 
S. k. L. e. M.: Svět krásy, lehkosti, elegance, magie  

             podle Iva křena  

3. Muzeum a Pojizerská galerie Semily: 
Bílá místa konce války (1944–1945): Válečná výroba  

             a nucené nasazení v Semilech  

Nová expozice českého ateliérového 
skla 20. a 21. století upoutá originální 
koncepcí imaginárního města, které 
návštěvníka vtáhne do své působivé 
světelné atmosféry. Více než 160 expo-
nátů vystavených v zrekonstruovaných 
prostorách muzea se řadí ke světové 
špičce sklářské tvorby a představuje 
systematicky budovanou kolekci me-
zinárodního významu. Krása objektů 
je umocněna proměňujícím se denním 
světlem.

1. Sbírka ateliérového skla vašeho mu-
zea vyniká svou kvalitou a patří k mezi-
národně významným kolekcím. Čím to, 
že právě v Pardubicích byla věnována 
takto soustředěná pozornost právě 
sklářské plastice? 

ToMáŠ liBáneK, ředitel MuzeA: 
stručně řečeno, ve správný čas se protnu-
ly souřadnice příběhu pardubického mu-
zea a ivo křena. základy pro rozvoj sklář-
ské sbírky byly položeny už v 60. letech 
minulého století, kdy se podařilo prosadit 
progresivní zaměření. u počátků budová-
ní dnes jedinečné kolekce stála kurátorka 
ludmila ladýřová. ovšem pozoruhodný 
rozvoj nastal až po roce 1989, kdy do 
muzea nastoupil mladý teoretik umění 
ivo křen, který se zároveň profiloval jako 
aktivní umělec ceněný především pro 

techniku vícebarevného linorytu. V jeho 
osobnosti se snoubila odborná erudice 
s darem porozumění tvůrčímu duchu au-
torů, s nimiž navíc navázal velmi blízké 
přátelské vztahy. Až do své předčasné 
smrti v roce 2020 zarputile shromažďoval 
kvalitní a v kontextu tvorby závažná díla 
moderní české sklářské ateliérové tvorby 
a designu. ivova snaha byla navíc oce-
něna i samotnými umělci, kteří mnohdy 
darovali muzeu svá přední díla. soubor 
dnes čítá přes 2 200 exponátů, přičemž 

se jej snažíme prostřednictvím nového 
kurátora Jana ivanegy dále rozvíjet.

2. Jak si toto zaměření rozumělo s tra-
dičními historickými fondy pardubic-
kého muzea?

ToMáŠ liBáneK: nikdy jsme soudobé 
sklářské umění nevystavili jiné přímé kon-
frontaci s tradičními sbírkami, vždy to bylo 
jen s historickým sklem. tak byla konci-
pována i dřívější instalace v zámeckém 
paláci, kde návštěvník procházel mezi 
exponáty reprezentujícími vývoj českého 
sklářství od archeologických nálezů po 
současnost, aby se následně ocitl v ba-
revném světě ateliérové tvorby a designu. 
V posledních letech jsme hledali prostory, 
ve kterých by se více uplatňovalo denní 
světlo ve všech jeho proměnách. pro-
to jsme také stálou expozici pojali nově 
a přesunuli ji do míst, kam více proniknou 
sluneční paprsky. Vedle toho představu-
jeme kolekci a práce sklářů v menších 
krátkodobých výstavách. také se už při-
bližně 6 let snažíme propojit prezentaci 
skla s jiným typem autorské tvorby, což se 
promítlo i do koncepce expozice, která zá-
roveň slouží jako malá galerie. skláři zde 
představují i své fotografie, grafiky nebo 
malby. tyto věci spolu krásně souzní.
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ZV láštní cena / Centrum kultury a vzdělávání Blatná – 
Městské muzeum Blatná: 

              Muzeum všemi smysly

Dokumentačně bohatá výstava se 
týkala málo známého a dosud sys-
tematicky nezpracovaného tématu 
nucených prací a nacistické válečné 
výroby na Semilsku. K intenzivnímu 
prožitku prezentace přispěla svědectví 
pamětníků a čtvrthodinový dokument 
z vlastní muzejní produkce. Trvalým 
výstupem projektu se stala i stejno-
jmenná publikace. 

1. Zmiňujete, že v Semilech po léta 
platilo, že se zde za protektorátu vy-
ráběly střely v-1 a v-2. Přijali místní 
vaše nové argumenty a podařilo se tuto 
domněnku vyvrátit?

ToMáŠ chváTal, Historik A spráV- 
Ce sBírky: Ano, návštěvníci výstavy 
a další lidé, se kterými jsme měli šanci 
mluvit, naše argumenty opravdu přijali. 
dokonce i pamětnice paní síbrová, kte-
rá pracovala přímo v semilském tajném 
oddělení, si na základě našeho projektu 
poopravila své dosavadní mínění o tom, 
na jakém motoru to vlastně pracovala. 
samozřejmě záleží i na tom, do jaké míry 
se ten který semilák s našimi argumenty 
seznámil a zda výstavu, knihu nebo film 
viděl. kolektivní lokální představy mají 
dlouhou setrvačnost, a tak je možné, že 
se ještě občas objeví vyprávění o V-2 
v semilech o řevu jejich motorů, který 
byl slyšet až do košťálova. Jsme ale pře-
svědčeni, že náš projekt v tomto ohledu 
vnesl do problematiky jasno a že místní již 
vědí, že se zde vyráběly proudové motory 
Jumo 004.

2. výstava bude zapůjčena do dvora 
Králové nad labem, kde rovněž praco-
vala továrna Junkers. ukázal váš vý-
zkum spojení mezi oběma podniky nebo 
šlo o dvě svébytné firmy?

ToMáŠ chváTal: Jednalo se o dvě 
samostatné pobočky akciové společnosti 
Junkers, do jisté míry svébytné. zároveň 
ale byly výrobně propojeny. Máme dolo-
ženo, že semily a dvůr králové n. l. úzce 
spolupracovaly na výrobě jednotlivých 
dílů.

Expozice prezentuje dějiny města 
a regionu od současnosti až do doby 
halštatské. Návštěvník se může věno-
vat buď tradičně exponátům a tex-
tům nebo přeskakovat v době a téma-
tech či se ponořit do tajů mobiliáře 
a  zkoumat interaktivní didaktické 
prvky a uspokojit tak nejen zrak, ale 
i hmat a čich. Jako hledač pokladů 
může vyplnit kvíz a za odměnu získat 
pamětní zlatou minci.

1. expozice má mnoho interaktivních 
prvků a za historií je možné se vydat 
v několika linkách. co vás vedlo k ta-
kovému provedení?

PeTr chleBec, spoluAutor eXpo-
ziCe: Cílem muzea je skrze prezentaci 
sbírek představit kulturu regionu. určitým 
základem má být expozice. z této premise 
jsme vycházeli. nejprve jsme se snažili 
inspirovat u nových instalací v čr i v za-
hraničí. Ačkoliv se v literatuře opakuje 
komplexní cíl muzejní prezentace jako stu-
dium, výchova a vzdělávání s potěchou, 
nenalezli jsme takový příklad, který by to 
vše pro běžného návštěvníka bezezbytku 
naplňoval. proto jsme se rozhodli uká-
zat dějiny a hmotnou kulturu Blatenska 
v několika vrstvách – v linii interaktivní, 
sbírkové a informativní, a aby byly zají-
mavé pro všechny skupiny obyvatelstva.

2. Jak se vám instalace osvědčila v pra-
xi u návštěvníků dětských i dospělých?

PeTr chleBec: evaluační nástroje 
– webová aplikace, reflexe recepčních, 
návštěvníků i návštěvní kniha – nám pro-
zradily, že většina příchozích je příjemně 
překvapena a často se vrací. objevili se 
zde zápisy cizinců, kteří díky audioprů-
vodci mohou zjistit více o blatenských 
dějinách. rodiče píší o zájmu dětí, které 
nechtějí odejít z muzea, přičemž oni mají 
čas si vše pořádně prohlédnout. starší 
návštěvníci jsou udiveni kolik známého 
a neznámého se najednou dozvídají, a to 
v pouhých pěti místnostech. domnívám 
se, že se nám cíl zaujmout a pasivně 
vzdělávat co nejširší spektrum veřejnos-
ti opravdu povedl-tímto ale samozřejmě 
nekončíme.
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Muzeum východních čech v hradci králové: 
Uprostřed koruny české: Gotické a raně renesanční umění 
východních čech (1250–1550)

Cena Českého výboru ICOM
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Cenu Českého výboru ICOM získal 
projekt přihlášený do kategorie Mu-
zejní výstava roku 2020.

Jedinečná výstava byla věnovaná vý-
tvarnému umění a každodennímu 
životu východních Čech od 14. do 
16. století. Mezinárodní spolupráce 
s institucemi zejména z Polska, Ra-
kouska a Německa odrážela rozsáhlou 
síť dobových vazeb ovlivňujících kul-
turní prostředí regionu. Díky mimo-
řádně zdařilé online prezentaci bylo 
možné oslovit i širší publikum. 

1. ovlivnila pandemie významnějším 
způsobem mezinárodní spolupráci, tak 
důležitou pro vaši výstavu? co pro vás 
představovalo největší výzvu a jak jste 
jí čelili?

helena dáŇová A MarKÉTa Pra-
ŽáKová, Autorky VÝstAVy: nijak 
výrazně, protože zahraniční zápůjčky byly 
domluveny a realizovány před vypuknutím 
pandemie. stejně tak spolupráce s Mu-
zeem ziemi kłodzkiej v kladsku, které 
ochotně poskytlo téměř všechny stře-
dověké předměty ze své expozice, byla 
dohodnuta již v roce 2019. Vernisáž pro-
běhla ještě za účasti polských partnerů. 

první dotyk šířící se nákazy covid-19 nás 
potkal na začátku března 2020, kdy byla 
výstava, pouhý měsíc po otevření, na dva 
měsíce zcela uzavřena. těsně předtím 
se konala v Muzeu východních čech 
v Hradci králové doprovodná mezinárodní 
konference. návrat předmětů zpět se už 
musel obejít bez přítomnosti kurýra, jen 
pomocí e-mailové korespondence. 

Výzvou pro nás bylo, jak nejlépe 
zprostředkovat výstavu jiným způsobem 
a v relativně krátkém čase. připravili jsme 
tak pro návštěvníky příspěvek v pořadu 
toulavá kamera, online komentovanou 

prohlídku, a také hodinový dokument. 
V neposlední řadě se natáčela krátká 
výuková videa pro školy, které připravilo 
naše lektorské oddělení.

2. výstava prezentovala řadu umělec-
kých děl vysoké výtvarné kvality původ-
ně i z menších obcí v kraji. Jaké máte 
reakce od kolegů a nebyly pro některé 
z nich vystavené kusy překvapením?

helena dáŇová A MarKÉTa Pra-
ŽáKová: Výstava si kladla za cíl před-
stavit kulturu východních čech v co 
nejkomplexnější podobě, sochy a ostat-
ní předměty byly vystaveny vedle sebe 
v celcích, což umožnilo ukázat vzájemné 
souvislosti. Jsme vděční zejména Bis-
kupství královéhradeckému, které nám 
díla ochotně zapůjčilo na základě dlou-
hodobé spolupráce na projektu. z reakcí 
našich kolegů bylo zřejmé, že jsou pře-
kvapení, jaké množství děl a v jaké kvalitě 
se z období středověku ve východních 
čechách dochovalo. V povědomí veřej-
nosti byl totiž stále živý stereotyp, že 
východní čechy mají spíše barokní ráz 
a že jsou na středověké památky chudé. 
udivila je také kvalita shromážděných 
děl, z nichž vynikaly především monu-
mentální křídlové oltáře. u většiny expo-
nátů se nám podařilo dokončit i náročné 
restaurátorské zásahy – i to přispělo ke 
zcela novému vnímání středověké kultury 
východních čech.
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1. regionální muzeum v Teplicích: 
Umění v nouzi!? 

Muzejní publikace roku 2020

2. Muzeum města Brna a Fakulta výtvarných umění Vysokého 
učení technického v Brně: 

 evropan adolf Loos: nejen brněnské stopy

Publikace představuje Teplice jako 
jedno z důležitých uměleckých center 
meziválečného období. Dokumentu-
je aktivity Sekce pro výtvarné umě-
ní založené při zdejším muzeu, která 
podporovala tvorbu českých Němců. 
Kniha rekonstruuje skladbu zakoupe-
ných děl a je zároveň poctou jednatel-
ce tohoto spolku Emmě Meisel, která 
zahynula v Osvětimi.

1. ve své knize jste objevně zpracova-
la německo-českou výtvarnou tvorbu 
v Teplicích v období mezi světovými 
válkami. Jak dalece jste se musela vy-
rovnat s nenávratnou ztrátou paměti 
i lidských životů? 

BohuSlava chleBorádová,  
AutorkA puBlikACe: téměř vše, co 
se týkalo sbírek bývalé muzejní sekce 
německo-českého výtvarného umění, bylo 
v době normalizace zatraceno. trvalo vel-
mi dlouho, než jsem byla schopná sloučit 
rozprášené fondy v muzeu a zachova-
lý archiv uložený v teplickém okresním 
archivu tak, aby se ukázal význam její 
činnosti. objevila jsem emmu Meisel, 
zdánlivě obyčejnou učitelku, díky jejíž 
píli a pečlivosti bylo možné rekonstruo-
vat příběh jedné kapitoly pestrých dějin 
naší instituce. kapitoly s osudy lidí, kteří 
museli přijmout šílenost doby, jež na-
prosto změnila směr jejich životů, nebo 
jim život vzala. o to víc mě popouzela 

2. Čeho si u publikace nejvíce ceníte?

BohuSlava chleBorádová: Vý-
stava byla dobrým počinem, ale zmizela. 
kniha je zde, doufám, na stálo. podařilo 
se vrátit ztracenou minulost s postavami 
a kulturními událostmi, které by časem 
opět upadly do zapomnění. publikace 
vtáhla čtenáře do tehdejší reality a upo-
zornila na spojení muzejních a galerij-
ních sbírek, na což pak naše muzeum 
navázalo i v nové éře. A mám za to, že 
s hledáním modernosti, jak se o to sna-
žila sekce, koresponduje i vzhled knihy. 
ocenění přichází ve chvíli, kdy se v nouzi 
ocitlo celé teplické muzeum, přičemž je 
na něj nahlíženo jako na stagnující or-
ganizaci. instituce možná stagnuje, ale 
veřejnost snad nepotřebuje lepší důkaz, 
že lidé uvnitř nikoliv. Cena je úžasným 
zhodnocením práce všech kolegů, kteří 
se na přípravě výstavy i publikace po-
díleli.

dvojitá ztráta historické paměti a neúcta 
k činnosti a snahám našich předchůdců. 
touha alespoň to částečně napravit byla 
hlavním činitelem vyrovnání se s nevrat-
nými událostmi, které by však z našeho 
obecného povědomí zmizet neměly.

V roce 2020 uplynulo 150 let od na-
rození významného brněnského rodá-
ka Adolfa Loose. Jeho výročí oslavilo 
muzeum vydáním výpravné publikace 
v česko-anglické mutaci i uspořádá-
ním stejnojmenné výstavy. Detailní 
průzkum archivní dokumentace od-
kryl množství dosud nepublikovaného 
materiálu, který přibližuje nejen práci 
architekta, ale také jeho společenské 
vazby.

1. Bylo mezi novými zjištěními něco, co 
jste opravdu nečekali?

daGMar ČernouŠKová A JindŘich  
chaTrnÝ, editoři puBlikACe: zce-
la nečekaný je příběh nerealizovaného 
projektu Jordanova domu v Brně, který 
objasnila neznámá korespondence sta-
vebníkova syna s Adolfem loosem. k no-
vým zjištěním patří definitivní odmítnutí 
loosova tradovaného autorství tovární 
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3. Muzeum Blanenska: 
Blanensko a Moravský kras v pravěku 

budovy v Hrušovanech u Brna, kdy jsme 
díky pečlivým rešerším doposud nepro-
zkoumaných pramenů korigovali i vlastní 
starší hypotézy. novým objevem je objekt 
restaurace s hotelem tamtéž, jehož pří-
padné loosovo autorství dokládá sice jen 
malá zmínka karla lhoty, avšak kompo-
zice stavby, spolehlivá datace i pozitiv-
ní ohlas rakouských badatelů hypotézu 
podporují. nové jsou i poznatky z loosovy 
interiérové tvorby.

2. Jaký mají Brno a Brňané vztah ke 
svému slavnému rodákovi?

daGMar ČernouŠKová A JindŘich  
chaTrnÝ: Brňané Adolfa loose znají 

a město Brno jej v roce jeho 150. výro-
čí narození připomnělo velmi důstojně. 
V těsné blízkosti hotelu Continental, sto-
jícího na místě jeho rodného domu, byl 
odhalen loosův pomník, který je inspi-
rován jeho návrhem vlastního náhrobku. 
Muzeum připravilo na téma „nejen brněn-
ské stopy Adolfa loose“ velkou výstavu 
a vydalo k ní ve spolupráci s Fakultou vý-
tvarných umění Vut obsáhlou publikaci. 
na webu Brněnského architektonického 
manuálu vznikly stezky po stopách Adolfa 
loose a jeho otce, zdejšího významné-
ho sochaře a kameníka. pomník, kniha 
i stezky na http://www.bam.cz zůstanou 
trvalou poctou našemu světoznámému 
rodákovi.

příloh a rozsáhlou kresebnou doku-
mentaci.

1. co bylo podnětem k tomu, že jste se 
rozhodli vydat místo obvyklého průvod-
ce expozicí publikaci mimořádnou svým 
rozsahem i zpracováním?

PavlÍna KoMÍnKová, ředitelkA 
MuzeA: už při přípravě stálé expozice 
Cesta do pravěku Blanenska se ukázal 
velký potenciál, které téma zdejšího 
prehistorického osídlení nabízelo a které 
nebylo možné pro svůj rozsah do insta-
lace zahrnout. rozhodli jsme se proto již 
tehdy, že jej zpracujeme i knižně a poně-
kud šířeji, než bývá zvykem u standard-
ních katalogů. naším cílem bylo přiblížit 
látku nejen širší, ale i odborné veřejnosti, 
neboť komplexní práce zabývající se pra-
věkým osídlením celého regionu dosud 
vytvořena nebyla. díky spolupráci s dal-
šími muzei se podařilo téma zpracovat 
bez vazby na jednu muzejní sbírku, ale 
opravdu průřezově. na atraktivitě pu-
blikace přidává také možnost zahrnutí 
řady archeologických nálezů z původního 
fondu Jindřicha Wankla, které jsme si 
zapůjčili do expozice z naturhistorisches 
musea ve Vídni. 

2. na vydání knihy se podíleli i odbor-
níci z dalších paměťových a akademic-
kých institucí. ovlivnil jejich pohled 
práci vašich kolegů?

PavlÍna KoMÍnKová: Autorský tým 
byl poskládán z odborníků na jednotlivá 
prehistorická období. Autoři kromě tex-
tové části, jehož rámcová struktura byla 
předem dána, měli volnou ruku ve výběru 
obrazových příloh pro své kapitoly. každý 
oslovený se zaměřil na oblast, ve které se 
nejlépe orientuje, takže díky spolupráci 
všichni přispěli do mozaiky svým dílkem. 
Celý obraz pak seskládal Marek novák, 
editor publikace. přípravě knihy para-
doxně pomohlo i to, že nastala covidová 
situace a tím pádem se řada autorů mohla 
více soustředit právě na psaní. potvrdilo 
se také, že dobře fungující spolupráce je 
pro všechny velkým přínosem.

Populárně-naučná publikace před-
stavuje ucelený a moderní pohled na 
prehistorický vývoj regionu a slouží 
zároveň jako katalog expozice Cesta 

do pravěku Blanenska. Reflektuje jed-
notlivá pravěká období od paleolitu 
po dobu stěhování národů. Doplně-
ná je o řadu poutavých obrazových 
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Slavnostní ceremoniál moderovali václav Žmolík a Karolína cingrošová Žmolíková
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3. Muzeum hlavního města Prahy: 
Praha průmyslová: rozvoj pražské průmyslové aglomerace  

 do zániku rakouska-Uherska 

Kniha komplexním způsobem před-
stavuje vývoj průmyslu v Praze od po-
čátku 18. století do roku 1918 v návaz-
nosti na urbanistický růst města. Na 
vybraném území představuje všechna 
průmyslová odvětví od jejich vzniku 
po rozpad Rakouska-Uherska. Text 
je doplněn bohatým a často málo zná-
mým obrazovým materiálem.

1. Tématu industriálních památek se 
již věnovala řada odborníků. co přináší 
publikace nového?

ZdenĚK MÍKa, Autor puBlikA-
Ce: publikace přináší ucelený pohled 
na všechny obory a odvětví pražské 
průmyslové výroby od 18. století až do 
roku 1918. předtím si historici všíma-
li především textilního, strojírenského, 
elektrotechnického průmyslu a výroby 
automobilů, což byly nejvýznamnější 
obory, v potravinářské výrobě to pak bylo 
zejména cukrovarnictví. pozornosti v naší 
publikaci se tak dostalo i chemickému, 
papírenskému, tiskařskému, plynáren-
skému průmyslu a rozsáhlé kovovýrobě, 
která navazovala na strojírenství.

2. Kniha obsahuje bohatý obrazový ma-
teriál. Podařilo se vám publikovat vše, 
co jste chtěli?

ZdenĚK MÍKa: díky bohatým sbírkám 
fotografií, negativů, pohlednic a reklam-
ních tisků, ale i rytin z nejstaršího období 

průmyslového vývoje bylo možné pro pu-
blikace vybírat jen to nejdůležitější. Jedi-
nou obtíží snad bylo získat portrét emila 
kolbena z přelomu 19. a 20. století.

1. národní muzeum v přírodě: 
Libušín znovuzrozený: Obnova národní kulturní památky  

             po požáru 

Muzejní počin roku 2020
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umělecké předěly ztvárnili členové 
kaskadérské skupiny haraldos Stunt 
Brothers. Představitel vinnetoua s ce-
nou Gloria musaealis

Požár první realizované stavby archi-
tekta Dušana Jurkoviče se zdál být 
nenahraditelnou ztrátou. Muzeum 
jako správce objektu přistoupilo nejen 
k jeho prosté rekonstrukci, ale i k vě-
decké obnově Libušína za obrovské 
podpory veřejnosti. Po důkladném 

průzkumu byl znovu vybudován ve své 
podobě z roku 1925. Použity byly do-
bové technologické postupy, přičemž 
mnohé z nich se dnešní řemeslníci 
museli učit, např. ruční opracování 
dřeva za použití výhradně tradičního 
tesařského a truhlářského náčiní. 
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2. Muzeum Těšínska: 
rekonstrukce výstavní budovy muzea a nová expozice   

 Příběh Těšínského Slezska

1. nenapadlo vás v určitou chvíli rekon-
struovat libušín jako muzejní památku, 
tedy bez jeho tradiční funkce, se vstup-
ným a průvodcem?

olGa holiŠová, VedouCí stAVeB-
něteCHniCké dokuMentACe A Ar-
CHiVu: když dne 3. března 2014 libušín 
vyhořel, byli jsme od začátku přesvědčeni, 
že musíme tuto národní kulturní památku 
obnovit ve své celistvé kráse se zachová-
ním jejího původního účelu. objekt je sou-
částí turistického komplexu, zahrnujícího 
útulnu Maměnka a jídelnu libušín, jež 
byly za tímto účelem postaveny. dřevěné 
budovy, ve kterých neprobíhá každodenní 
provoz, podléhají ve vysokohorském pro-
středí rychlé degradaci, a proto jsme ne-
uvažovali, že bychom zrušili jejich funkci. 

Jako poděkování za podporu veřejné 
sbírky jsme se rozhodli před zahájením 
provozu realizovat v libušíně bezplatné 
komentované prohlídky, které se setkaly 
s velmi pozitivním ohlasem.

2. narazili jste na něco překvapivého?

olGa holiŠová: Ano, během realizace 
jsme získali mnoho hodnotných infor-
mací. například při výkopových pracích 
byl nalezen střep z původních kachlo-
vých kamen v jídelně, podle kterého jsme 
mohli vyrobit přesnou funkční kopii. při 
rozebírání torza jsme pod novou vestav-
bou objevili ukryté stropní trámy plošně 
polychromované s rostlinnými motivy 
a datací 1891, jež dokládají existenci nej-
starší budovy na pustevnách. trámy byly 
zakonzervovány a navráceny do objektu, 
kde je můžete vidět. V průběhu stavby 
nám byla soukromou osobou nabídnuta 
k odkoupení originální dřevěná kartuše 
se znakem pohorské jednoty radhošť 
a datací 1891, která byla zasazena do 
původního výřezu v jednom z trámů. dle 
Jurkovičových návrhů a nalezené histo-
rické fotografie jsme do jídelny navrátili 
i skleněný strop s barevnými malovanými 
motivy, jenž zde před vyhořením již nebyl. 
nyní je však z požárního skla čtyři centi-
metry tlustého.

Rekonstrukcí historické výstavní bu-
dovy muzea vzniklo moderní cent-
rum představující přírodu a historii 
Těšínského Slezska prostřednictvím 
interaktivní expozice i dalších aktivit. 
Scénické a multimediální prvky umož-
ňují silnější prožitek prezentovaného 
příběhu. Součástí je i nová knihovna 
se studovnou, přednáškový sál či am-
fiteátr s lapidáriem.  

1. Zrekonstruovaná budova muzea je 
doslova od sklepa až po půdu nabitá 
historií Těšínska. Čím je vaše expozice 
jedinečná?

ZByŠeK ondŘeKa, ředitel MuzeA: 
příběh těšínského slezska po staletí psali 
nejen češi a němci, ale i poláci a neměli 
bychom zapomínat ani na židy, slová-
ky i další národnosti. Všichni vytvářeli 
jedinečný jazykový a národnostní obraz 
regionu. pokusili jsme se představit právě 
ty momenty, které těšínské slezsko od-
lišují od ostatních oblastí dnešní české 
republiky. expozice prezentuje ve zkratce 
vývoj této malé, ale mimořádně významné 
historické slezské země jakožto součásti 
koruny české, a to od jejího konstituování 
na konci 13. až do 20. století s využitím 
četných interaktivních prvků a map, které 
návštěvníkovi usnadňují orientaci v čase 
i prostoru. Autoři stálé expozice se museli 
vyrovnat nejen s obvyklými překážkami, 
ale i s často zjevně odlišným vnímáním 
způsobu a rozdělení těšína a těšínského 
slezska, s událostmi z let 1918–1938 
a jejich důsledky u nás a v sousedním 
polsku.

2. nenabízíte „jen“ novou expozici. na 
co dalšího se mohou návštěvníci těšit?

ZByŠeK ondŘeKa: Bezpochyby za-
ujme opravená historická budova jako 
taková. pamatuje všechny mezníky his-
torie 20. století – procházely před ní 
rakousko-uherské pluky odcházející na 
fronty první světové války, českoslovenští 
i polští legionáři, polská, německá i sovět-
ská armáda. před muzeum jsme záměr-
ně umístili ojedinělý exponát – repliku 
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jednoho ze dvou československých hra-
ničních orientačních sloupů, které do roku 
1938 stávaly u českotěšínských hranič-
ních mostů. kde jinde by mělo sídlit Mu-
zeum těšínska, než právě v místě, kudy 
procházely dějiny? součástí objektu je 
i moderně vybavená knihovna a studovna 
silesia s jedinečným fondem, prostorná 

projekt připravený „v mašličkách“. Autory 
hledal přímo investor, tedy olomoucký 
kraj, na základě společných požadavků 
a vybral architektonickou kancelář v čele 
s Miroslavem pospíšilem a Martinem 

karlíkem, oceněnou i v renomovaných 
soutěžích. nejvíce nás překvapilo, že 
takto odvážné pojetí vstupu moderní ar-
chitektury do kulturní památky bylo všemi 
stranami přijato s nadšením.

2. Kterou funkci helfštýna v nové po-
době považujete za nejzajímavější? 
Zpřístupnění historického objektu nebo 
možnost pořádat výstavy či hefaiston?

Jan lauro: Hlavní premisou veške-
ré snahy byla samotná záchrana torza 
hrozícího zřícením. zachování hmotné 
podstaty objektu, který budovaly nejvý-
znamnější rody moravských dějin, se pro 
nás stalo stěžejní. zpřístupnění objektu, 
včetně prezentace místních dějin, tak vní-
máme jako hlavní naplnění snahy o jeho 
záchranu. Vše ostatní je výraznou přida-
nou hodnotou. návštěvníci jsou nadšeni 
z možnosti pohybu v rámci všech úrovní 
torza i z výhledů do údolí Moravské brány, 
pořadatelé akcí pak ze zvýšení kapacit 
areálu. nám se líbí rozšíření prostor pro 
představení exponátů, realizaci výstav, 
dílen i kulturně-společenských programů. 
na první ročník Hefaistonu, mezinárod-
ního setkání uměleckých kovářů, s využi-
tím objektu zatím čekáme. Věříme, že na 
konci srpna 2021 proběhne a že celko-
vému vyznění naší největší akce pomůže 
v mnoha směrech.

3. Muzeum komenského v Přerově: 
Záchrana a zpřístupnění hradního paláce na helfštýně 

Zřícenina renesančního paláce, který 
je součástí jednoho z největších hrad-
ních komplexů u nás, prošla rozsáh-
lou rekonstrukcí. Pro doplnění stavby 
byly záměrně zvoleny odlišné soudo-
bé materiály. Jedná se tak o ojedinělý 
souzvuk historické a moderní archi-
tektury. Znovu oživené prostory po-
skytly zázemí novým expozicím. 

1. Jak jste hledali architekta? Čím vás 
nejvíc překvapil?

Jan lauro, kAstelán HrAdu: Ana-
báze hledání cesty záchrany palácového 
torza byla komplikovaná a trvala víc než 
půl století. Architektů se zájmem o spo-
lupráci se objevovalo mnoho. Během toho 
času proběhlo několik soutěží, některé 
studie už byly „na spadnutí“ v 90. letech. 
po roce 2010, kdy vědecká rada npÚ, 
Úop v olomouci konstatovala možnost 
zastřešení „technicistní nebo moderně 
invenční formou“, už byl dokonce jeden 

výstavní síň, v podkroví přednáškový sál 
nebo ateliér pro práci s dětmi a mládeží. 
součástí rozsáhlé rekonstrukce, připra-
vované a odkládané více než 20 let, je 
i proměna muzejního dvora v lapidárium 
s parkovou úpravou. nabízí prostor pro 
nejrůznější akce, edukační programy, 
koncerty, divadelní či filmová představení.
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Renovace posledního zachovaného 
vodního hamru z podbrdské oblasti 
vytvořila moderní prezentaci průmys-
lové výroby in situ. Původní vybavení 
umožňuje v chodu představit samotné 
zkujňování železa i novější produkci 
zemědělského nářadí. Archeologický 
výzkum pomohl odhalit další zařízení 
tohoto železářského centra, zejména 
vysokou pec. 

1. hamr jistě více láká muže a děti. Sna-
žíte se zaujmout i ženy a případně čím?

FranTiŠeK FrÝda, náMěstek ředi-
tele pro spráVu sBírek A odBor-
nou činnost: Hamr jako technické za-
řízení zaujme opravdu především mužské 
návštěvníky. zajímavé ale je, že i ženy 
v sobě mají technické nadání. praktic-
ké ukázky kování drobných předmětů je 
dokážou zaujmout tak, že většina z nich 
se pokusí vykovat hřebík nebo podkůvku 
pro štěstí. na výsledek svého snažení jsou 
pak náležitě pyšné.

2. vyžadovala revitalizace hamru něja-
ké speciální postupy? 

FranTiŠeK FrÝda: opravy strojů vy-
žadovaly návrat k dnes již nepoužívaným 
a mnohdy zapomenutým technologic-
kým a řemeslným postupům. už sama 
skutečnost, že na sestavě hamernických 

bucharů není použit jediný šroub, ale 
všechny díly jsou spojeny a zajištěny 
dřevěnými klíny, byla pro restaurátory 
velkou výzvou. Bylo nutné zvolit správný 
úhel, velikost i umístění klínů, aby byla 
zachována funkčnost a stabilita zaříze-
ní. správné řešení jsme často nalézali 

metodou pokus-omyl. Všechny fáze ob-
novy pak byly podrobně dokumentová-
ny. zpracovali jsme také manuál obsluhy 
a údržby strojů. Ani regulace vody, aby 
bylo dosaženo optimálních otáček, nebyla 
jednoduchá. Již nežijí pamětníci, kteří se 
stroji poháněnými vodními koly pracovali.

ZV láštní cena / Židovské muzeum v Praze: 
rekonstrukce Španělské synagogy a nová expozice

Stavebně i finančně náročná rekon-
strukce byla provedena s respektem 
k architektuře a povaze objektu, aby 
zajistila žádoucí klimatické a bez-
pečnostní podmínky, a připravila 
tak prostor pro výstavní, přednáško-
vé, koncertní i bohoslužebné účely. 

Expozice odpovídá současným tren-
dům muzejní prezentace a je přístup-
ná bezbariérově. 

1. K rekonstrukci objektu jste přistupo-
vali s velkou péčí. nároky instalovaných 
sbírek ovšem nemusí být vždy v souladu 

ZV láštní cena / Západočeské muzeum v Plzni: 
revitalizace národní kulturní památky Vodní hamr Dobřív
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s potřebami budovy. Jaká kritéria byla 
pro vaše úvahy rozhodující?

Milan liČKa, VedouCí proVozníHo 
odBoru A ŽaneTa MareŠová, Ve-
douCí odBoru sBírek: Cílem tvůrčí-
ho týmu v oblasti mikroklimatu v expozici 
bylo dosáhnout optimálních podmínek 
pro sbírkové předměty. Bylo to řešeno ve 
dvou úrovních – jednak v požadavcích na 
výstavní fundus jednak  úpravou interié-
rových parametrů. na zakázku vyrobené 
vitríny jsou plynotěsné, neobsahují zdro-
je tepla a pro udržení potřebné vlhkosti 
jsou vybaveny zásuvkami s kalibrovanými 
artsorbovými kazetami. kvalitu vzduchu 
v interiéru řídí systém měření a regulace, 
který dle nastavených algoritmů (v inte-
riéru teplota, vlhkost, intenzita osvětlení 
a Co2; v exteriéru teplota, vlhkost, rych-
lost větru a signalizace deště) zajišťuje 
činnosti jednotlivých subsystémů.

2. expozice prezentuje řadu dokumen-
tů, které mohou trpět dlouhodobým 

osvětlením. Jak je jejich ochrana ře-
šena?

Milan liČKa, ŽaneTa MareŠová: 
Útlumu intenzity osvětlení v interiéru je 
dosaženo systémem speciálních předo-
kenních screenů, které významným 
způsobem omezují i letní tepelné zisky. 
V závislosti na míře světla se automaticky 
aktivují rolety umístěné v centrální kupoli.

Co se týká osvětlení předmětů ve 
vitrínách, věnovali jsme tomu zvláštní 
péči: každý exponát má vlastní světelný 
zdroj, který je nastaven individuálně. pro 
artefakty z extrémně citlivých materiálů, 
jako jsou například historické textilie, byly 
použity svítidla s nízkou intenzitou světla 
a s filtry proti uV a ir záření. řadu před-
mětů jsme se z důvodu zvýšené světelné 
zátěže rozhodli nahradit kopiemi originá-
lů a faksimile. ty byly většinou zhotoveny 
v restaurátorských dílnách našeho muzea 
pod vedením Jana Šíbla, Veroniky richtr 
nauschové a pavla Veselého, a jsou na 
první pohled k nerozeznání.

ŠárKa KoPecKá, kurátorkA: po 
pěti letech příprav, v roce 2020, byl na 
kačině založen sad krajových a starých 
odrůd ovoce. Výsadbě předcházelo stu-
dium staré ovocnářské a regionální lite-
ratury. zásluhou tehdejšího okresního 
hejtmana Jindřicha pecky byly zmapo-
vány odrůdy rostoucí na kutnohorsku 
k roku 1910, nalezeny byly i informace 
o sortimentu z meziválečného období. 
souběžně probíhal průzkum archivních 
fondů týkajících se ovocnářství na býva-
lých Chotkovských panstvích, a přede-
vším terénní mapování. Výsledkem bylo 
zachycení torz sadů v širším okolí kutné 
Hory. V nich byly za pomoci čsop určeny 
jednotlivé druhy ovoce. následně jsme 
vyhledali zahradnické a školkařské firmy 
věnující se starým odrůdám a ty, které 
jsou dodnes množeny, byly objednány.

2. Budou moci návštěvníci ovoce ochut-
nat? na jaké odrůdy se mohou těšit? 

ŠárKa KoPecKá: V současnosti máme 
99 stromků – vysokokmenů. rostou zde 
základní 4 druhy ovoce, tj. jablka, hrušky, 
švestky a třešně. z jabloní jsou zastoupe-
ny staré české odrůdy jako Malinové ho-
lovouské nebo Grávštýnské, a také např. 
hruška čáslavka pravá, původně francouz-
ský druh ze 17. století, který se rozšířil 
nejprve na čáslavsku, čímž získal svoje 
jméno. zajímavostí je, že téměř století 
byla tato odrůda považována za vyhynu-
lou. teprve předloni byla znovu nalezena 
v sasku a následně i v českém středohoří, 
jeden strom byl dohledán i nedaleko ka-
činy. V sadu je zastoupena také typicky 
krajová hruška křesetické, pojmenovaná 
podle vesnice křesetice u kutné Hory, 
kde byla objevena v polovině 19. století. 
Máme zde např. i švestku Babče. krajové 
odrůdy lze v terénu nalézt dodnes. příkla-
dem může být dosud bezejmenná třešeň 
od samoty Májovka u Bykáně, nalezená 
v roce 2018, která byla popsána a za-
nesena do databáze starých a krajových 
odrůd ovoce. V následujících letech budou 
k sadu připojeny i repliky sušárny, po-
vidlárny a moštárny. Výpěstky pak budou 
využívány k muzejní prezentaci.

národní zemědělské muzeum: 
Genofondový sad starých a krajových odrůd na kačině

Cena Čestného výboru soutěže

Výsledkem dlouholetého studia sta-
ré ovocnářské a regionální literatury 
z přelomu 19. a 20. století a především 
terénního průzkumu bylo zachycení 
torz ovocných sadů na bývalých Chot-
kovských panstvích. V části zámecké-
ho parku byl vysázen celkem 99 kusů 

dřevin. Tato živá muzejní sbírka má 
za cíl podpořit genetickou rozmani-
tosti krajiny a stane se i základem pro 
edukační programy muzea.

1. co vše předcházelo samotné výsadbě 
stromů starých regionálních odrůd?
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Pořadí prvních deseti míst
v XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

Muzejní výstava roku 2020

1. Muzeum města Ústí nad labem, 
p. o.; písky známé i neznámé aneb 
Fascinující svět obyčejného písku

2. východočeské muzeum 
v Pardubicích; s. k. l. e. M.: svět 
krásy, lehkosti, elegance, magie 
podle iva křena

3. Muzeum a Pojizerská galerie 
Semily, p. o.; Bílá místa konce 
války (1944–1945): Válečná 
výroba a nucené nasazení 
v semilech

4. Muzeum východních Čech 
v hradci Králové; uprostřed 
koruny české: Gotické a raně 
renesanční umění východních čech 
(1250–1550)

5. Muzeum umění olomouc; 
o městě, krajině, umění / olomouc 
(1919–1989)

6. centrum kultury a vzdělávání 
Blatná – Městské muzeum 
Blatná; Muzeum všemi smysly

7. Technické muzeum v Brně; Vlněná 
elegance první republiky: Brněnské 
textilky a jejich sortiment

8. národní technické muzeum; 
Fenomén Jawa aneb Jawa, jak ji 
neznáte

9. Západočeská galerie v Plzni, p. o.; 
nad slunce krásnější: plzeňská 
madona a krásný sloh

10. Žatecký pivovar, spol. s r. o. – 
Muzeum pivovarnictví Žatecka / 
národní muzeum pivovarnictví, 
o. p. s; Historie pivovarnictví na 
žatecku

Muzejní publikace roku 2020

1. regionální muzeum v Teplicích, 
p. o.; umění v nouzi!?

2. Muzeum města Brna, p. o.; 
evropan Adolf loos: nejen 
brněnské stopy

3. Muzeum hlavního města Prahy; 
praha průmyslová:  
rozvoj pražské průmyslové 
aglomerace do zániku rakousko-
uherska

Slavnostní předávání cen Gloria musaealis ve Smetanově síni obecního domu

5. Muzeum Českého ráje v Turnově, 
p. o.; řezbáři v kameni

6. Muzeum města Ústí nad labem, 
p. o.; Geologie českosaského 
Švýcarska

7. národní galerie v Praze; 
rembrandt: portrét člověka

8. národní technické muzeum; 
stavební truhlářství a parketářství: 
katalog k výstavě „dílna stavebního 
truhlářství“

9. Památník národního písemnictví; 
sans retour: Výtvarníci ruské 
emigrace v meziválečné praze

10. Prachatické muzeum; secesní 
móda: poklady jihočeských muzeí

Muzejní počin roku 2020

1. národní muzeum v přírodě; 
libušín znovuzrozený: obnova 
národní kulturní památky po požáru

3. Muzeum Blanenska, p. o.; 
Blanensko a Moravský kras 
v pravěku

2. Muzeum Těšínska, p. o.; 
rekonstrukce výstavní budovy 
muzea a nová expozice Příběh 
Těšínského Slezska

3. Muzeum Komenského v Přerově, 
p. o.; záchrana a zpřístupnění 
hradního paláce na Helfštýně

4. Západočeské muzeum v Plzni, 
p. o.; revitalizace národní kulturní 
památky Vodní hamr dobřív

5. národní zemědělské muzeum, 
s. p. o.; Genofondový sad starých 
a krajových odrůd na kačině

6. Židovské muzeum v Praze; 
rekonstrukce Španělské synagogy 
a nová expozice

7. Muzeum města Brna, p. o.; 
revitalizace špilberských vodojemů 
a nová expozice Chrám kamene

8. Muzeum novojičínska, p. o.; 
Muzeum Šipka Štramberk: 
zkamenělý svět a pravěcí lidé ve 
Štramberku

9. Masarykovo muzeum v hodoníně, 
p. o.; rekonstrukce a obnova stálé 
expozice ve Vlastivědném muzeu 
v kyjově

10. regionální muzeum v litomyšli; 
rekonstrukce  portmonea – Muzea 
Josefa Váchala
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Dřep a předklon aneb Jak 
číst popisky na výstavách?
raDOMíra SeDLákOVá
členkA koMise národní soutěže Muzeí GloriA MuseAlis

Ve Věstníku AMG č. 1/2018 byl 
publikován článek Mileny Burdy-

chové „Chyby v expozicích z pohledu 
porotce GM“. Kromě jiných nešvarů 
v něm zmiňovala i „stále se opakující 
problém“ – popisky, především jejich 
umístění, barevnost či obsah. Dovolu-
ji si téma zopakovat, a to nejen jako 
členka komise soutěže, ale i z pohledu 
běžné návštěvnice muzejních institucí.

Je to takové cvičení. Pár kro-
ků odstoupit, prohlédnout si, zpět 
přistoupit, sundat brýle, naklonit 
se, přečíst, narovnat se a jít dál. 
A znovu. Někdy je naklonění nut-
né nahradit podřepem. Ani tyto cvi-
ky však nezaručují, že bude získána 
potřebná informace. Je-li v sále více 
lidí, kteří dělají stejné úkony, obvyk-
le nesynchronizované, je to docela 
náročné.

O čem píšu? O návštěvě výstavy. 
Skoro bych řekla – libovolné. Osob-
ně se chci podívat nejen na prezen-
tované předměty, ale také se o nich 
něco dozvědět: Co to je? Od koho to 

je? Ze kdy to je? Kdo dílo zapůjčil? 
Někdy je doprovodný text prima. 
Jenže právě jemu se v poslední době 
moc nedaří. Předesílám, že mám 
normální výšku 165 cm, jsem krát-
kozraká, se 2 dioptriemi, což je dnes 
skoro průměr.

Kdysi jsem měla dlouhou diskusi 
s jednou grafičkou, která mi vysvět-
lovala, že popiska nesmí rušit. Můj 
požadavek, aby byla k přečtení, jí 
připadal nepatřičný. Byla jsem ten-
krát neústupná a čitelnou a přitom 
graficky pohlednou úpravu jsem si 
vynutila. Od té doby věnuji tomuto 
detailu větší pozornost (ostatně mu-
sím). A nestačím se divit. Pokusím 
se nebýt konkrétní, nechci poškodit 
žádnou výstavu, protože vím, že je to 
výsledek práce mnoha lidí. 

K tomu, aby byla informace či-
telná, tedy aby plnila svůj účel, měla 
by být napsaná celá dostatečně vel-
kým písmem. Často se stává, že pís-
mo je odstupňováno dle toho, co se 
považuje za významné. To však vede 

k tomu, že třeba údaj o zapůjčiteli 
již přečíst bez lupy nelze. Popiska 
by měla být umístěna tak, aby bylo 
jasné, k čemu se vztahuje. Nezřídka 
je za rohem, ba dokonce za zády, 
jednou vpravo, jindy vlevo. Potkat 
lze popisku hromadnou, která je 
u souboru obvykle drobných před-
mětů. A diváku, lušti si, co k čemu 
patří. Umístěna má být v rozumné 
výšce, aby k jejímu přečtení nebylo 
nutné se sklánět. Důležité je také 
adekvátní osvětlení.

Řeknete si, že to jsou přece jas-
né požadavky. Proč tedy nejsou napl-
ňovány? Jedním z důvodů může být 
to, že podoba výstavy je připravová-
na v počítači. V něm hezky vypadá, 
když jsou všechny popisky pěkně na 
středu, ve stejné výšce. Obrazy jsou 
ale v rámech, které nemají totožnou 
hloubku, čili vrhají nestejně dlou-
hé stíny. Některou popisku přečtete 
pohodlně celou, od jiné uvidíte jen 
poslední řádek, další se pak ve stí-
nu ztrácí.

Jiným důvodem je touha mít 
výstavu v charakteristickém barev-
ném ladění. Stěny a podstavce jsou 
např. černé, popisky červené (navíc 
lesklé) na černé ploše, zhotovené 
nevelkým písmem. K přečtení je 
toho málo.

Samostatnou kapitolou jsou po-
pisky pro prostorové exponáty na 
soklech. Někdy jsou v odpovídající 
výšce na stěně. Je-li to k poloze pod-
stavce pochopitelné, je to dobré ře-
šení. Čas od času je popiska na boku 
podstavce. Pak je však občas nutné 
hledat, na kteréže straně popiska 
vlastně je. To už je horší. Sokly se 
dělají na míru vystavovaným před-
mětům tak, aby byly lépe vnímatel-
né. Pokud nejsou všechny artefakty 
přibližně stejně vysoké, mají tedy 
podstavce různou výšku. Popiska se 
pak nalepí těsně pod hranu soklu. 
Někdy ji najdeme u kolen, někdy až 
u kyčlí. Pokud máte v takovýchto 
výškách nalepený dlouhý text kolmo 
k zemi, tak se samotnému přečtení výstava „Černé roucho: náboženská kultura nového Jičína (1624–1773)“
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téměř brání. Jen výjimečně jsem se 
setkala s tím, že si autoři výstavy 
tohle uvědomovali a umístili popisky 
do mírně nakloněné roviny, aby se 
stačilo jednoduše podívat dolů.

Podobné je to u textů na vit-
rínách. Protože informace nesmí 
rušit, je popiska obvykle nalepena 
přímo na sklo. Návštěvník pak nut-
ně hledá polohu, kdy se do ní ne-
promítá osvětlení shora, kdy pod 
ní nejsou vystavené předměty po-
dobné barvy (bílý text na bílém či 
světle šedém podkladu je opravdu 
k nepřečtení).

Popiska má být na světle. To 
je někdy problém, zvlášť u grafic-
kých výstav, kde je intenzita osvět-
lení bedlivě hlídána. Nechápu, jak 
to v zahraničí dělají, ale problém 

s texty v hlubokém stínu mám jen 
u nás. Poslední zážitek je velmi čer-
stvý: Historické knihy na černém 
podkladu, popisky bílým písmem na 
černých podložkách na tmavě šedé 
ploše za vitrínou, v temnotě. Název 
knih byl na titulní straně, datum se 
dalo odvodit, ale odkud byl předmět 
na výstavu zapůjčen, jsem se neměla 
šanci dozvědět.

Je mi to vždycky líto. I ze skvost-
né prezentace, která není v tomto 
oboru odpovídajícím způsobem vy-
bavena, zůstane jakási pachuť. Mys-
lím, že na výstavě by návštěvník měl 
svou energii věnovat co nejlepšímu 
prožitku ze setkání s vystavovanými 
díly, ať uměleckými či jinými, a ne-
měl by zbytečnou energii vydávat 
na zjišťování toho, co vlastně vidí.

Posílení čestného výboru 
soutěže

Čestný výbor Národní soutěže mu-
zeí Gloria musaealis sestává z vý-

znamných osobností veřejného života 
a kultury a má minimálně pět členů, 
které navrhují po vzájemné dohodě 
vyhlašovatelé a jmenuje je ministr kul-
tury České republiky. Výbor přebírá 
záštitu nad každým ročníkem soutě-
že po dobu jeho trvání. Členové mají 
právo navrhnout zvláštní ocenění jed-
nomu z přihlášených projektů v jedné 
ze tří hlavních kategorií.

V roce 2020 se čestný výbor Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis 
rozrostl o dvě výrazné osobnosti – her-
ce, režiséra, fotografa a prezidenta 
Herecké asociace Mgr. Ondřeje Kep-
ku a prof. PhDr. Víta Vlnase, Ph.D., 
historika a vysokoškolského pedago-
ga. Za organizátory se ptaly Mgr. Ire-
na Chovančíková, předsedkyně AMG 
a ředitelka soutěže, a Mgr.  Monika 
Benčová, tajemnice soutěže.

Mgr. Ondřej kepka
herec, režisér, scénarista, 
fotograf, prezident herecké 
asociace

1. Čím je vám svět muzeí a galerií blíz-
ký?
Jako muž jsem od přírody sběratel, 
jak už o tom hovořil Karel Čapek, 
a  tak obdivuji každého jednotlivce 
a samozřejmě instituce, které se sta-
rají o nějaké sbírky. S problematikou 
muzeí jsem se setkal při dlouhodobé 
spolupráci s Památníkem Karla Čap-
ka ve Strži. Zažil jsem ještě původní 
expozici a několik renovací tohoto 
úžasného objektu a s tehdejší ředitel-
kou Kristinou Váňovou jsem na toto 
téma prodebatoval mnoho hodin. Co 
se týče galerií, je to ještě kompliko-
vanější, protože se jedná o setkání 
s krásnými díly, jejichž prezentace 
je nesmírně důležitá zejména proto, 

aby návštěvník odcházel s uceleným 
zážitkem. V této souvislosti bych zmí-
nil, že jsem měl několikrát možnost 
uspořádat výstavu svých fotografií 
a uvědomil jsem si, jakých chyb jsem 
se dopustil při jejich instalaci, např. 
v klášteře Zlatá Koruna. Snímky na-
jednou pod tíhou majestátnosti toho 
úžasného místa ztratily svoji emoci. 
Měl jsem možnost poznat i některé 
muzejní instituce v cizině. Velmi na 
mě zapůsobilo muzeum Paula Cézan-
na v Aix en Provence ve Francii, které 
jsem dával do souvislosti právě s Čap-
kovou Strží. Poslední dobou se hodně 
zajímám o vilu Karla Čapka v Praze 
a její rekonstrukci.

2. Měl jste možnost některý soutěžní 
projekt vidět?
Vzhledem k situaci v posledních dvou 
letech jsem kromě informací získa-
ných přes internet, neměl bohužel 
možnost některý z přihlášených pro-
jektů osobně navštívit.

3. Čím vás soutěž oslovila?
Oslovila mě velmi. Myslím si, že je 
důležitá nejen pro soutěžící. Ti mají 
z ocenění samozřejmě radost: Je to 
pro ně zadostiučinění, že to, co děla-
jí, má smysl. Dalším pozitivem je, že 
vyzdvihne skutečnou kvalitu. Může 
návštěvníka upozornit i na první po-
hled nenápadné muzejní aktivity, což 
je zvláště v dnešní době podstatné, 
protože jsme absolutně rozvolnili hra-
nice vkusu a hodnot. Zdánlivě nevíme, 
co je dobré, špatné či ošklivé. V tom 
si, myslím, je obrovský problém sou-
časnosti. Každá přehlídka, ať již di-
vadelní, muzejní nebo filmová nám 
tak předkládá, čeho bychom si měli 
všimnout.

4. Myslíte si, že mají muzea a herecký 
svět něco společného?
Vidím tady dvě roviny. Divadla sice 
patří do tzv. živého umění, společné 
máme ale to, že něco prezentujeme. 
Herci ztvárňují nějaký příběh tak, aby-
chom porozuměli duši textu a smyslu 
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hudební složka ceremoniálu byla v rukou Filmové filharmonie

Členové komise XiX. ročníku národní soutěže muzeí Gloria musaealis

slov. Jsme jakýsi mostem mezi auto-
rem a divákem. Muzea a galerie jsou 
zase prostředníkem mezi historií nebo 
regionem a návštěvníkem. Mají za 
úkol transponovat atmosféru ducha 
nějaké osobnosti či místa. Přímo se 
potkáváme, když se něco zahajuje. 
Moje maminka Gabriela Vránová i já, 
jsme se zúčastnili „tisíců“ vernisáží, 
odrecitovali zde stovky stran textů, 
četli různá laudácia, životopisy či in-
spirace. Byla vášnivou obdivovatelkou 
výtvarného umění. Mnoho malířů se 
stalo jejími blízkými přáteli. Často pak 
zahajovala výstavy dnes již význam-
ných umělců.

prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D.
historik se zaměřením na 
kulturní dějiny 16.–19. století, 
pedagog 

1. Máte pocit, že výchova a vzdělávání 
jsou dostatečně propojené s muzej-
nictvím? co si mohou školy a muzejní 
instituce navzájem dát?
Zatím jsme pořád na začátku. Sotva se 
podařilo prosadit muzejní edukaci do 
vysokoškolského studia, už opět hro-
zí neuvážené omezení rozsahu výuky 
humanitních i přírodovědných před-
mětů na základních školách. Přitom 
spojení školy a muzea je životně dů-
ležité pro obě strany. Na jedné nabízí 

širokou škálu atraktivních výukových 
možností a na druhé pomáhá vycho-
vávat budoucí poučené návštěvníky 
paměťových institucí.

2. Jste rozkročen mezi muzejní svět 
a sféru akademickou. Myslíte si, že na 
sebe tyto oblasti dostatečně působí?
Řekněme, že jsou si blíže, než tomu 
bylo dříve. Stále si k sobě ale hledají 
cesty.

3. Čím vás nabídka do čestného výboru 
oslovila?
Konečně mám možnost nahlédnout 
na celý proces z druhé strany. Dosud 
jsem seděl v hledišti, nyní jsem se ocitl 

ne-li přímo na jevišti, tedy alespoň 
v rekvizitárně.

4. co by se mělo nebo mohlo v rám-
ci nových trendů a možností přenést 
z pedagogické praxe do muzejnictví?
Základem je podchycení přirozené zví-
davosti, touhy objevovat a poznávat 
nové věci a souvislosti. Nejen u žáků 
a studentů, ale i u jejich kantorů na 
všech stupních vzdělávacího systému. 
Metody a trendy jsou druhotné, pod-
statou zůstává možnost osobního setká-
vání s krásnými a unikátními předměty 
uloženými v muzeích a schopnost vytě-
žit jejich výpovědní hodnotu. Zkrátka, 
klást jim ty správné otázky.

Představitel indiana Jonese

Fo
to

: m
ar

ti
n 

Č
A

re
k,

 a
rc

hi
v 

A
m

G

Fo
to

: m
ar

ti
n 

Č
A

re
k,

 a
rc

hi
v 

A
m

G

Fo
to

: m
ar

ti
n 

Č
A

re
k,

 a
rc

hi
v 

A
m

G



20 Věstník AMG 4 /2021

200 let českéHo MuzeJniCtVí

Muzeum v rýmařově slaví 
120 let
MIChaL VyhLíDaL
Městské MuzeuM rÝMAřoV

Naše muzeum letos oslaví dvě 
významná jubilea: přesně před 

120 lety bylo založeno jako regionální 
městské a německé, 30 let pak uběhlo 
od jeho porevoluční obnovy. Pro při-
pomenutí těchto milníků se na září 
a říjen chystá výstava v prostorách 
muzejní galerie a na hlavním náměs-
tí v Rýmařově. 

Instituci založil v roce 1901 textil-
ní podnikatel, starosta a čestný občan 
města Wilhelm Ludwig (1853–1943). 
Muzeum, sídlící se svými expozice-
mi a depozitářem v přízemí radnice, 
bylo od počátku koncipováno jako re-
gionální, shromažďující a vystavující 
hmotné doklady z celého mikroregi-
onu Rýmařovska. Sbírky se rozrůs-
taly především z darů Rýmařovanů 
a přespolních, kteří přinášeli nejrůz-
nější domácí předměty, ale přiváželi 
i exotické artefakty ze svých zahra-
ničních cest. Nejdůležitější a zároveň 
nejpočetnější tvořily historické před-
měty pocházející z období od 16. do 
počátku 20. století. Rozvoj muzea 
ukončil úřední příkaz o uzavření ze 
dne 5. září 1944. Sbírky byly zabale-
ny a v bednách uschovány v přízemí 
tehdejšího městského chudobince. 
Po válce nastalo období neustálého 
přesouvání fondů, jejich neodborné-
ho třídění, rozkrádání i devastujícího 

ničení. Teprve v roce 1955 bylo za-
loženo Okresní vlastivědné muzeum 
v Rýmařově (OVM), jehož správce 
Zdeněk Henych měl v přidělených 
místnostech prvního poschodí domu 
v jihovýchodní části náměstí (dnešní 
sídlo) vybudovat depozitář a vytvořit 
dlouhodobou expozici. Po roce však 
bylo muzeum z úsporných důvodů uza-
vřeno. Nový správce, historik a archi-
vář Josef Matyska měl na starosti další 
vytřídění sbírek a sběr nového mate-
riálu. Dne 3. dubna 1958 bylo však 
rýmařovské OVM definitivně zrušeno 
s příkazem odevzdat bruntálskému 
OVM všechny fondy s přírůstkovými 
knihami z let 1955–1958, dohroma-
dy tedy 573 inventárních čísel. O dva 
roky později zanikl rovněž dosavadní 
moravský okres Rýmařov.

Podnět ke znovu založení měst-
ského muzea zadal novému vedení 
města pedagog, historik a archeolog 
Mgr. Jiří Karel ihned po pádu komu-
nistického režimu. Členové městské 
rady a později i zastupitelstva schválili 
zřízení instituce v roce 1991. Pro její 
potřeby byly přiděleny prostory domu 
na náměstí Míru 6, kam bylo původně 
umístěno i OVM. Mgr. Jiří Karel zalo-
žil Společnost pro obnovu městského 
muzea v Rýmařově (SOMMR), jejímž 
hlavním cílem bylo vytvořit základ 
sbírky z dosud zachovaných fondů 
a archeologických nálezů získaných 
při výzkumech z let 1969–1991, zří-
dit dlouhodobé expozice a galerii pro 
krátkodobé výstavy výtvarného umě-
ní. Ke konci roku 1991 byly zahájeny 
adaptační práce, při nichž pomáhala 
řada dobrovolníků, děti z archeolo-
gického kroužku, učitelé a přátelé, 
o sobotách i nedělích.

V roce 1992 byla uzavřena dohoda 
o zřízení Městského muzea Rýmařov 
jako pobočky Muzea v Bruntále. Ve-
řejnosti se poprvé otevřelo na konci 
téhož roku výstavou v prostorách nově 
vzniklé Galerie Octopus, nesoucí ná-
zev podle Volného sdružení umělců 
Octopus. Hned v první sezóně  byl 
stanoven roční plán s 12 výstava-
mi. Ve velmi krátkém čase vypraco-
val Mgr. Jiří Karel libreta k prvním 
stálým expozicím o dějinách města 
Rýmařova, o geologii, textilnictví 
a hornictví. V roce 1996 se organiza-
ce osamostatnila a Mgr. Jiří Karel byl 
jmenován jejím vedoucím. Podle jeho 
vzpomínek patří rýmařovské muzeum 
k prvním obnoveným institucím na 
území České a Slovenské federativní 
republiky. 

V současné době tvoří muzej-
ní sbírky necelých 23 000 inventár-
ních čísel, počet jednotlivin se však 
odhaduje na 50 000 kusů. Sbírkové 
předměty jsou evidovány v Centrální 
evidenci sbírek Ministerstva kultury. 

Muzeum se v průběhu svého pů-
sobení postupně rozrostlo o další pro-
story, takže pro jeho účely dnes slouží 
celá budova. Spadá pod něj informač-
ní centrum, petrografická expozice 
pod širým nebem na archeologické 
lokalitě Hrádek a expozice textilnictví 
v budově textilky Hedva Český brokát. 
V letní sezóně zajišťuje muzeum zpří-
stupnění barokního kostela Navštíve-
ní Panny Marie. 

Zásadní otázkou budoucnosti se 
stala kompletní rekonstrukce budovy, 
jež by vyřešila problémy, které ome-
zují správný chod muzea (nevhodné 
dispoziční řešení vyplývající z podoby 
měšťanského domu, absence bezbarié-
rového přístupu, malá plocha depozi-
táře, staré rozvody a výrazné kolísání 
teploty a vlhkosti). Realizace vítěz-
ného návrhu z architektonicko-urba-
nistické soutěže od Jana Tesaře však 
závisí na přidělení dotace z programu 
Interreg V-A Česká republika-Polsko. 
Snad se vše podaří, muzeum by si to 
jistě zasloužilo. 
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návrat původního mobiliáře 
do králík
rICharD M. SICha
MuzeuM čs. opeVnění z let 1935–1938

Po dlouhých 48 letech se do Pě-
chotního srubu K-S 14 „U cihel-

ny“ Králíky vrátila část jeho autentic-
ké výzbroje. Jedná se o těsnící kouli 
a pancéřová deska ke kanónu vz. 36 
(L1). Zařízení, které se používalo ve 
střeleckých místnostech při osazení 
hlavní zbraně, zatím v tomto objek-
tu nebylo možné vidět, neboť bylo od 
roku 1973 součástí sbírek dnešního 
Muzea Náchodska a umístěno na tvrzi 
Dobrošov. 

Přesuny sbírkových předmětů 
mezi institucemi bývají mnohdy slo-
žité a organizačně i administrativně 
velmi náročné. Přesto se díky skvělé 
spolupráci obou výše zmíněných in-
stitucí podařilo tento nelehký úkol 
zvládnout. Proces, kterým se dostaly 
komponenty z Králík téměř před půl 
stoletím do Náchoda, byl i v 70. letech 
20. století docela dramatický.

Jak se však kanón vz. 36 v naší 
pevnosti ocitl? Při odchodu čs. armády 
v říjnu 1938 byl srub zbaven výzbroje 
i velké části vnitřního vybavení. O rok 
později, když byla část linie těžkého 
opevnění v okolí města Králíky vybrá-
na pro zkoušky německých zbraní, 
připadla nejrozsáhlejší část progra-
mu právě na K-S 14 „U cihelny“. Bě-
hem léta 1940 sem byly umístěny dva 
kanóny vz. 36 (L1), minomet a další 
zbraně. Samotné testování probíhalo 
od října do listopadu téhož roku. Bu-
dova i obě děla byly značně poškozeny. 
Kanón č. 167 byl odeslán na opravu 
do Škodových závodů. U druhého děla 
č. 272 došlo při postřelování k vážněj-
šímu poničení, hlaveň se zablokovala 
s těsnící koulí v čelním pancíři. V roce 
1942 byla jedna část kanónu vyříznuta 
a odvezena do Škodovky, zbytek zůstal 

ve srubu až do roku 1973. Před pře-
dáním budovy I. správě Ministerstva 
vnitra ČSSR (rozvědce) bylo pracov-
níky Okresního muzea v Náchodě dělo 
sejmuto a odvezeno do dělostřelecké 
tvrze Dobrošov. 

Díky spolupráci mezi Muzeem 
Náchodska a Muzeem čs. opevnění 
z let 1935–1938 se na své historické 
místo postupně vrací původní mobi-
liář srubu, a to nejen zbytky kanó-
nu č. 272, ale i komponenty dobové 
vzduchotechniky. Přípravu darovacího 
procesu mezi Královéhradeckým kra-
jem a městem Králíky řešily ředitelé 
obou institucí (Ing. Richard M. Sicha, 
PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.) 
několik let a k jeho úspěšnému do-
končení došlo na jaře 2021. Pěchotní 
srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky vě-
noval na oplátku náchodskému muzeu 
dva zajímavé předměty, mající vazbu 
na opevnění a historii části Náchoda-
-Bělovse (střílnová vložka do objektu 

těžkého opevnění z roku 1936, poda-
cí protokol s osobami „taxou vojen-
skou povinných“ v Náchodě – Bělovsi 
z roku 1897). Spolupráce těchto insti-
tucí je ale mnohem širší (přednášky 
pro veřejnost, specifické posudkové, 
právní konzultace, apod.). Obě muzea 
zastávají názor, že tam, kde je to práv-
ně i fyzicky možné, je nutné zachovat 
provenienční přístup a dát sbírkám 
možnost návratu do původních loka-
lit. Tak tomu bylo i v případě kanónu 
vz. 36, který nyní návštěvníci uvidí 
v levé střelecké místnosti (kasematě) 
kralického srubu.
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Právní úskalí práce 
z domova
LIBOr VaŠíček / MaTÚŠ BaLIak
leGAl pArtners, AdVokátní kAnCelář, s. r. o.

Příspěvek se zabývá právní analý-
zou jednoho z nejrozšířenějších 

pandemických fenoménů, prací za-
městnanců z domova. Zaměříme se 
především na rozbor jejího zákonného 
režimu, upozorníme na právní úskalí 
pro zaměstnavatele a poradíme, jak se 
jich vyvarovat.

atraktivní benefit daný globální 
praxí
Práce z domova, neboli home office, 
byla po dlouhé roky považována za 
atraktivní, avšak prémiový benefit, 
vhodný pouze pro specifická pracov-
ní odvětví. S příchodem pandemie se 
z ní však prakticky ze dne na den stala 
každodenní realita, což mělo často za 
následek její zavedení bez řádného 
nastavení, natož formálního ukotvení 
v pracovních smlouvách či vnitřních 
předpisech.

Tento problém přitom zůstává ak-
tuálním, vzhledem ke značnému zvý-
šení popularity home office na pracov-
ním trhu. Zaměstnavatelé by tak měli 
nastavení podmínek práce z domova 
věnovat dostatečnou pozornost, aby se 
vyhnuli jak sporům se zaměstnanci, 
například ohledně odpovědnosti za 
pracovní úraz (např. zlomenou nohu 
zaměstnance při dovádění s dětmi), 
tak případným nepříjemnostem při 
kontrole ze strany inspektorátu práce 
nebo finanční správy.

(ne)Dobrovolná práce 
z domova
Jakkoli je zřejmé již ze samotné sku-
tečnosti, že obsah pracovního poměru 
(tedy i místo výkonu práce) je výsled-
kem dohody zaměstnance a zaměst-
navatele, stanoví zákoník práce, že 

má-li zaměstnanec konat práci na ji-
ném místě než na pracovišti zaměst-
navatele, musejí se na tom obě strany 
dohodnout. 

Zavedení možnosti jednostranné-
ho nařízení práce z domova se v době 
pandemie jevilo zákonodárci jako 
praktické, a objevilo se tak v navrho-
vané novele zákoníku práce. V přípa-
dě, že bude tato novela přijata, bude 
zaměstnavatel moci nařídit zaměst-
nanci home office v případech, kdy 
z vážných provozních důvodů či živelní 
události, anebo opatření nařízených 
orgánem veřejné moci, nemůže být 
práce konaná zaměstnancem prová-
děna na pracovišti zaměstnavatele, 
a to na nezbytně dlouhou dobu. To-
hoto ustanovení (bude-li přijato) však 
nebude možné užívat bez rozmyslu. 
Zaměstnavatel bude především muset 
být schopen prokázat z jakého důvodu 
není či nebylo možné vykonávat práci 
na pracovišti. Domníváme se přitom, 
že argumentace pandemií bez dalšího 
zdůvodnění již nebude, vzhledem k re-
centnímu vývoji situace, dostatečná.

V případě, že bude práce z domo-
va nařízena neoprávněně a zaměst-
nanec ji odmítne, nebude se jednat 
o porušení pracovní kázně, ze kterého 
by zaměstnavatel mohl vyvodit nega-
tivní důsledky a např. výpověď daná 
z tohoto důvodu by nebyla neplatná.  

Hlavní právní radou vyplývající 
z  tohoto příspěvku je tedy uzavřít 
o práci z domova a jejích podmínkách 
se zaměstnancem písemnou dohodu.

aktuální zákonný režim
Práce z domova je v platném znění zá-
koníku práce upravena výslovně pouze 
v jediném ustanovení, a to v § 317. Za 

zaměstnance pracujícího z domova se 
považuje ten zaměstnanec, jenž nepra-
cuje na pracovišti zaměstnavatele, ale 
vykonává uloženou práci z domova, 
či z jakéhokoliv jiného místa, které 
je k tomu vhodné a které neodporuje 
dohodě stran. V případě, že není do-
hodnutý rozdílný režim (i) neuplatní 
se na zaměstnance pracujícího z do-
mova úprava rozvržení pracovní doby 
(tu si celou rozvrhuje dle vlastního 
uvážení); (ii) nemá zaměstnanec, 
vzhledem k možnosti vlastního roz-
vržení pracovní doby, nárok na ná-
hradu mzdy při překážkách v práci 
(výjimkou jsou pouze svatby, pohřby 
a stěhování); a (iii) zaměstnanci ne-
přísluší mzda nebo náhradní volno za 
práci přesčas, ani náhradní pracovní 
volno, náhrada mzdy či příplatek za 
práci ve svátek. Víc toho zákoník prá-
ce k home office neuvádí.

Úskalí pro zaměstnavatele
Zákoník práce je založen na dvou 
hlavních zásadách, ochraně práv za-
městnance jakožto slabší strany pra-
covního poměru a smluvní volnosti. 
Zatímco ochrana práv zaměstnance 
se projevuje ve výše uvedené neplat-
nosti jednostranného nařízení práce 
z domova zaměstnavatelem, smluvní 
volnost je stěžejní vzhledem ke kusé 
úpravě tohoto institutu v zákoníku 
práce. Nejenže je tedy možné rozdílně 
upravit zákonný režim práce z domo-
va, ale také vyřešit otázky, které jsou 
zákoníkem opomenuty. Mimo typická 
úskalí spočívající v omezených mož-
nostech kontroly zaměstnance, nasta-
vení režimu zadávání a reportování 
práce nebo určení částečně pevné pra-
covní doby, kdy bude zaměstnanec pří-
tomen na dálkových poradách, dopo-
ručujeme upravit i často zanedbávané 
pracovně-právní strašáky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (BOZP), 
úhrady nákladů zaměstnance při vy-
konávání práce z domova a pravidla 
pro zacházení s majetkem zaměstna-
vatele, propůjčeným zaměstnanci k pl-
nění pracovních úkolů.
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Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci z domova
Práce v domácnosti je vykonávána 
mimo možnost soustavné kontroly ze 
strany zaměstnavatele. Přesto nejsou 
zaměstnanci pracující mimo praco-
viště nijak vyňati z úpravy povinností 
zákoníku práce týkajících se BOZP, 
a to včetně povinnosti náhrady škod 
v souvislosti s pracovními úrazy. Ne-
hledě na obsah pracovní náplně dané-
ho zaměstnance doporučujeme jeho 
účelné seznámení (proškolení) se spe-
cifickými riziky spojenými s výkonem 
práce z domova a vhodným nastave-
ním pracovního místa. Zaměstnanec 
by rovněž měl být poučen o nebezpečí 
pracovních úrazů, první pomoci a také 
o postupu, jak takový pracovní úraz 
ohlásit a zdokumentovat.

V písemné dohodě o práci z domo-
va doporučujeme zmínit, že zaměst-
nanec byl s výše uvedeným seznámen 
a případně také ujednat, že přebírá 

odpovědnost za dodržování základ-
ních povinností BOZP při home of-
fice, mezi něž patří dodržování maxi-
málního počtu odpracovaných hodin 
denně či povinných přestávek v práci, 
tedy povinnosti, jejichž plnění může 
zaměstnavatel během práce z domova 
vynucovat jen velmi obtížně. Bázli-
vější zaměstnavatelé mohou dokonce 
v dohodě upravit konkrétní podobu 
pracovního místa.

náhrada dodatečně 
vynaložených nákladů
Jedním ze základních definičních zna-
ků závislé práce je její výkon na účet 
zaměstnavatele. Ve světle tohoto a rov-
něž recentních stanovisek finanční 
správy není radno opomenout úpravu 
podmínek refundace nákladů doda-
tečně vynaložených zaměstnancem při 
práci z domova, jako jsou energie, in-
ternet či opotřebení vlastních k prá-
ci používaných nástrojů (notebook, 

monitor). Daňové zákony předpoklá-
dají prokazování skutečně vynalože-
ných nákladů zaměstnancem, avšak 
jejich náhradu lze sjednat i paušálně. 
Ani taková úprava však zaměstnance 
nezbavuje povinnosti vynaložené ná-
klady dokládat. Pokud budou tyto reál-
ně vynaložené náklady ve skutečnosti 
vyšší než paušálně sjednaná částka, 
bude zaměstnavatel povinen doplatit 
zaměstnanci rozdíl. Naopak pokud 
zaměstnanec náklady dostatečně ne-
doloží, nedá se vyloučit ani doměření 
daně na straně zaměstnance, potažmo 
zaměstnavatele. Právě náhrada nákla-
dů zaměstnance při práci z domova je 
dalším z ohnisek připravované novely 
zákoníku práce.

Součástí příspěvku je rovněž vzo-
rová dohoda o práci z domova ve for-
mě dodatku k pracovní smlouvě, kte-
rou najdete na webových stránkách 
AMG http://www.cz-museums.cz pod 
záložkou Právní poradna AMG.

Jak psát recenze výstav do Věstníku AMG!

Základní body osnovy při tvorbě recenze výstavního projektu pro Věstník AMG. obsahovat by měla následující 
informace:

Název a doba trvání, pořádající instituce, autor  (scénář, výtvarné řešení, atd.)
Téma a obsah výstavy – co sděluje/sleduje/o čem vypovídá/na jakou skupinu návštěvníků cílí
Charakter a výběr exponátů – co je vystaveno/kvalita a rozsah/přiměřenost/muzejní sbírka/výpůjčky
Prostor, kde je výstava instalována – velikost/charakteristika/zvláštnosti/vhodnost pro daný projekt
Jak je téma výstavy zpracováno – typ instalace/estetická a technická úroveň/členěn/srozumitelnost
Klady a zápory jednotlivých prvků – osvětlení/úroveň instalace exponátů/texty a písmo/pohodlí návštěvníků/ 
/úroveň zabezpečení sbírek/personál muzea a jeho vystupování/doprovodné programy/multimédia
Úroveň propagace výstavy, fyzická dostupnost výstavy (muzea), vstupné
Celkové hodnocení a shrnutí na závěr

zájemcům o hlubší vhled do této problematiky nabízíme účast v kursech Školy muzejní propedeutiky. 

Ve školním roce 2021–2022 otevíráme XX. běh základního kursu ŠMP! přihlášky přijímá sekretariát AMG  
do 31. srpna 2021. 

kontakt: Mgr. vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037
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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 11.–25. června 2021

Celkem hlasovalo per rollam: 40 z 55 členů senátu AMG s hlasem rozhodovacím

statutární orgán Asociace muzeí a galerií 
české republiky, z. s., jímž je Mgr. irena 
Chovančíková, předsedkyně AMG, rozho-
dl, že senát AMG proběhne ve dnech 11.–
25. června 2021 vzdáleně pomocí elek-
tronického hlasování (písemnou formou), 
a to v důsledku omezení souvisejících 
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 zase-
dání, který byl vydán dne 2. června 2021. 
z důvodů nestandardního způsobu koná-
ní senátu AMG byly na programu pouze 

body, jejichž projednání nesneslo odkladu. 
senát AMG byl svolán dne 11. června 
2021 na základě odeslání pozvánky spolu 
s návrhem 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 konaného mimo 
zasedání bylo třeba zaslat elektronicky 
na sekretariát AMG, a to nejpozději do 
25. června 2021. senát AMG byl usná-
šeníschopný, neboť se jej zúčastnila nad-
poloviční většina všech členů (celkem 40 
s hlasem rozhodovacím). Všechna ob-
držená usnesení splnila podmínky dané 
Jednacím řádem Senátu AMG konaného 
mimo zasedání. Výsledky hlasování a další 
doprovodné materiály jsou k dispozici na 
sekretariátu AMG a byly také rozeslány 
všem členům senátu AMG.

Senát aMG schválil:
1. plán činnosti AMG na rok 2021 (pro 40, proti 0, zdržel se 0).
2. rozpočet AMG na rok 2021 (pro 40, proti 0, zdržel se 0).
3. projekty a přidělení příspěvků komisím a členům AMG v roce 2021 (pro 40, proti 0, zdržel se 0).
4. zprávu revizní komise AMG o provedení revize hospodaření za rok 2020 (pro 40, proti 0, zdržel se 0).
5. Výroční zprávu AMG za rok 2020 (pro 40, proti 0, zdržel se 0).
6. přijetí nových řádných a individuálních členů AMG:  

A. Galerie emila Filly (pro 39, proti 0, zdržel se 1); 
B. kunsthalle praha, nadační fond (pro 34, proti 1, zdržel se 5); 
C. Muzeum železné opony Valtice (pro 39, proti 0, zdržel se 1); 
d. Mgr. renata kotulánová (pro 37, proti 0, zdržel se 3).

V praze dne 28. června 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 
11.–25. června 2021
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od zasedání senátu AMG, které se kona-
lo per rollam od 12. do 26. března 2021, 
jednala exekutiva AMG celkem dvakrát, 
a to ve dnech 21. dubna a 20. května 
2021. z důvodu stále nepříznivé situace 
ohledně šíření nákazy covid-19 se obě 
jednání uskutečnila v online prostředí. 

Jednání se zástupci MK Čr v sou-
vislosti s koronavirovou krizí 
Během dubna a května 2021 probíhala 
jednání o programu covid–Kultura/ 
/Kulturní dědictví. exekutivu AMG na 
jednáních zastupovali Mgr. irena Chovan-
číková, ing. richard M. sicha, phdr. zde-
něk kuchyňka a Anna komárková, BBus 
(Hons). nový dotační titul byl na základě 
připomínek AMG rozdělen na program 
pro podnikatelské a nepodnikatelské sub-
jekty. Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 
26. května 2021 mimořádnou dotační 
výzvu s názvem Program udržitelnosti pro 
muzea II. o dotaci mohou do 30. června 
2021 žádat nestátní subjekty, provozu-
jící muzea či galerie, které mají hlavní 
činnost v oblasti kultury a spravují sbírku 
zapsanou v Ces, nebo zajišťují celoroční 
či sezónní provoz za účelem prezentace 
sbírek a mobiliárních fondů v rámci po-
skytování veřejných kulturních služeb. 
Výzva a formulář žádosti jsou k dispozici 
na http://www.mkcr.cz a byly zveřejněny 
i na internetových stránkách AMG a ro-
zeslány elektronických Bulletinem, resp. 
Newsletterem AMG do všech muzejních 
institucí v čr.

legislativní aktivity aMG
dne 18. března 2021 se uskutečnila zá-
věrečná online diskuse k přípravě Státní 
kulturní politiky na léta 2021–2025+. 
stanovisko AMG bylo zasláno zástupcům 
Mk čr. od podoby tohoto materiálu se 
bude odvíjet návrh Koncepce rozvoje 
muzejnictví v ČR na léta 2021–2025. 
s těmito dokumenty souvisí i návrh Ná-
rodního plánu obnovy ČR, v němž se dle 

všeho počítá i s podporou sbírkotvorných 
institucí.

Workshop pracovní skupiny Mk čr 
pro přípravu nové muzejní legislativy se 
dosud neuskutečnil. na základě zasla-
ných podkladů měl být zpracován sou-
hrnný materiál a následně poskytnut čle-
nům poradního orgánu k prostudování. 
to se však zatím nestalo. příspěvky za 
AMG zpracovali: phdr. zdeněk kuchyň-
ka („Proč potřebujeme zákon o muzeích 
a galeriích?”), phdr. luděk Beneš („Ob-
lasti činností muzeí a galerií, které nejsou 
v tuto chvíli legislativně podchyceny”), 
phdr. František Šebek („Registrace 
a akreditace muzeí”).

neuskutečnilo se ani společné se-
tkání zástupců AMG a soM Mk čr na 
téma digitalizace a evidence muzejních 
sbírek plánované na 12. května 2021 
(online). AMG zaslala představitelům 
ministerstva materiály, které k tomuto 
tématu již v minulosti zpracovala. znovu 
byly tyto dokumenty zaslány Mgr. Michalu 
Janišovi na základě jeho ústního jednání 
s členem exekutivy AMG phdr. zdeňkem 
kuchyňkou. zástupci AMG v této sou-
vislosti požádali Mk čr o vyjádření, zda 
bude pokračovat realizace Národní plat-
formy pro elektronickou správu a evidenci 
muzejních sbírek a agend (elVis). 

AMG přes uzs čr v uplynulém 
období připomínkovala: návrh Integro-
vaného regionálního operačního pro-
gramu (IROP) pro období 2021–2027; 
návrh Operačního programu Jan Amos 
Komenský (2021–2027); návrh vyhláš-
ky, kterou se mění vyhlášky provádějící 
zákon o archivnictví a spisové službě 
(novela vyhláška č. 645/2004 sb., 
kterou se provádějí některá ustanovení 
zákona o archivnictví a spisové službě 
a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a novela vyhlášky 
č.  259/2012 sb., o podrobnostech 
výkonu spisové služby, ve znění pozděj- 
ších předpisů).

Mediální kampaně aMG
Xvii. ročník Festivalu muzejních nocí 
bude probíhat od 18. června do 19. zá- 
ří 2021. dne 18. června 2021 se v pro-
storách Jihočeského muzea v českých 
Budějovicích uskuteční národní zahájení 
festivalu. Akci udělili záštitu hejtman 
Jihočeského kraje a předseda Asociace 
krajů čr Mudr. Martin kuba a primá-
tor statutárního města české Budějo-
vice ing. Jiří svoboda. AMG získala na 
realizaci XViii. ročníku pražské muzejní 
noci neinvestiční dotaci HMp ve výši 
150 tis. kč. Vzhledem k tomu, že se akce 
v roce 2021 neuskuteční, budou finanční 
prostředky vráceny. 

kampaň Muzea a 20. století na 
téma „Střetávání totalit s demokracií” 
probíhá během celého roku 2021. na 
webu projektu na adrese http://www.mu-
zea20stoleti.cz je možné přihlašovat akti-
vity spojené s výročími: 1921 (vznik ksč) 
– 1941 (příchod r. Heydricha do prahy, 
zesílení perzekuce židů) – 1951 (poli-
tické procesy) – 1971 (razantní nástup 
normalizace, uplatňování Poučení z krizo-
vého vývoje ve straně a společnosti), atp. 

XiX. ročník národní soutěže mu-
zeí Gloria musaealis byl ukončen dne 
28. února 2021. pandemické krizi na-
vzdory se jej zúčastnilo 56 muzeí a ga-
lerií s celkem 98 projekty, což je druhý 
nejvyšší počet v její historii. nejsilnější 
kategorií se stala Muzejní výstava roku 
2020 (40 projektů), následovaná ka-
tegoriemi Muzejní publikace roku 2020 
(33 projektů) a Muzejní počin roku 2020 
(25 projektů). závěrečné hodnotící za-
sedání komise soutěže se uskutečnilo 
ve dnech 4.–5. května 2021 na sekre-
tariátu AMG. slavnostní vyhlášení vý-
sledků proběhne ve čtvrtek 17. června 
2021 ve Smetanově síni obecního 
domu. Ceremoniál bude streamován 
na sociálních sítích AMG. podmínkou 
návštěvy akce je dodržení mimořádných 
opatření Mz čr v aktuálním znění (max. 
počet osob v sále, přesně určená místa 
k sezení, pravidlo 3 r – povinná ochra-
na dýchacích cest respirátorem FFp2 /  
/ dezinfekce rukou / 2m rozestupy, pravi- 
dlo ton – potvrzení o testování / očko- 

Zpráva o činnosti exekutivy aMG 
pro Senát aMG
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vání / prodělání nemoci). Akci poskytla 
záštitu radní hl. m. prahy pro oblast kul-
tury, památkové péče, výstavnictví a ces-
tovního ruchu MgA. Hana třeštíková. 
partnery ceremoniálu jsou obecní dům, 
a. s., národní muzeum, český rozhlas, 
Hlavní město praha, AV MediA, a. s., 
a Three Brothers production. Hlavním 
mediálním partnerem ceremoniálu se již 
potřetí stala česká televize, jež prezen-
taci soutěže posílila kromě iVysílání.cz 
nově i na kanálech čt 1, čt 2, čt 3, 
čt 24 a čt art (formou spotu, který zve 
diváky nejen do oceněných muzejních 
institucí). Mediálními partnery akce jsou 
opět i český rozhlas dvojka a internetový 
portál a časopis propAMátky. návrh 
grafického layoutu XiX. ročníku soutěže 
zpracovala Jana Hrachová dolanská. Ve 
spolupráci s agenturou Czechtourism 
byly připraveny soupisy všech oceněných 
projektů, které jsou k dispozici na portálu 
Kudyznudy.cz. u příležitosti předávání 
Cen Gloria musaealis za rok 2020 umož-
nilo národním muzeum volný vstup do 
svého Muzejního komplexu na Václav-
ském nám. Vip vstupenka, v rámci níž si je 
možné prohlédnout novou a Historickou 
budovu i právě probíhající výstavy, platí ve 
dnech 17.–18. června 2021. od 1. ledna 
2021 probíhá jubilejní XX. ročník ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaealis. 

vnitřní chod aMG
Xiii. Sněm aMG se uskuteční ve dnech 
24.–25. listopadu 2021 v Moravské 
zemské knihovně v Brně. 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 a komisí AMG. zejména návrhy na 
změnu stanov AMG je nutné předložit 
nejpozději do 30. června 2021, aby je 
bylo možné včas projednat s právníky.

souhrnný materiál k 30. výročí vzni-
ku AMG bude publikován jako příloha 
Věstníku AMG. dokument se zároveň 
stane podkladem pro jednání Xiii. sněmu 
AMG. 

na základě zaslaných podkladů byla 
zpracována výroční zpráva aMG za rok 
2020, kterou je třeba schválit v rámci 
jednání senátu AMG, aby mohla být do 
30. června 2020 zveřejněna na webo-
vých stránkách AMG. součástí Vz AMG 
je i zpráva revizní komise AMG o pro-
vedení kontroly hospodaření AMG. to 
se uskutečnilo dne 14. dubna 2021 na 
sekretariátu AMG. 

vnější vztahy aMG
dne 29. března 2021 se konalo online 
jednání zástupců čkMŠ, které se týkalo 
přípravy Generálního shromáždění Mod-
rého štítu (Bsi). to mělo proběhnout ve 
dnech 1.–3. září 2021 v prostorách upM. 
Vzhledem k trvající pandemické situaci 
a nemožnosti plánovat toto mezinárodní 
setkání za obvyklých podmínek, rozho-
dl výbor Bsi o zrušení svého zasedání 
v praze s tím, že se konference uskuteční 
v online podobě v prosinci 2021. tématu 
prevence a ochrany kulturního dědictví se 
bude věnovat Věstník AMG č. 5/2021. 

příspěvky Bsi, vč. jejich překladu do čJ 
zajistí čkMŠ. Účelová dotace Mk čr 
poskytnutá AMG na realizaci akce ve výši 
50 tis. kč bude vrácena. 

různé
k návrhu nové definice muzea připravil 
ÚAM FF Mu ve spolupráci s čV iCoM 
a AMG dotazníkové šetření, jež vyplnilo 
celkem 499 respondentů. ze získaných 
dat je patrné, že čeští muzejníci se kloní 
spíše k úpravě stávají verze definice. první 
výsledky průzkumu byly publikovány ve 
Věstníku AMG č. 2/2021. dne 28. dub-
na 2021 proběhl webinář ke Generální 
konferenci iCoM v praze v roce 2022. 
záznam je k dispozici na webu čV iCoM. 

dne 20. dubna 2021 se uskutečnila 
již šestá online konference s názvem „Vir-
tuální muzeum”. setkání, uspořádané 
AMG a AV MediA, a. s., proběhlo tento-
krát na téma „Chraňte své návštěvníky 
aneb ANTI-covid opatření až se muzea 
a galerie opět otevřou” zaměřená na 
problematiku bezpečnosti v expozicích. 
odkazy na záznamy všech setkání jsou 
k dispozici na webu AMG. 

phdr. zdeněk kuchyňka a Mgr. Vác-
lav Houfek se dne 14. května 2021 na 
krajském úřadě v Ústí nad labem zúčast-
nili výběrového řízení na ředitele/ředitel-
ku regionálního muzea v teplicích, p. o. 

zpracovali dne 10. června 2021 

Phdr. ZdenĚK KuchyŇKa
člen eXekutiVy AMG

anna KoMárKová, BBuS (honS)
VÝkonná ředitelkA AMG

Muzeum Těšínska získalo 2. místo v kategorii Muzejní počin roku 2020 Kněz z filmu Mise s trofejí soutěže
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dne 21. července 2021 nás zastihla 
smutná zpráva, ve věku 85 let odešel 
klidně a nečekaně numismatik, historik 
a muzejník phdr. eduard Šimek, Csc. 
tento neodvratný fakt nás všechny za-
skočil a je tedy vhodné zrekapitulovat, 
jakým způsobem v posledním půlstoletí 
přispěl české vědě i muzejnictví. 

odborná kariéra eduarda Šimka za-
počala v roce 1959, kdy ukončil studia 
historie na Filosoficko-historické fakul-
tě uk s diplomovou prací „Z dějin kut-
nohorského patriciátu druhé poloviny 
15. století“. tehdy ještě netušil, že jeho 
hlavní specializací se stane především 
numismatika. tato cesta se mu otevřela 
v roce 1963, kdy nastoupil do národního 
muzea. s ním byl pak jeho život propojen 
43 let. do roku 1990 zde působil jako 
odborný a vědecký pracovník numisma-
tického oddělení, v letech 1990–2005 
postupně jako vědecký tajemník, statu-
tární zástupce generálního ředitele a na-
konec ředitel Historického muzea. Jeho 
stopa je nesmazatelná, a to jak v numis-
matické sbírce, tak i v publikační, ediční, 
ale i výstavní činnosti.

dvacet let se eduard Šimek staral 
o většinu úřední agendy numismatické-
ho oddělení nM, kterou prováděl s jemu 
vlastní pečlivostí. tři desetiletí působil 
jako redakční tajemník numismatických 
listů, 15 let byl členem redakční rady 
obnoveného numismatického sborníku 
a 10 let byl redaktorem Muzejní a vlas-
tivědné práce – časopisu společnosti 
přátel starožitností. zároveň byl členem 
dalších redakčních rad – Slovenské nu-
mizmatiky, Historických listů a v letech 
1964–1971 se věnoval redakci Sbor-
níku vlastivědných prací z Podblanicka. 
V ediční práci uplatnil své odborné zna-
losti a zkušenosti získané během svého 
prvního zaměstnání ve funkci redaktora 
v nakladatelství orbis (1960–1962).

Jako spoluautor se intenzivně po-
dílel také na výstavních projektech. lze 

připomenout expozici Dějiny peněz na 
území Československa a výstavy „závěr 
tisíciletí – zrcadlo vzpomínek“, „z pokla-
dů numismatického oddělení národního 
muzea v praze“, „Anglie a čechy – staletí 
kontaktů a poznávání“, „labe – život 
řeky“, „rudolf ii. a praha“, „sláva barokní 
čechie“ a především „střed evropy okolo 
roku 1000“.

Jeho největší zásluhy jsou však 
spojeny s vědeckým působením v obo-
ru numismatiky se zaměřením na 15. až 
17. století. Jako numismatik se stal zná-
mým a evropsky ceněným odborníkem. Již 
od počátku 60. let 20. století se zabýval 
regionem svého mládí, podblanickem, kde 
zkoumal mincovní nálezy odkryté v této 
oblasti. V numismatickém oddělení nM 
jeho bádání směřovalo především k obdo-
bí 16. a 17. století. z význačných děl lze 
jmenovat Česká mince v prvých desetile-
tích 17. století a dva svazky edice Chauro-
va sbírka zaměřené na mince Ferdinanda 
i. až rudolfa ii. Jako jediný z domácích 
badatelů systematicky sledoval výskyt bo-
hemikálních ražeb v zahraničí a zveřejňo-
val tak výsledky svých studijních pobytů. 
V tomto ohledu mimořádně významná je 
zvláště studie mapující české, moravské 
a slezské mince tolarového období v ra-
kouských nálezech, publikovaná navíc 
v době (1979), která rozhodně nebyla 
příznivá takto přeshraničně zaměřené-
mu výzkumu. do výčtu jeho publikačních 

aktivit patří ještě jedna zásadní oblast, 
a to bibliografické rejstříky českých nu-
mismatických periodik a souhrnné biblio-
grafie ve dvou svazcích vydaných společně 
s prof. emanuelou nohejlovou-prátovou. 

činorodý život výstižně doplňuje jeho 
činnost pedagogická. dlouhodobě před-
nášel numismatiku na FF uk a na FF Ju, 
roky vyučoval na Vyšší odborné škole in-
formačních služeb v praze. Byl členem 
několika pracovních skupin, komisí či vě-
deckých kolegií. V letech 1993–2012 pů-
sobil v čele numismatické komise AMG.   

Je vhodné připomenout i působení 
eduarda Šimka v národním pedagogic-
kém muzeu Jana Amose komenského 
v praze, kde zakotvil od roku 2005 po 
odchodu z národního muzea. z četných 
aktivit v této instituci lze zmínit zvláště 
výstavu „evropský humanista přemysl 
pitter“. o pittrových snahách opakova-
ně přednášel a rozšiřoval tím povědomí 
o mimořádném člověku, který měl jako 
emigrant z komunistického českosloven-
ska vymizet z paměti.  

Vědecký odkaz phdr. eduarda Šim-
ka, Csc., výstižně shrnují slova zveřej-
něná před lety prof. Jaroslavem pánkem: 
„Přispěl svým umem a solidností k vytvo-
ření takových podkladů pro další výzkum, 
že na ně budou moci spolehlivě navazo-
vat i příští generace historiků“ a já jen 
dodávám také numismatiků.

JiŘÍ MiliTKÝ

Vzpomínka na 
eduarda Šimka
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pozVánkA nA VÝstAVu

DíkůVzdání aneb 
O kravách a lidech

Muzeum jižního Plzeňska 
v Blovicích
4. května – 30. září 2021

Výstava, kterou si můžete prohlédnout 
v prostorách zámku Hradiště, vychází 
z autorského počinu milovníka přírody, 
nadšeného statkáře a vášnivého vypravě-
če Matouše Horáka z Malostatku Blatiny 
a zároveň zakladatele university of ox 
(jinak zvané „Škola pro každého vola“). 
připravena byla ve spolupráci s kolekti-
vem pracovníků blovického muzea. texty 
Matouše Horáka tvoří osu instalace dle 
scénáře phdr. radky křížkové červené.

zajímavé vyprávění o kravách a li-
dech, volských očích i genových rezervách 
nabízí nejen autorův pohled na dlouho-
dobé soužití člověka s domestikovaným 
skotem, ale před zraky velkých i malých 
návštěvníků plasticky maluje obrazy ze 
života našich předků a proměn českého 
venkova ve 20. století. nezaměnitelný 
styl vyprávění Matouše Horáka nás vtáh-
ne do doby, kdy byla kráva nepostradatel-
nou součástí rodiny. do časů, kdy jsme se 
k přírodě chovali s úctou a šetrněji, kdy 

jsme se chovali ohleduplněji i sami k sobě. 
přijďte se nostalgicky ohlédnout, poučit 
a inspirovat se!

Cílem je připomenout, do jaké míry 
byla historie lidí ovlivněna přítomností 
tura domácího po jejich boku. provede-
me vás vývojem života skotu v čechách 
a vezmeme s sebou na pastvu mezi pratu-
ry. zjistíte, která kráva mléko dává a jak se 
z něj vyrábí máslo nebo tvaroh. zamáčk-
nete slzu nad volskou genocidou. užijete 
si „voloviny”, zapřáhnete volský potah 
a dozvíte se, že žentour není jen kapela.

Výstava je rozvržena do tří sálů a do-
plněna dětskou hernou. V první části se 
seznámíte nejen s domestikací skotu, ale 
i aspekty vzájemného soužití těchto ne-
smírně zajímavých tvorů s lidmi, dozvíte 
se o existenci a činnosti univerzity of 
ox. Ve druhé místnosti je přiblížen osud 
původních českých plemen a jejich využití 
(zejména v oblasti mléčné produkce), 
setkáte se s pracovními plemeny. uvidíte, 
v čem a jak se zhruba do 50. let 20. sto-
letí běžně vyrábělo máslo a tvaroh na 
našem venkově. Ve třetím výstavním sále 
pak uvidíte pracovní vybavení a nástroje, 
s nimiž se obdělávala půda (což by bez 
využití tažné síly skotu nebylo většinou 
vůbec možné, a to již tisíce let).

zveme vás do výstavních prostor 
na zámku Hradiště, kde se kromě tex-
tů Matouše Horáka a Milana procházky 
(v archeologickém koutku) můžete se-
známit s tematickými básněmi Václava 
Hataje – Úslavského a nepřeberným 
množstvím předmětů z fondu blovické-
ho muzea, soukromé kolekce Matouše 
Horáka a ze sbírek Muzea českého krasu 
v Berouně a sládečkova vlastivědného 
muzea v kladně. k výstavě je připraven 
edukační program pro dětské návštěvníky, 
jehož autory jsou drahomíra synáčová 
a Milan procházka.

radKa KŘÍŽKová Červená
MaTouŠ horáK
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z činnosti AMG

Botanické dni 
2021
JanKa PadyŠáKová
SlovenSké múzeum 
ochrany prírody 
a jaSkyniarStva

slovenské múzeum ochrany prírody 
a jaskyniarstva v liptovskom Mikuláši 
organizovalo v odbornej spolupráci so 
Štátnou ochranou prírody sr – sprá-
va národného parku Veľká Fatra, AMG, 
Botanickou záhradou univerzity komen-
ského – pracovisko v Blatnici a Múzeom 
Andreja kmeťa v Martine medzinárodný 
odborný seminár s názvom „Botanické 
dni“, v dňoch 7.–11. júna 2021 a v pries-
toroch rekreačného zariadenia drienok 
v Mošovciach. 

V  rámci programu prvého dňa 
účastníci podujatia absolvovali prehlia-
dku Múzea Andreja kmeťa, národného 
cintorína v Martine a exkurziu na loka-
litu Hlístna studňa pri Mošovciach. Vo 
večerných hodinách botanikov privítal 
zástupca správy np Veľká Fatra ing. Juraj 
žiak, priblížil prírodné hodnoty národné-
ho parku a premietol krátky film Monito-
ring medveďa hnedého.

V ďalších dňoch sa uskutočnili ce-
lodenné exkurzie cez lubenú dolinu 
(výnimočný výskyt vysokohoského maku 
tatranského Papaver tatricum; tu rastie 
len vo výške 670 m, pravdepodobne ide 
o fatranský poddruh) na tlstú (1373 m), 
s výskytom cenných druhov Androsace 
villosa (jediná lokalita na slovensku), 
Chenopodium foliosum a dole Vápen-
nou dolinou okolo Mažarnej jaskyne do 
Gaderskej doliny, do rakšianskeho lomu, 
na kláštorské lúky so vzácnou trávou Se-
sleria caerulea, Epipactis albensis, Iris 
sibirica, ÚeV dielnice (Ophrys holubya-
na), npr Borišov (1510 m) so zvyškami 
pôvodných pralesovitých spoločenstiev. 

V posledný deň podujatia exkurzie po-
kračovali na Blatnický hrad, skalnému 
portálu čertova brána a ukážkam reliktnej 
vegetácie pod skalnými prevismi Gader-
skej doliny.

odborný sprievod na exkurziách za-
bezpečili rndr. dana Bernátová, Csc., 
Mgr. stanislav očka, ing. Ján topercer, 
Csc. a strážcovia správy np Veľká Fatra 
Ľudovít remeník a ing. Július schestág.

na medzinárodnom seminári Bota-
nické dni sa celkovo zúčastnilo 20 bo-
tanikov, z toho 12 z čr. podujatie bolo 
podporené formou dotácie z environmen-
tálneho fondu (vydanie exkurzného sprie-
vodcu) a s finanční podporou Mk čr. 

puBlikACe

Jak vystavujeme 
soudobé dějiny

Jakub Jareš, čeněk Pýcha, 
Václav Sixta (eds.)

kniha Jak vystavujeme soudobé dě-
jiny s podtitulem Muzeum v disku-
zi  je výsledkem výzkumu Ústavu pro 
studium totalitních režimů a vyšla 
v koedici s  nakladatelstvím lidové 

noviny. editoři svazku Jakub Jareš, 
Václav sixta a čeněk pýcha v letech 
2017–2019 analyzovali prezentaci 
soudobých dějin ve stálých expozi-
cích českých muzeí. zkoumali různé 
faktory ovlivňující proměnu muzejních 
instalací po roce 1989 a reakce ná-
vštěvníků na ně v prostředí sociálních 
sítí. publikace má být pozváním k de-
batě o současných muzeích. kromě tří 
autorských studií obsahuje záznamy 
tří debat (na téma vystavování národ-
ních dějin, kontroverzních a tragických 

témat a muzejní edukace) a tři překla-
dové texty zahraničních muzeologů. 
V češtině jsou tak přístupné například 
výsledky práce americké muzeoložky 
Barbary kirshenblatt-Gimblett, hlavní 
kurátorky varšavského muzea polin či 
v rakousku působící badatelky ljiljany 
radonić, která se soustředí na výzkum 
památníků tragických událostí v glo-
bálním kontextu. kniha je určena pro 
muzejníky i muzejní teoretiky, stejně 
tak ale může sloužit i studentům a dal-
ším zájemcům.
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inzerCe

důsledky pandemie koronaviru pro ob-
last cestovního ruchu jsou devastující. 
zejména se to týká atraktivit profitují-
cích ze zahraniční návštěvnosti. Výpadek 
příjmů se nedaří u řady z nich nahradit 
ani zvýšeným zájmem našinců. Ačkoliv 
v obou posledních letech domácí turis-
mus posílil, opětovné zkrácení letošní se-
zóny a přísnější omezení zapříčinily další 
pokles návštěvnosti. týká se to i muzeí 
a galerií, které se tak ocitají v ostřejším 
konkurenčním prostředí. Jaké možnosti 
v takové konkurenci pomohou muzejním 
institucím lépe obstát? Moderní techno-
logie a konkrétně mobilní aplikace audio 
průvodců popíše výkonný ředitel platfor-
my TourStories petr kopáč.

co může muzeím a galeriím platforma 
mobilních průvodců přinést? Jaké vý-
hody poskytuje?
především rozšíří nabídku poskyto-
vaných služeb, zvýší atraktivitu dané 
lokality, posílí konkurenční pozici a ve 
výsledku zvýší příjmy. nejste-li atypický 
návštěvník muzea, který dokáže strávit 
hodiny čtením popisků téměř u každého 
vystaveného předmětu, většinou do ho-
diny  expozici projdete, sem tam si něco 
prostudujete a často minete to nejzají-
mavější. s každou další místností a pa-
trem se pozornost návštěvníka snižuje. 
Má-li organizace k dispozici průvodce, 
může vás tím nejdůležitějším provést 
a zážitek je pak hlubší i příjemnější. 
Většina institucí však nenabízí průvod-
covské služby, nebo pouze v omezené 
míře, a to pro skupiny či na objednání. 
V naší aplikaci si může muzeum vytvořit 
trasu nebo i několik tras s různou dél-
kou prohlídky – základní, pro fajnšme-
kry nebo rodiny s dětmi. návštěvník si 
tak v klidu, ve vlastním tempu prochází 
instalacemi a poslouchá výklad třeba 

s hlasem místního muzejníka. odpa-
dá i hygienická nebo technická údržba 
klasického audio průvodce, protože ná-
vštěvník používá vlastní mobil. Jedním 
šmahem také vyřešíte systém výpůjček 
a vracení těchto zařízení.

Jak tedy aplikace funguje?
nejjednodušší je si aplikaci zdarma 
stáhnout v App storu nebo v Google 
play a vyzkoušet. objeví se vám na-
bídka řady tras – prohlídkových okruhů 
různých institucí, řazených dle vaší ak-
tuální pozice. Většina z nich se otevře 
na příslušném místě po načtení Qr či 
číselného kódu, v některých případech 
až po zaplacení vstupného. zcela do-
stupné jsou např. procházky za uměním 
ve veřejném prostoru v liberci nebo po 
Muzeu umění olomouc. proč byste ale 
poslouchali audio průvodce o sochách 
či obrazech doma a neviděli je zblíz-
ka na vlastní oči? Jedním z důležitých 
bodů naší filozofie je přivést návštěv-
níka do muzea. trasa je členěna do ně-
kolika zastavení. každé nabídne jeden 
nebo více zvukových záznamů. členění 
závisí na celkové dramaturgii, se kterou 
může náš tvůrčí tým vypomoci. nao-
pak např. u Hradního muzea v českém 
krumlově audio nahrávky již existovaly 

a my jsme je po mírné úpravě do naší 
aplikace pouze vložily. každý exponát 
nebo místnost zde představuje jedno 
zastavení, kterých je celkem 77. to je 
ale výjimečný příklad. počet se většinou 
pohybuje kolem patnácti.

hovořil jste o tom, že muzeum či galerie 
vám audio nahrávky předá. To je způ-
sob, jakým se do vaší aplikace dostane?
Je to možnost, zpravidla také nejlev-
nější. Má-li již instituce zvukové stopy 
hotové, většinou v klasických audio 
průvodcích, předá nám již jen fotogra-
fie a texty. Výroba trasy je pak vcelku 
jednoduchá a rychlá. Většinou se však 
zabýváme vlastní produkcí, tzn. nahrá-
váním, výběrem mluvčích (průvodců), 
zajištěním překladů v případě víceja-
zyčných mutací, pořízením fotografií 
(vč. 360°) apod. Muzeum může mít 
připravený námět, nebo se zabýváme 
dramaturgií a scénářem dané trasy ve 
spolupráci s ním. záleží, které podklady 
jsou již k dispozici a které naopak mu-
síme společně nebo sami vyrobit. od 
toho se odvíjí i výsledná cena.

Která muzea a galerie jsou součástí 
platformy TourStories?
některé jsem již zmínil. Jedná se 
o Hradní muzeum v českém krumlo-
vě, Muzeum umění olomouc, zetor 
Gallery v  Brně, výstava „Fenomén 
Jawa“ v národním technickém muzeu. 
připravujeme trasu „perly zemědělské 
techniky” s národním zemědělským 
muzeem. Ve 2. polovině srpna 2021 
se budou hodnotit projekty grantové 
výzvy Objevujme Česko, kterou jsme 
pod záštitou agentury Czechtourism 
vyhlásili na začátku června. přihlási-
la se do ní i muzea  a pevně věřím, že 
výběrová komise některá z nich vybe-
re, aby také jejich prohlídkové okruhy 
obohatily aplikaci TourStories. 

informace a nezávazná konzultace va-
šeho projektu:
e-mail: info@goodshape.cz
Mobil: +420 602 751 231,+420 602 
591 995

Platforma mobilních 
průvodců jako příležitost 
pro muzea a galerie
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Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky
Černobílé: Nic není a přitom je / výběr porcelánu  
a keramiky ze sbírek AJG 14. 8. 2021 – 10. 1. 2022
mimo kruh: výstava 29. mezinárodního sympozia  
keramiky v Bechyni 14. 8. 2021 – 10. 1. 2022
Městské muzeum Bechyně
Řemesla stále živá: Podmalba, řezba,  
výšivka rybí šupinou 1. 6. – 12. 9. 2021

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Nová stálá expozice: Hlava očepená  od 17. 6. 2021
Sv. Ludmila 28. 5. – 31. 10. 2021
vařila myšička kašičku 29. 6. – 31. 10. 2021
Hádanka bělských zbrojnošů 1. 7. – 31. 10. 2021
opět Černobyl… 8. 7. – 12. 9. 2021
Kostel svatého václava, Tyršova 42

Anežka Česká 3. 7. – 28. 8. 2021
Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou
Bohumil Trefil a jeho kresby 4. 5. – 31. 8. 2021
Pověstné báchorky Benátecka 20. 7. – 31. 10. 2021
Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi  
svoji ruku 5. 8. – 31. 10. 2021

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Pod povrchem 18. 5. – 14. 11. 2021
Benešovsko oty Bubeníčka 18. 5. – 14. 11. 2021
Muzeum umění a designu Benešov
všednost 5. 6. – 31. 10. 2021
Crashtest 11: Na rozhraní 5. 6. – 31. 10. 2021
Jaroslav valečka: vzkazky a zločiny 30. 6. – 3. 12. 2021
miroslavo: obrazy 13. 10. 2021 – 3. 1. 2022

Beroun
Muzeum českého krasu
mrtví jdou za sluncem 18. 5. – 14. 11. 2021
Střední Čechy, kolébka  
národních patronů 9. 9. – 14. 11. 2021

Bílovec
kulturní centrum Bílovec
Poklady z půd aneb Střípky  
z dějin Bílovce 21. 6. – 31. 10. 2021

Blansko
Muzeum Blanenska
100 let skautingu na Blanensku 27. 5. – 12. 9. 2021
o pivu: vaření i pití v minulosti  
a dnes 24. 6. – 31. 10. 2021
Kreslené pověsti z moravského krasu 24. 6. – 31. 10. 2021
Stanislav Lachman zblízka 23. 9. 2021 – leden 2022

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

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
díkůvzdání aneb o kravách a lidech  4. 5. – 30. 9. 2021
Království hraček ze Skašova II  1. 6. – 30. 9. 2021

Život a dílo filozofa a malíře  
Josefa matějky 10. 6. – 29. 8. 2021
obnovená krása: Restaurované poklady  
ze sbírek muzea 10. 9. – 13. 11. 2021
Zbožnost, spása a život věčný: Sv. Jan Nepomucký  
a barokní doba 22. 10. 2021 – 26. 3. 2022

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Šlechtický rod pánů z Boskovic 18. 9. 2020 – 29. 8. 2021
Klára Tellnerová / Radek Wohlmuth 8. 7. – 31. 10. 2021
Kurt Gebauer 8. 7. – 22. 8. 2021
Synagoga
Jaroslav Róna 8. 7. – 31. 10. 2021

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Herrmann & Coufal:  
design In You 28. 5. 2021 – 1. 4. 2022
Místodržitelský palác
Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové  
vizuální kultury 8. 10. 2021 – 10. 7. 2022
Pražákův palác
Rafani – S21e04: Ne 16. 7. – 5. 9. 2021
Rafani – S21e05: Hnutí 24. 9. – 14. 11. 2021
Cena Jindřicha  
Chalupeckého 2021 24. 9. 2021 – 30. 1. 2022
Moravské zemské muzeum
dietrichsteinský palác
Trojí život středověké keramiky 19. 5. – 3. 10. 2021
Moravské zemské muzeum
Památník leoše Janáčka
vendula Chalánková: U Janáčků  
v kuchyni 16. 7.– 15. 10. 2021
Pavilon anthropos
Óóó, Indiáni! 18. 6. 2021 – 17. 7. 2022
Muzeum Brněnska
vila löw-Beer v Brně
Kulturní dědictví UNeSCo: Černá Hora srpen 2021
Kulturní dědictví UNeSCo: Rakousko říjen 2021
Přetnuté životy: Archy rodiny maierovy 12. 5. – 6. 9. 2021
vila Löw-Beer: Internát 26. 5. – 24. 11. 2021
Kulturní dědictví UNeSCo: Bělorusko 23. 7. – 20. 8. 2021
Muzeum města Brna
140 let od zpřístupnění kasemat  
veřejnosti 27. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Symboly vládců 11. 2. – 31. 12. 2021
daguerrotypie 10. 6. – 31. 12. 2021
Stanislav Libenský / Jaroslava Brychtová:  
Průnik pohledu 1. 7. – 29. 8. 2021
Insitní umění 18. 8. – 26. 9. 2021
Muzeum romské kultury
otisk cest: Fotografie  
Claude a marie-José Carret 7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
Technické muzeum v Brně
Legenda se vrací do Brna 3. 8. – 3. 9. 2021
minerva (1881–2021) 10. 8. 2021 – 15. 5. 2022
Primky a jiná časoměrná zařízení  
ze sbírky Libora Hovorky 7. 9. 2021 – 22. 2. 2022
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český Brod
Podlipanské muzeum v českém Brodě
Zábava i politika:  
Z dějin českého plakátu 8. 9. 2020 – 29. 8. 2021

český Dub
Podještědské muzeum a knihovna
Poutník staletími: výstava k 70. výročí narození  
Phdr. Tomáše edela 1. 7. – 29. 10. 2021

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Se lvem za svobodu: Československá samostatná  
obrněná brigáda ve 2. světové válce 4. 5. – 29. 9. 2021

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Koloniál u pana Bajzy: Interaktivní výstava ze světa maloob-
chodu pro děti i dospělé 18. 6. – 29. 8. 2021

Doksy
Památník karla hynka Máchy
K. H. mácha: Hrady spatřené 5. 5. – 28. 10. 2021

Dolní krupá
Fara Dolní krupá
Zaniklé obce v okolí Ralska 2. 6. – 29. 9. 2021

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Galerie Bratří Špillarů
Adam Jílek: Nový začátek 9. 6. – 5. 9. 2021

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Retro výstava 18. 6. – 29. 8. 2021

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
marie von ebner-eschenbach (1830–1916):  
Nejslavnější moravská spisovatelka hostem  
Františkových Lázní 28. 5. – 28. 8. 2021

Frenštát pod radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod radhoštěm
70. let od založení frenštátského muzea 16. 2. – 29. 8. 2021
Návraty do dětství 20. 5. – 3. 10. 2021
S láskou pozdravuji kraj váš milý 23. 9. – 7. 11. 2021
Pavel Strnadel: obrazy 21. 10. 2021 – únor 2022

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
Návrat do školních lavic 10. 6. – 5. 9. 2021
Proč? Protože Karel Loprais 18. 6. – 5. 9. 2021
Fenomén Igráček 24. 6. – 12. 9. 2021

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

havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny havlíčkův Brod
60 let Fotostřediska Havlíčkův Brod 27. 8. – 24. 9. 2021
Houby v muzeu 27. 9. – 28. 9. 2021
Havlíček v našich životech 15. 10. 2021 – leden 2022

hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie hlinsko
Přes práh světa divů / Pohádkové náměty  
v českém umění (1890–1950) 19. 6. – 19. 9. 2021

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
Zapomenuté kouzlo cínu 8. 4. – 3. 10. 2021
Jindřich Štreit jubilující 3. 6. – 10. 9. 2021
Z nových muzejních sbírek 30. 9. 2021 – 27. 3. 2022
Přijďte se ohřát 19. 10. 2021 – 3. 1. 2022
mattioliho herbář neboli bylinář 21. 10. 2021 – 2. 1. 2022

Březnice
Městské muzeum a galerie Ludvíka kuby Březnice
František Josef I. 4. 5. – 30. 9. 2021
I. Honzík / R. Jirkalová / J. Kodymová / N. Honzíková:  
Loutky, šperky, panenky 3. 7. – 30. 9. 2021

Bučovice
Muzeum Bučovice
Kulturní projevy v živočišné říši aneb  
Umí lidoopi kreslit? 4. 8. – 21. 11. 2021

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Klíče, zámky, petlice 4. 5. – 31. 10. 2021
výstavní síň
dráteníkův rok: výstava prací  
drátenických mistrů 13. 7. – 5. 9. 2021
Svatopluk Civiš: Skrytá krása hmoty 14. 9. – 3. 10. 2021
Bienále: Akademie voŠ, Gymnázium a SoŠUP,  
Světlá nad Sázavou 12. 10. – 31. 10. 2021
národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Zdraví rostlin ve fotografii 8. 5. – 26. 9. 2021
vynálezy Františka Horského 8. 5. – 31. 10. 2021
výstava borůvek 1. 7. – 30. 9. 2021

česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Palné zbraně ze sbírek vmG 4. 5. – 31. 10. 2021
náměstí T. G. Masaryka

Kus domova 11. 5. – 31. 10. 2021
česká Třebová

Městské muzeum česká Třebová
do plavek! 10. 6. – 31. 8. 2021
včela, nositelka života 16. 9. – 7. 11. 2021

české Budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
ozvěny: Česká klasika ze sbírek AJG 12. 4. – 22. 8. 2021
Jaroslav valečka: Severní vítr je krutý 12. 4. – 22. 8. 2021
Jindra viková: Hliněná žena 16. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
Tradiční výstava hub říjen 2021
Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy  
v trase dálnice d3 v jižních Čechách  
a S10 v Horním Rakousku 11. 5. – 7. 11. 2021
Tanky, lodě, letadla na kartách  
a v modelech 14. 5. – 5. 9. 2021
K zábavě i k odpočinku: volný čas ženy  
v 19. století 30. 7. 2021 – 9. 1. 2022
Retrogaming 3. 9. – 28. 11. 2021
České Budějovice na starých  
pohlednicích 24. 9. 2021 – 24. 4. 2022
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Návštěva: Současné umění ze sbírky  
města Chrudim 19. 6. – 19. 9. 2021
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina 
Památková rezervace Betlém
vodění Jidáše 15. 6. – 24. 10. 2021

hluboká nad Vltavou
alšova jihočeská galerie
Umění, splín a smích tváří  
v tvář absurditě 30. 5. – 3. 10. 2021
Lubomír Typlt: Tančící pentagon 4. 7. 2021 – 2. 1. 2022
národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Klenoty z ornitologických sbírek 11. 5. – 31. 10. 2021
Poklad z půdy aneb Fragmenty  
ze života muzea 11. 5. – 31. 10. 2021
Příroda v ilustraci: Leona Kuťková /  
/ marie voldřichová 2. 8. – 30. 9. 2021
Rybník, krajina a my v soukolí času 3. 8. 2021 – 2. 1. 2022

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Ruská revoluce (1917–1920) 7. 1. – 29. 8. 2021
Společenský život ve městě Hodonín 17. 9. 2021 – 6. 2. 2022
Sál evropa
Krásy soustruženého dřeva 2. 7. 2020 – 17. 9. 2021
Za starého císařství 22. 10. 2021 – 6. 3. 2022

hodonín u kunštátu
Muzeum romské kultury
Památník holokaustu romů a Sintů na Moravě
Nová stálá expozice: Tábor Hodonín u Kunštátu:  
Průsečík tragických osudů (1940–1950) /  
/ Střední Evropa od 15. 7. 2021
maluj, co vidíš 15. 5. – 31. 10. 2021

holice v čechách
africké muzeum Dr. emila holuba
55 let: Africké muzeum  
dr. emila Holuba (1966–2021) 3. 5. – 30. 11. 2021

horažďovice
Městské muzeum horažďovice
Nová stálá expozice: Geopark ve zdi  od 17. 4. 2021
obrazy kraje pod Práchní: 5 století /  
/ 50 autorů / 150 vyobrazení 29. 5. – 3. 10. 2021
A. a m. vondryska: Umělecké geny 26. 6. – 2. 9. 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
dirigent václav Talich 10. 8. – 3. 10. 2021

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
Za drahými kameny do pravěku 11. 5. – 28. 8. 2021
vladimír Houdek: eCHo 16. 9. – 14. 11. 2021
centrum města

U_mění Hořice 25. 6. – říjen 2021
Zámek hořice, riegrova 1

3d miniatury: výstava modelů kamenných památek měst 
Hořice a Strzegom 4. 9. – 8. 10. 2021

Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního  
sochařství pod širým nebem 
Pavel doskočil: Autorská instalace 23. 9. – 31. 10. 2021
Muzeum czech road racing
60 let na jednom okruhu červen – 15. 9. 2021

hořovice
Muzeum hořovicka
Harmoniky Kebrdle / delicia Hořovice 12. 6. – 31. 10. 2021

hrabyně
Památník II. světové války
Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích 11. 5. – 12. 9. 2021
Bitva o Británii 11. 5. – 12. 9. 2021
Kronika osvobození: ostravsko 1945 11. 5. – 12. 9. 2021
Píkovi: Smutný osud rodiny 11. 5. – 12. 9. 2021

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
Pražský groš: Příběh nejslavnější  
české mince 10. 10. 2020 – 29. 8. 2021
Poklady spolupráce 5. 3. – 5. 9. 2021
Rudolf II.: Umění pro císaře 28. 5. – 7. 11. 2021
Komenský v komiksu 9. 7. – 31. 12. 2021

hustopeče
Městské muzeum a galerie hustopeče
František Sysel, malíř a restaurátor: Gotická freska  
Smrt Panny marie a její transfer ze zničeného  
kostela sv. václava v Hustopečích 1. 8. – 31. 10. 2021

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Akvarely Jindřicha vytisky 19. 8. – 9. 10. 2021
Chomutov mezi křížem  
a kalichem 23. 10. 2021 – 2. 4. 2022
radnice
odstíny gotiky: Nábytek a interiéry  
středověku 19. 6. 2021 – 30. 1. 2022

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejblova ceSTovka 15. 1. 2021 – 9. 5. 2022
Hele, v muzeu je Jů a Hele! 17. 6. 2021 – 9. 1. 2022
regionální muzeum v Chrudimi
Jan H. Lušovský: Kreslíř, humorista, ilustrátor  
a emeritní učitel stolničení 25. 6. – 29. 8. 2021

Ivančice
Muzeum v Ivančicích
Cesty: Tisíc let putování krajinou 25. 5. – 29. 8. 2021

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
duše skla: Současné  
české umění 17. 9. 2021 – 30. 1. 2022
Hledání rovnováhy: design československého  
lisovaného skla (1948–1989) 8. 10. 2021 – 10. 4. 2022

Jáchymov
královská mincovna v Jáchymově
Holby a korbele ze sbírek muzea 3. 6. – 29. 8. 2021
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Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Fotoklub Jesenice 3. 9. – 10. 10. 2021

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
velká prázdninová herna 15. 6. – 5. 9. 2021
Zmizelý Hrubý Jeseník 15. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Čeho máme moc… 25. 6. – 29. 8. 2021
Strašidelná zvířata a proč se jich  
nebát 25. 6. – 19. 9. 2021
Fotoateliér Podlipný 24. 9. – 7. 11. 2021
vladimír Silovský (1891–1974) 15. 10. – 28. 11. 2021

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
vladimír Kiseljov: Bratři vášně / mahler /  
/ Wagner / Bruckner 18. 5. – 12. 9. 2021
martin michael Stiltenn 22. 9. – 20. 11. 2021
Muzeum Vysočiny Jihlava
mezi Prahou a Káhirou:  
100 let české egyptologie 16. 6. – 12. 9. 2021
Půvab dámských kabelek 24. 6. – 12. 9. 2021
obrázky z ptačího světa 10. 8. – 19. 9. 2021
výstava fotografií Fotoklubu Litovel 16. 9. – 28. 11. 2021
Jihomoravské šibenice 16. 9. – 28. 11. 2021
obrazy Jolany mertové 21. 9. – 31. 10. 2021

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Ticho: Krajinné motivy z Jílovska a blízkého okolí  
objektivem Ivo Popka 16. 1. – 31. 8. 2021
Filmové Jílové 5. 6. – 14. 11. 2021
doba zlaté slávy 20. 6. – 28. 9. 2021

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Štětcem Jana Kojana 29. 7. – 5. 9. 2021
Filatelistická výstava 11. 9. – 26. 11. 2021
Periodická paměť 14. 10. 2021 – 6. 1. 2022
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea:  
dolní náměstí, svědek dějin 11. 5. 2021 – 6. 1. 2022
Tradice jedné hranice 11. 5. 2021 – 6. 1. 2022
Patrik Proško: Hic et nunc 26. 6. 2021 – 6. 1. 2022

kačina u kutné hory
národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
Zámek Kačina na starých  
vyobrazeních 5. 8. 2020 – 31. 12. 2021
obraz zemědělství v socialistickém  
realismu 11. 5. – 31. 12. 2021
epifyty: Rostliny vzdušných zahrad 11. 5. – 31. 12. 2021
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 13. 5. – 31. 12. 2021
Sochy z Tengenenge 16. 6. – 31. 12. 2021
Skrytá krása hmoty 1. 7. – 31. 12. 2021
Spagyrie, rostlinná alchymie 1. 8. – 31. 12. 2021
Chotkovské loutkové divadlo 1. 8. – 15. 11. 2021
Zázračné divadlo barokního světa 16. 8. 2021 – 5. 5. 2025

kámen
hrad kámen
Půvab a elegance 19. století říjen 2021 – leden 2022

kamenický Šenov
Sklářské muzeum kamenický Šenov
výstava k 165. výročí SUPŠ sklářské v Kamenickém Šenově: 
od historie po současnost 26. 6. – 5. 9. 2021
marián volráb: Sklo a obrazy 12. 9. – 28. 11. 2021

karlovy Vary
Muzeum karlovy Vary
Karlovy vary ve filmu 2. 7. – 29. 8. 2021
40 let karlovarského Loutkového divadla  
Antonína Neumayera 15. 9. – 28. 11. 2021

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
Fenomén geocaching 4. 5. – 29. 8. 2021
Žiju v první republice 2. 7. – 31. 10. 2021

klatovy
Galerie klatovy/klenová
Galerie u Bílého jednorožce v Klatovech
kARTotéka 21. 8. – 31. 10. 2021
Kostel sv. vavřince v Klatovech
Litomyšl: Hlavní město současné  
české architektury 31. 7. – 31. 10. 2021
Vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Retro: výstava z dějin hmotné kultury  
60.–80. let 20. století 3. 12. 2020 – 19. 9. 2021
Kůň a člověk při práci v lesích  
na Šumavě 13. 10. 2021 – leden 2022
miloš Kašpar: Šumava  
toulavou botou 13. 10. 2021 – leden 2022

klenová
Galerie klatovy/klenová
všemi směry: devadesátá léta  
ze sbírek galerie 28. 3. – 22. 8. 2021
Svatopluk Klimeš: Prorůstání tři 6. 6. – 22. 8. 2021
Alena Anderlová: Zpřeházená evoluce 29. 8. – 31. 10. 2021
matka příroda: Česko-německé komiksové  
sympozium 29. 8. – 31. 10. 2021
Sylva Francová: Skupinové izolace 21. 8. – 31. 10. 2021

kolín
regionální muzeum v kolíně
Červinkovský dům
Umění ve službách reklamy:  
Užitá grafika na Kolínsku 10. 12. 2020 – 7. 11. 2021
dvořákovo muzeum pravěku
Nejen nepřátelé: Staří Řekové  
a jejich sousedé 24. 5. 2019 – 31. 12. 2021
Umění ve službách reklamy:  
Zdenek Rykr 19. 11. 2020 – 31. 10. 2021
veigertovský dům
Sladkosti na Kolínsku: Z historie výroby čokolády, cukrovinek 
a kávových náhražek 20. 10. 2020 – 31. 10. 2021

kopřivnice
regionální muzeum v kopřivnici
lašské muzeum
Petr modlitba / Jiří Svoboda: Stopy minulosti  
a dobrodružství 3. 7. – 29. 8. 2021
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Muzeum Fojtství
Po stopách kopřivnického skautingu 4. 6. – 5. 9. 2021

králíky
Městské muzeum králíky
AU Banská Bystrica 8. 7. – 29. 8. 2021
mathias Plűss / Regina Huegli:  
Rozvodí Králického Sněžníku 2. 9. – 31. 10. 2021

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
Týnici
Květa monhartová 29. 6. – 5. 9. 2021
Karel Franta (1928–2017): výběr z díla 29. 6. – 5. 9. 2021

kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v kralupech nad Vltavou
Jaroslav Seifert (1901–1986):  
120 let od narození básníka 16. 9. – 6. 11. 2021

kravaře u české Lípy
Vísecká rychta
Česká paní česky vaří, přitom dobře  
hospodaří 1. 5. – 31. 10. 2021

kravaře ve Slezsku
Zámecké muzeum
Hračky ze zámku a podzámčí 20. 6. 2020 – 31. 10. 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
václav II. 18. 6. – 17. 10. 2021
Zachráněné poklady barokního  
malířství 18. 6. – 14. 11. 2021
Co nového v muzeu? 26. 10. – 30. 11. 2021
Kamenný dům
Černé řemeslo: Kováři a zámečníci  
na Kutnohorsku 1. 4. – 28. 11. 2021
Tylův památník
Jan Antonín venuto 3. 6. – 4. 9. 2021
Karel Havlíček Borovský 9. 9. – 30. 10. 2021
Galerie Středočeského kraje
Josef Svoboda: Scénograf 11. 10. 2020 – 29. 8. 2021
dagmar Šubrtová: Stella maris 12. 12. 2020 – 26. 9. 2021
Alžběta Josefy: Nejistý popud 25. 4. – 22. 8. 2021
A. Součková: Lidé chleba a masky smrti 25. 4. – 22. 8. 2021
Jan Kubíček: Řád a náhoda 25. 4. – 17. 10. 2021
Gwénaël morice: Férový okruh 18. 7. – 24. 10. 2021

kyjov
Vlastivědné muzeum kyjov
Tužme se! výstava ke 150. výročí založení  
kyjovského Sokola 6. 9. – 24. 10. 2021
100 let Slováckých roků:  
Slovácké roky rokúcí 12. 8. – 29. 8. 2021

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
muzejní NeJ: Fotografie a archiválie  
z historie města Lanškrouna 18. 5. – 22. 8. 2021
Skřítci a trpaslíci 13. 6. – 22. 8. 2021

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
T. G. m. objektivem Karla Čapka 7. 3. – 12. 9. 2021

Lešná
Zámek Lešná u Valašského Meziříčí
Adolf Růžička: Návrhy nábytku 11. 5. – 30. 10. 2021
mince a platidla 11. 5. – 30. 10. 2021
Po stopách velkých šelem 11. 5. – 30. 10. 2021

Letohrad
kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum
Hynek Umlauf: 200 let 6. 5. – 18. 9. 2021
Zámek letohrad
Retrohrátky 1. 7. – 31. 8. 2021

Liberec
Severočeské muzeum v Liberci
Liberec kontra Reichenberg 5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
Rostislav vaněk:  
Typografický portrét 5. 12. 2020 – 30. 9. 2021
Jizerský SKUBBISmUS 1. 1. – 30. 9. 2021

Liberec-Vratislavice nad nisou
ŠkODa Muzeum
rodný dům Ferdinanda Porscheho
Porsche 356: Nr. 1 Roadster (1948) červenec – 26. 9. 2021

Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích
Rosťa osička: Boxer, malíř, básník 28. 5. – 26. 9. 2021
Impresionismus: Krajina barvy  
a světla 25. 6. – 26. 9. 2021
kostel Zvěstování Panny Marie, Jezuitská 22

Andere Seite studio: Zjevení přírody  
& Salon ASSociace Kubinstadt 31. 5. – 26. 9. 2021

Litomyšl
regionální muzeum v Litomyšli
dracula a ti druzí 11. 6. – 12. 9. 2021
Alois Jirásek, Litomyšl  
a Filosofská historie 22. 8. 2021 – 2. 1. 2022
Portmoneum – Muzeum Josefa váchala
Recyklace: oldřich Hamera 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
drahé kameny: Acháty a fosilie 4. 7. – 5. 9. 2021
130 let činnosti muzea aneb  
Když muzejníci vzpomínají 12. 9. – 21. 11. 2021

Loštice
Památník adolfa kašpara
Poslední hrnčíři v Lošticích 18. 2. – 26. 9. 2021

Louny
Galerie Benedikta rejta v Lounech
Krajina +: Historické fotografie krajiny  
Karla Goszlera 26. 6. – 31. 10. 2021
vladislav mirvlad 6. 8. – 28. 11. 2021
Oblastní muzeum v Lounech
Svět papírových modelů 18. 5. – 29. 8. 2021
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Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Nová doba / Nový život 28. 1. – 28. 9. 2021
masky, kostýmy, maškary 7. 10. 2021 – 20. 3. 2022

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

Mělník
regionální muzeum Mělník
Na plný plyn 22. 6. – 19. 9. 2021
má vlast cestami proměn 29. 6. – 5. 9. 2021
Liberta 95 13. 7. – 5. 9. 2021
ecce Ludmila 7. 9. – 3. 10. 2021
Za humny 7. 9. – 3. 10. 2021
výstava hub 9. 9. – 10. 9. 2021
Jedu v jedu 10. 9. – 31. 10. 2021
vše pro archeologii 5. 10. – 14. 11. 2021

Mikulčice
Slovanské hradiště v Mikulčicích
Řeka morava minulá 3. 8. – 17. 11. 2021

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Keltové pod Pálavou 11. 5. – 28. 11. 2021
mikulovské výtvarné sympozium  
dílna 2021 8. 8. – 30. 10. 2021

Mladá Boleslav
kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Petr Kameníček: dřevěné arefakty 1. 7. – 28. 8. 2021
Muzeum Mladoboleslavska
od Bílé hory ke staroměstské exekuci 4. 5. – 31. 12. 2021
Jak šel čas náměstím míru 5. 5. – 31. 8. 2021
Báby pupkořezné 14. 5. – 24. 10. 2021
enyky, benyky, kliky bé: Být dítětem  
před 150 lety 1. 6. – 31. 8. 2021
vězňové se tetelí… 29. 6. – 31. 12. 2021
Pracovna václava Klementa 1. 7. – 31. 12. 2021
oc Bondy, tř. václava Klementa 1459

Pozdravy z mladoboleslavska 1. 7. – 31. 8. 2021
letecké muzeum Metoděje vlacha
Králové vzduchu 27. 5. – 31. 12. 2021
ŠkODa Muzeum
ve znamení elektromobility 9. 2. – 5. 9. 2021

Mnichovo hradiště
Muzeum města Mnichovo hradiště
Kouzlo starých plováren 1. 7. – 29. 8. 2021
Josef marek: obrazy 4. 9. – 31. 10. 2021

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
o včelách a lidech 1. 10. 2020 – 5. 9. 2021

napajedla
Muzeum napajedla
ožívání loutek: 115 let loutkářství  
v Napajedlích 1. 7. – 12. 9. 2021
dějiny kinematografie:  
5 let od rekonstrukce  
Kina Napajedla 23. 9. – 28. 11. 2021

Park na Kapli

Procházka historií Napajedel červen – září 2021
netolice

Muzeum JUDr. Otakara kudrny v netolicích
Alice vachtová: Island ve fotkách 3. 8. – 2. 9. 2021
Helena Šandová: obrázky pro radost 3. 9. – 29. 10. 2021

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
Čestmír Suška: Sochy pod novoměstskou  
oblohou 28. 5. 2021 – 31. 3. 2022
Photographia natura 2020 9. 6. – 22. 8. 2021
vladislav Krédl: Fotografie 11. 8. – 17. 10. 2021
Zdeněk macháček / miroslav Štolfa 18. 8. – 31. 10. 2021
Ivan Kříž: Konstrukce, skelety,  
barevná geometrie 25. 8. – 24. 10. 2021
horácké muzeum a Informační centrum
Kouzelný kufr Kuby Zicha 29. 6. – 9. 9. 2021
výstava scénografií Ivy Němcové 29. 6. – 9. 9. 2021
Svět kostiček: LeGo 29. 6. – 9. 9. 2021
ochotnická divadla novoměstská 17. 9. – 28. 11. 2021

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Sbírka plyšových opiček 17. 6. – 5. 9. 2021
Stanislava Perlínová: Fotografie 9. 9. – 17. 10. 2021
Zuzana Stehnová: obrazy 22. 10. – 28. 11. 2021

nový Bor
Sklářské muzeum nový Bor
150 let sklářské školy  
v Novém Boru 26. 9. 2020 – 12. 9. 2021
International glass symposium  
Nový Bor 2021 4. 10. 2021 – 30. 1. 2022

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
30 let CHKo Poodří 23. 9. 2021 – 10. 1. 2022

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Jindřich Wankel: 200 let od narození otce  
moravské archeologie 16. 7. – 22. 8. 2021
výstava fotografií členů  
fotografické sekce vSmo 20. 8. – 24. 10. 2021
Alfons mucha: výběr z díla 3. 9. – 5. 12. 2021
Jiří Suchý: devadesát, no a co? 10. 9. – 24. 10. 2021
T. Herynek: Setkávání všední i nevšední 17. 9. – 14. 11. 2021

Opava
Slezské zemské muzeum
Památník Petra Bezruče
Zdeněk Burian: malíř ztraceného času 19. 5. – 31. 8. 2021

Ostrava
národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů
50 let pivovaru Radegast  
v Nošovicích 18. 9. 2020 – 31. 12. 2021
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Starokladrubský kůň: 440 let historie dvorního  
hřebčína Kladruby nad Labem 1. 4. – 30. 9. 2021
Jindřich Štreit a lidé v zemědělství 1. 5. – 31. 10. 2021
Agrolesnictví 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022

Ostroh
hrad Ostroh (Seeberg)
Hesham malik: Umění z jeskyně 28. 6. – 31. 8. 2021
Jordan Tenčev: výstava rytin 18. století 8. 8. – 30. 9. 2021

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Těsné formy: Sonda do sbírky plastiky 23. 6. – 7. 11. 2021
dům u Jonáše
Pět století na zubra neplatí 21. 12. 2020 – 10. 10. 2021
evžen Sobek: Blue dreaming 9. 6. – 10. 10. 2021
Architekti z českých zemí a počátky turismu  
na chorvatském Jadranu 9. 6. – 10. 10. 2021
Léto u moře: mořská esence  
ze sbírek galerie 9. 6. – 10. 10. 2021
v útrobách velryby: veronika daňhelová /  
/ Pavel Havrda 9. 6. – 10. 10. 2021
Libor Krejcar 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
10 let RurArtmap 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Zdenek Seydl: Abeceda 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Východočeské muzeum v Pardubicích
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. – 12. 10. 2021
Život ve věčné tmě aneb Po stopách  
slepých brouků 9. 6. – 31. 12. 2021
Petr Hora: Sklo 18. 6. 2021 – 2. 1. 2022
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák: Návrhy a kresby  
sklářských výtvarníků 18. 6. 2021 – 30. 5. 2022

Pavlov
archeopark Pavlov
vlk z Pavlova 23. 7. – 28. 11. 2021

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler 1. 12. 2020 – 28. 11. 2021
Proč to sbíráš? 18. 5. – 19. 9. 2021

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Jiří Řeřicha / Jiří Prachař: obrazy, sochy 16. 7. – 29. 8. 2021
oldřich Hamera / eva Čapková:  
Z tvorby 6. 8. – 28. 9. 2021
Stopy v Písku: výstava Umělecké besedy  
a HoLLARU 3. 9. – 17. 10. 2021
mili Janatková: Hluboko v krajině 1. 10. – 21. 11. 2021
minulost, která zůstala vidět 8. 10. – 31. 10. 2021
Umění na kolečkách III 21. 10. – 21. 11. 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
Já a oni: Jedinec a společenství  
v umění 19. století 18. 6. – 26. 9. 2021

Josef Sudek / Jakub Špaňhel:  
Zažít zjevení 22. 10. 2021 – 6. 2. 2022
výstavní síň Masné krámy
Aviatika v české vizuální  
kultuře (1783–1957) 16. 7. 2021 – 16. 1. 2022
The Best of: To nejlepší  
ze sbírek galerie 1. 10. 2021 – 16. 1. 2022
Západočeské muzeum v Plzni
ozdoby dávné doby 29. 1. – 28. 9. 2021
Tajemství současných a prvohorních močálů  
Plzeňska 2. 7. – 17. 10. 2021
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Pověsti a příběhy františkánského kláštera  
v Plzni 21. 5. – 31. 10. 2021
Církevní rok pohledem loutek 21. 5. – 31. 10. 2021

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Žižka před branami: 600 let od vstupu husitského vojska  
do Poličky 8. 5. – 31. 8. 2021
marie Janků: maluji, když mi to jde 8. 8. – 30. 9. 2021
Městská galerie
74. umělecký salon v Poličce září – listopad 2021
Hrátnice aneb Hravá radnice 8. 5. – 31. 8. 2021

Prace u Brna
Památník Mohyla míru
Armáda do kapsy 15. 9. 2021 – 5. 12. 2021

Praha
Chvalský zámek
Pohádková země vítězslavy Klimtové 5. 6. – 21. 11. 2021
obrazy Pavla Koťana 3. 8. – 30. 8. 2021
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Jiří Šalamoun: Kdo neviděl, neuvěří,  
to mně věřte! 17. 7. – 30. 9. 2021
Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti 28. 9. – 5. 12. 2021
Muzeum skla Portheimka
Pozdravy z Toyamy: 30 let českého skla  
v Japonsku 26. 6. – 5. 9. 2021
Museum Montanelli
Tajemný kabinet profesora Beneše 9. 6. – prosinec 2021
Muzeum hlavního města Prahy
dům u Zlatého prstenu
město jako přízrak: Pražské inspirace  
Jaroslava Foglara 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022
rothmayerova vila
Koláž v zahradě Rothmayerovy vily 17. 8. – 14. 9. 2021
Studijní a dokumentační centrum norbertov
Nová stálá expozice: Adolf Loos světoobčan:  
Dílo v českých zemích od 25. 8. 2021
Zámecký areál ctěnice
Pat a mat… a je to! 1. 7. 2021 – 3. 1. 2022
národní galerie v Praze
valdštejnská jízdárna
Toyen: Snící rebelka 9. 4. – 22. 8. 2021
veletržní palác
Realita a vize: Soutěžní dialog  
na depozitární areál 4. 5. – 31. 10. 2021
viktor Pivovarov: moskevská gotika 14. 5. – 21. 11. 2021
otevřený depozitář Umění Asie 14. 5. – 21. 11. 2021
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národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. komenského
Škola a válka: Branná výchova v české škole  
od první republiky po současnost 19. 8. 2021 – 30. 6. 2022
národní technické muzeum
Příští stanice: muzeum železnice  
a elektrotechniky NTm 4. 3. 2020 – 1. 1. 2022
Adolf Loos světoobčan 11. 12. 2020 – 3. 10. 2021
Petr Tučný a (česká) designérská  
scéna 15. 12. 2020 – 29. 8. 2021
Czech Innovation expo: významné postavy  
české vědy a techniky 26. 5. – 15. 9. 2021
Sochařské portréty 23. 6. – 26. 9. 2021
Jak se měří svět: Astronomické  
a zeměměřičské přístroje 30. 6. 2021 – 27. 2. 2022
Waldes 7. 9. 2021 – 1. 1. 2022
Bedřich Feuerstein 21. 9. 2021 – 28. 3. 2022
Foma 30. 9. 2021 – 27. 2. 2022
vavříny s vůní benzínu 12. 10. 2021 – 1. 5. 2022
Jan Tatoušek: Architekt  
v českém designu 26. 10. 2021 – 12. 6. 2022
národní zemědělské muzeum
Lékaři rostlin 2. 10. 2020 – 30. 6. 2022
Lýkožrout smrkový,  
pohroma lesa 12. 12. 2020 – 12. 9. 2021
Nejen včely: opylovači známí i nevšední 1. 3. – 12. 9. 2021
Bourec je borec 10. 5. – 29. 8. 2021
Stavba Zemědělského muzea na Letné:  
vize / plány / realita 20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
včely a včelařství 20. 5. – 12. 9. 2021
ovoce a zelenina, ať je léto nebo zima 1. 7. – 29. 8. 2021
Lidová architektura na Národopisné  
výstavě 1. 7. – 29. 8. 2021
Portrét krajiny 2. 7. – 29. 8. 2021
Fotograf Festival 2021: Pozemšťané*ky 3. 9. – 31. 10. 2021
Pěstujte lesy nejen hospodářsky zdatné,  
ale i lesy oplývající všelikou krásou! 14. 9. – 31. 12. 2021
novoměstská radnice
Stopy židovské přítomnosti v Praze 2 4. 5. – 30. 9. 2021
Alma mater Palaestra 10. 9. – 3. 10. 2021
Jiří Wackermann:  
Fotografie (2008–2020) 8. 10. – 7. 11. 2021
mene Tekel: Cesty ke svobodě 12. 10. – 21. 10. 2021
Památník národního písemnictví
letohrádek hvězda
Bohumila Grögerová: Setiny 17. 6. – 31. 10. 2021
Poštovní muzeum
Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou:  
Poštovní dopravní prostředky 4. 11. 2020 – 31. 10. 2021
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
100 let grafické školy v Praze 1. 10. 2020 – 12. 9. 2021
mezi kýčem a akademií: Chromolitografie  
ve službách uměnía reklamy 17. 12. 2020 – 5. 9. 2021
Touha, Josef Čapek: obraz a tapisérie 8. 6. – 25. 9. 2021
Jiří Laštovička: Prostřeno 14. 7. – 19. 9. 2021
dům u Černé Matky Boží
duch, který pracuje: Architektura  
a česká politika (1918–1945) 3. 12. 2020 – 29. 8. 2021

Galerie Josefa Sudka
Antonín Tonder: Fotografie 8. 10. 2020 – 19. 9. 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
Zaniklé vesnice po 2. světové válce  
na Prachaticku 14. 9. – 31. 12. 2021
Kde bydlí panenky 15. 9. – 30. 12. 2021

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Flora a fauna z našich depozitářů 11. 5. – 29. 8. 2021
Kamila Hájková: doposud 11. 5. – 29. 8. 2021
Špalíček
Fenomén Saudek 4. 6. – 5. 9. 2021

Předklášteří
Podhorácké muzeum – klášter Porta coeli
Lidé a minerály 11. 5. – 3. 10. 2021
Historie Katolické vzdělávací jednoty  
v Tišnově 6. 6. – 3. 10. 2021
Kočárky 13. 6. 2021 – 6. 1. 2022

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Gotické, renesanční a barokní kachle  
z Přerovska 11. 5. – 31. 10. 2021
Josef Spáčil: vzpomínky 11. 5. – 29. 8. 2021
dopravní prostředky na prvorepublikových  
školních obrazech 15. 7. – 28. 11. 2021
mezi mraky: 110 let přerovského letectví /  
/ Generál Karel Janoušek a další 30. 7. – 31. 10. 2021

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
dřevěný svět 2. 3. – 9. 10. 2021

Příbram
Galerie Františka Drtikola Příbram
Adam Štech: Adam´s Family 7. 5. – 5. 9. 2021
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
varhany 20. 5. 2021 – 31. 12. 2022
Cesta je volná! Německý exodus  
v roce 1989 8. 7. – 30. 9. 2021
Mníšecká kaple

Akce K na Svaté Hoře 21. 6. 2020 – 28. 11. 2021
Přibyslav

kulturní zařízení města Přibyslav
Ze soukromých sbírek m. J. Šneka 3. 6. – 29. 8. 2021
valner Aleš / david: obrazy & sklo 26. 8. – 30. 10. 2021

Příkazy
národní muzeum v přírodě
hanácké muzeum v přírodě
Jízda králů na Hané: Lidový obyčej  
v proměnách času 25. 6. – 30. 9. 2021

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Novátor Ladislav Novák 9. 6. – 31. 10. 2021
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Krvavý román Josefa váchala 23. 6. – 29. 8. 2021
Rozmanitosti Čech, moravy a Slezska  
podle Bohuslava Balbína 30. 6. – 31. 10. 2021
Člověk na divadle světa: Lidský život v zrcadle  
barokní literatury 30. 6. – 31. 10. 2021
Photogenia 2021 8. 7. – 30. 9. 2021

rakovník
Muzeum T. G. M. rakovník
Jak jsme si hráli 3. 6. – 26. 9. 2021
Svět středověkých her 18. 6. – 19. 9. 2021
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt  
v české lidové kultuře 24. 9. – 28. 11. 2021
Slavné návštěvy Rakovníka 30. 9. – 21. 11. 2021
Galerie Samson – cafeé
Jaroslav Picka: vietnam ve fotografii 16. 3. – 17. 9. 2021
Slávek Blažek: obrazy, kresby, objekty 21. 9. – 19. 11. 2021
rabasova galerie rakovník
nová síň pod vysokou bránou
michal Šarše: v příběhu 2. 7. – 5. 9. 2021

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava horáka v rokycanech
Historie šitá na míru 11. 6. – 17. 10. 2021
Historie ve veselém hávu  
Jiřího Wintra Neprakty 1. 7. – 17. 10. 2021
Loutková návštěva v Rokycanech 23. 7. – 31. 12. 2021
Příroda v pohybu 5. 8. – 31. 12. 2021

roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
Zbyšek Sion: výběr z obrazů a kreseb  
z 60. a 70. let 25. 6. – 31. 10. 2021
Rudolf Samohejl: Zavolej! 30. 7. – 31. 10. 2021
Josef Liesler: doba válečná 10. 8. – 24. 10. 2021

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Heda: Kameni, promluv! Život a dílo  
sochařky Hedviky Zaorálkové 2. 12. 2020 – 22. 8. 2021
Americký klub dam 5. 5. – 31. 10. 2021
Z vídně na sever: Přijeli jste  
do stanice Roztoky 4. 6. – 10. 10. 2021
Jiří Suchý: očima českých  
fotografů 24. 9. 2021 – 23. 1. 2022

rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Zažij skauting! Letní interaktivní výstava 5. 6. – 29. 9. 2021
Ivo Burian 7. 10. – 14. 11. 2021

rožnov pod radhoštěm
národní muzeum v přírodě
Libušín znovuzrozený 7. 8. 2020 – červen 2022

růžkovy Lhotice
Zámek růžkovy Lhotice
v chalupách pod Blaníkem 17. 6. – 29. 10. 2021

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v rychnově nad 
kněžnou
Ruce vzhůru! Četnická stanice  
za první republiky 3. 5. – 31. 10. 2021
orlická galerie
václava Henclová: Pokoje 15. 5. – 31. 10. 2021

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
ondřej Bačík: dokumentace postupu oprav,  
zabezpečení a úklidu zámku  
v Janovicích (2010–2012) 8. 7. – 31. 8. 2021
Jan Němeček / Roman Panáček / daniel Poláček /  
/ Iva Stránská / martin Studený / Lukáš Tofan:  
10 let poutí v Rudě 31. 7. – 31. 8. 2021
muzeum jubilejní: 120–60–30 3. 9. – 31. 10. 2021
dějiny textilnictví na rýmařovsku
Za půvabem lidových krojů 17. 7. – 30. 9. 2021

Říčany
Muzeum Říčany
Jídlo napříč staletími 10. 2. – 31. 10. 2021

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
veterán klub Sedlčany 19. 6. – 29. 8. 2021
martin dyrynk, malíř a grafik 31. 8. – 19. 9. 2021
100 let sedlčanského fotbalu 23. 9. – 21. 11. 2021

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
100 let skautingu v Semilech 4. 7. – 17. 9. 2021
malíři Pojizeří: Jizera a její příběh 25. 7. – 24. 11. 2021
vladimír veselý: Grafické dílo 30. 7. – 26. 9. 2021
ve službě bližním: 150 let Sboru dobrovolných  
hasičů Semily I 14. 8. – 14. 11. 2021
Století českého volejbalu  
v Libereckém kraji 24. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Jaroslav Skrbek: můj život  
v Podkrkonoší 1. 10. – 24. 11. 2021

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Jaroslav velc říjen 2021
Třináct kilometrů objevů:  
Příběhy skryté pod zemí 20. 10. 2020 – 30. 9. 2021

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
rožmberský dům
Savci Táborska 5. 6. – 3. 10. 2021
Smrčkův dům
Nová stálá expozice:  
Soběslavský mincovní poklad od 4. 9. 2021
150 let vědy na stránkách  
časopisu vesmír 12. 5. – 31. 10. 2021
90 let vI. župy baráčníků se sídlem  
v Soběslavi 30. 7. – 29. 8. 2021
václav Šimeček (1925–1988) 3. 9. – 31. 10. 2021

Sokolov
Muzeum Sokolov
Za krásou zápalkové nálepky 2. 6. – 12. 9. 2021

Sovinec
hrad Sovinec
Jindřich Štreit: ohlédnutí 13. 6. – 31. 10. 2021

Stará huť
Památník karla čapka ve Staré huti u Dobříše
Cesta do hlubin robotovy duše 27. 9. 2020 – 31. 3. 2022
v nouzi poznáš přítele aneb věrný Kadelík  
a ti druzí 25. 9. 2021 – 31. 3. 2022
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Stěbořice
arboretum nový Dvůr
Štěpán Rak: Fotografie a fotografika 1. 6. – 31. 12. 2021
Historie Arboreta Nový dvůr  
na dobových fotografiích 9. 6. 2021 – 2022

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 1. 4. – 31. 10. 2021
Helena Šandová: obrazy 14. 7. – 29. 8. 2021
Pavla Gregorová: obrazy 3. 9. – 31. 10. 2021

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

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Svatby očima žáků Gymnázia  
a ZUŠ Šlapanice září 2021 – leden 2022
vítej, nevěsto milá… září 2021 – leden 2022
Příběh panenky 2. 10. 2020 – 29. 8. 2021
Záhady? muzejní kabinet kuriozit 9. 10. 2020 – 29. 8. 2021

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Já, hrdina 13. 9. 2020 – 19. 9. 2021
Šumperské veduty 28. 1. – 29. 8. 2021
Šumperk ve víru secese 25. 6. – 5. 9. 2021
Cyklovýlety olomouckým krajem 26. 6. – 26. 9. 2021
obraz menšin v regionech pohraničí 6. 8. – 19. 9. 2021

Tábor
husitské muzeum v Táboře
nám. T. G. Masaryka, nám. Fr. Křižíka, Žižkovo nám.

Táboráci sobě 1. 6. – 30. 10. 2021
Galerie ambit
Nejkrásnější knihy roku 2020 září – říjen 2021
František Svátek / Barbora Blahutová:  
Proměnlivá rovnováha 31. 7. – 10. 10. 2021
Stará táborská radnice
Tábor 600 let 11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
výstava kostiček: LeGo 30. 6. – 29. 8. 2021
Fotografování v době koronavirové 30. 6. – 31. 8. 2021
Hynek Altman v muzejním archivu 7. 9. – 17. 10. 2021
Apollo 19. 10. – 22. 11. 2021

Telč
Muzeum Vysočiny Telč
Afrika 1931: Foitovy fotografické zápisky  
na skleněných deskách 29. 7. – 10. 10. 2021
Knihovna univerzitního centra Telč, nám. Zachariáše z hradce 2

míla doleželová / Jiří mareš 1. 7. – 31. 8. 2021
Teplice

regionální muzeum v Teplicích
Teplicko objektivem F. Fridricha 18. 12. 2020 – 26. 9. 2021
Kouzlo žánrových pohlednic 11. 5. – 29. 8. 2021
Pod mořem, nad mořem 11. 5. – 29. 8. 2021

výstava kultovních časopisů a knih  
Jaroslava Foglara 27. 5. – 29. 8. 2021
milan Žofka, teplický sochař a keramik 10. 9. – 10. 10. 2021
Alena Bílková: Grafika 1. 10. – 5. 12. 2021

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
mark Podwal: Kadiš pro  
dąbrowu Białostockou 18. 3. – 31. 8. 2021
Jiří Sozanský a kol.: Pevnost 1980 15. 4. – 31. 10. 2021
Pasy pro život 10. 6. – 31. 8. 2021
miroslav vavřín: mezi životem a smrtí /  
/ mezi světlem a tmou 17. 6. – 31. 8. 2021
XXv. ročník výtvarné soutěže  
memoriál Hany Greenfieldové 7. 9. – 21. 11. 2021
migrace a humanitární pomoc  
v evropě (1919–1949) 16. 9. – 25. 11. 2021

Trutnov
Galerie města Trutnova
Jiří Havel: 90 let v horách 23. 6. – 28. 8. 2021

Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů 3. 12. 2020 – 7. 11. 2021
orebité: 600 let 21. 5. – 31. 8. 2021
marta Novotná: dřevořezby z Ráje 25. 5. – 10. 10. 2021

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč
miluše Čechová: Kouzlo vitráží červenec – srpen 2021
Jejkovská brána a fortifikace Třebíče říjen – listopad 2021
Retrogaming: Počátky osobních počítačů  
u nás 23. 6. – 29. 8. 2021
Tomáš Rossí: obrazy 10. 9. – 31. 10. 2021

Třešť
Muzeum Vysočiny Třešť
oživlá keramika 25. 6. – 27. 8. 2021

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Příběh jednoho města: 90 let od povýšení Třince  
z obce na město 11. 5. – 18. 11. 2021
Historie bytové kultury (1880–1980):  
miniatury 11. 5. – 24. 9. 2021
Před 90 lety a dnes: Procházka  
Třincem (1931–2021) 4. 6. – 18. 11. 2021
Klenoty folklóru Bystřice 2. 7. – 10. 9. 2021

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
Světélkování aneb Luminiscence čili 
 Studené světlo 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Na poslední cestě: Smrt a pohřby v Pojizeří  
napříč staletími 18. 3. – 5. 9. 2021
Na poslední cestě: Zločin, trest a záhrobí 18. 3. – 5. 9. 2021
Anna Polanská / Tomáš Plesl:  
ANNATomie krajiny 9. 9. – 31. 10. 2021
Horolezecká fotografie Karla vlčka 16. 9. – 7. 11. 2021

Týn nad Bečvou
hrad helfštýn
Indra Stein: Z doby smrtonostných dětí 30. 5. – 10. 10. 2021
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Uherské hradiště
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
Tajný život medvídků 4. 3. – 26. 9. 2021
Letní filmová škola 30. 7. – 12. 9. 2021
Galerie Slováckého muzea
Archiv SUPŠ Uherské Hradiště 8. 10. 2020 – 10. 10. 2021

Uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského v Uherském 
Brodě
Lidové a jiné motivy v liturgickém textilu 15. 5. – 3. 10. 2021
Janua lingvarum reserata:  
390. výročí díla 11. 6. – 12. 9. 2021
Retrohrátky 17. 7. – 19. 9. 2021
Bratři úprkové a Antoš Frolka 30. 10. 2021 – 6. 2. 2022

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
výtvarka na dálku 29. 5. – 29. 8. 2021
obrazy Julie Winterové mezerové 8. 6. – 29. 8. 2021
Aleš Řezníček 19. 6. – 29. 8. 2021
dřevěnka, Žižkova 92

Několikero řemesel 12. 6. – 14. 11. 2021
Ústí nad Labem

Muzeum města Ústí nad Labem
Fotograf Rudolf Jenatschke 2. 6. 2020 – 28. 11. 2021
Ich bin ein vydra aneb Jak vydra přes hranici  
přišla 11. 5. – 28. 11. 2021
Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem  
Janem Šimrem 25. 6. 2021 – 27. 3. 2022
Co bude s miladou dál? 30. 6. – 10. 10. 2021
Hřbitov na ulici: Brněnská ulice 29. 7. – 25. 8. 2021
Zrcadlové bludiště na větruši, Fibichova 39

Rudolf Jenatschke v barvě 4. 8. 2020 – 28. 11. 2021
UJeP– Fakulta umění a designu, katedra dějin  
a teorie umění
dům umění Ústí nad labem
Parter II: Nalezený prostor  
masarykovy ulice 5. 8. – 19. 9. 2021
modelace obrazu 30. 9. – 3. 11. 2021
Aleš Zapletal: Giacomettiho jóga 30. 9. – 3. 11. 2021

Valtice
národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Příběh o poctivém řemesle a hojnosti  
dobrého vína 10. 5. – 31. 10. 2021
výstava fotografií jihomoravských  
vinic 10. 5. – 31. 10. 2021
Barevná inspirace 1. 6. – 31. 10. 2021
dýně, cukety a patisony 10. 9. – 30. 9. 2021

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
orlické hory na fotografiích Jiřího Šulce 3. 5. – 31. 8. 2021

Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí – Weisův dům
Nová expozice: Modelové kolejiště železničního uzlu  
Veselí nad Lužnicí a okolí  od 3. 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
víte, že… 24. 4. – 31. 10. 2021

Vikýřovice u Šumperka
Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
Svět kostiček: SevA 25. 5. – 3. 9. 2021
40 let Sdružení pro výstavbu silnic 25. 5. – 31. 12. 2021

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Ta umí to a ten zas tohle 1. 6. – 29. 8. 2021

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Šperky spisovatele Julia Zeyera  
ze sbírky muzea  18. 5. – 25. 8. 2021
velarium: Svornost, marnost, barbarství  
po 35 letech 2. 7. – 30. 9. 2021
Studoval jsem u mařáka: Julius mařák  
a jeho slavní žáci 4. 7. – 28. 9. 2021
Kulturní dědictví UNeSCo: Rakousko 27. 7. – 26. 8. 2021
vodňanští rodáci a Protivín 25. 8. – 31. 10. 2021
Muzeum (synagoga)
Jan Hendryk: obrazy 11. 7. – 22. 8. 2021
Hiromi house: Hiromi a Pavel Janštovi 29. 8. – 30. 9. 2021

Volyně
Městské muzeum Volyně
Ženská tvář 6. 6. – 5. 9. 2021
Negativy Jana Brauna 22. 7. – 30. 10. 2021
Přírůstky (2019–2021) 1. 8. – 30. 10. 2021
Zechovice 1. 8. 2021 – 30. 9. 2022
Galerie na shledanou, hřbitov Malšička

Antoní Kašpar: Totemy  
a meditační sloupy 10. 6. – 30. 9. 2021

Vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Sněžný Iwan, malíř Krkonoš 16. 12. 2020 – 5. 9. 2021

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
milování v přírodě 11. 5. – 26. 9. 2021
Sklárna v Karolince: 160 let od založení 15. 6. – 29. 8. 2021
Interfotoklub vsetín 2020 22. 6. – 12. 9. 2021

Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a okolí
Krakonoš 100x jinak 19. 12. 2020 – říjen 2021

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Jiří Petráček 4. 5. – 19. 9. 2021
České loutkové divadlo třikrát jinak 8. 6. – 22. 8. 2021
TGm to nikdy nebude mít lehké 2. 7. – 29. 8. 2021
Na pokraji Impéria: Provincie Římské říše 
v 1.–5. století 16. 7. – 7. 11. 2021
markova cihelna 3. 9. – 14. 11. 2021
Krvavý román Josefa váchala 7. 9. – 5. 11. 2021
Svět kostiček: mini-Kostičkofest 28. 9. – 14. 11. 2021
Kaple sv. anny, dukelská ul. 6

Náboženství a rituály 2. 7. 2021 – 30. 12. 2022



42 Věstník AMG 4 /2021

věstník asociace muzeí a galerií Čr, z. s., 4/2021
toto číslo vychází 16. srpna 2021. náklad 1 000 ks. periodicita šestkrát ročně.
periodikum je registrováno Mk čr, reg. č. 8331, issn 1213-2152 (print), issn 2464-7837 (online). 
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury. 
uzávěrka příštího čísla: 10. září 2021
Téma věstníku aMG 5/2021: Kulturní dědictví v krizových situacích
Kalendárium: pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu 
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. uzávěrka podkladů pro rok 2021 je: 30. září, 30. listopadu.
redakce: Monika Benčová, Anna komárková
Asociace muzeí a galerií čr, z. s., Jindřišská 901/5, 110 00 praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
redakční rada: luděk Beneš, Milena Burdychová, eva dittertová, Hana dvořáková, Magdalena elznicová Mikesková, 
zdeněk Freisleben, Hana Garncarzová, Jana Hutníková, Anna komárková, zita suchánková
Grafická úprava čísla: Monika Benčová, Anna komárková
obálka: interiér jídelny libušín na pustevnách. Foto: Archiv národního muzea v přírodě.

k
A

le
n

d
á

r
iu

M
 V

Ýs
tA

V
 

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Herna plná přírody 12. 6. – 12. 9. 2021
Zastav se, člověče 29. 7. – 31. 10. 2021

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Břetislav malý: Uvnitř černobílé 6. 7. – 29. 8. 2021
Irena a Nikos Armutidisovi 14. 7. – 22. 8. 2021
Architekt Pavel Šimeček 21. 7. – 26. 9. 2021
Zlínský salon mladých 2021:  
Země pod nohama 8. 9. – 31. 10. 2021
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Poslové z vesmíru 25. 9. 2020 – 5. 9. 2021
Jiří Hanzelka: 100 let 22. 1. – 10. 10. 2021
vějířů sladká tajemství 11. 6. – 12. 9. 2021
v jejich kůži 13. 7. – 12. 9. 2021
dalimilova kronika 24. 9. 2021 – leden 2022
Nomádi evropy 22. 10. 2021 – leden 2022

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Svědkové těžkých časů: Rakouské nouzové  
peníze (1918–1921) 16. 4. 2021 – 28. 2. 2022
Ztráty a nálezy 20. 8. – 7. 11. 2021
dům umění
Jiří eisenbruk: Tváře myanmaru 28. 5. – 29. 8. 2021
meANdR 18. 6. – 22. 8. 2021
Svět kostiček: LeGo 26. 6. – 25. 8. 2021
Pavel Kopp: Znojemská zrcadlení 2. 9. – 17. 10. 2021
Alexander Walter: Sochy a grafika 3. 9. – 31. 10. 2021
Z mramotic až na kraj světa 10. 9. – 10. 10. 2021
Znojemský hrad
Procitlé sklo III 5. 6. – 31. 10. 2021
Hugo Lederer / Alexander Pock:  
Střety 1871 14. 8. – 31. 10. 2021

Zubrnice
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Zubrnice
Zaniklé obce pod Bukovou horou 24. 7. – 31. 10. 2021
Pavel mizera: Sochy 24. 7. – 31. 10. 2021
daniel Hanzlík: malba 24. 7. – 31. 10. 2021

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
150 let SdH Žacléř 26. 6. – 26. 9. 2021
vrchová, osada pod  
vraními horami 9. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Z muzejních výstav 4. 5. – 14. 11. 2021
merkur: Legendární stavebnice 13. 6. – 29. 8. 2021

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
volyňští Češi po 1945 v Žatci 1. 10. 2020 – 29. 8. 2021
Sirupy, mošty, víno 21. 1. – 30. 12. 2021
druhá křížová výprava Žatce 18. 9. – 30. 12. 2021
Křížova vila
Zóna Černobyl: 35 let poté 14. 1. – 29. 8. 2021
Stará papírna
Holubí pošta 7. 1. – 21. 8. 2021
dávné věky na Žatecku a v širším okolí 16. 9. – 11. 12. 2021

Žebrák
Muzeum v Žebráku
domácí umění aneb  
Šikovné české ručičky 30. 7. – 31. 10. 2021

Žumberk
Tvrz Žumberk
Nová stálá expozice:  
Řemesla pod Novohradskými horami  od 1. 5. 2021
Tradiční výstava chryzantém, ovoce a zeleniny říjen 2021
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