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Pilíř naší práce

Téma „Kulturní dědictví v krizových situacích“ je širo-
ké a lze na něj nahlížet z mnoha úhlů. Nelze se jím 

však zabývat bez reflektování existence mezinárodní orga-
nizace, jež nese název Modrý štít. Ta usiluje o preventivní 
opatření na ochranu, pomoc ve stavu nouze a následnou 
záchranu kulturního dědictví ve světě ohroženém válkou, 
přírodními katastrofami nebo selháními člověka, vanda-
lismem či terorismem. S tímto cílem koordinuje činnost 
profesních sdružení ve sféře archivů, knihoven, muzeí 
a památkové péče. Činí tak již 25 let. S prací i strukturou 
seznamuje příspěvek prezidenta Blue Shield Internati-
onal (BSI) Petera Stonea. Jak ve svém textu připomí-
ná předsedkyně Českého komitétu Modrého štítu Jana 
Součková, byl založen v roce 2000 a sehrál klíčovou úlohu 
v reflektování dané problematiky v paměťových institucích 
v ČR. Přispěl k formulování plánů prevence a realizoval 
řadu projektů. Na webu http://www.modrystit.cz jsou ke 
stažení dokumenty z oblasti legislativy k požární ochraně 
a krizovému řízení. Další články v tomto čísle Věstníku 
AMG se zabývají specifiky ochrany některých druhů kul-
turního dědictví, ať už jde o film nebo knihovní fondy. 
Novým možnostem technického zajištění se věnuje Pavel 
Jirásek. Přestože bezpečnost v podmínkách naší země 
vnímáme především z pohledu prevence před živelnými 
pohromami, krádežemi či vandalismem i čeští odborníci 
získali zkušenosti se záchranou historických artefaktů, 
architektonických a archeologických památek zasažených 
válečným konfliktem. Petr Justa seznamuje s podílem 
českých expertů na záchraně kulturního dědictví v Iráku. 
Ochrana sbírkových předmětů v muzejních institucích 
patří k pilířům naší práce a je stále se vyvíjejícím a nikdy 
nekončím úkolem. AMG se proto záhy po ustavení Čes-
kého komitétu Modrého štítu stala aktivní součástí této 
platformy, poskytuje jí zázemí a participovala i na všech 
dosud realizovaných počinech. Současně se také ujala 
pořádání generální konference BSI, která se měla konat 
v roce 2020, resp. 2021 v Uměleckoprůmyslovém museu 
v Praze. Z důvodu stále trvající koronavirové pandemie 
bylo ale toto setkání nakonec přesunuto do online pro-
středí a uskuteční se ve dnech 14.–16. prosince 2021 za 
účasti českých zástupců. 

Jana Hutníková
I. Místopředsedkyně AMG
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Kulturní dědictví 
v krizových situacích
Přínos Modrého štítu 
z pohledu MK ČR
VlastislaV OuROda
MInIsterstVo kuLtury

téMA / kuLturní dědIctVí V krIZoVých sItuAcích

Zatopený Braunerův mlýn při povodních v roce 2002
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Ochrana kulturního dědictví je jed-
ním ze dvou základních pilířů 

činnosti Ministerstva kultury. Dobrá 
péče o hmotné doklady minulosti za-
číná problematikou jejich bezpečnosti 
v nejširším pojetí, tedy nejen zajiště-
ním dobrých klimatických podmínek, 
ale také zabezpečením proti požáru 
či odcizení.

Památky a sbírky muzeí tvoří na-
prosto klíčové součásti naší kulturní 
identity. Umožňují nám stále pozná-
vat, kým jsme, jaké je naše místo a pří-
nos v kulturní rozmanitosti dynamic-
ky se měnícího světa.

Tato pestrost se v celosvětovém 
měřítku zásadně promítá i do velmi 
rozličných způsobů organizace péče 
o kulturní dědictví podle role, jakou 
mu jednotlivé kultury a společenství 
občanů přikládají. O to větší úlohu 
hrají nadnárodní a zvláště celosvětové 
aktivity usilující o nalezení společných 
jmenovatelů v této složité problema-
tice. 

K nejvýznamnějším zastřešujícím 
institucím zaměřeným na ochranu 
kulturního dědictví patří Modrý štít. 
Proto mě velmi potěšilo, když jsem byl 
v roce 2019 osloven předsednictvem 

Českého komitétu Modrého štítu, 
které mne informovalo o možnosti 
uspořádání generálního shromáždě-
ní této nevládní organizace v České 
republice a požádalo o podporu ze 
strany ministerstva. Díky spoluprá-
ci všech zúčastněných, včetně Umě-
leckoprůmyslového musea v Praze, 
se podařilo vše potřebné zajistit. Pak 
ale celou společnost paralyzovala pan-
demie s veškerými omezeními, které 
přinesla. Tato komplikace sice těžce 
zasáhla i mezinárodní kontakty v ob-
lasti památek a muzeí, nedokáže ji 
však natrvalo ochromit. Věřím, že již 
nyní se postupně bude dařit četněj-
ším osobním setkáním expertů, jež 
považuji za nesmírně důležitá pro 
upevnění a prohloubení spolupráce 
v celosvětovém měřítku. 

Modrý štít je zásadní platformou, 
na níž lze realizovat sdílení dobré pra-
xe v péči o kulturní dědictví. Umož-
ňuje mezinárodnímu společenství lépe 
čelit útokům na hmotné doklady kul-
turní minulosti, kterých jsme bohužel 
svědky i v posledních desetiletích. Jen 
koordinovaným společným úsilím lze 
zmírnit následky takových katastrof, 
k jakým došlo např. v Iráku nebo Sýrii. 
Před projevy extremismu, či prostého 
šílenství však nejsou zcela bezpečné 
ani instituce a památky ve vyspělých 
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a bohatých demokraciích, jak tomu 
bylo třeba při žhářských útocích na 
kostely v Norsku, jejichž obdobu jsme 
nedávno mohli zažít v našich Gutech. 

Jakkoliv bychom si všichni přáli 
klidnější svět bez náhlých krizí, je jis-
té, že dobrá prevence a rychlý zásah 
v zájmu ochrany kulturního dědictví 
v kritických situacích bude stále po-
třeba. Přeji proto Modrému štítu, aby 
nadále zásadním způsobem přispíval 
ke koordinaci nevládních organizací 
při využití potenciálu vysokých škol 

a dalších odborných pracovišť. Tako-
vé zázemí je naprosto nezbytné pro 
úspěšné kroky z pozice státních struk-
tur i mezinárodního společenství jako 
celku.

Dovolte mi na tomto místě pře-
devším poděkovat za veškeré vynalo-
žené úsilí a vyjádřit naději, že společ-
ně dokážeme udělat maximum pro 
preventivní ochranu našich památek 
a  institucí, i pro zmírnění dopadů 
příštích krizí, pokud nebude možné 
jim rovnou předejít.

Modrý Štít má narozeniny
Jana sOuČKOVá
předsedkyně Českého koMItétu Modrého štítu

V červnu 2021 jsme oslavili 25 let 
od založení Modrého štítu (Blue 

Shield). V době svého vzniku to vlast-
ně ještě ani nebyla organizace, nýbrž 
sdružení čtyř mezinárodních pamě-
ťových institucí – rady muzeí, tedy 
ICOM, památek – ICOMOS, ar-
chivů – ICA a federace knihoven – 
IFLA. Jaké bylo uplynulé čtvrtstoletí? 
Náročné. Sdružení ostatně vyrostlo 
z těžkého období balkánských válek. 
Dodnes si pamatuji tíživou atmosféru, 
s níž Etická komise ICOM podávala 
zprávu o své inspekční cestě Balká-
nem, o tom, že nejen nejsou respek-
tována pravidla Haagské úmluvy na 
ochranu kulturních statků za ozbroje-
ného konfliktu, ale že známý modrobí-
lý kříž se stává střeleckým štítem a cí-
lem útoků. Nebyly to první případy 
a bohužel ani poslední. I v pozdějších 
letech – vzpomeňme na Afghánistán, 
Mali, Irák, Sýrii – byla kulturní zaří-
zení využívána pro vojenské základny, 
ničena, či předměty kulturní hodnoty 
zcizovány k financování bojů. Tady 
všude protivníci mířili na památky, 
v nich ničili paměť národa, aby zlomili 
jeho hrdost, povědomí vzájemnosti, 

smetli jej jako entitu. Alarmující 
zpráva vedla ke vzrušeným diskuzím 
v plénu ICOM i v kuloárech, národ-
ní výbory nechtěly pouze přihlížet. 
V neformálních debatách postupně 
hledaly strukturu umožňující vzá-
jemnou spolupráci v mnohdy značně 
odlišných podmínkách národních le-
gislativ. Při setkání v Turíně v roce 
2004, podpořeném účastí zástupců 
všech čtyř zakládajících organizací, 
pak veřejným prohlášením předsta-
vily své záměry a působnost. Vedle 
ochrany kulturního dědictví při oz-
brojených střetnutích, jak je definu-
je Haagská úmluva, vřadily mezi své 
principy i všechny konvence a dopo-
ručení UNESCO týkající se ochrany 
kulturního dědictví a přírodního pro-
středí, ohrožených selháními člověka 
či živelními katastrofami. Reflektova-
ly též důsledky vojenské operace v Irá-
ku. Národní výbory našly postupně 
svoji úlohu nejen v následné reakci 
a pomoci, ale i v preventivních opat-
řeních.

Struktura BSI se tvořila postupně 
a nikoliv snadno. Komitéty se zno-
vu setkaly v Haagu v roce 2006, aby 

se pod vedením Leifa Parelliho do-
hodly na vytvoření volného uskupe-
ní Asociace národních výborů Mod-
rého štítu. Právně ukotvená forma 
vznikla opět v Haagu v roce 2008, již 
s Karlem von Habsburg-Lothringen 
v čele, a trvala do roku 2016, kdy se 
obě seskupení – Mezinárodní komitét 
Modrého štítu a Asociace národních 
komitétů – shodly na jediném statutu, 
ustavujícím Mezinárodní Modrý štít 
(BSI) se sídlem v Haagu a fungujícím 
podle nizozemského práva. Definitivní 
upravené znění mělo být projednáno 
v rámci generálního shromáždění BSI 
v Praze v roce 2020. Zasáhla pande-
mie a toto mezinárodní setkání bylo 
přesunuto na září 2021. Nevyšel ani 
tento termín, řada národních výbo-
rů totiž patří k nejvíce postiženým. 
Jednání nakonec proběhne v prosinci 
letošního roku online. Příspěvky tedy 
neuslyšíme, ale můžeme si je zčásti 
alespoň přečíst. Pohled na sjednoce-
nou organizaci nabízí v širším záběru 
text současného prezidenta BSI Pete-
ra G. Stonea.

Český komitét Modrého štítu 
(ČKMŠ) patří k zakládajícím národ-
ním výborům. Oficiálně byl smluv-
ně ustaven v dubnu 2000, zprvu dle 
analogie s mezinárodní organizací 
ze zástupců sdružení archivů, kniho-
ven, muzeí a památkové péče, brzy 
ale rozšířen o další instituce – AMG, 
RG ČR, NPÚ, NFA a posléze Od-
bor archivní správy MV ČR. Komitét 
se aktivně účastnil všech zmíněných 
konferencí a přínos vzájemné koor-
dinace všech paměťových institucí se 
osvědčil jak při zhodnocení náprav-
ných opatření po povodních na Mo-
ravě v roce 1997, tak v době povodní 
2002. Nabyté zkušenosti promítl v še-
tření o připravenosti českých paměťo-
vých institucí na řešení mimořádných 
situací, provedeném v roce 2003 ve 
spolupráci s MK ČR. Výsledky prů-
zkumu v oblasti muzeí a knihoven 
dále rozšířil v různých tématech kaž-
doročně pořádaných seminářů, při 
přípravě krizových plánů, ve dvou 
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vydáních manuálů Kolečka první po-
moci a záchranných prací i jeho ne-
dávné úpravy pro potřeby knihovního 
sektoru. V současné době se ČKMŠ 
soustředí na prevenci kybernetických 
hrozeb. 

Historie Českého komitétu Mod-
rého štítu byla v minulých letech na 
stránkách Věstníku AMG podrobněji 
popsána. V tomto tematickém vydá-
ní dáváme proto prostor pro hlubší 
představení cílů a činnosti jednotli-
vých signatářů, protože každá z těchto 
sfér vyžaduje specifický přístup a má 
své vlastní nároky. Fo
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Ochrana kulturních statků 
a činnost Modrého štítu
PeteR G. stOne
předsedA BLue shIeLd InternAtIonAL

Jako odborníci v oblasti kulturního 
dědictví dobře víme, proč je ochra-

na kulturních statků tak důležitá. Ne 
všichni však sdílejí naše názory: Po 
tisíce let byly armády často placeny 
tak, že jim bylo umožněno bez jakých-
koli zábran rabovat, vojenští velitelé 
věnovali snaze chránit kulturní arte-
fakty jen málo pozornosti. Zároveň se 
v průběhu 20. století s rozvojem hu-
manitárního sektoru prosadilo jasné 
rozhodnutí rozlišovat mezi ochranou 
lidí a kulturním dědictvím. 

Vojenští teoretici však přinejmen-
ším dva tisíce let tvrdí, že umožňovat 
ničení kulturních statků poražené 
civilizace představuje špatnou praxi, 
protože to napomáhá k jejímu odci-
zování a často skýtá prvotní důvod 
pro obnovení konfliktu. Postupně se 
dařilo prosazovat ochranu artefak-
tů, až do fáze, kterou v současnosti 
nazýváme mezinárodním humani-
tárním právem, jež bylo v roce 1954 
kodifikováno Haagskou úmluvou na 

ochranu kulturních statků v případě 
ozbrojeného konfliktu. Úmluva a její 
dva protokoly z let 1954 a 1999 před-
stavují hlavní právní předpisy v této 
oblasti. Během 2. světové války do-
šlo k vytvoření jednotky pro „památ-
ky, výtvarné umění a archivy“. Tito 
„památkáři“ vyvíjeli nesmírné úsilí 
na všech scénách válečného konflik-
tu (Nicholas, Lynn H. The Rape of 
Europa : The Fate of Europe’s Trea-
sures in the Third Reich and the Se-
cond World War. New York : Vintage 
Books, 1995). Jednotka však byla po 
roce 1945 rozpuštěna a až do invaze 
v Iráku v roce 2003 nebyla ochraně 
kulturního dědictví věnována do-
statečná pozornost. Mnoho problé-
mů, jimž musely koaliční síly čelit, 
pramenilo z politického rozhodnutí 
drasticky omezit počet nasazených 
vojsk. Nepříjemným faktorem bylo 
i přerušení vazeb mezi armádou a od-
borníky na kulturní statky. Pokusy 
zvýšit povědomí o bohatství země jen 

několik měsíců před jejím napadením 
byly příliš chabé. Ve stejném období 
se zároveň ukázalo, že zástupci od-
borné veřejnosti nedokázali prosadit 
ochranu kulturního dědictví jako klí-
čovou součást humanitárního sektoru. 
Smyslem Modrého štítu je tedy rozví-
jet, posilovat a udržovat tento vztah 
s vojenským prostředím.

Modrý štít vznikl v roce 1996 díky 
čtveřici institucí zabývajících se ochra-
nou kulturních statků na mezinárodní 
úrovni v rámci sféry archivů, muzeí, 
historických památek a knihoven. 
V roce 2016 prošel restrukturalizací. 
Jedná se o mezinárodní nevládní or-
ganizaci zřízenou dle nizozemského 
práva, která se zaměřuje na ochra-
nu kulturního dědictví v případě 
ozbrojených konfliktů a následkem 
přírodních nebo člověkem způsobe-
ných katastrof. V současné době má 
na 30 národních komitétů. V čele Blue 
Shield International (BSI) stojí prezi-
dent a předsednictvo složené vždy ze 
zástupců 4 zakládajících organizací 
a 4 volení představitelé národních ko-
mitétů. Sekretariát BSI v tuto chvíli 
sídlí na Univerzitě v Newcastlu, kte-
rá ho také prostřednictvím Katedry 
UNESCO pro ochranu kulturních 
statků a zachování míru financuje. 
Základní kontext pro práci BSI tvo-
ří mezinárodní humanitární právo, 
zejména Haagská úmluva, obecně pak 
působí v rámci dokumentů OSN, resp. 
UNESCO a jejich širší strategie pro 
ochranu kulturního dědictví. Přebírá 
i výsledky mezinárodních iniciativ, 
jako je např. Sendajský rámec pro ome-
zování důsledků katastrof 2015–2023. 

BSI za všech okolností upřednost-
ňuje záchranu osob před zabráněním 
zničení jejich kulturních statků, zá-
roveň však prosazuje myšlenku, že 
obojí je spolu neoddělitelně provázá-
no. Při nedávných konfliktech, např. 
v bývalé Jugoslávii nebo na Blízkém 
východě, byly útoky cíleny kromě oby-
vatelstva právě i na kulturní dědictví 
konkrétních komunit ve snaze vymý-
tit důkazy o jejich existenci. Máme-li 
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chránit občany daného státu, musíme 
se zároveň postarat o jejich historic-
kou paměť. Pokud umožníme ničení 
kulturních statků, může to ohrozit 
úspěch vojenské mise nebo humani-
tární práce po odeznění konfliktu či 
živelní katastrofy. 

Pro kvalitní ochranu kulturního 
dědictví je nezbytné budovat partner-
ství mezi sférou kultury, uniformova-
nými složkami (armáda, policie, cel-
níci, integrovaný záchranný systém) 
a humanitárním sektorem, jejichž 
činnost směřuje ke stejnému cíli, tj. 
k udržení celosvětového mírového sou-
žití. BSI nedávno podepsal dohody 
o spolupráci s Mezinárodním výborem 
Červeného kříže (ICRC) a NATO. 
„Profesionální“ složky musí vzít na vě-
domí, že jejich působnost se odehrává 
v určitém kontextu stanoveném poli-
tiky, právním rámcem a médii. Tento 
kontext je zároveň obydlen různými 
mezinárodními, národními a místní-
mi komunitami. Popisovaný vztah si 
lze představit jako trojúhelník, který 
má ve svých vrcholech tři zmíněná 
odvětví, přičemž BSI zaujímá místo 
uvnitř. Je třeba pochopit čtyři klíčové 
body: Dialog v trojúhelníku by měl 
probíhat v duchu vzájemně prospěšné 
praxe; zástupci kulturní sféry by měli 
připustit relevantní postoje ostatních 
odvětví s důrazem na to, aby ochra-
na kulturních statků nebyla vnímána 
jako úkol navíc; kulturní sektor musí 
počítat se všemi překážkami, které 
komplikují práci armády a humanitár-
ních pracovníků; aby bylo partnerství 
efektivní, mělo by být rozvíjeno v době 
míru, a to v dlouhodobé, střednědobé 
i krátkodobé perspektivě.

BSI rozčlenil svoji činnost do 
6 oblastí: Koordinace; strategický roz-
voj; aktivní ochrana a připravenost na 
rizika; vzdělávání, odborná příprava 
a budování kapacit; reakce na mimo-
řádné situace; obnova po katastrofách 
a dlouhodobá podpora. Národní komi-
téty si mají stanovit priority dle aktu-
ální situace v příslušné zemi. Pro lepší 
zacílení na tyto oblasti identifikoval 

BSI také 8 hrozeb pro kulturní dě-
dictví v rámci ozbrojených konfliktů: 
Nedostatečné plánování a povědomí 
o vojenských či humanitárních otáz-
kách; přidružené a náhodné škody; 
konkrétní zaměření; plenění, dranco-
vání a válečná kořist; opětovné využití 
lokalit; vynucené zanedbávání; rozvoj. 

BSI toho zvládá hodně. Pomáhá 
školit příslušníky armád v zemích, 
jako je Rakousko, Austrálie, Fidži, 
Francie, Německo, Irsko, Nizozem-
sko, Velká Británie a USA. V současné 
době jeho práce zahrnuje: a) zvyšování 
povědomí o činnosti prostřednictvím 
publikací, přednášek a dalších me- 
diálních výstupů; b) spolupráci 
s NATO na standardu ochrany kul-
turních statků, které by během kon-
fliktů neměly dojít újmy; c) výcvik zá-
stupců OSN v Libanonu, působících 
zde spolu s libanonskými ozbrojený-
mi silami a generálním ředitelstvím 
pro památky; d) spolupráci se Školou 
mírových sil OSN v Irsku na vývoji 
školicího kurzu k ochraně kulturních 
statků, speciálně koncipovaného pro 
příslušníky těchto složek; e) zvyšová-
ní kompetencí národních komitétů; 
f) rozvíjení partnerských vztahů s hu-
manitárním sektorem. 

Aby mohl BSI učinit další kro-
ky, potřebuje finanční prostředky na 

zřízení stálého profesionálního týmu, 
který by dále rozvíjel práci stávajícího 
1,5 úvazku. 

BSI usiluje o to, aby všechny země 
ratifikovaly a do svých právních před-
pisů řádně implementovaly Haagskou 
úmluvu a její protokoly, a aby v každé 
z nich existoval národní komitét BSI. 
Naší povinností je formulovat a předá-
vat zřetelné sdělení o ochraně kultur-
ních statků, která napomůže budování 
stabilních společenství. BSI se nepo-
chybně stane ekvivalentem Červené-
ho kříže, protože kulturní dědictví si 
zaslouží co nejlepší péči.

obvod – Právní rámec, Média, komu-
nity, Politika; vrcholy trojúhelníku – 
Humanitární sektor, Sektor kulturního 
dědictví, uniformované složky; vnitřek 
trojúhelníku – Modrý štít. 

systémy technické ochrany
PaVel JiRáseK
Český VýBor IcoM, Z. s.

Vedle legislativní a fyzické ochrany 
kulturního dědictví existuje méně 

viditelný, ale přesto vysoce účinný způ-
sob. Tím jsou stále více používané sys-
témy technické ochrany. V posledních 
letech došlo k jejich prudkému rozvoji, 
a to jak v oblasti plnění bezpečnost-
ních a funkčních požadavků, komfor-
tu a současně jednoduchosti obsluhy. 

Vedle integračních funkcí a s tím spo-
jené miniaturizaci technických prvků 
stoupá i jejich spolehlivost a užitná 
hodnota. Díky stále vyššímu podílu 
optických přenosových cest, struk-
turované kabeláže v lokálních sítích 
a nových mobilních sítí, umožňujících 
rychlý přenos dat, se mění chování uži-
vatelů a vnímání těchto systémů, které 
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stále více ovlivňují běžný provoz kul-
turních institucí. Lze ale nalézt jejich 
uplatnění v době válečných konfliktů, 
rozsáhlých živelních katastrof nebo 
občanských válek, na které jsou hlav-
ní činnosti BSI zejména orientovány? 

Odpověď zní ano. Bohužel nikoliv 
při cílených útocích na kulturní ikony 
protivníka, u nichž jsme byli svědky 
za války v Bosně, při řádění Tálibánu 
v Afganistánu nebo islamistů v Mali. 
Mohou však významně ovlivnit míru 
vedlejších efektů – rabování, kráde-
ží v muzeích nebo památkových ob-
jektech, drancování archeologických 
lokalit. 

Včasné varování perimetrické 
ochrany nebo poplachového bezpeč-
nostního a tísňového systému může 
snížit následky nečekaného vniknutí. 
V posledních letech se výrazně zvýši-
la kapacita vstupů zabezpečovacích 
ústředen pro detekční prvky, současně 
narostl počet možných podsystémů, 
do kterých je možné instalaci rozdělit. 
Nehrozí tak riziko naplnění kapacity  
a není tedy nutné instalovat na roz-
sáhlé muzejní objekty více ústředen 
(řídících jednotek). Tím se značně eli-
minují problémy při jejich ovládání 
a vzájemná spolupráce. 

Perimetrické systémy detekce 
umožňují vysokou míru využití pro 
střežení venkovních areálů. V oblas-
ti kulturního dědictví se jedná o ar-
cheologické lokality, muzea v přírodě 
a také např. parky a zahrady s exte-
riérovými expozicemi. Systémy jsou 

schopny detekovat, klasifikovat a lo-
kalizovat jakoukoli ohrožující událost 
v blízkosti monitorovaného objektu. 

Doprovodným jevem konfliktů 
bývají požáry. Důležité je přitom je-
jich včasné odhalení. V posledních le-
tech lze vysledovat pokrok v  rychlosti 
a spolehlivosti systémů. Standardní 
hlásiče elektrické požární signalizace 
reagují až tehdy, když je v prostoru 
nahromaděno velké množství kouře 
nebo se rapidně zvyšuje teplota. Mo-
derní systémy používají propracované 
matematické algoritmy pro analýzu 
průběhu signálu a nastavitelné para-
metry přesně dle prostředí instalace, 
a tak rozpoznají požár již v raném sta-
diu bez nebezpečí vyvolání falešného 
poplachu. Tím ušetří cenné minuty, 
které rozhodují o tom, zda se oheň 
podaří zdolat nebo se začne lavinovitě 
šířit. Nesmírně důležité při ochraně 
proti požáru jsou stabilní hasicí zaří-
zení. Zejména ve veřejných prostorách 
lze zaznamenat návrat k vodě jako nej- 
účinnějšímu hasicímu mediu.

Stále více se při ochraně před 
různými druhy ohrožení uplatňují ka- 
merové systémy. Díky pokročilým me- 
todám analýzy na bázi umělé inteligen- 
ce mohou zastávat i roli poplachového 
zabezpečovacího systému, kdy slou-
ží jako detektory a zároveň aktivně 
vyhodnocuje jednotlivé události. Vý-
znamný je i trend intervence kamero-
vých systémů do oblasti požární detek-
ce, kde je signál z kamer vyhodnocen 
speciálním softwarem, který dokáže 

rozlišit vznik požáru a s ním souvise-
jící dým od podobných případů. Vesta-
věné analytické funkce tak slouží pro 
zachycení pohybu, překročení linie, 
vstupu a výstupu v rámci sledovaného 
prostoru, určení kouře nebo plame-
ne, ale např. i pro detekci odloženého 
předmětu nebo rozpoznání osoby dle 
obličeje (face recognition).

Uplatněním systémů ochrany se 
v kulturních institucích zabývají je-
jich techničtí pracovníci. Bezpečnost 
přitom bývá často vnímána jako ne-
zbytné zlo. Tento přístup je do jisté 
míry pochopitelný, ale ve své podstatě 
špatný. Při tvorbě koncepce bezpeč-
nostního systému je třeba zapojit ze-
jména do přípravných prací celou šká-
lu odborníků dané organizace. Nejen 
technické pracovníky, ale i kurátory 
a registrátory sbírek, konzervátory, 
ekonomy, výstavní pracovníky, atd. 
Takto koncipovaný multi-disciplinární 
tým zaručí, že výsledkem bude systém, 
který nejen chrání, ale i ulehčuje ná-
ročnou a odpovědnou činnost, neboť 
reflektuje potřeby všech zaměstnanců. 

V případě rozsáhlejších ohrože-
ní institucí, které o kulturní dědictví 
pečují, je nutnou součástí bezpečnosti 
také nastavení pravidel spolupráce se 
složkami integrovaného záchranného 
systému, zejména policií a armádou, 
vč. společných cvičení. Renesanční strop s instalovanými detektory kouře na královském hradě Wawel

Moderní prachotěsná vitrína se systémy 
technické ochrany
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Ochrana knihovních fondů 
(nejen) při živelních 
pohromách
PetRa VáVROVá
národní knIhoVnA Čr

Čtenáři a badatelé v současnosti vy-
užívají elektronické zdroje a služ-

by na nich založené a tento proces 
bude jistě výrazněji posilovat. Nejen 
v souvislosti s digitalizací knihovních 
fondů, ale i se stále častějšími kyber-
netickými útoky, se proměňuje vý-
znam a role jejich zachování v dobrém 
fyzickém stavu. V budoucnosti budou 
plnit úlohu referenčních sbírek, využí-
vaných pro identifikaci a autentifikaci 
elektronických kopií i jako dlouhodo-
bá záloha. Národní knihovna ČR spo-
lu s Moravskou zemskou knihovnou 
v Brně, dalšími knihovnami i archivy 
patří k institucím, které mají legisla-
tivně dané povinnosti v oblasti správy 
dokumentového fondu (podle zákona 
č. 257/2001 Sb.). Předpokladem pro 
zajištění adekvátního stavu exemplářů 
je především znalost a podrobné zma-
pování současné situace u obrovského 
množství položek knihovních fondů. 

Trvalé uchování pro budoucí ge- 
nerace vyžaduje maximální péči a spo- 
lupráci správců sbírek. Cílem snaže- 
ní v této oblasti je zachovat jednotlivé 
kusy v nezměněné podobě. K zastave-
ní nebo alespoň ke zpomalení proce-
sů degradace a přirozeného stárnutí 
u knihovních fondů je vynakládáno 
úsilí mnoha odborníků a nemalé fi-
nanční prostředky. Jedním z  cílů 
knihoven je udržení exemplářů v co 
největší autenticitě, tedy tak, jak byly 
vyrobeny, v původní podobě a s mini-
málním množstvím restaurátorských 
a konzervátorských zásahů. Opatření 
spadající do tzv. preventivní konzer-
vace jsou ke sbírkám šetrnější a navíc 
i výrazně levnější.

Pro průzkum fyzického stavu 
knihovních fondů byla v  Národní 
knihovně ČR ve spolupráci s Morav-
skou zemskou knihovnou a Vědeckou 
knihovnou v Olomouci vytvořena da-
tabázová aplikace s názvem Centrální 
znalostní báze Registru digitalizace, 
která umožňuje zaznamenat vybra-
né parametry knihovních jednotek 
a dále s nimi pracovat a využívat je 
ke zlepšení následné péče. Zmíněná 
databáze je nejen vhodným nástro-
jem pro efektivní výběr exemplářů 
pro konzervační metodu hromadného 
odkyselování, ale je také propojená 
s Registrem odkyselených dokumentů.

Pro historické fondy s odlišným 
přístupem byl vytvořen Restaurátorský 
informační systém (ResIS), jenž umož-
ňuje komunikaci správců a restaurá-
torů nad danou knihou, rukopisem 
apod. Obsahuje detailní přehled o fy-
zickém stavu a další informace. Zna-
lostní databáze slouží k podrobnému 
zkoumání sbírek. Je možné sledovat 
typy poškození, diagnostiku jejich pří-
čin a návrhy možných řešení (opravy, 

konzervátorské a restaurátorské zá-
sahy, uložení do ochranných obalů, 
odkyselení, reformátování). 

Součástí ochrany knihovních fon-
dů je i připravenost na živelní pohro-
my a katastrofy. V roce 2019 jsme pro-
to ve spolupráci s ČKMŠ připravili 
Kolečko první pomoci a záchranných 
prací pro knihovní fondy. Zde jsou 
prezentovány jednotlivé kroky, které 
je třeba udělat. Zásadní pro včasnou 
a efektivní péči je poznatek, že prv-
ních 48 hodin má rozhodující význam.

V zahraničí lze pořídit např. Di-
saster Preparedness Kit nebo First Aid 
Kit, tzn. balíčky se základním vyba-
vením pro snížení dopadu živelní po-
hromy, a to jak pro knihovní fondy 
a obecně kulturní dědictví, tak i pro 
pracovníky, kteří zachraňují objekty. 
Pro české instituce byla připravena 
dostupnější verze a upraven byl i obal 
nové „sady první pomoci“. 

Průzkum fyzického stavu směřuje 
k zajištění efektivnější a kvalitnější 
péče. Popsány byly nástroje, kterými 
jej lze zachytit u knihovních fondů 
i jednotlivých exemplářů s ohledem 
na jejich materiálové složení a da-
tum vzniku. Pokud jde o škálu opat-
ření, která mohou oddálit poškození 
sbírek či jejich úplnou ztrátu, mají 
vysokou prioritu ty, jež se zabývají 
případy živelních pohrom a havárií, 
resp. napomáhají připravit se na tyto 
nepředvídatelné děje. Cílem všech 
metod a snah je zachování knižního 
kulturního dědictví. 

Pracovna pro mapování knihovních fondů
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Filmové dědictví a jeho 
muzealizace
MatěJ stRnad
národní fILMoVý ArchIV

Mediálně nejvděčnějším tématem 
v souvislosti s péčí o filmové dě-

dictví bývá digitalizace. A dlužno říct, 
že po právu. I z hlediska samotných 
filmových archivů šlo o razantní a zá-
sadní výzvu. Ať už hovoříme o digitali-
zaci do vysokého rozlišení, umožňující 
zpřístupňovat tisíce titulů v televizi 
a na internetu, nebo o proměně ce-
lého výrobního řetězce, jež donutila 
filmové archivy začít sbírat a uchová-
vat nativně digitální kinematografii. 
Konečně nejviditelnější bývají mimo-
řádně náročné projekty digitálního 
restaurování, které navrací klasické 
filmy na plátna dnešních kin. A ob-
zvlášť je třeba to považovat za stále 
se vyvíjející koncept. Nejde už o něco 
tak docela nového, a proto věříme, 
že zájemci o tuto problematiku mají 
kde a z čeho čerpat. Dovolíme si tedy 
nastínit některé další aspekty práce 
s filmovým dědictvím. 

Úvodem je však u digitalizace 
třeba podtrhnout její pojetí coby pri-
márního nástroje zpřístupnění. Ske-
nováním rozmnožovacích materiálů 
(negativy, duplikační kopie apod.), 
ke kterému dochází při restaurová-
ní, vznikají kvalitní reprodukce. Je-
jich hlavním smyslem ale je navrá-
tit filmy na plátna kin. O data vzešlá 
z digitalizace se pečlivě staráme tak, 
aby byla využitelná i v budoucnu, ale 
snímky vzniklé a uváděné na filmo-
vém pásu uchováváme na původním 
médiu. Respekt k technologii platí 
v obou směrech.

Jak tedy péče o filmové materiály 
vypadá? Základem je samozřejmě pa-
sivní ochrana v depozitářích s teplotou 
a relativní vzdušnou vlhkostí odpoví-
dající obecně platným doporučením 

pro daný typ filmové podložky, resp. 
emulze a způsobu záznamu. Pasivní 
přístup má však své limity. Filmy po-
třebujeme studovat, zpracovávat i di-
gitalizovat. V tomto světle je potřeba 
zdůraznit, že primárním předmětem 
zájmu zpravidla není nějaký titul (hra-
ný či dokumentární snímek, zpravo-
dajský záznam, rodinné či amatérské 
dílko), ale jeden každý materiál. Ten 
musí projít procesem, jenž zazname-
ná jeho fyzické i obsahové vlastnosti 
a specifika, aby bylo možné rozhod-
nout o jeho případné opravě, uložení, 
zabezpečení. A konečně i o tom, jaký 
vztah k pomyslnému titulu předsta-
vuje. 

Jde o původní negativ, pásku 
osvícenou přímo v kameře a poslé-
ze sloužící jako matrice k dalšímu 
kopírování? Jde o kopii z doby opě-
tovného uvedení filmu, představující 
pozdější, plnohodnotnou verzi? Jak si 
daný materiál stojí vůči všem dalším 
reprezentujícím daný titul? Fotogra-
fická reprodukce, zakládající samot-
nou existenci kinematografie, s sebou 
přinesla i mnohost do značné míry 
jedinečných kopií originálu. Chceme-
-li vybraný záznam badateli či obecně 
veřejnosti nabídnout, musíme usilovat 
o nejlepší poznání toho, co vlastně 
zprostředkováváme. Tázání se po ver-
zích a jejich odlišnostech probíhá na 
dennodenní bázi, když se volí kopie 
určené k digitalizaci, k promítání v ki-
nech či ke studiu. Nejintenzivněji si 
takové otázky klademe při náročných 
projektech digitálního restaurování 
či fotochemickém laboratorním za-
bezpečování (kopírování). Součástí 
našich rozvah se pak stávají nejen 
veškeré reprezentace daného díla ve 

sbírce Národního filmového archivu 
(NFA), ale i všechny další dochované 
ve filmových archivech po celém světě. 
Až na výjimky v podobě tzv. inverzních 
originálů (kdy se kamerový negativ po 
vyvolání stal pozitivním materiálem 
určeným k projekci), lze totiž kon-
statovat, že film je málokdy jen jeden.

Kopírování je pro velkou část ar-
chivů sdružených ve federaci FIAF 
takřka na denním pořádku. NFA ak-
tuálně využívá pro tuto činnost Fil-
mové laboratoře Zlín. Dlouhodobá 
dostupnost takových služeb, resp. 
potřebných surovin (chemikálií a fo-
tografických materiálů) je jedním 
z nejpalčivějších témat pro celou od-
bornou komunitu. Co a jak kopíruje-
me? Vzhledem k velikosti naší sbírky 
a neutuchajícím akvizicím hovoříme 
o celé řadě titulů, které je třeba za-
bezpečit přenesením na nehořlavou 
podložku. Kopírování potřebujeme 
také pro projekty klasického, fotoche-
mického restaurování. A konečně, byť 
spíše sporadicky, vznikají nové kopie 
i pro uvedení v kinech. 

Může jít zdánlivě o paradox, ale 
dobře vystihuje mediálně hybridní 
podstatu dnešní úlohy NFA coby pa-
měťové instituce. Klasické fotoche-
mické postupy a digitalizace se ne-
vylučují, naopak v mnohém doplňují 
a v oblasti uvádění vnímáme jako svoji 
povinnost udržet obě cesty tak dlou-
ho, jak jen to bude možné, a to s re-
spektem k původnímu médiu. Vedle 
projekce z klasických filmových kopií 
v našem kině Ponrepo se věnujeme 
i podpoře takových aktivit napříč ce-
lou republikou. Potažmo i v zahraničí, 
kam rádi české filmy zapůjčujeme. 

Pro domácí kina jsme připravili 
speciální distribuční pásmo, v němž 
jsme zohlednili nejen vybrané tituly, 
ale i jejich konkrétní filmové kopie. Ty 
jsme opatřili specifickými anotacemi, 
které vycházejí z jejich stavu a původu. 
Jde vlastně o muzealizaci něčeho, co 
bylo dříve pokládáno za víceméně spo-
třební zboží.  Nyní již ale představuje 
unikátní artefakt s vlastní historií. 
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Kopie samy o sobě k filmovému 
představení nestačí. Je třeba i techni-
ka a zejména lidi, kteří ji budou schop-
ni obsluhovat. Proto připravujeme 
kurzy zaměřené na profesi klasického 

promítače či promítačky. Se stejnou 
intenzitou tak usilujeme o zpřístupně-
ní filmového dědictví v nových tech-
nologických podmínkách, jako i o za-
chování těch původních.

Úloha českých expertů 
v iráku 
PetR Justa
GeMA Art Group

Lidé na celém světě s obavami sle-
dují zprávy z  Iráku zmítaného 

nepokoji a válkami spojenými s ni-
čením a nestabilitou. Složitá situace 
je dána nejen polohou země v srdci 
Blízkého východu, etnickou a nábo-
ženskou rozmanitostí obyvatelstva, 
ale především obrovským nerostným 
bohatstvím. Skutečnost, že současný 
Irák je oblastí kolébky mnoha kultur 
a civilizací, starověké Mezopotámie, 
může snadno zůstat mimo centrum 
pozornosti. Toto území odpradávna 
představuje živoucí důkaz o význa-
mu kulturní a náboženské pestrosti, 
a jeho architektonické památky patří 

jenž byl však v roce 2017 tzv. Islám-
ským státem bohužel vybombardován. 
V letech 2004–2021 zajišťovala Gema 
Art Group řadu průzkumů vybraných 
památek a také množství kurzů zamě-
řených na restaurování a konzervová-
ní různých materiálů, jako je papír, 
knihy a rukopisy, obrazy, sochy, archi-
tektonické a archeologické památky. 

Čeští odborníci jako první začali 
zachraňovat objekty v Irbílu, hlavním 
městě irácké autonomní oblasti Kur-
distánu, jednom z nejstarších nepře-
tržitě osídlených měst na světě, jehož 
historie sahá až do 5. tisíciletí před 
Kristem. Po pádu režimu Saddáma 
Husajna bylo třeba posílit zájem kom-
petentních orgánů i veřejnosti o vý-
znam irbílské citadely jako nesmírně 
hodnotné archeologické a architek-
tonické lokality a zahájit nezbytnou 
vědeckou a systematickou přípravu 
její obnovy. Na základě „Akčního plá-
nu” a expertních misí UNESCO byl 
vypracován řídící plán konzervace 
a od roku 2011 se realizují projekty 
na záchranu nejhodnotnějších a nej-
více poškozených památkových míst 
v Irbílu. 

Součástí naší činnosti v Iráku byl 
od začátku i rozvoj základních doved-
ností a znalostí v oblasti ochrany kul-
turního dědictví, dokumentace, zpro-
středkování a týmové práce. Jedním 
z výstupů studie na ochranu a obnovu 
citadely v Irbílu bylo vytvoření vizua- 
lizačního a informačního systému 
CIVIS. 

V citadele, která je od roku 2014 
na seznamu světového dědictví UNES-
CO, došlo v průběhu mnoha desítek 

ke skvostům světového kulturního dě-
dictví. 

V zemi od roku 2004 pracuje na 
projektech obnovy česká restaurátor-
ská společnost, která se rychle stala 
jedním z hlavních dodavatelů státního 
programu pomoci na záchranu irác-
kého kulturního dědictví. První úkoly 
se zaměřovaly na pomoc těžce poško-
zeným institucím v Bagdádu a jeho 
okolí. Irácká národní knihovna a Ná-
rodní muzeum, historické budovy na 
ulici Al Rašíd v Bagdádu, a zejména 
jedny z nejohroženějších památek 
v této oblasti, palác Al-Mada’in v Kté-
sifónu a minaret Al-Hadbá v Mosulu, 

vnější průčelí objektu č. 13/1 v Irbílu před rekonstrukcí 

3D model Irbílské citadely 
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let ke zřícení celé řady objektů, a to 
zejména na perimetru lokality. Vlivem 
neustálé eroze svahu docházelo k po-
sunu vnějších fasád budov směrem 
dolů. Výrazné trhliny ve stěnách stály 
na počátku celkového narušení budov 
a z mnohých zde zůstaly jen trosky. 

Naše činnost v Irbílu stále pokra-
čuje. V úzké spolupráci s iráckým úřa-
dem UNESCO jsme zachránili více 
než 10 historických objektů. Hlavním 
projektem však bylo otevření Inter-
pretačního a návštěvnického centra 
s rozsáhlou multimediální expozicí 
dokumentující architekturu, umění 
a řemesla i další významné milníky 

kurdské historie. Realizovali jsme 
i statické zajištění a obnovu minaretu 
Choli, někdejšího historického symbo-
lu oblasti Kurdistánu. Tato památka 
pochází z období Atabag (12. století). 
Stavba je provedena z nízkých pále-
ných cihel. Omítky a malta jsou na 
bázi sádry. Důsledkem dlouhodobého 
chátrání podstatná část mešity zanik-
la a nakloněný minaret tak zůstal je-
jím poslední dochovaným zbytkem. 
V roce 2006 byla věž v havarijním 
stavu. Komplexní restaurování raně 
středověké výzdoby se stalo prvním 
úspěšným projektem, který nám ote-
vřel dveře k  intenzivní spolupráci 

s UNESCO v dané oblasti. Minaret 
Choli a citadela v Irbílu se staly nej-
významnějšími historickými dominan-
tami Kurdistánu.

Dobrá pověst českých restaurá-
torů při záchraně architektonických 
památek v Iráku vedla i k široké me-
zinárodní spolupráci po osvoboze-
ní Mosulu a celé provincie Ninive. 
V současnosti realizujeme např. se 
Smithsonian Institution ve Washing-
tonu, D. C., záchranu Muzea civilizací 
v Mosulu a spolu s generálním konzu-
látem USA a Aliancí pro obnovu kul-
turního dědictví (ARCH) projekt na 
záchranu Svatyně proroka Nahuma 
v městečku Alqoš. Posledním dokon-
čeným počinem Gema Art Group je 
obnova bývalé synagogy s hrobkou sta-
rozákonního proroka Nahuma Elkóš-
ského. Tato svatyně byla vybrána díky 
svému symbolickému významu zejmé-
na pro národnostní a náboženskou di-
verzitu Iráku. Památka je posvátným 
místem pro všechna tři monoteistická 
náboženství v Iráku (islám, křesťan-
ství, judaismus). 

Dlouhodobě se rovněž zaměřuje-
me na vzdělávání nové generace od-
borníků v oblasti ochrany o kultur-
ní dědictví. Od samého počátku se 
všech českých aktivit účastní místní 
řemeslníci. Jedním z hlavních cílů je 
tak i příležitost rozšířit řady Iráča-
nů vyškolených ve speciálních doved- 
nostech v péči o památky. 

vnější průčelí objektu č. 13/1 v Irbílu po rekonstrukci

objekt č. 13/1 Irbílské citadely, místnost č. 6, jižní pohled před rekonstrukcí a po ní
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příBěh MuZejního předMětu

slavnosti vlídnosti a lásky
PetRa JahnOVá
třeBechoVIcké MuZeuM BetLéMů

Naše instituce je doma i v zahra-
ničí známá především díky me-

chanickému betlému Josefa Probošta 
a sbírce domácích i zahraničních bet-
lémů. Velmi poutavý je však i fond bý-
valého městského muzea, které vznik-
lo v roce 1925 z iniciativy místního 
amatérského historika Viléma Koleše. 
Tento osvícený muž o činnosti organi-
zace a nových přírůstcích informoval 
ve sborníku Staré Třebechovice, který 
v letech 1929–1941 vydával vlastním 
nákladem. Jeho zásluhou máme tudíž 
k dispozici řadu cenných informací, 
včetně několika článků o Slavnostech 
vlídnosti a lásky, které se poprvé ko-
naly v roce 1816. 

Tehdy se sešli významní rodáci 
z celého rakouského soustátí na tři 
dny v Třebechovicích, aby zavzpomí-
nali na mladá léta strávená ve zdejším 
rodišti. Hodovali, poslouchali hudbu, 
účastnili se bohoslužeb a vycházek do 
okolí. Setkání to bylo velice užitečné 
a plné myšlenek i zážitků, vždyť přijelo 
na 60 přátel. Přítomní se domluvi-
li, že se takto budou scházet každých 
pět let. Než se vydali zpátky do svých 
domů, založili nadační fond na pod-
poru nejlepšího a nejchudšího třebe-
chovického studenta. 

Slavnosti vlídnosti a lásky měly 
jen lokální charakter, nejednalo se 
o shromáždění na podporu národního 
obrození.  Také slova básně k druhé-
mu sjezdu, oslavující vlastenectví, kte-
rá jsou míněna jako láska k rodnému 
kraji, dokazují, že se jednalo o přátel-
ské setkání. Jelikož je však počátek 
19. století spojován s posílením české-
ho sebevědomí, s národnostními, po-
litickými a ekonomickými problémy, 
zřejmě proto se tyto druhé Slavnosti 
v roce 1821 neobešly bez přítomnosti 
tajného policejního dozoru. 

Myšlenka konání akce každých 
pět let neměla dlouhého trvání. Vzhle-
dem k pozornosti, kterou si získala 
u  policie, se organizátoři rozhodli 
slavnosti vždy sloučit s nějakou další 
aktivitou. Třetí setkání proběhlo až 
v roce 1835 a bylo spojeno s vysvěce-
ním kostela Božího Těla na Orebě. 
Počtvrté se akce konala u příležitosti 
100. výročí vystavění kostela sv. On-
dřeje v roce 1871 a na páté v roce 
1885 byla odhalena pamětní deska 
Jana Theobalda Helda. Tradice pak 
byla na mnoho let přerušena. Naváza-
lo se na ní až o více než 100 let později 
v letech 2000 a 2008. 

Nejvýznamnější osobností, podí-
lející se na těchto setkáních, byl Jan 
Theobald Held (1770–1851), lékař, 
skladatel a rektor Univerzity Karlo-
vy. O slavnostech napsal podrobné 
zprávy, kde mimo jiné uvedl i jména 
zúčastněných.  Od nich vede informa-
ce ke sbírkovým předmětům. Ve fon-
du muzea jsou totiž uloženy portréty 
několika aktérů. V roce 1940 získal 

zakladatel instituce Vilém Koleš dvě 
menší podobizny – iniciátora slavností 
faráře Jan Bílého z Nové Paky a Jose-
fa Šimona, konzistorního rady, děkana 
a školního dozorce v Týništi nad Or-
licí. Ve stejném roce obohatil sbírku 
o podobenku Josefa Zaunera, vícedě-
kana ve Sloupě na Moravě a vychova-
tele hraběcích synů Roberta a Karla 
Salmových. Obraz vznikl v roce 1808 
a jeho autorem byl Jan Čeněk z Nové-
ho Bydžova. Na třetí slavnost přijel do 
Třebechovic společně s Heldem také 
jeho přítel, hodinář a malíř miniatur 
Josef Košek. Jeho portrét, miniatu-
ru malovanou na slonovině, v roce 
1934 věnovala muzeu patriotka Tře-
bechovic paní Panýrková. Dále jsou 
v našem depozitáři uschovány obrazy 
Josefa Knoblocha, zámeckého kapla-
na v Cerekvici a děkana Josef Císaře. 
Podobizna Jana Evangelisty Havelky, 
kaplana v Dobrušce a spisovatele, je 
už provedena ve fotografii.

Slavnosti vlídnosti a lásky byly 
v 19. století velmi populární i jedineč-
né z hlediska společenského a histo-
rického. Přilákaly hodně významných 
a zajímavých účastníků. Zásluhou ne-
únavné akviziční činnosti zakladatele 
třebechovického muzea Viléma Koleše 
můžeme alespoň k některým přiřadit 
i jejich vzhled. 

Josef Šimon

Josef Zauner
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Cikánova synagoga během asanace

Židovské muzeum v Praze 
slaví 115 let 
tOMáŠ tetiVa
ŽIdoVské MuZeuM V prAZe

synagogálního textilu, stříbra a obra-
zů a založeny knižní a archivní fondy. 
Nově bylo založeno oddělení doku-
mentace válečné perzekuce a nemo-
vitých židovských památek.

Dne 4. dubna 1950 bylo ŽMP 
postátněno a až do pádu totalitního 
režimu jej provázely restrikce, zostře-
ný dohled a omezení v odborné prá-
ci i prezentaci pro veřejnost. Budovu 
v Široké ulici zabral stát. Náhradou 
instituce získala Vysokou a Pinkasovu 
synagogu, kde vznikl Památník obě-
tem šoa. V polovině 50. let 20. století 
pak byla muzeu předána Španělská 
a Maiselova synagoga, kde později 
vznikly depozitáře a prezentace sy-
nagogálního textilu a stříbra. 

V 60. letech se uskutečnila řada 
zahraničních výstav dětských kreseb 
z Terezína, byly otevřeny nové stá-
lé expozice Stříbro českých synagog 
v Maiselově synagoze, Hebrejská věda 
středověku a renesance ve Vysoké sy-
nagoze a expozice synagogálního tex-
tilu ve Španělské synagoze. V období 
normalizace musela většina bývalých 
zaměstnanců odejít a ŽMP se ocit-
lo v hluboké izolaci. Vztahy s cizinou 
byly přerušeny a budovy dlouhodobě 
uzavřeny.  

V říjnu 1994 byla instituce navrá-
cena židovské komunitě a jejím ředite-
lem se stal Leo Pavlát. V opravených 
synagogách byly zřízeny nové expozice 
věnované dějinám Židů u nás i jejich 
tradicím a zvykům, vznikla také mu-
zejní Galerie Roberta Guttmanna pro 
krátkodobé výstavy. V roce 2006 zahá-
jilo svoji činnost Vzdělávací a kulturní 
centrum ŽMP. 

Posledním velkým projektem byla 
rozsáhlá rekonstrukce Španělské sy-
nagogy a nová, moderně koncipova-
ná expozice Židé v českých zemích,  
19.–20. století, za kterou získalo mu-
zeum zvláštní ocenění v XIX. ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria muse-
alis. 

V současné době lze navštívit také 
několik dalších expozic v Maiselově, 
Klausové a Pinkasově synagoze (Židé 

a pozdější předseda Pražské židovské 
obce.

Úkolem spolku bylo sbírat, ucho-
vávat a vystavovat liturgické artefakty 
ze synagog i předměty z domácností 
a jejich vyobrazení, zejména ty umě-
lecky provedené, dále archiválie, ru-
kopisy a tisky týkající se židovských 
dějin a literatury. 

První prostory k uložení svých sbí-
rek získalo ŽMP v roce 1907 v Bene-
diktské ulici č. p. 5 na Starém Městě, 
kde byla na jaře 1909 ve dvou míst-
nostech zpřístupněna veřejnosti první 
provizorní expozice. O tři roky později 
se podařilo přesunout muzeum do re-
prezentativní novostavby pražského 
pohřebního bratrstva v Josefovské, 
dnes Široké ulici č. p. 5–7. 

Po okupaci českých zemí byl spo-
lek nuceně rozpuštěn a jeho sbírky 
přešly do správy Pražské židovské 
obce. Vedoucí mimopražských židov-
ských obcí JUDr. Karel Stein (1906–
1961) začal usilovně hledat způsob 
záchrany ohrožených památek z opuš-
těných synagog. Po dlouhých jedná-
ních nacisté v červnu 1942 schválili 
zřízení tzv. Židovského ústředního 
muzea. Naplno začalo pracovat dne 
3. srpna 1942 v budově židovské ško-
ly v Jáchymově ulici. Jeho hlavním 
úkolem bylo evidovat a katalogizovat 
historické a umělecké předměty kon-
fiskované ze všech židovských obcí 
protektorátu. Celkem touto institu-
cí prošlo na 200 000 předmětů, knih 
a archiválií. 

Po válce obnovilo ŽMP svoji 
činnost a jeho vedením byla pověře-
na Hana Volavková, která jako jedi-
ná z odborných pracovníků přežila 
deportace. Byly zřízeny depozitáře 

V neděli 29. srpna 2021 uplynulo 
115 let od vzniku „Spolku k za-

ložení a vydržování Židovského muzea 
v Praze“. Z původně malého sdružení 
vyrostla mimořádná kulturní institu-
ce, jejíž sbírky jsou ojedinělé i v glo-
bálním měřítku – dnes má v depozitá-
řích na 40 tisíc unikátních sbírkových 
předmětů a 130 tisíc vzácných svazků, 
což z ní činí jedno z nejvýznamnějších 
židovských muzeí na světě.  

Muzeum bylo založeno v  roce 
1906, přičemž podnětem k jeho vzniku 
byla snaha zachránit cenné vybavení 
pražských synagog, jež byly zbourány 
během asanace pražského Židovského 
města na konci 19. století. Nejdůle-
žitější úlohu při ustavení muzejního 
spolku sehrál historik a judaista Sa-
lomon Hugo Lieben (1881–1942). 
Významným pomocníkem mu byl 
právník August Stein (1854–1937), 
představitel českožidovského hnutí 
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v českých zemích, 10.–18. století, Ži-
dovské tradice a zvyky I–II, Památník 
obětí šoa z českých zemí, Dětské kresby 
z Terezína 1942–1944). Připraveny 
jsou tři prohlídkové okruhy, včetně 
možnosti podívat se na Starý židov-
ský hřbitov. Návštěvníci si mohou pro-
hlédnout i Staronovou synagogu, kte-
rá je ve správě pražské Židovské obce.

ŽMP je také důležitým odborným 
pracovištěm. Jeho součástí jsou archiv, 
rozsáhlá specializovaná judaistická 
knihovna i restaurátorské dílny tex-
tilu, papíru a kovů. Instituce provádí 
dokumentaci nemovitých židovských 
památek na území ČR a od roku 1965 
vydává vědecký časopis Judaica Bohe-
miae. Významná je i kulturní a vzdělá-
vací činnost muzea v úzké spolupráci 
se školami. Starý židovský hřbitov v Praze
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Výsledky grantové výzvy Objevujme Česko

Hlavním cílem mimořádné granto-
vé výzvy „Objevujme Česko” s aloka-
cí 310 tis. Kč bylo podpořit projekty 
zaměřené na prezentaci turistických 
atraktivit ČR prostřednictvím sdí-
lené a veřejně dostupné platformy 
mobilních průvodců TourStories. Ta 
byla vyvinuta pro lokality a paměti-
hodnosti, jako jsou muzea, galerie, 
hrady, zámky, parky, města, naučné 
stezky, apod. Šestičlenná komise slo-
žená z odborníků na cestovní ruch, 
muzejnictví, výstavnictví, produkto-
vý management, marketing, digitální 
technologie a nová média zasedala dne 
19. srpna 2021. Z celkového počtu 
30 přihlášených bylo vybráno 5 ná-
mětů. TourStories s vítězi grantové 
výzvy do začátku návštěvnické sezóny 
v roce 2022 zrealizuje nové prohlíd-
kové okruhy. 

„Jsme velmi rádi, že podobný po-
čin vznikl a my ho mohli podpořit. Za-
pojení moderních technologií pro zpří-
stupnění a zatraktivnění turistických 
cílů je důležitým nástrojem pro obnovu 
turistického ruchu ve všech regionech 
České republiky“, uvedla členka vý-
běrové komise Veronika Janečková, 
ředitelka Odboru produktového ma-
nagementu a regionální spolupráce 
agentury CzechTourism, která pro-
jektu poskytla svoji záštitu. 

V grantové výzvě „Objevujme 
Česko” uspěly: 1. Tábor v Hodoníně 
u Kunštátu a romský holokaust (Mu-
zeum romské kultury, s. p. o. – Pa-
mátník holokaustu Romů a Sintů na 
Moravě); 2. Zmizelý a znovunalezený 
Prostějov židovský (Hanácký Jeruza-
lém, z. s.); 3. Mezi žateckými komí-
ny (A dál, z. s.); 4. Po stopách (oceli) 

industriálního Kladna (DA Kladensko 
– Slánsko, z. s.); 5. Procházka barokní 
krajinou (Zámek Žďár nad Sázavou). 
Více na http://www.objevujmecesko.
tourstoriesapp.com. Kontakt: Petr 
Kopáč, petr.kopac@goodshape.cz, 
+420 602 751 231.

InZerce
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Příspěvková organizace jako 
pachatel trestného činu
libOR VaŠíČeK / MatÚŠ baliaK
LeGAL pArtners, AdVokátní kAnceLář, s. r. o.

V aktuálním článku navazujeme na 
předchozí příspěvky publikované 

ve Věstníku AMG, které se zabývaly 
pravidly hospodaření příspěvkových 
organizací a právní odpovědností je-
jich ředitelů. Tentokráte bude pozor-
nost zaměřena na trestní odpovědnost 
samotných příspěvkových organizací, 
především pak na její právní ideové 
základy, na potenciálně páchané trest-
né činy a na arzenál trestů, které za 
ně mohou trestní soudy uložit, jakož 
i na hranice trestání těchto institucí.

trestní odpovědnost 
právnických osob
Sílící společenský vliv právnických 
osob (zejména obřích korporací), 
rozmach jejich nezákonných aktivit 
ohrožující hospodářskou stabilitu, 
zneužívání komplikovaných rozho-
dovacích procesů k páchání trestné 
činnosti a s tím spojená nemožnost 
prosazení individuální trestní odpo-
vědnosti, byly hlavními argumenty, 
které přesvědčily zákonodárce o nut-
nosti zavedení trestní odpovědnosti 
právnických osob.

Z pohledu teorie je přitom práv-
nická osoba umělým výtvorem, fikcí 
bez vůle, která není způsobilá založit 
svou trestní odpovědnost vlastním za-
viněným jednáním. Za účelem překle-
nutí tohoto teoretického problému byl 
vytvořen institut přičitatelnosti. Práv-
nické osobě je tak trestný čin přičí-
tán (hledí se na ni jako na pachatele), 
pakliže je spáchán v jejím zájmu, nebo 
v rámci její činnosti vymezené v zakla-
datelském dokumentu, tedy například 
i zřizovací listině příspěvkové organi-
zace. Právnické osobě je však přičítán 
pouze ten trestný čin, který spáchal 

člen jejího statutárního, kontrolního 
nebo dozorčího orgánu, jiná osoba 
ve vedoucím postavení oprávněná za 
právnickou osobu jednat (na základě 
jiného předpisu, např. zaměstnanci, 
prokuristi nebo obchodní zástupci), 
zaměstnanec při plnění pracovních 
úkolů nebo osoba s rozhodujícím vli-
vem (v případě příspěvkových organi-
zací zejména zřizovatel). Pouze tyto 
osoby z pohledu zákona o trestní odpo-
vědnosti právnických osob nahrazují 
svým jednáním neexistující vůli práv-
nické osoby. V případě zaměstnance 
je navíc přičitatelnost jeho počínání 
na vrub právnické osobě podmíněna 
udělením pokynu, opomenutím jeho 
udělení nebo nedostatečnou kontro-
lou jeho pracovní činnosti. Jde přitom 
o koncept souběžné nezávislé trestní 
odpovědnosti fyzických a právnických 
osob, což v praxi znamená, že pokud 
zaměstnanec i zaměstnavatel naplní 
znaky trestného činu, budou souzeni 
oba. Do dnešního dne přitom byly, dle 
informací z Rejstříku trestů, trestními 
soudy odsouzeny stovky právnických 
osob, přičemž počet udělených trestů 
nadále meziročně stoupá.

trestné činy a tresty
Zákon č. 418/2011 Sb., o trestní od-
povědnosti právnických osob, má po-
vahu doplňkového předpisu k trestní-
mu zákoníku a trestnímu řádu. Výčet 
speciálních, právnickým osobám na 
míru ušitých, trestných činů bychom 
v něm hledali marně – jeho současná 
podoba stanoví obecnou odpovědnost 
právnických osob za všechny trestné 
činy s výjimkou úplného výčtu zloči-
nů a přečinů, u nichž z principu ne-
přichází jejich trestní odpovědnost 

v  úvahu, např. trestný čin dvojího 
manželství či třeba opilství.

Je rovněž absurdní, aby byla práv-
nická osoba odsouzena k trestu odnětí 
svobody nebo domácího (sídelního?) 
vězení. Zřejmé rozdíly v charakteris-
tických trestních i obecně definičních 
znacích právnických a fyzických osob 
tak činí systém trestů neúčelným pro 
právnickou osobu – pachatele. Práv-
nická osoba je rovněž založena na ji-
ných hodnotách, přičemž tou hlavní, 
kterou postihuje i speciální systém 
ukládání trestů, je výkon její činnosti. 
Mimo typického trestu peněžitého, 
trestu propadnutí majetku nebo zá-
kazu činnosti, který mimochodem na 
právnickou osobu vzhledem k účelu je-
jího založení dopadá mnohem tvrději 
než na osobu fyzickou, zákon upravuje 
také specifické postihy zákazu přijí-
mání dotací na dobu až 20 let nebo 
zveřejnění rozsudku. Rozhodně tím 
nejpřísnějším trestem, který může být 
právnické osobě uložen, je ekvivalent 
trestu smrti, trest zrušení právnické 
osoby. Ten ale může být soudem ulo-
žen pouze právnickým osobám se 
sídlem v České republice, jejichž čin-
nost spočívala zcela nebo převážně 
v páchání trestných činů. Relativní 
vágnost tohoto ustanovení sice vedla 
několik dychtivých soudců ke snaze 
o systémové rušení trestaných spo-
lečností, nicméně dnes již ustálená 
soudní praxe vyšších soudů ve spojení 
s důvodovou zprávou zákona vykládá 
toto ustanovení jako výjimečný trest 
k potírání organizovaného zločinu.

hranice ukládání trestů 
příspěvkovým organizacím
Osobní působnost zákona o trestní 
odpovědnosti právnických osob se 
stává zajímavou, když pomyslíme, 
že i samotná Česká republika a její 
územně samosprávné celky jsou práv-
nickými osobami, respektive jsou za 
ně zákonem považovány. Znamená 
to tedy například, že dotační podvody 
vysoce postaveného ústavního činitele 
by mohly založit trestní odpovědnost 



Věstník AMG 5 /2021 17 

prAVní porAdnA AMG

státu potrestanou zákazem přijímá-
ní dotací či dokonce zrušením práv-
nické osoby? Samozřejmě, že ne, ale 
právě zamezení absolutního výkladu 
tohoto ustanovení vedlo zákonodárce 
k výslovnému vynětí těchto dvou typů 
právnických osob z působnosti záko-
na. Kraje a obce nicméně zůstávají 
odpovědné při činnostech stojících 
mimo výkon veřejné moci. 

Oproti tomu trestní odpovědnost 
příspěvkových organizací založených 
obcí (krajem) není zákonem nijak li-
mitována. Přichází tak v úvahu na-
příklad situace, kdy škola, příspěv-
ková organizace zřízená obcí, bude 
trestně stíhána za jednání jejího ře-
ditele spočívající v příjímání peněži-
tých darů za ovlivňování rozhodnutí 
o přijetí žáka ke studiu, a to i přesto, 
že její zřizovatel by trestně odpověd-
ným v typově podobné situaci, tedy 
přijímání úplatků při výkonu veřejné 

moci, nebyl. Kromě výše zmíněného 
trestného činu úplatkářství lze z čin-
nosti příspěvkových organizací ještě 
uvažovat o spáchání trestných činů 
podvodu (§ 209 trestního zákoníku), 
zpronevěry (§ 206), pletich při zadá-
vání veřejné zakázky a při veřejné sou-
těži (§ 257), zkreslování údajů o stavu 
hospodaření a jmění (§ 254), aj. 

Na rozdíl od podnikající právnic-
ké osoby bude trestní soud při uklá-
dání trestu příspěvkové organizaci 
značně omezen. Bude totiž povinen 
zvážit přiměřenost trestu z hlediska 
jeho dopadu na ekonomický základ 
zřizovatele, který bude uložením 
trestu bezesporu, byť nepřímo, posti-
žen. Příspěvkové organizaci tak není 
možné uložit trest, který by výrazně 
ovlivnil hospodaření obce-zřizovatele, 
protože by tím rovněž došlo k omezení 
ústavní garance územní samosprávy. 
Není radno opomenout ani institut 

přenesení trestní odpovědnosti na 
právního nástupce pachatele. Lze si 
tak představit situaci, kdy za trest-
ný čin spáchaný zaměstnancem pří-
spěvkové organizace bude v konečném 
důsledku odpovědný její zřizovatel či 
jiná příspěvková organizace daného 
zřizovatele, která se stala právním ná-
stupcem organizace zaniklé. Je přitom 
nemyslitelné, aby trestní soud obci-
-zřizovateli zakázal naplňovat veřejné 
zakázky nebo vykonávat určitou čin-
nost, čímž by výrazně omezil výkon 
její působnosti a de facto tak „trestal“ 
samotné občany.

V příštím vydání Věstníku AMG se 
budeme opět věnovat tématu trestně-
právní odpovědnosti právnických osob, 
tentokrát se zaměřením na compliance 
programy jako účinné nástroje k vyvi-
nění právnické osoby z trestní odpo-
vědnosti.

od 1. ledna 2021 máte možnost podat přihlášku do jubilejního XX. ročník Národní  
soutěže muzeí Gloria musaealis. Základní podmínky i další důležité informace naleznete 
na  webových stránkách http://www.gloriamusaealis.cz. 

pokud jste se rozhodli k přihlášení Vaší výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte 
podání přihlášky na poslední měsíce soutěžního ročníku. právě teď plánujeme výjezdy za 
přihlášenými projekty. uvítáme proto, i s ohledem na zajištění cest, abychom se o Vašem 
záměru přihlásit se dozvěděli včas. Vaši přihlášku můžeme zpracovat i později. nezapomí-
nejte také, že výstavy a časově omezené počiny je nutno hlásit minimálně 20 pracovních 
dnů před jejich skončením!

nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.  

Sekretariát národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Mgr. Monika Benčová, tajemnice soutěže
tel.: +420 224 210 037 
Mobil: +420 736 438 611
e-mail: gloria@cz-museums.cz

Přihlaste svůj projekt do národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis!
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Mgr. Jiří Orna 
Západočeské muzeum v Plzni

Ředitelem Západočeského muzea 
v  Plzni, jež kromě hlavní budovy 
provozuje Národopisné muzeum Pl-
zeňska, Muzeum loutek, Muzeum 
církevního umění Plzeňské diecé-
ze, Muzeum Dr. Bohuslava Horáka 
v  Rokycanech a národní kulturní 
památku Vodní hamr Dobřív, je od 
1.  ledna 2021 Mgr. Jiří Orna. Jako 
dlouholetý pracovník muzea vedl 
oddělení starších dějin (archeologie 
vrcholného a pozdního středověku 
a časného novověku) a vykonával také 
funkci náměstka pro správu sbírek 
a odbornou činnost. ZČM spravuje 
cca 2 miliony sbírkových předmětů, 
má kolem 150 zaměstnanců a ročně 
do něj zavítá cca 80 tisíc návštěvníků. 
Za redakční radu Věstníku AMG se 
ptala PhDr. Jana Hutníková.

Celý Váš profesní život je spojen se 
ZČM. Ač jste ještě neoslavil abra-
hámoviny, ředitelem jste se stal po 
bezmála 30 letech působení v této 
instituci. Co Vás vedlo k rozhodnutí 
ucházet se o tuto pozici?
K rozhodnutí ucházet se o post ředi-
tele mě vedlo právě to, že jsem s pl-
zeňským muzeem spjatý od svých 
osmnácti let. Během své praxe jsem 
měl možnost věnovat se invenční prá-
ci, která se v mnoha aspektech stala 
i mým koníčkem. Proto mi nebyl lhos-
tejný osud a další vývoj ZČM. Nezastí-
rám, že k ucházení se o vedoucí mís-
to mne vedly i osobní důvody. Svého 
předchůdce PhDr. Františka Frýdy si 
velmi vážím jako odborníka i člověka. 
Vzhledem k tomu, že současná podo-
ba naší instituce je především jeho 
zásluhou, chtěl jsem, aby pokračovala 
kontinuita vývoje nastavená v posled-
ních letech.

Váš nástup do funkce se kryje s uza-
vřením Národopisného muzea 

Plzeňska, kde probíhá rekonstrukce. 
Ta je financována z IROP s finanční 
spoluúčastí Ministerstva pro místní 
rozvoj a Plzeňského kraje. Můžete 
nás krátce s tímto počinem sezná-
mit?
Projekt lze rozdělit na dvě části. Jed-
nak řeší stavební revitalizaci Chotě-
šovského a Gerlachovského domu, 
v nichž naše pobočka sídlí. Tím by se 
měly naplnit současné požadavky na 
památkovou ochranu těchto objektů 
a snížit jejich energetická náročnost. 
Provedené úpravy mají zajistit také 
vhodnější uložení sbírkového fon-
du. A jednak je připravována obno-
va expozic, přičemž bude zachováno 
jejich pojetí vytvořené zakladatelem 
muzea Ladislavem Lábkem na počát-
ku 20. století. Dojde k optimalizaci 
dispozic prostor tak, aby prezentace 
exponátů měla lepší uspořádání s ma-
ximálním využitím jejich informační-
ho potenciálu. To budou podporovat 
i technologie. Rekonstrukce by měla 
přinést především vyšší komfort pro 
návštěvníky, ať už jde o bezbariérový 
přístup, šatnu či další zázemí pro jed-
notlivce i skupiny.

S jakými dalšími plány jste na pozici 
ředitele nastupoval?

Obecně bych chtěl, aby výstupy od-
borné činnosti pracovníků muzea 
odpovídaly jeho významu. Tradice je 
nutné respektovat. Naše organizace 
se zároveň musí prezentovat jako mo-
derní paměťová instituce 21. století, 
což by se mělo promítnout zejména 
v pojetí výstav. V rámci ediční činnosti 
by měly vycházet publikace kvalitní 
nejen po obsahové, ale i po grafické 
stránce. ZČM je zapsáno na Seznam 
výzkumných organizací. Vědeckový-
zkumnou činnost podporuje program 
Interních grantových projektů, který 
je výjimečnou záležitostí v České re-
publice. Pro mě osobně je zásadním 
instrumentem právě pro zajištění do-
statečné kvality. Od příštího roku by 
měla v hlavní budově muzea fungovat 
nová recepce s muzejním obchodem. 
V delším časovém horizontu bychom 
rádi postavili nový depozitář a vyřešili 
i nevyhovující prostory, v nichž působí 
některá odborná oddělení.

Váš předchůdce patřil k zakladate-
lům AMG a po tři desetiletí její exis-
tence v ní aktivně vystupoval. Nelze 
se tedy nezeptat na Váš postoj k této 
organizaci?
Asociace muzeí a galerií České re-
publiky, z. s., je pro mě významnou 
profesní organizací, která se zasazuje 
nejen o propagaci a popularizaci čin-
nosti muzejních institucí. Tyto aktivity 
jsou samozřejmě nejvíce viditelné. Pro 
muzea a galerie je však možná ještě 
důležitější to, že jako sdružení může 
účinněji hájit jejich zájmy při nejrůz-
nějších jednáních. Proto budu rád, 
když se i nadále bude ZČM aktivně 
podílet na fungování AMG.
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ing. Vlastislav Janík
Oblastní muzeum Praha-východ v brandýse nad labem

V muzeu v Brandýse nad Labem se 
stala změna. Do funkce nastoupil nový 
ředitel Ing. Vlastislav Janík. Narodil 
se v Třebíči, ale nyní již několik let 
žije v obci Veleň, která je od Bran-
dýsa vzdálena jen několik kilometrů. 
Vystudoval Střední průmyslovou školu 
zeměměřickou a poté ČVUT v Praze. 

Během svého studia i zaměstná-
ní měl jako svého koníčka historii. 
Svůj zájem zaměřil hlavně na dějiny 
2. světové války s důrazem na půso-
bení paraskupin na území tzv. pro-
tektorátu. Svoje úsilí pak upnul na 
paraskupinu Spelter, která byla vysa-
zena poblíž Třebíče a o níž vydal knihu 
Operace Spelter Lenka-JIH. Společně 
s Jaroslavem Čvančarou, Václavem 
Ledvinkou a Vojtěchem Šustkem spo-
lupracoval na vydání Pamětní knihy 
s podtitulem 294 hrdinů a obětí heyd-
richiády popravených v Mauthausenu. 
S Jaroslavem Čvančarou vytvořil i pu-
blikace o heydrichiádě v ulicích Prahy 
2 a Prahy 3 a o koncentračním táboře 
Mauthausen s názvem Mauthausen 
konečná stanice.

V  letech 2008–2015 se podí-
lel na natáčení výpovědí pamětníků 
II. odboje v rámci projektu Paměti 
národa. Vyhledával hlavně účastníky 
domácího odboje a bývalé vězně kon-
centračních táborů. Za tuto činnost 
byl nominován tehdy žijícími vězni 
do Mezinárodního mauthausenského 
komitétu jako zástupce České repub-
liky. V této organizaci působí dodnes. 
Na základě návrhu bývalého českého 
velvyslance v Rakousku Jana Sechte-
ra byl delegován do poradního orgá-
nu Památníku Mauthausen, kde je 
rovněž činný. Pravidelně pořádá zá-
jezdy a provádí zájemce v prostorách 
koncentračního tábora Mauthausen. 
Podílí se na osazování pamětních 
desek podporovatelům paraskupiny 
Anthropoid, kterých bylo na různých 

místech České republiky osazeno již 
více než 20. 

Vystupoval také v mnoha doku-
mentech jako respondent nebo se po-
dílel na jejich námětu či dramaturgii. 
Jednalo se např. o několikadílný seriál 
Heydrich : Konečné řešení, Transfer 3, 
Bojovníci v odboji a ilegalitě a další. 
Současně s tím v různých periodikách 
publikuje životopisy odbojářů. 

Jaká profesní dráha předcházela Va-
šemu nástupu do funkce ředitele?
Moje profesní dráha byla doposud 
ve stavebním oboru. Během té doby 
jsem zastával několik funkcí od stav-
byvedoucího počínaje, přes vedoucího 
střediska, obchodního manažera po 
rozpočtáře.

Bylo něco, co Vás po nástupu do funk-
ce mile či nepříjemně překvapilo?
Zatím to jsou samé příjemné věci. Co 
je trochu nemilé je množství papíro-
vání a byrokracie. Ale snažíme se je 
co nejvíce zjednodušovat přechodem 
na elektronickou formu nebo změnit 
tak, aby pravidla sloužila nám a zjed-
nodušovala v muzeu život.

Co považujete za nejzajímavější před-
mět ve Vašem muzeu?
Zajímavých předmětů v depozitářích 
máme mnoho. Spíše mě mrzí, že nej-
sou prezentovány veřejnosti. Proto se 
snažím tlačit na jednotlivé kurátory 
sbírek, aby se tato díla vystavila a zvý-
šila se tak atraktivnost expozic.

Čeho jste doposud v čele muzea do-
sáhl a čeho byste si přál dosáhnout?
Podařilo se rozjet několik projektů 
a nejen muzejních, díky kterým se 
snad zvýší povědomí o naší institu-
ci, kterou bych chtěl, včetně všech 
poboček (Panenské Břežany, sídlo 
v Brandýse nad Labem s Katovnou, 

hrad Jenštejn a Památník Josefa Lady 
a jeho dcery Aleny v Hrusicích) co 
nejvíce otevřít návštěvníkům, aby ne-
působily jako staré nedobytné pevnos-
ti. Z toho plyne nutnost spolupráce 
s okolními obcemi, spolky a dalšími 
organizacemi, které by se u nás moh-
ly prezentovat svojí současnou prací 
i bohatou historií. 

Velmi mně trápí hlavní expozice 
v Arnoldinovském domě, kterou bych 
rád přebudoval. Zatím se zaměstnanci 
hledáme myšlenku, na níž bychom no-
vou instalaci mohli postavit. Rádi by-
chom, aby odrážela současné trendy ve 
výstavnictví, byla variabilní a po čás-
tech zaměnitelná. Chceme ji založit 
na příbězích a jedinečnostech, které 
v sobě oblast Brandýska má. Doufám, 
že dospějeme ke zdárnému cíli. 

Do podzimu letošního roku máme 
v Panenských Břežanech venkovní vý-
stavu „Anthropoid 75”. K 80. výročí 
atentátu chceme realizovat prezentace 
k jednotlivým paraskupinám, které 
byly do protektorátu vysazeny, a to ply-
nule až do roku 1945. Připravujeme se 
také na Santiniho výročí v roce 2023. 
V Památníku Josefa Lady a jeho dce-
ry Aleny hodláme vytvořit ekostezku 
v areálu zahrady a pořádat zde výstavy 
o významných českých ilustrátorech. 
V neposlední řadě nás čeká řada inves-
tičních akcí, jako je oprava střechy, fa-
sády a oken na Arnoldinovském domě 
a oprava oken a plotu v Hrusicích.
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Mimořádné zasedání  
senátu aMG
dne 23. září 2021 v uměleckoprůmyslovém museu v Praze

přítomni: 33 z 54 s hlasem rozhodovacím
 6 z 16 s hlasem poradním

jelikož se členové senátu AMG nesešli 
v čase zahájení jednání v dostatečném 
počtu (tj. nejméně polovina členů s hla-
sem rozhodovacím), předsedající Ing. ri-
chard M. sicha dle § 12, odst. 2 stanov 
AMG informoval přítomné o uskutečnění 
mimořádného zasedání senátu AMG. po 
dosažení potřebné poloviny členů s hla-
sem rozhodovacím se uskutečnilo hla-
sování o začátku mimořádného zasedání 
senátu AMG před uplynutím 30 minut. 
V průběhu jednání byli přítomni členové 
senátu AMG v počtu 33 členů s hlasem 
rozhodovacím.

V úvodu přivítal Ing. richard M. si-
cha přítomné. poté byly schváleny ná-
vrhová komise ve složení: phdr. Miro-
slava šandová, phdr. Blanka šreinová, 
phdr. Zita suchánková; mandátová komi-
se ve složení: phdr. jana hutníková, Anna 
komárková, BBus (hons), Mgr. Monika 
Benčová; a program mimořádného zase-
dání senátu AMG.

Činnost exekutivy aMG
phdr. Zdeněk kuchyňka informoval 
o činnosti exekutivy AMG od posled-
ního jednání senátu AMG, které se 
konalo per rollam ve dnech 11.–25. 
června 2021. Zdůraznil některé důle-
žité části podrobné zprávy, jež byla jako 
podklad pro jednání zaslána v předstihu 
všem členům senátu AMG. exekuti-
va se sešla třikrát, a to dne 21. června 
2021 (online), ve dnech 13.–14. čer- 
vence 2021 v Mikulově a 8. září 2021 
na sekretariátu AMG.

Během dubna a května 2021 pro-
běhlo několik online setkání se zástupci 
Mk ČR v souvislosti s koronavirovou 
krizí, a to k přípravě nového programu 
COVID-Kultura – Kulturní dědictví 

(výzva č. 3.4. Program podpory sub-
jektů podnikajících v oblasti kultury po-
stižených celosvětovým onemocněním 
covid-19 způsobené virem SARS.CiC-2). 
dotační titul byl rozdělen na program pro 
podnikatelské a nepodnikatelské sub-
jekty (vyhlásily je samostatně Mk Čr 
a Mpo Čr). příjem žádostí o podporu 
z Mpo Čr byl zahájen dne 17. června 
2021 a probíhal až do 13. srpna 2021. 
Mk Čr vyhlásilo dne 26. května 2021 
mimořádnou dotační výzvu s názvem Pro-
gram udržitelnosti pro muzea II. o do-
taci mohly do 30. června 2021 žádat 
nestátní subjekty, provozující muzea či 
galerie. Výzva a formuláře obou žádostí 
byly umístěny na webu AMG a rozeslány 
elektronických Bulletinem, resp. New-
sletterem AMG do všech muzejních or-
ganizací v Čr. Během jednání s Mk Čr 
a Mpo Čr se výrazněji projevila potřeba 
vytvoření zákona o muzeích jako insti-
tucích. Absenci adekvátní legislativy si 
uvědomuje i Mk Čr. 

senát AMG byl podrobněji obezná-
men s červencovým výjezdním zasedáním 
exekutivy AMG, jehož hlavním bodem 
programu se stala příprava XIII. Sně-
mu aMG. phdr. Zdeněk kuchyňka také 
připomněl aktivizaci členské základny 
a zejména činnosti jednotlivých orgánů 
AMG (krajské sekce a komise), přičemž 
těm aktivním poděkoval za spolupráci.

jedním ze zásadních témat je v tuto 
chvíli problematika využití detektorů 
a  spolupráce muzeí s hledači kovů. 
ředitel Arup Mgr. jan Mařík, ph.d., 
projevil zájem setkat se v této věci dne 
24. září 2021 od 10.30 hodin s před-
sedkyní AMG Mgr. Irenou chovančíko-
vou. dne 1. října 2021 od 10.30 hodin 
proběhne jednání exekutivy AMG se 

zástupci Archeologické komise AMG tý-
kající se především problematiky archeo-
logických nálezů získávaných činností de-
tektorářů (spuštění Portálu amatérských 
spolupracovníků a evidence samostat-
ných nálezů). judr. et Mgr. Michal tupý 
z odboru památkové inspekce Mk Čr vy-
pracoval k využívání detektorů v muzejní 
praxi právní stanovisko. tématu by mělo 
být věnováno i speciální vydání Věstníku 
AMG č. 1/2022. AMG oslovila zástupce 
ČV IcoM, zda by pomohli s vypracováním 
příkladů ze zahraničí (s ohledem na etic-
ký kodex IcoM). k tématu by se mohla 
vyjádřit i sekce pro kulturu a komunikaci 
České komise pro unesco (bude zase-
dat na podzim 2021) zejména s ohledem 
na Maltskou konvenci (Úmluva o ochraně 
archeologického dědictví Evropy), jíž je 
Čr od roku 2000 signatářem. o názor 
byli požádáni i představitelé muzejních 
svazů ze saska, Bavorska a horního ra-
kouska na setkání dne 16. září 2021. 
V pondělí 18. října 2021 od 10.00 ho-
din se uskuteční konference na téma 
„Památková legislativa v ČR – praxe 
a výhledy“, kterou připravuje Výbor pro 
vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva 
a petice senátu pČr. 

Zástupci AMG se zúčastnili Meziná-
rodního sympozia ICoM, které probíhalo 
ve dnech 25.–27. srpna 2021. Záznam 
z konference uskutečněné dne 26. srpna 
2021 v národním muzeu je po dobu tří 
měsíců k dispozici na webových strán-
kách ČV IcoM. setkání na téma „The 
Power of Museums” bylo rozděleno do 
čtyř jednacích bloků: Muzea a občanská 
společnost, schopnost muzeí překoná-
vat krize, Muzejní leadership, Muzea  
a nové technologie. sympozium bylo 
uspořádáno jako součást příprav 26. ge-
nerální konference IcoM. AMG spolupra-
cuje především na medializaci této akce, 
která se bude konat ve dnech 20.–28. 
srpna 2022 v praze. na stránkách Věstní-
ku AMG se průběžně objevují články vzta-
hující se k realizaci tohoto mezinárodního 
shromáždění muzejníků, ale i k přípravě 
podkladů k nové definici muzeí.

dne 16. září 2021 se na sekretari-
átu AMG uskutečnilo setkání zástupců 
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muzejních svazů z ČR, Bavorska, Sas-
ka a Horního Rakouska. na programu 
byla příprava každoročních konferencí 
českých, bavorských, saských a hornora-
kouských muzejních pracovníků (nasta-
vení spolupráce v dalším období, návrh 
na zapojení slovenských kolegů, zájem 
o navázání kontaktů s kolegy ze zahraničí 
projevili muzejní knihovníci). Ve dnech 
25.–27. září 2022 se 30. setkání usku-
teční v saské kamenici.

dne 13. září 2021 proběhla kon-
ference na téma „Bilance 17 let čin-
nosti Komory edukačních pracovníků 
RG ČR”. na programu byla mj. i proble-
matika standardů pro muzejní vzdělávání. 
V této souvislosti bylo zmíněno uzavře-
ní Memoranda o spolupráci MK ČR 
a MŠMT ČR, které bylo podepsáno dne 
6. září 2021. dokument se týká „spolu-
práce knihoven a dalších kulturních a pa-
měťových institucí se školami a školskými 
zařízeními v oblasti kulturního povědomí 
a čtenářské, informační a mediální gra-
motnosti”. realizaci klíčových témat má 
zajistit meziresortní pracovní skupina. 
principy memoranda podporují záměry 
Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 
2030+. proč nejsou muzea a galerie jme-
nována samostatně jako zásadní součást 
systému dalšího vzdělávání společně 
s knihovnami není zřejmé (při přípravě 
původního znění dokumentu v  rámci 
uZs Čr na tuto skutečnost AMG zá-
stupce Mk Čr a MšMt Čr upozornila). 
V memorandu se objevuje také bod týka-
jící se vytvoření podmínek pro dostupné 
využívání programové nabídky kulturních 
a paměťových institucí dětmi, studenty 
a pedagogy, kde se hovoří o jejich volném 
zpřístupnění (problematika volných vstu-
pů). phdr. jana hutníková dále informo-
vala o zakončení malých revizí rVp, kde 
MšMt Čr navrhuje snížení hodinových 
dotací v rámci přírodovědných, spole-
čenskovědních a humanitních předmětů 
a o chystané velké revizi rVp.

Ve dnech 14.–16. prosince 2021 
proběhne online Generální shromáždění 
Modrého štítu, v rámci něhož bude při-
pomenuto 25. výročí založení této mezi-
národní organizace. tématu „Kulturního 

dědictví v krizových situacích” se bude 
věnovat Věstník AMG č. 5/2021, který 
je připravován ve spolupráci s Českým 
komitétem Modrého štítu. Akce se měla 
uskutečnit ve dnech 1.–3. září 2021 
v uměleckoprůmyslovém museu v praze, 
ale z důvodu přetrvávajícího šíření nákazy 
covid-19 byla opět zrušena.

Ve školním roce 2021/2022 bu-
dou přednášky v základním kursu Školy 
muzejní propedeutiky probíhat ve dvou 
paralelních třídách (XIX. a XX. ročník 
zároveň; v každém je přihlášeno 41 frek-
ventantů). Informace o studiu a k zahá-
jení výuky v ntM (dne 22. září, resp. 
6. října 2021) jsou k dispozici na webu 
AMG. dne 8. září 2021 proběhlo na se-
kretariátu AMG setkání lektorů ŠMP. na 
programu jednání bylo zejména zhodno-
cení 20 let trvání kursů, příprava možné 
reedice skript základního kursu, a s tím 
související možnost aktualizace předná-
šek či lektorského sboru pro další období.

Společné výjezdní zasedání aMG 
a Čv ICoM se uskutečnilo dne 15. září 
2021 v Muzeu umění olomouc. na pro-
gramu jednání byly tyto body: XIII. sněm 
AMG a příprava Generální konference 
IcoM v roce 2022, muzejní legislati-
va a další koncepční materiály (zákon 
o muzeích, Koncepce rozvoje muzejnictví, 
Státní kulturní politika, Strategie digi-
talizace kulturního obsahu, zvyšování 
kvalifikace pracovníků muzeí, změny rVp 
a memorandum Mk Čr a MšMt Čr, 
památkový zákon a problematika de-
tektorářů (prosba AMG na spolupráci 
ČV IcoM při zjištění zkušeností ze za-
hraničí), Národní soutěž muzeí Gloria 
musaealis a festival muzejních nocí.

dne 9. září 2021 proběhlo v prosto-
rách zámku ve Vsetíně zasedání Zlínské 
krajské sekce aMG za účasti ministra 
kultury phdr. Lubomíra Zaorálka. jed-
nání byla přítomna i předsedkyně AMG 
a zástupce ČV IcoM, dále radní pro kul-
turu Zlínského kraje a místostarostové 
pro kultury za Vsetín, Valašské Meziříčí 
a rožnov pod radhoštěm. na programu 
setkání byly tyto body: Koncepce rozvoje 
muzejnictví, zákon o muzeích, dotační 
politika Mk Čr a problémy financování 

výzkumu v muzeích, postavení muzejní 
edukace.

Xiii. sněm aMG
Mgr. Irena chovančíková a Anna komár-
ková, BBus (hons), seznámily s průbě-
hem příprav XIII. Sněmu aMG. shro-
máždění členů AMG proběhne ve dnech 
24.–25. listopadu 2021 v prostorách 
univerzitního kina Scala, večerní spo-
lečenské setkání se pak uskuteční dne 
24. listopadu 2021 v Místodržitelském 
paláci Moravské galerie v Brně. Změnu 
místa konání si vyžádala probíhající re-
konstrukce Moravské zemské knihovny. 
Členům AMG, resp. zástupcům krajských 
sekcí a komisí AMG, byl již v říjnu 2020 
zaslán dopis s žádostí o spolupráci při 
přípravě podkladů pro jednání sněmu 
AMG (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). do 31. října 2021 
je možné zasílat připomínky a návrhy do 
Strategických cílů AMG. Program zase-
dání byl s ohledem na nutnost vyklidit 
prostory kina do 17.00 hodin sestaven 
takto: 1. den – začátek jednání v 10.00 
hodin; Slavnostní zahájení – předsed-
kyně AMG, zdravice hostů, předání pa-
mětních listů kolegyním a kolegům jako 
poděkování za dlouholetý přínos AMG. 
odpolední jednací blok – volba mandá-
tové, návrhové a volební komise; Zpráva 
o činnosti AMG v letech 2019–2021 
(Mgr. Irena chovančíková); Zpráva o hos-
podaření AMG v období 2019–2021 
(phdr. radka křížková Červená); Odvo-
lávání členů proti rozhodnutím orgánů 
AMG a další důležité otázky týkající se 
činnosti AMG (phdr. jana hutníková); 
Strategické cíle a hlavní linie činnos-
ti AMG v období 2022–2024 (phdr. 
Zdeněk kuchyňka). V Místodržitelském 
paláci Moravské galerie v Brně bude od 
18.00 hodin následovat setkání Exeku-
tivy aMG se zástupci ZMS. pro účast-
níky sněmu AMG budou umožněny volné 
prohlídky stálých expozic a právě probí-
hajících výstav MG a od 19.30 hodin se 
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bude v Barokním sále konat společenský 
večer; 2. den – proběhnou volby do 
orgánů aMG. V rámci programu by se 
měla uskutečnit i prezentace Generální 
konference ICoM. registrační poplatek 
účastníka sněmu AMG byl stanoven ve 
výši 400 kč, ze kterého se částečně po-
kryje organizační zajištění akce; zbytek 
nákladů by mělo pokrýt partnerství firem, 
které se chtějí v rámci sněmu AMG pre-
zentovat. na základě Gdpr nelze v rámci 
plné moci pověřeného zaměstnance/zá-
stupce členské instituce AMG požadovat 
číslo občanského průkazu, jako tomu bylo 
v předchozích letech, do formuláře se 
bude tedy uvádět datum narození a ad-
resa trvalého bydliště. AMG požádala 
o záštitu nad konáním sněmu hejtmana 
jihomoravského kraje Mgr. jana Groli-
cha, primátorku statutárního města Brna 
judr. Markétu Vaňkovou, rektora Ma-
sarykovy univerzity prof. Mudr. Martina 
Bareše, ph.d., a ministra kultury phdr. 
Lubomíra Zaorálka. pandemie ukázala 
na potřebu upravit Stanovy AMG tak, 
aby bylo možné v případě mimořádné 
situace realizovat jednání orgánů AMG 
per rollam. exekutiva také představila 
Kandidátní listinu pro volby do funkcí 
v Exekutivě a Revizní komisi AMG pro 
období 2022–2024 a navrhla: Mgr. Irenu 
chovančíkovou (Masarykovo muzeum 
v hodoníně) na předsedkyni AMG, phdr. 
janu hutníkovou (Muzeum Českého 
lesa v tachově) na I. místopředsedkyni 
AMG, Ing. richarda M. sichu (Muze-
um čs. opevnění z let 1935–1938 pě-
chotní srub k-s 14 „u cihelny” králíky) 
jako II. místopředsedu AMG, na členy 
exekutivy AMG – Mgr. jakuba smrčku, 
th.d. (husitské muzeum v táboře), phdr. 
radku křížkovou Červenou (Muzeum již-
ního plzeňska v Blocicích), Mgr. Václava 
houfka (Muzeum města Ústí nad Labem) 
a Mgr. jiřího ornu (Západočeské mu-
zeum v plzni); do revizní komise AMG 
Mgr. Magdalenu elznicovou Mikesko-
vou, dis. (Muzeum t. G. M. rakovník) 
do funkce předsedkyně, za členy komise 
– Ing. Vladimíru durajkovou (jihomo-
ravské muzeum ve Znojmě) a Mgr. jiřího 
střechu (poštovní muzeum). sekretariát 

AMG dále obdržel návrhy od komise re-
gionální historie Moravy a slezska AMG, 
která podpořila Mgr. Irenu chovančíkovou 
na post předsedkyně AMG; od komise 
historiků AMG, kteří do exekutivy AMG 
nominují Mgr. petra chlebce (Muzeum 
novojičínska – památník j. A. komenské-
ho ve fulneku), Mgr. Moniku Mikuláško-
vou (Muzeum Brněnska) a Mgr. jakuba 
smrčku, th.d., a z Muzea skla a bižuterie 
v jablonci nad nisou, které navrhuje za 
členku exekutivy AMG svoji pracovnici 
phdr. kateřinu noru novákovou, ph.d. 
na sněmu AMG by se měla odsouhlasit 
i změna členských průkazů (nová emise, 
již sedmá). Členské průkazky by tak moh-
ly být do muzeí a galerií distribuovány již 
na začátku roku 2022. na programu jed-
nání bude i vytvoření jednotného vizuál-
ního stylu aMG a jeho užití jednotlivými 
orgány AMG (týká se především komisí) 
a případná příprava loga k registraci na 
Úřadu průmyslového vlastnictví.

Plán činnosti a rozpočtu aMG
phdr. jana hutníková představila členům 
senátu AMG návrh Plánu činnosti a roz-
počtu aMG na rok 2022, které budou ve 
své konečné podobě projednávány jako 
vždy až na jaře příštího roku, poté co bude 
známa výše přidělených dotací. Materiály 
jsou důležité kvůli podání jednotlivých 
žádostí o podporu (Mk Čr, hMp). ko-
mise AMG měly dodat podklady na Pro-
jekty pro přidělení finančního příspěvku 
z rozpočtu AMG na rok 2022 do 15. září 
2021. předsedům komisí byly zaslány 
pokyny k vyúčtování příspěvků přidě-
lených v roce 2021. stejně jako v roce 
2019 a 2020 je i letos nutné odevzdat 
vyúčtování dotací Mk Čr do 31. prosin-
ce 2021 (vč. výkazu zisku a ztrát, což 
znamená zpracovat ke dni 31. prosin-
ce 2021 kompletní závěrku účetnictví 
AMG). předložené dokumenty byly poté 
jednomyslně schváleny.

legislativa
phdr. Zdeněk kuchyňka informoval o ak- 
tuálních otázkách v oblasti muzejní le-
gislativy. od minulého jednání senátu 
AMG konaného per rollam obdržela AMG 

prostřednictvím uZs Čr k připomínko-
vání více než dvě desítky návrhů nových 
právních předpisů, nebo jejich změn. exe-
kutiva AMG se samozřejmě vyjádřila jen 
k těm, které se týkají přímo, či nepřímo 
činnosti muzeí a galerií. 

AMG připomínkovala návrh novely 
nařízení vlády ČR č. 567/2006 Sb., 
o minimální mzdě, o nejnižších úrovních 
zaručené mzdy, o vymezení ztíženého 
pracovního prostředí a o výši příplatku 
ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním 
prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
stanovisko AMG bylo k návrhu zamítavé, 
resp. k problematice mezd a platů AMG 
vždycky uplatňuje stejnou připomínku, 
a to že minimální mzda ani zaručený plat 
stále nekorespondují s přílohou č. 1 na-
řízení vlády č. 341/2017 sb. neustálé 
dorovnávání do zaručeného platu vede 
v rozpočtových a příspěvkových orga-
nizacích k nivelizaci platů, protože za-
městnavatel kvůli tomuto doplácení nemá 
v rozpočtu dostatek finančních prostřed-
ků na nadtarifní složky platu, což se týká 
následně všech zaměstnanců. proto 
AMG opakovaně požaduje, aby v případě 
zvyšování minimální mzdy a zaručené-
ho platu byla zároveň změněna příloha 
č. 1 (případně i další přílohy) nařízení 
vlády č. 341/2017 sb. tak, aby v plato-
vých třídách byl 1. platový stupeň roven 
příslušnému zaručenému platu. jedná se 
o dlouhodobě neřešený problém, na který 
AMG stále upozorňuje.

exekutiva AMG v této fázi příprav 
neuplatnila námitky k „Implementač-
ním plánům programu Digitální Čes-
ko”. V materiálu se počítá s Mk Čr, tedy 
i s dalšími souvisejícími úřady a institu-
cemi spadajícími do jeho kompetence. 
totéž se bude týkat i orgánů samosprávy, 
které jsou zřizovateli některých kultur-
ních institucí. obsahově musí být vždy 
zohledněn eGovernment. V oblasti ky-
bernetické bezpečnosti AMG apelovala 
na nutnost centrálně a systémově řešit 
problém s potenciálními kybernetickými 
útoky a hrozbami, jejichž cílem mohou 
být i muzea a galerie. program má zajistit 
předpoklady dlouhodobé prosperity Čr 
v prostředí probíhající digitální revoluce. 
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spolu s implementačními plány byl před-
ložen i „Prováděcí dokument programu 
Digitální Česko pro čerpání prostředků 
z IROP v období 2021–2027”.

dne 24. června 2021 se konala val-
ná hromada uZS ČR. prezidentem unie 
byl znovu zvolen Ing. jiří horecký, ph.d., 
MBA. dne 21. září 2021 se uskutečnila 
konference na téma „Kultura 2022“, 
kterou každoročně pořádá uZs Čr. hlav-
ními tématy se staly tyto okruhy: Kultura 
a odměňování pracovníků v kultuře; Byla 
léta 2018 až 2021 dobou kulturní?; Živá 
kultura v roce 2022; Kulturní dědictví 
v roce 2022. součástí programu byla 
i moderovaná diskuse s názvem „Kam 
směřuje česká kultura pohledem parla-
mentních politických stran a koalic před 
sněmovními volbami 2021?” o jednání 
informovali zástupci AMG na této kon-
ferenci phdr. Zdeněk kuchyňka a Ing. 
richard M. sicha.

Z důvodu šíření nákazy covid-19 by- 
la řada jednání k legislativním otázkám 
i v první polovině roku 2021 odložena. 
AMG se bude snažit o oživení a realizaci 
setkání hned v několika oblastech, a to 
v souvislosti s přípravou zákona o mu-
zeích a novelizací muzejní legislativy 
(problematika inventarizací), registrací 
a akreditací muzeí a galerií, o návrhu 
Koncepce rozvoje muzejnictví v ČR na 
léta 2021–2025 a dalších strategic-
kých materiálů Mk Čr navázaných na 
Státní kulturní politiku 2021–2025+ 
(Integrovaná strategie podpory kultury 
v ČR od roku 2021, Strategie digitaliza-
ce kulturního obsahu ČR od roku 2021, 
Koncepce podpory umění v ČR od roku 
2021, Koncepce památkové péče od roku 
2021, Koncepce účinnější péče o tradič-
ní lidovou kulturu v ČR od roku 2021), 
se vzděláváním pracovníků muzejních 
institucí a jejich odměňováním (vytvo-
ření pracovní skupiny Mk Čr), připra-
vovanou revizí rVp, a s tím související 
nabídkou edukačních aktivit v muzeích 
a galeriích, digitalizací a evidencí sbírek 
(systémové řešení této oblasti) a dalšími 
aktuálními problémy oboru (personální 
situace soM Mk Čr, účtování o sbír-
kových předmětech). V této souvislosti 

požádala exekutiva AMG o setkání s ná-
městkem ministra kultury Ing. vlas-
tislavem ourodou, Ph.D., ještě před 
konáním XIII. sněmu AMG. Vytvoření 
návrhu Koncepce rozvoje muzejnictví, 
resp. dalších strategických dokumentů 
Mk Čr je dle všeho vázáno na schválení 
Státní kulturní politiky, přičemž AMG 
připomínkovala materiál znovu v červnu 
2021 přes uZs Čr.

předsedkyně AMG vznesla také do-
taz na Mk Čr ohledně jednání pracovní 
skupiny pro přípravu nové muzejní le-
gislativy (znovu určení termínu worksho-
pu). na základě zaslaných materiálů měl 
soM Mk Čr zpracovat souhrnný doku-
ment a následně jej poskytnout členům 
poradního orgánu k prostudování. pří-
spěvky za AMG byly zástupcům minis-
terstva předány (phdr. Zdeněk kuchyň-
ka s názvem „Proč potřebujeme zákon 
o muzeích a galeriích?”, phdr. Luděk 
Beneš na téma „Oblasti činností muzeí 
a galerií, které nejsou v tuto chvíli le-
gislativně podchyceny”, phdr. františek 
šebek s názvem „Registrace a akreditace 
muzeí”). slíbený podklad Mk Čr neza-
slalo, a proto bylo domluveno, že články 
za AMG budou postupně publikovány ve 
Věstníku AMG.

AMG byla požádána vedoucím soM 
Mk Čr phdr. janem holovským, ph.d., 
o spolupráci při rozeslání výzvy určené 
vlastníkům dosud nezapsaných mu-
zejních sbírek do CES. Většina sbírek 
muzejní povahy ve vlastnictví Čr a Úsc 
měla být do evidence státu zapsána 
do dvou let po nabytí účinnosti zákona 
č. 122/2000 sb., tj. v roce 2002. někte-
rá města a obce to však zatím neučinila. 

samostatné oddělení muzeí požá-
dalo AMG také o zpracování stanoviska 
k novelizaci profese Muzejní edukátor 
definované v  národní soustavě kvali-
fikací (nsk). spolu s MZM připravilo 
ministerstvo k návrhu změny standardu 
připomínky, ke kterým obdrželo kritickou 
reakci navrhovatelů (nM, ntM, nZM). 
pro následné jednání s národním peda-
gogickým institutem potřebuje Mk Čr 
vyjádření k předloženým materiálům 
nejpozději do 30. září 2021. sekretariát 

AMG se obrátil na členy senátu AMG 
a zejména na zástupce komise pro prá-
ci s veřejností a muzejní pedagogiku 
AMG s prosbou o podklady. exekutiva 
AMG považuje za nešťastné, že reforma 
definice nebyla projednána s širší od-
bornou veřejností a do její aktualizace 
nebyli zapojeni i tvůrci její původní verze. 
konsensus napříč profesními skupinami 
i souvisejícími obory je přitom zásadní. 
AMG proto nabídne Mk Čr účast svých 
zástupců na potřebných jednáních.

dne 6. září 2021 se uskutečnilo další 
online setkání koalice mezioborových 
pedagogických asociací a skupin koM-
PaS. Zastupováním AMG v této platformě 
jsou pověřeny Mgr. Irena chovančíková 
a předsedkyně komise pro pr a muzejní 
pedagogiku AMG Mgr. Lucie jagošová, 
dis. jednání se zúčastnila i phdr. jana 
hutníková, která je členkou meziresortní 
skupiny Mk Čr a MšMt Čr. AMG se 
k aktivitám vyjadřujícím se k připravované 
revizi rVp pro Zš a s tím spojenou reduk-
cí výuky v rámci přírodovědných, spole-
čenskovědních a humanitních předmětů 
připojila v červnu 2021. jelikož se má 
změna významnou měrou dotknout i ne-
formálního vzdělávání v muzeích a gale-
riích, zpracovala AMG stanovisko k dané 
problematice. Malá revize rVp je de fac-
to hotová, k velké revizi byl zprovozněn 
diskusní web. koMpAs má nově svého 
zástupce v odborném panelu MšMt Čr, 
který se přípravou revizí zabývá, nomino-
vat je možné ještě dva zástupce koalice. 
koMpAs také připravil k hlavním okru-
hům neformálního vzdělávání tiskovou 
zprávu s upozorněním na problematiku 
změn v oblasti kultury. 

Ve Věstníku AMG vyšly v rámci rubri-
ky Právní poradna AMG ve sledovaném 
období tyto články: „Sebezaměstnává-
ní ředitelů příspěvkových organizací” 
(č. 3/2021, s. 17–18) a „Právní úskalí 
práce z domova” (č. 4/2021, s. 22–23). 
přílohou druhého příspěvku je i vzorová 
dohoda o práci z domova ve formě do-
datku k pracovní smlouvě, která je zve-
řejněna na webových stránkách AMG 
pod záložkou Právní poradna AMG. Zde 
lze najít i všechny ostatní publikované 
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texty, vč. vzorové dokumentace (celkem 
13), vznikající na základě memoranda 
o vzájemné spolupráci mezi AMG a Legal 
partners, advokátní kanceláří, s. r. o.

Mediální kampaně aMG
Mgr. Irena chovančíková seznámila s dů-
ležitými daty mediálních kampaní aMG. 
XVII. ročník Festivalu muzejních nocí 
probíhal ve dnech 18. června až 19. září 
2021 (některé instituce pořádají své akce 
až do 28. října 2021). Letos se festiva-
lu zúčastnilo 350 institucí a 103 měst. 
Slavnostní zahájení XvIII. ročníku by 
se mělo uskutečnit v pátek 20. května 
2022. posledním krajem, kde se akce 
ještě nekonala, je kraj olomoucký. Místo 
konání nZ fMn 2022 se ale bude muset 
v souvislosti s probíhajícími rekonstrukce-
mi ve statutárním městě olomouci ještě 
změnit.

pandemické krizi navzdory se XIX. roč- 
níku Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis zúčastnilo 56 muzeí a gale-
rií s 98 projekty, což byl druhý nejvyšší 
počet v její historii. slavnostní vyhlášení 
výsledků proběhlo ve čtvrtek 17. června 
2021 ve smetanově síni obecního domu. 
ceremoniál byl v reálném čase streamo-
ván na sociálních sítích AMG. hlavním 
mediálním partnerem akce se již potřetí 
stala Čt, jež prezentaci soutěže posílila 
kromě iVysílání.cz nově i na kanálech 
Čt 1, Čt 2, Čt 3, Čt 24 a Čt art (ve 
dnech 14. června až 4. července 2021 
vidělo upoutávku na předávání Cen Gloria 
musaealis za rok 2020 celkem 775.991 
diváků; v iVysílání.cz zaznamenal spot 
ve dnech 31. května – 17. června 2021 
celkem 12.300 zhlédnutí). od 1. ledna 
2021 probíhá jubilejní XX. ročník sou-
těže (přihlášeno je zatím 6 projektů). 
slavnostní vyhlášení výsledků se bude 

konat ve čtvrtek 19. května 2022 ve 
smetanově síni obecního domu. dne 
23. září 2021 se uskuteční setkání čest-
ného výboru soutěže v prostorách histo-
rické cukrárny obecního domu. Muzea 
byla vyzvána k zapojení se do soutěže se 
svými projekty.

kampaň Muzea a 20. století na 
téma „Střetávání totalit s demokracií” 
probíhá během celého roku 2021. na 
webu http://www.muzea20stoleti.cz je 
možné přihlašovat aktivity spojené s vý-
ročími: 1921–1941– 1951–1971, atp. 
V roce 2022 by měl tento cyklus reflek-
tovat problematiku lidských práv a bude 
vyhlášen pod názvem „Muzea a lidská 
práva: 45 let Charty ´77”. V rámci pro-
jektu se dá upozornit i na další výročí 
(např. atentát na r. heydricha, vyhlazení 
obcí Lidice a Ležáky, rozdělení Čsfr).

stav a změny členské základny
Za řádné členy AMG byly přijaty tyto 
instituce: památník Zámeček pardubi-
ce, p. o., hornicko-historický spolek Zá-
padočeských uhelných dolů a Muzeum 
šlapacích autíček. Za individuální členy 
AMG byli přijati: Mgr. pavlína koubová, 
Bc. Anna triščová, Ing. Iveta pelikánová, 
ph.d., a phdr. Zuzana Bláhová, ph.d. 
přihláška phdr. jitky Gelnarové, ph.d. 
byla odložena na příští zasedání sená-
tu AMG. Členství v AMG ukončily dvě 
individuální členky: phdr. Marie šedá 
a Bc. Lada nečasová.

Různé
Ing. richard M. sicha informoval o ak-
tuálním stavu Národní platformy pro 
elektronickou správu a evidenci mu-
zejních sbírek a agend. projekt eLVIs 
byl bez náhrady ukončen, pokračovat 
bude deMus. nově je ze strany Mk Čr 

uvažováno o zapojení dané problematiky 
do Národního plánu obnovy. AMG i na-
dále upozorňuje na potřebu systémového 
řešení digitalizace za celý obor muzejnic-
tví (chybí strategie, terminologie, tezaury, 
atd.) každá instituce (zřizovatel) si to 
dělá po svém, což je z hlediska ochrany 
sbírek nežádoucí. AMG proto navrhla se-
stavit poradní orgán Mk Čr, který by se 
definováním potřeb muzejních institucí 
zabýval.

připomenuta byla statistika muzeí 
a zásadní přínos phdr. františka šebka 
v této oblasti. exekutiva AMG vyzvala 
případné zájemce o spolupráci a zapojení 
se do činnosti pracovní skupiny AMG pro 
muzejní statistiku.

Ing. jindřiška drozenová za komisi 
konzervátorů-restaurátorů AMG upozor-
nila na komplikace spojené s najímáním 
některých externích dodavatelů, kdy 
může dojít při zásahu k nenávratnému 
poškození sbírkového předmětu. Zdů-
raznila potřebu důkladného prostudování 
předloženého záměru, aby byl v souladu 
s novými postupy. phdr. Zdeněk kuchyň-
ka v této souvislosti zmínil, že velikým 
problémem je, že Ministerstvo kultury 
neodebírá licence za nekvalitně odve-
denou práci.

phdr. štěpánka Běhalová, ph.d., 
informovala o konání 45. semináře kni-
hovnické komise AMG ve dnech 21.–22. 
září 2021 v táboře.

předsedkyně AMG na závěr jedná-
ní poděkovala všem členům exekutivy 
a senátu AMG za jejich činnost a znovu 
všechny přítomné pozvala na XIII. sněm 
AMG do Brna.

Zapsaly: 
MonIka BEnČová

anna koMáRková
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ZápIs Ze ZAsedání senátu AMG

usnesení mimořádného senátu aMG  
ze dne 23. září 2021

senát aMG schválil:
1. Zahájení jednání senátu AMG před uplynutím doby určené ve stanovách AMG v okamžiku naplnění příslušného počtu 

členů s hlasem rozhodovacím (pro 25, proti 0, zdrželi se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: phdr. jana hutníková, Anna komárková, BBus (hons), Mgr. Monika Benčová (pro 27, proti 

0, zdrželi se 0).
3. návrhovou komisi ve složení: rndr. et Mgr. Miroslava šandová, phdr. Zita suchánková, rndr. Blanka šreinová (pro 28, 

proti 0, zdrželi se 0).
4. program jednání senátu AMG dle předloženého návrhu (pro 28, proti 0, zdrželi se 0).
5. návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2022 (pro 33, proti 0, zdrželi se 0).
6. přijetí nových řádných členů AMG: památník Zámeček pardubice, příspěvková organizace (pro 31, proti 0, zdrželi se 2), 

hornicko-historický spolek Západočeských uhelných dolů (pro 29, proti 0, zdrželi se 3), Muzeum šlapacích autíček (pro 33, 
proti 0, zdrželi se 1).

7. přijetí nových individuálních členů AMG: Mgr. pavlína koubová (pro 30, proti 0, zdrželi se 1), Bc. Anna triščová (pro 32, 
proti 0, zdrželi se 0), Ing. Iveta pelikánová, ph.d. (pro 25, proti 0, zdrželi se 7), phdr. Zuzana Bláhová, ph.d. (pro 33, proti 
0, zdrželi se 0).

senát aMG bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti exekutivy AMG od zasedání senátu AMG konaného per rollam ve dnech 11.–25. června 2021.
2. Zprávu o přípravě XIII. sněmu AMG ve dnech 24.–25. listopadu 2011 v Brně.
3. Aktuální informace z oblasti legislativy.
4. Zprávu o mediálních kampaních AMG v roce 2021 a 2022.
5. ukončení individuálního členství AMG: phdr. Marie šedá, Bc. Lada nečasová.

senát aMG odložil:
1. Žádost phdr. jitky Gelnarové, ph.d., o individuální členství v AMG.

Zapsaly: MIRoSlava ŠanDová, Blanka ŠREInová, ZIta SuCHánková

Gratulujeme Štěpánce běhalové
Medaili Zdeňka václava tobolky, kterou společně udělují sdružení knihoven Čr 
a nadace knihoven, získala v roce 2021 za významný přínos k rozvoji českého 
knihovnictví předsedkyně knihovnické komise AMG PhDr. Štěpánka Běhalová, 
Ph.D. toto ocenění si přebírají osobnosti, jejichž činnost představuje zásadní 
vklad v oblasti kulturní, vzdělávací a komunitní role knihoven. 

V Muzeu jindřichohradecka působí štěpánka Běhalová jako kurátorka 
sbírky rukopisů, starých tisků a Landfrasovy tiskárny. kromě toho, že se věnuje 
organizování konferencí a pořádání výstav, publikuje odborné texty věnované 
problematice knižní kultury 19. století. Mimořádné jsou její aktivity v Ústřední 
knihovnické radě Čr, jakož i činnost v knihovnické komisi AMG, která se pod 
jejím vedením změnila ve funkční platformu pro řešení aktuálních otázek a pro-
blémů. jako předsedkyně zastupuje knihovny muzeí a galerií na celostátní úrovni 
a prosazuje zde jejich zájmy. kromě toho se podílí a podporuje spolupráci mezi 
knihovnami a dalšími paměťovými institucemi. V současnosti patří k nejvýznam-
nějším osobnostem českého muzejního knihovnictví.
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Phdr. Jarmila 
Okrouhlíková

dne 8. října 2021 oslavila významné 
životní jubileum phdr. jarmila okrouhlí-
ková. její kariéra je spojena s knihovnou 
upM, kde pracovala od roku 1963, při-
čemž v roce 1991 se stala její ředitelkou. 
Za svou činnost, která přispěla k rozvo-
ji českého knihovnictví získala Medaili 
Zdeňka Václava tobolky a v roce 2021 
také cenu českých knihovníků. dlouhole-
té členky Ústřední knihovnické rady Čr, 
skIp a v neposlední řadě po mnoho let 
i předsedkyně knihovnické komise AMG 
(2001–2010) se ptala šárka Bláhová 
z knihovny uMp.

Proč jste se rozhodla studovat po kni-
hovnictví i dějiny umění?
už od mládí mne tento obor zajímal. na-
vštěvovala jsem různé přednášky v Měst-
ské knihovně v praze nebo v Mánesu. 
V době mého studia procházelo vysoko-
školské studium na uk řadou reforem. 

František Frýda 
slaví 75 let

dne 1. září 2021 jsme si připomněli vý-
znamné jubileum phdr. františka frýdy, 
který poprvé od roku 1992 nebude své 
narozeniny slavit jako ředitel Západo-
českého muzea v plzni. I nadále však zů-
stává jeho zaměstnancem, a to ve funkci 
náměstka pro správu sbírek a odbornou 
činnost. jeho zkušenosti a poznatky jsou 
cenné nejen pro mne, ale i pro celou naši 
instituci. když jsem začal shromažďovat 
podklady pro sepsání této personálie, 
ukázalo se, že vzhledem k aktivitám osla-
vence bude nejsložitějším úkolem vejít se 
do domluveného rozsahu textu.

františek frýda nastoupil do ZČM 
v roce 1964 a za těch necelých šedesát 
let se výrazně podílel na utváření sou-
časné podoby muzea. od roku 1970 jako 
vedoucí oddělení starších dějin, v letech 
1989–1991 jako zástupce ředitele 
a v letech 1992–2020 jako ředitel této 
organizace. svým působením bezespo-
ru navázal na odkaz svých předchůdců 
fridolína Macháčka a jindřicha Čadíka. 

jako mladý začínající archeolog se 
Míša, jak ho oslovují přátelé a kolegové, 
zasloužil o rozvoj archeologie mladšího 
středověku v západních Čechách. přede-
vším výzkumy realizované v historickém 
centru plzně ho přivedly k bádání o sklář-
ské produkci českých zemí v období stře-
dověku a časného novověku. nutné je 
zmínit i jeho pedagogickou činnost. na 
katedře archeologie ff ZČu přednášel 
dějiny sklářství a muzeologii, řadu let pů-
sobil též ve Škole muzejní propedeutiky. 

podílel se na realizaci významných vý-
stavních projektů a expozic, prezento-
vaných nejen v prostorách ZČM a jeho 
poboček. Velkou zásluhu má na zdařilém 
průběhu rekonstrukce novorenesanční 
hlavní budovy muzea i úspěšně zvládnuté 
revitalizaci národní kulturní památky Vod-
ní hamr dobřív, za kterou naše instituce 
získala zvláštní ocenění v XIX. ročníku 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. 

dne 17. srpna 2021 byl phdr. franti-
šek frýda oceněn medailí Artis Bohemiae 
Amicis za celoživotní práci a péči o movité 
kulturní bohatství Čr a za dlouhodobé 
šíření dobrého jména české kultury doma 
i v zahraničí.

oslavenci bych rád popřál především 
mnoho zdraví a pevně věřím, že délku 
svého působení v Západočeském muzeu 
v plzni dotáhne minimálně na 60 let!

JIří oRna

František Frýda při archeologickém výzkumu dehtařské pece ve vsi veselá začátkem 
70. let 20. století
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Domníváte se, že se požadavky čtenářů 
časem nějak změnily?
Změnily se velice. dříve si badatel mu-
sel zajít do knihovny, aby si zjistil určité 
údaje, nebo si je ověřil v uměleckohisto-
rických encyklopediích a příručkách, nebo 
v základní odborné literatuře. dnes se 
řada údajů dá zjistit na internetu. navíc 
i čtenářky módních časopisů, které byly 
dříve častými návštěvnicemi naší knihov-
ny, mají dnes k dispozici řadu dostupných 
periodik. Čtenářů ubylo, zůstali zájemci 
o odbornou literaturu nebo badatelé čer-
pající z materiálů, jež nejsou k dispozici 
jinde.

Jak začala spolupráce knihovny uPM 
s dalšími muzejními knihovnami a jaký 
byl její přínos?
tato spolupráce má už bezmála pade-
sátiletou tradici. na počátku 70. let 
20.  století vznikla komise muzejních 
knihovníků při Ústředním muzeologic-
kém kabinetu nM. jedním z prvních členů 
byla i knihovna upM. Ze společenských 
setkání s výměnou zkušeností a s řešením 
společných problémů brzy vznikly pravi-
delné roční  semináře. komise knihovní-
ků se stala v roce 1997 součástí AMG. 
Získala tak pro svou činnost potřebné 
zázemí a podporu. je třeba říci, že je 
jednou z nejpočetnějších a dlouhodo-
bě nejaktivnějších odborných platforem. 
konference, které pořádá, mají vysokou 
návštěvnost, jejich program je zaměřen 
např. na výběr vhodných knihovnických 
programů a práci s nimi, na získávání 
grantů, na budování souborných katalogů 
apod. komise spolupracuje také se skIp. 
přínos je zřejmý, zejména v informovanos-
ti v rámci oboru knihovnictví i možnosti 
nalézání společných řešení.

Jak vnímáte činnost muzejních kniho-
ven v současné době?
Myslím, že jsou stále důležitou součástí 
soustavy knihoven. nadále slouží zpro-
středkování odborné literatury pracov-
níkům muzeí, ale i dalším zájemcům. 
Během jejich dlouhé existence se je-
jich smysl i částečně pozměnil. staly 
se zdrojem badatelských pramenů. Ve 

phdr. eva dittertová vystudovala ff uni-
verzity karlovy, obor archivnictví-dějepis. 
V AMG působila od roku 1999 jako její 
místopředsedkyně, v letech 2006–2012 
pak jako předsedkyně AMG. Činná je 
v komisi muzejního managementu AMG 
a v redakční radě Věstníku AMG. od roku 
2010 je ředitelkou náprstkova muzea 
asijských, afrických a amerických kultur, 
jež je součástí národního muzea. je člen-
kou ediční rady nM a rady pro výstavní 
činnost nM, působí také v redakční radě 
časopisu Práce z dějin Akademie věd. 
profesní život evy ditterové je s muzei 
neodlučně spjat. Zájem o historii pro-
jevovala již na Zš v nepomuku. práci 
pro obor započala v roce 1980 v Muzeu 
severního plzeňska v Blovicích, následo-
valo dvacet let v krajské muzejní institu-
ci v chebu. Významné životní jubileum 
prožila oslavenkyně v čele náprstkova 

Z  původního programu knihovnictví-
-čeština se stalo jednooborové knihov-
nictví na nově zřízeném Institutu osvěty 
a novinářství. proto se několik spolužáků 
rozhodlo studovat dějiny hudby nebo psy-
chologii. já jsem si zvolila dějiny umění. 
studium jsem dokončila už jako pracov-
nice knihovny upM. 

Jak dlouho jste pracovala v uPM? Pro-
měnila se za tu dobu muzejní knihovna?
pracovala jsem zde celý život. V letech 
1963–2017 a další rok na částečný úva-
zek jako důchodkyně. Měla jsem štěstí, že 
jsem mohla uplatnit vše, co jsem vystu-
dovala. Změny, které se knihovny dotkly 
a jež pro její zaměstnance představovaly 
obtíže, byly vždy spojené s rekonstrukce-
mi. poprvé byl stržen strop mezi dvěma 
skladišti určenými pro knihovní fondy 
a byla sem vestavěna čtyřpodlažní kovová 
konstrukce. Zhruba po 10 letech se uká-
zalo, že budovu uměleckoprůmyslového 
musea v praze příliš zatěžuje a odstra-
něný strop bylo nutné obnovit. poslední 
zátěžové období nastalo při generální 
rekonstrukci celého muzea. Vždy musely 
být knihy vystěhovány, ale i v provizorních 
podmínkách knihovna nikdy nepřestala 
sloužit svým čtenářům.

uvažovala jste někdy o práci v  jiné 
knihovně, případně o zcela jiné profesi?
nikdy jsem takto neuvažovala, protože 
v knihovně upM jsem pracovala ráda. 

několik 
otázek pro evu 
dittertovou

svých fondech chovají totiž řadu unikát-
ních materiálů, např. divadelní progra-
my, fotografie, plakáty, textilní vzorníky, 
vzorníky dekorací, školní tabule atd. 
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muzea, kde působí již jedenáctou sezó-
nu. Za redakční radu Věstníku AMG se 
ptala kolegyně a kamarádka phdr. Zita 
suchánková. 

těší tě pořád práce v oboru? Cítíš zod-
povědnost za udržení tradičního vnímá-
ní instituce, ve které působíš, nebo tuto 
starost můžeš ponechat na nejvyšším 
vedení národního muzea?
Muzejní práci dělám celý svůj profesní 
život a je pro mě stále velmi přitažlivá 
a pestrá. Žádný den není stejný. Mám 
to štěstí, že záliba v historii se mi stala 
povoláním. denně se v muzeu odehrávají 
zajímavé a různorodé činnosti. Mohu říct, 
že i po tolika letech mě moje zaměstná-
ní stále baví. přirozeně cítím obrovskou 
zodpovědnost nejen za chod náprstkova 
muzea, jediné instituce v České repub-
lice, která se zabývá mimoevropským 
prostorem, prezentací a interpretací 
jeho hmotné paměti. je to odpovědnost 
směrem k odborné i široké veřejnosti, 
zřizovateli i managmentu instituce. nM 
je ikonou oboru. Vytváří obraz českého 
muzejnictví a zodpovědnost mají tedy 
všichni zaměstnanci. 

Muzejní obcí jsi vnímána jako neúnavná 
propagátorka muzejnictví. Máš nějaký 
návod pro mladé kolegy, jak si udělat 
ze své profese koníčka a neztrácet 
energii?
především je třeba milovat nejen svůj 
obor, ale i prostředí muzea. Muzejní práce 
je běh na dlouhou trať. Vyžaduje trpělivost 
a pokoru, současně obdiv a nadšení k mi-
nulosti. se sbírkami se nelze seznámit 
okamžitě, chvíli to trvá, někdy i několik let. 
Záleží na oboru a jeho zastoupení ve fon-
dech, než nový kurátor pronikne do jejich 
zákoutí, naučí se znát předměty a s nimi 
spojené příběhy, původ a prostředí, odkud 
pocházejí. součástí práce se sbírkou je 
i její prezentace. připravovat přitažlivé 
výstavy, publikovat zajímavé výsledky – 
to nejde hned. Velkým povzbuzením je 
spokojený návštěvník. V národním muzeu 
je třeba přidat i činnost vědeckou. 

jak neztrácet energii? Žiji svým 
zaměstnáním, nerozlišuji limitovanou 
pracovní dobu. Mým koníčkem je vlas-
tivěda, návštěva památek, muzeí a gale-
rií, tam beru elán a inspiraci, také sport 
(golf), psi a příroda. A úžasné profesně 
přátelské spojení „tři Grácie„ (tvoří jej 

helena koenigsmarková, Zuzana str-
nadová a já). společně s mužem také 
hodně cestujeme. to všechno jsou velmi 
silné zdroje nové síly a nadšení pro další 
nápady a chuť věci posunovat dál.

Ještě nás zajímá, co tebe a muzeum 
čeká v nejbližší i vzdálenější budouc-
nosti? na co se těšíš a co sobě i našemu 
oboru chceš popřát? 
náprstkovo muzeum čeká v nejbližších 
5–7 letech revitalizace a stavba nového 
depozitáře v areálu nM v horních počer-
nicích. Aktuálně pracujeme na projek-
tech pro stavební povolení, zabýváme se 
scénáři nových expozic, chystáme dějiny 
náprstkova muzea a ještě několik zajíma-
vých výstav, včetně té o cestovateli emilu 
holubovi. sama sobě a všem blízkým přeji 
zdraví, dobrou mysl a elán. oboru pak 
krásná muzea se zajímavými aktivitami, 
co nejvíce spokojených návštěvníků a ob-
dobí bez pandemických omezení.

evo, přejeme ti spoustu radosti ze živo- 
ta i z práce (což je u tebe hluboce pro-
pojeno) a ať ti ta energie vydrží hodně 
dlouho!

Centrum dialogu
PavEl CIPRIan
MuZeuM MěstA BrnA

ZpráVy

pod názvem Centrum dialogu se skrývá 
nový projekt Muzea města Brna, o jehož 
obsahu více napoví podtitul Záchrana 
a rehabilitace Arnoldovy vily. podporu 
získal z fondů ehp ve výši 38,5 milionu 
kč a bude zrealizován do roku 2024. 
rodinný dům stavitele a projektanta 
josefa Arnolda (24. prosince 1824, In-
golstadt – 12. srpna 1887, Brno) vznikl 
roku 1862 v nově založené vilové kolonii 
v brněnské čtvrti Černá pole, v táhlém 

svahu zvedajícím se nad parkem Lužán-
ky. předcházela mu stavba karla kaisera 
z roku 1860. současně s Arnoldovou 
vilou byl postaven i dům advokáta a v le-
tech 1866–1867 brněnského starosty 
karla Giskry (dnes Ústav geoniky Akade-
mie věd České republiky, v. v. i.), s nímž 
od roku 1863 sousedila dnes již nee-
xistující vila advokátů franze a josefa 
Adamčikových. podle urbanistického 
a snad i architektonického konceptu 
heinricha von ferstela, jednoho z hlav-
ních architektů vídeňské ringstrasse, 
všechny stavby navrhl a provedl josef 
Arnold. 

Manželé Arnoldovi svou vilu v roce 
1883 prodali a poté, co vystřídala ně- 

kolik vlastníků, ji v roce 1909 koupi-
li cecílie a kornelius hože. Manželka 
advokáta a továrníka hože, rozená Löw 
Beerová, byla sestrou Alfréda Löw Bee-
ra, otce Grety tugendhatové. cecíliin 
bratr Alfréd zakoupil roku 1913 velkou 
secesní vilu stojící při okraji lužánecké-
ho parku. Část rozlehlé parcely daroval 
roku 1928 své dceři Gretě, která na ní 
se svým manželem fritzem vystavěla 
světoznámou vilu tugendhat. příslušníci 
jedné rozvětvené rodiny Löw Beerových, 
tugendhatových a hožových tak vlastnili 
a obývali v nejbližším okolí od počátku 
20. století více nemovitostí a do značné 
míry se podíleli na „kultivaci“ této části 
města. 
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ZpráVy

sály pro své aktivity. site-specific pro-
jekty budou připravovány ve spolupráci 
s rezidenčním programem domu umění 
města Brna. navržena je také rehabilitace 
rozsáhlé zahrady, včetně jejího propojení 
s pozemky vily Löw Beer a s možností 
průchodu až k vile tugendhat.

partnery Centra dialogu jsou kromě 
uvedených spolků i Český výbor IcoM, 
Muzeum hl. města prahy s jeho studij-
ním a dokumentačním centrem norbertov 
a národní muzeum umění, architektury 
a designu v oslu. V roce 2022 se usku-
teční mezinárodní sympozium „Arnoldova 
vila : Zrození moderního města a život-
ního stylu dlouhého století“, které se 
stane součástí doprovodného programu 
Generální konference IcoM v praze. 
Ambicí Arnoldovy vily je stát se komu-
nitním centrem, které bude prezentovat 
bohaté kulturní středoevropské dědictví 
na příkladu dějin brněnské architektury 
19. a počátku 20. století.

V letech 1909–1915 nechala ce-
cilie hože svou vilu rozšířit a upravit ve 
stylu art deco s prvky secese. dům měl 
německy mluvící majitele židovského pů-
vodu, a proto byl již v říjnu 1939 zabrán 
gestapem. po válce se dostal pod národ-
ní správu a v roce 1951 bylo rozhodnu-
to o jeho úpravě pro potřeby mateřské 
školy, která jako dětský ústav působila 
v Brně od roku 1881. postupný nárůst 
dětí znamenal převážně utilitární úpravy 
v interiérech. Většina z nich naštěstí ne-
byla trvalého charakteru, naopak nejspíše 
pomohla se zakonzervováním původních 
prvků. školka v prostorách vily fungovala 
do roku 2012. od té doby byla budova 
bez využití a chátrala, přestože ji v roce 
2010 z iniciativy Muzea města Brna pro-
hlásilo Mk Čr kulturní památkou. dnes je 
na seznamu ohrožených památek v Čr. 

po letech nejistot, k jakému účelu by 
měl objekt sloužit, byla přijata myšlenka 
maximálně jej otevřít veřejnosti a vybu-
dovat zde komunitní centrum s širokým 
kulturně vzdělávacím využitím. kore-
spondovalo to i s návrhy muzea, jemuž 
byla v roce 2019 Arnoldova vila svěřena 
k hospodaření a jež na jaře 2021 uspělo 
s žádostí o podporu projektu. jeho cílem 
je primárně záchrana a důsledná obnova 
významné brněnské nemovité kulturní 
památky. po jejím dokončení zde bude 
otevřena stálá expozice zaměřená na dě-
jiny tohoto rodinného domu, jeho majitele 
i autora, druhá část pak připomene histo-
ricko-urbanistické souvislosti první vilové 
kolonie v Brně nad Lužánkami. prezen-
tace bude instalována do dochovaného 
krovu. další, multifunkční místnosti po-
slouží pro kulturně společenské aktivity. 
V hlavních prostorách se počítá s krátko-
dobými výstavami a site-specific projekty. 
do Arnoldovy vily se přemístí studijní 
a dokumentační centrum Vily tugendhat 
a infopoint Brněnského architektonické-
ho manuálu, který se věnuje mapování 
moderní architektury ve městě. obě in-
stituce tak získají důstojné zázemí pro 
badatele i edukační činnost. centrum dia-
logu poskytne prostor i spolkům kulturní 
centrum josefa Arnolda a Meeting Brno, 
které budou využívat jeho multifunkční 

Začátky Věstníku 
aMG
FRantIŠEk ŠEBEk
Čestný ČLen AMG

před třiceti lety, dne 27. září 1991, spat-
řil světlo světa Věstník AMG. Vyšlo jeho 
první číslo, přičemž AMG tehdy existovala 
druhým rokem. její původní název „Aso-
ciace českých, moravských a slezských 
muzeí a galerií“ odrážel složitost jednání 
vedoucích k jejímu založení. po roce se 
ale ukázalo, že dle svých zakládajících 
dokumentů není schopna plnohodnot-
ně fungovat. sněm v červnu 1991 pro-
to rozhodl, že je třeba vytvořit stanovy 
nové. stal jsem se tehdy předsedou AMG 
a s novou exekutivou jsme během horeč-
ných setkání navrhli organizační strukturu 
i dokumenty, které schválila v prosinci 
téhož roku mimořádná valná hromada 
členů AMG. současně se připravoval 

zákon o muzeích (tehdejší naše záměry 
ale neuspěly), zákon o neziskových or-
ganizacích v kultuře, řešily se problémy 
se zabezpečením muzeí proti enormnímu 
nárůstu krádeží a vloupání, diskutovalo se 
o dopadech transformace společnosti na 
muzejní instituce, atd.  

uprostřed těch mnoha aktivit se mi 
zdálo, že AMG chybí informační bulle-
tin, který by zároveň dával prostor pro 
prezentaci členských muzeí a inicioval 
dialog. na zasedání exekutivy začátkem 
září 1991 jsem přednesl návrh, aby se 
začal vydávat Věstník AMG. Můj podnět 
se ale nesetkal s přílišným nadšením. 
prošel jen těsnou většinou a s obavou, 
zda jsme to schopni zvládnout. Vzal 
jsem na sebe funkci redaktora i autora 
větší části článků. Časopis se první rok 
připravoval ve Východočeském muzeu 
v pardubicích, kde jsem řediteloval. tis-
kové předlohy putovaly do Moravského 
zemského muzea, které zajišťovalo tisk 
i distribuci. AMG totiž ještě neměla svůj 
sekretariát a nejnutnější agendu jako 
sponzorský vklad zabezpečovala malou 
částí svého úvazku sekretářka ředitele 
MZM, jímž byl tehdejší člen exekutivy 
jiří pernes. první čísla Věstníku AMG 
v rozsahu 8 stran A4 vycházela nákladem 
500 ks. Ve druhé polovině roku 1992 se 
už naše periodikum vyrábělo i graficky 
upravovalo v Brně. od podzimu 1993 
se stěhoval „sekretariát“ AMG z Brna 
do prahy a s ním i vydávání časopi-
su. s rozrůstajícími činnostmi se totiž 
AMG zmohla na vlastní malou kancelář 
a pracovníka (pracovnici) na čtvrtinový 
a poté poloviční úvazek. 

Věstník AMG vycházel zprvu ne-
pravidelně, obvykle s periodicitou 5 až 
7 čísel ročně. příležitostně nabízel svou 
informační platformu i národnímu výbo-
ru IcoM. neměl suplovat muzeologic-
ké periodikum. předpokládali jsme, že 
takový prostor vznikne jinde, ale zcela 
uspokojivé to dosud není. rozsáhlejší 
odborné tituly – myslím ale, že nedoce-
něné – nacházely po několik let prostor 
v ediční řadě AMG s názvem Muzejní 
obzory. tehdy jsme měli představu, že 
by měla být publikována též domácí 
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i zahraniční muzeologická bibliografie. 
dříve ji připravoval zaniklý Muzeologic-
ký kabinet. Českou produkci po několik 
let shromažďovala knihovna národní-
ho muzea, tři svazky pak vyšly v rámci 
Muzejních obzorů. po čase se na tuto 
aktivitu trochu pozapomnělo. o to důle-
žitější by bylo občasné nastavení zrcadla 
touto formou. oživit projekt mezinárodní 
výběrové bibliografie (mysleli jsme na 
muzeologická pracoviště v Brně) se nám 
bohužel nepodařilo.

Věstník AMG změnil po roce 2000 
několikrát svoji podobu a přes různá 
úskalí se nepřestal vydávat. Vnímám ho 
dnes jako neodmyslitelnou součást života 
AMG i všech českých muzeí. Má také 
nesmírnou cenu dokumentační.

Muzea mají sílu 
měnit svět
FIlIP PEtlIČka
sekretArIát ČV IcoM

zajistí i generální konferenci IcoM v roce 
2022. hybridizace ukázala, že muzea 
jsou schopna se velice dobře adapto-
vat na aktuální situaci, a umožnila také 
mnohonásobně vyšší účast. díky tomu se 
akce zúčastnilo více než 1 000 muzejníků 
z celého světa, celkem 230 z nich pak 
bylo přímo v národním muzeu. stejně tak 
8 z 20 řečníků předneslo své příspěvky ze 
svých domovů v Brazílii, Itálii, kostarice či 
usA. pro srovnání, sympozia v roce 2018 
v japonském kjótu se účastnilo „pouze“ 
200 osob. pražské setkání upozornilo na 
to, jak nesmírně důležitou součástí naší 
práce jsou moderní technologie a jak je 
vhodné je využít k dosažení ještě lepších 
výsledků. 

stěžejním bodem sympozia se sta-
ly příspěvky k jednotlivým blokům při-
pravované generální konference IcoM: 
1. Účel – Muzea a občanská společnost; 
2. Udržitelnost – Muzea a schopnost pře-
konávat krize; 3. Vize – Muzea a vedení; 
4. Doručení – Muzea a nové technologie. 
hned první panel přinesl dvě zajímavé 
přednášky. Marek pokorný ve své úva-
ze „Podobenství o provaze“ popsal stav 
současné společnosti jako celku, nastínil 
pozici muzeí v ní a zamýšlel se nad vzta-
hy, které je nutné nejen opečovávat, ale 
v řadě případů i zcela nově budovat. dopl-
něn byl online prezentací Marcela Arauja 
z Brazílie. právě jihoamerická muzea mají 
velkou tradici komunitní práce a aktivní 
občanské angažovanosti, což je jeden 
z podstatných úkolů moderních institucí. 
V dalším panelu měla americká bioložka 
tomoko steen představit možnosti mu-
zeí, jak přispět k rozvoji enviromentální 
gramotnosti. Bohužel se jí však nepoda-
řilo připojit. V druhé části tematického 
bloku se tomáš sedláček věnoval eko-
nomické udržitelnosti. Marek prokůpek 
z Vše a Maria Vlachou z portugalského 
Acesso cultura představili své výzkumy 
muzejního leadershipu. Maria Vlachou 
zdůraznila, že jedním z nejdůležitějších 
stavebních kamenů muzeí jsou jejich za-
městnanci, a že k fungující organizaci 
vede cesta jedině skrz dobré vztahy, které 
pomáhá navázat právě a jen citlivé vedení 
lidí. nové technologie budou tématem 

i nástrojem generální konference IcoM. 
o tom, že nejsou hrozbou pro tradice, 
ale naopak efektivní cestou, jak je více 
zhodnotit, přednášeli William Lobkowicz 
a catherine devine z Microsoftu.  

Všechny příspěvky odrážely součas-
ný stav naší společnosti a její potřeby, 
a především potenciál muzeí stát se ak-
tivními hybateli v těchto otázkách. upo-
zornily také, kde máme jako muzejnická 
veřejnost své nedostatky. přednášky jsou 
přístupné po zaregistrování na interne-
tových stránkách https://icomprague 
2021.gcon.me.

Mezinárodní sympozium bylo úspěš-
nou ochutnávkou toho, co přinese 26. ge-
nerální konference IcoM. Ze všech reakcí 
je zřejmé, že setkání v praze bude v mno-
ha ohledech přelomové. naším cílem je 
všechna témata přenášet do praxe již na 
samotné konferenci. Vzhledem k tomu, 
že hybridní kongresy jsou teprve na svém 
počátku, bude IcoM praha 2022 jistě 
inspirací i příležitostí pro česká muzea 
postavit se viditelně do čela světového 
dění, kam jistě patří, a to nejen na poli 
péče o kulturní dědictví. Během konfe-
rence byl představen i nový web https://
prague2022.icom.museum, který bude 
poskytovat veškeré aktuální informace.

ZpráVy

hlavním tématem nadcházející 26. ge-
nerální konference IcoM, která se bude 
konat v roce 2022 v České republice, je 
„Síla muzeí”. konferenční bloky skrývající 
se pod tímto názvem byly představeny 
během Mezinárodního sympozia IcoM 
ve dnech 25.–27. srpna 2021 v praze. 
třídenní program zahrnoval slavnostní 
zahájení v rezidenci primátora hl. města 
prahy, jednací den v nové budově národ-
ního muzea a inspekční cestu zástupců 
národních a mezinárodních výborů IcoM 
do kongresového centra praha, upM, 
ŽMp, nG, ntM a nZM.

sympozium, jež se pořádá vždy rok 
před konáním samotné generální kon-
ference, bylo výjimečné hned v něko-
lika ohledech. Vůbec poprvé proběhlo 
v hybridním formátu. Muzejníci mohli být 
přítomni fyzicky v sále nebo se připojili 
online. tento nový model byl umožněn 
díky české kongresové platformě, která 

Adresář muzeí 
a galerií ČR  
na základě Vámi zaslaných pod-
kladů pravidelně aktualizujeme 
Adresář muzeí a galerií ČR na 
webu AMG. Informace v něm 
slouží k propagaci Vaší institu-
ce a motivují k návštěvě Vašeho 
města.

formulář spolu s návodem na 
jeho vyplnění jsou k dispozi-
ci na http://www.cz-museums.
cz. dotazníky, resp. PouZE vý-
čet údajů, které si přejete změ-
nit, zasílejte průběžně během 
celého roku na e-mail: adres@ 
cz-museums.cz.   
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Z ČInnostI AMG

Podoby 
dokumentace 
soudobých dějin 
PEtR CHlEBEC
MuZeuM noVojIČínskA

V pořadí třetí seminář komise muzejních 
historiků AMG uspořádaný ve spoluprá-
ci s technickou univerzitou v Liberci se 
uskutečnil ve dnech 9.–10. září 2021. 
I tentokrát byla součástí programu pro-
hlídka expozic a výstav, konkrétně v se-
veročeském muzeu v Liberci („Liberec 
kontra reichenberg“ a nová expozice 
Liberecké fragmenty). Milými a pouče-
nými průvodci nám byli ředitel muzea jiří 
křížek a kurátoři Luděk Lukuvka a Ivan 
rous. diskuze nad novou podobou a pre-
zentací instituce, stejně jako nad přístupy 
kurátorů se uskutečnila při obědě.

Úvodní slovo a přivítání všech po-
sluchačů a referentů si vzala na starost 
Markéta Lhotová, která zastupovala hos-
titelskou organizaci, společně s druhým 
řečníkem, děkanem fakulty přírodovědně-
-humanitní a pedagogické tuL janem 
pickem. seminář otevřel příspěvkem 
jaroslav pažout. V krátkém exkurzu se 
zaměřil na aktuální přístupy a dotkl se 
zejména těžko definovatelného pojmu 

„soudobé dějiny“, jehož časové i geo-
grafické vymezení se mění dle specifik 
každého regionu. jako další proměnný 
element byl představen sám historik, 
který má pro danou oblast svá vlastní 
kritéria. skupiny badatelů zjednoduše-
ně charakterizoval do dvou frakcí jako 
teoretiky, hledající obecně platné normy, 
a praktiky či pozitivisty, kteří se pohybu-
jí především v pramenech. následující 
přednáška pavla holmana poukázala na 
praktické stránky dokumentace soudo-
bých dějin, jež bývá občas zaměňována 
za sběr artefaktů. dotkl se také nových 
technologií, které přinesly další možnosti 
prezentace dynamického času, a nad-
nesl i několik otázek k  jejich využití. 
V závěru představil metodické příručky, 
mezi nimiž figuroval švédský dokument 
SAMDOK nebo Metodika z roku 1985 
vydaná MZM. druhý blok semináře, za-
měřený více na praxi, zahájil příspěvek 
petra šťovíčka. V něm byly prezentovány 
výsledky šetření aktuálních podob soudo-
bé dokumentace v muzeích jihočeského 
kraje, vč. pojmenování možných příčin 
současných velmi rozdílných přístupů. 
V následné diskuzi byla příznačně tato 
tematika označena jako „pandořina skříň-
ka“ našeho muzejnictví. první jednací den 
byl zakončen přednáškou Markéty Lho-
tové, která vyzdvihla fotografické sbírky 
jako dokumentační materiál, ale také jako 

výpovědní pramen. Z praktického hledis-
ka zde poukázala na metodiky vydané 
npÚ v posledních pěti letech.

diskuze nad seminářem i další čin-
ností komise muzejních historiků AMG se 
přelila do restaurace, kde proběhlo i ple-
nární zasedání. projednávány byly mož-
nosti lepší komunikace mezi členy komise 
a muzejními historiky vůbec, s důrazem 
na možnosti nové komunikační platformy 
pro sdílení dat a materiálů, nebo nové 
uživatelské příručky pro správu a evidenci 
sbírek. řeč byla i o recenzování výstav, 
dalším vzdělávání a plánech do budoucna 
(např. exkurzi do Muzea novojičínska, 
odborném semináři na téma tvorby a hod-
nocení výstavních projektů a expozic).

druhý den semináře byly na pro-
gramu prakticky zaměřené workshopy. 
Účastníci měli vždy na výběr ze dvou 
možností. V prvním bloku představil Mi-
chal kamp svou kronikářskou praxi a roli 
historika jako zúčastněného pozorovatele 
a zapisovatele. poukázal i na další vlivy, 
které obsah kroniky formují a nakládají na 
autora břemeno autocenzury vzhledem 
k významu informací. Michal Červenka 
zase na příkladu ukázal různé rozměry 
práce s pamětníky. Zdůraznil zejména 
provázání teoretické části, kdy dokázal 
skloubit metodiku orální historie s prak-
tickou dokumentací současnosti. pro téma 
dokumentace pandemie využil šimon krý-
sl svých zkušeností ze Zdravotnického 
muzea při národní lékařské knihovně. 
představil chyby i pokroky ve vnímání 
aktuální situace z pohledu regionu, stá-
tu, ale i celosvětových procesů. druhým 
workshopem „jak na sbírkotvorný plán 
pro oblast soudobých dějin?“ prováděly 
Markéta Lhotová s kateřinou hruškovou, 
kdy hravou diskusní formou vyzdvihly pro-
blémy se soudobou dokumentací z pohle-
du regionálního i nadregionálního.

seminář komise muzejních historiků 
AMG byl zhodnocen závěrečným slovem 
organizátorů, řečníků i posluchačů, kteří 
měli možnost vyjádřit se prostřednictvím 
dotazníku. Všem účastníkům děkujeme 
zejména za milé a otevřené diskuze, také 
za nadšení a zájem, stejně jako za kritická 
slova.Workshop Šimona krýsla
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boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Klára Tellnerová / Radek Wohlmuth 8. 7. – 31. 10. 2021
Řekni synagoga 23. 9. 2021 – 18. 4. 2022
Pojďme si hrát 23. 9. 2021 – 18. 4. 2022
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 S21e06: Triglav prosinec 2021 – únor 2022
Cena Jindřicha  
Chalupeckého 2021 24. 9. 2021 – 30. 1. 2022
Rafani – S21e05: Hnutí 24. 9. – 14. 11. 2021
uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Pelcl design 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Lucie Koldová: Lightness 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Irena Armutidisová: Uchvácena  
krajinou 6. 10. 2021 – 2. 1. 2022
Keltové, hvězdy a Brno 9. 11. 2021 – 3. 7. 2022
vzpomínka na Niku  
Bretschneiderovou 11. 11. 2021 – 1. 2. 2022
Stříbrná a zlatá vysočina 30. 11. 2021 – 4. 9. 2022
Pavilon anthropos
Óóó, Indiáni! 18. 6. 2021 – 17. 7. 2022
Muzeum brněnska
vila löw-Beer v Brně
vila Löw-Beer: Internát 26. 5. – 24. 11. 2021
Kulturní dědictví UNeSCo Rakousko:  
Slavní „čeští“ Rakušané 6. 10. – 3. 11. 2021
Muzeum města brna
140 let od zpřístupnění kasemat  
veřejnosti 27. 8. 2020 – 31. 12. 2021
Symboly vládců 11. 2. – 31. 12. 2021
malá území: vladimír Preclík v dialogu se Zdenou Fibichovou, 
evou Kmentovou, olbramem Zoubkem  
a Zdeňkem Šimkem 17. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Hračky na Hradě 25. 11. 2021 – 28. 2. 2022
Muzeum romské kultury
otisk cest: Fotografie  
Claude a marie-José Carret 7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
technické muzeum v brně
minerva (1881–2021) 10. 8. 2021 – 15. 5. 2022
Primky a jiná časoměrná zařízení  
ze sbírky Libora Hovorky 7. 9. 2021 – 22. 2. 2022

bruntál
Muzeum v bruntále
Zámek Bruntál
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

bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky
mimo kruh: výstava 29. mezinárodního sympozia  
keramiky v Bechyni 14. 8. 2021 – 10. 1. 2022
Černobílé: Nic není a přitom je / výběr porcelánu  
a keramiky ze sbírek AJG 14. 8. 2021 – 10. 1. 2022

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
Proměny Březinky 14. 9. – 31. 10. 2021

benátky nad Jizerou
Muzeum benátky nad Jizerou
Pověstné báchorky Benátecka 20. 7. – 31. 10. 2021
Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi  
svoji ruku 5. 8. – 31. 10. 2021
Kněžna sv. Ludmila 6. 9. – 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
Crashtest 11: Na rozhraní 5. 6. – 31. 10. 2021
všednost 5. 6. – 31. 10. 2021
Jaroslav valečka: vzkazky a zločiny 30. 6. – 3. 12. 2021
miroslavo: obrazy 13. 10. 2021 – 3. 1. 2022
všednost Lukáše musila 25. 10. – 31. 10. 2021
Barbar: Homo tempus 11. 11. 2021 – 13. 2. 2022

beroun
Muzeum Českého krasu
mrtví jdou za sluncem 18. 5. – 14. 11. 2021
Střední Čechy, kolébka  
národních patronů 9. 9. – 14. 11. 2021
vánoce na talíři aneb Jídlo  
deseti staletí 25. 11. 2021 – únor 2022

bílovec
Kulturní centrum bílovec
Poklady z půd aneb Střípky  
z dějin Bílovce 21. 6. – 31. 10. 2021

blansko
Muzeum blanenska
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
Pavel Brunclík: diverse 18. 9. – 21. 11. 2021

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
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
Sladké a voňavé vánoce 25. 11. 2021 – 8. 1. 2022
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bučovice
Muzeum bučovice
Kulturní projevy v živočišné říši aneb  
Umí lidoopi kreslit? 4. 8. – 21. 11. 2021
Světec nebo světice, ochránci to světnice:  
Křesťanská ikonografie v lidové tvorbě a podmalby  
Zuzany Čechové-Kadlecové  30. 11. 2021 – 27. 2. 2022

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Klíče, zámky, petlice 4. 5. 2021 – 31. 10. 2021
výstavní síň
Uměleckoprůmyslová akademie Světlá nad Sázavou:  
Bienále 12. 10. – 31. 10. 2021
Alois vraný, malíř čáslavský 9. 11. – 28. 11. 2021
michael Franče: White, black  
and pink 7. 12. – 26. 12. 2021
národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
vynálezy Františka Horského 8. 5. – 31. 10. 2021

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Radnice v Čelákovicích: výstava k 110. výročí  
její dostavby 13. 9. – 22. 11. 2021
oficiální umění a propaganda  
1945–1989 16. 10. 2021 – 30. 1. 2022

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
včela, nositelka života 16. 9. – 7. 11. 2021
50+1 českotřebovská zákoutí 17. 9. – 7. 11. 2021
vánoční výstava 28. 11. 2021 – 2. 1. 2022

České budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Ludmila Padrtová říjen – prosinec 2021
monika Žáková říjen – prosinec 2021
Jindra viková: Hliněná žena 17. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Jihočeské muzeum v Českých budějovicích
Co přinesla dálnice: Archeologické výzkumy  
v trase dálnice d3 v jižních Čechách  
a S10 v Horním Rakousku 11. 5. – 7. 11. 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
vánoce v čokoládě 26. 11. 2021 – 6. 1. 2022
Černý Petr:  
dětské hrací karty 17. 12. 2021 – 18. 9. 2022
výstava loutek 17. 12. 2021 – 18. 9. 2022

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

doksy
Památník Karla hynka Máchy
K. H. mácha: Hrady spatřené 5. 5. – 28. 10. 2021

domažlice
Muzeum Chodska v domažlicích
Galerie Bratří Špillarů
Jiří Slíva: Humor v grafice 16. 11. 2021 – 21. 1. 2022

dvůr Králové nad labem
Městské muzeum ve dvoře Králové nad labem
Bílá místa konce války  
ve dvoře Králové nad Labem:  
výroba a nucené nasazení 17. 9. – 11. 11. 2021
Poezie nitě 26. 9. – 31. 10. 2021

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
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
Fm Salon 2021 16. 9. – 7. 11. 2021
Grafická tvorba Leopolda Parmy 30. 9. – 21. 11. 2021
Smrk 19. 11. 2021 – 23. 1. 2022
objektivem oty Landsbergera 26. 11. 2021 – 30. 1. 2022

havlíčkův brod
Muzeum Vysočiny havlíčkův brod
výstava skla: díla  
a fotografie z česko-rakouského  
sklářského workshopu 4. 9. – 31. 12. 2021
Havlíček v našich životech 15. 10. 2021 – leden 2022

hlinsko v Čechách
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina
Památková rezervace Betlém
vodění Jidáše 15. 6. – 24. 10. 2021

hluboká nad Vltavou
alšova jihočeská galerie
Lubomír Typlt: Tančící pentagon 4. 7. 2021 – 2. 1. 2022
národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Poklad z půdy aneb Fragmenty  
ze života muzea 11. 5. – 31. 10. 2021
Klenoty z ornitologických sbírek 11. 5. – 31. 10. 2021
Rybník, krajina a my v soukolí času 3. 8. 2021 – 2. 1. 2022

hodonín
Masarykovo muzeum v hodoníně
Jak šel život: Zábava  
v prvorepublikovém Hodoníně 17. 9. 2021 – 6. 2. 2022
Sál Evropa
v erbu chryzantémy:  
Japonská císařská dynastie 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



k
a

le
n

d
á

r
iu

m
 v

ýs
ta

v
 

34

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
Jitex: Historie textilního průmyslu  
v Horažďovicích 26. 6. – 12. 11. 2021
Archeologie prostoru: Stavebně-historický průzkum  
šternberského křídla  
horažďovického zámku 26. 6. – 12. 11. 2021
václav Talich: Život a dílo dirigenta 10. 8. – 31. 10. 2021

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
vladimír Houdek: eCHo 17. 9. – 14. 11. 2021
Centrum města

U_mění Hořice 25. 6. 2021 – říjen 2021
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního  
sochařství pod širým nebem – vrch Gotthard
Pavel doskočil: Není pravda,  
že s postupujícím věkem 24. 9. – 31. 10. 2021

hořovice
Muzeum hořovicka
Harmoniky Kebrdle / delicia Hořovice 12. 6. – 31. 10. 2021
vánoční výstava betlémů 27. 11. – 19. 12. 2021

hrabyně
Památník ii. světové války
Čechoslováci u Tobruku ve fotografiích 11. 5. – 30. 11. 2021
Kronika osvobození: ostravsko 1945 11. 5. – 30. 11. 2021
Píkovi: Smutný osud rodiny 11. 5. – 30. 11. 2021
Bitva o Británii 11. 5. – 30. 11. 2021

hradec Králové
Muzeum východních Čech v hradci Králové
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
Chomutov mezi křížem  
a kalichem 16. 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

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
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

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Příběh brouka v ilustraci  
Jana Kobyláka 14. 10. – 21. 11. 2021
vánoční 24. 11. – 22. 12. 2021

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zmizelý Hrubý Jeseník 15. 9. 2021 – 2. 1. 2022

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Fotoateliér Podlipný 24. 9. – 7. 11. 2021
vladimír Silovský (1891–1974) 15. 10. – 28. 11. 2021

Jihlava
dům Gustava Mahlera
martin michael Stiltenn: Zlomy 22. 9. – 20. 11. 2021
Soňa Jurkovičová /  
/ Lenka Pavézková 1. 12. 2021 – 29. 1. 2022
Muzeum Vysočiny Jihlava
výstava fotografií Fotoklubu Litovel 14. 9. – 28. 11. 2021
Jihomoravské šibenice 16. 9. – 21. 11. 2021
Trojí život keramiky 1. 11. 2021 – 27. 3. 2022
Krojované panenky 2. 12. 2021 – 9. 1. 2022
Krajka psaná paličkami 2. 12. 2021 – 9. 1. 2022
Photographia Natura 2021 4. 12. 2021 – 6. 2. 2022
Jolana mertová: obrazy a obrázky 21. 9. – 31. 10. 2021
Fotografie z Barrandova 2. 11. – 12. 12. 2021

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Filmové Jílové 5. 6. – 14. 11. 2021
Netopýři v muzeu: Tajemní  
a zranitelní 8. 9. – 31. 10. 2021
Císař se zlatem ve jméně 24. 10. 2021 – 2. 1. 2022
Když pampelišky nekvetly 28. 10. – 21. 11. 2021

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Periodická paměť: 150. výročí týdeníku  
Ohlas od Nežárky 14. 10. 2021 – 6. 1. 2022
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Tradice jedné hranice 11. 5. 2021 – 6. 1. 2022
město Jindřichův Hradec ve sbírkách muzea:  
dolní náměstí, svědek dějin 11. 5. 2021 – 6. 1. 2022
Patrik Proško: Hic et nunc 26. 6. 2021 – 6. 1. 2022
Betlémy Karla Pavlíkovského 27. 11. 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
epifyty: Rostliny vzdušných zahrad 11. 5. – 31. 12. 2021
obraz zemědělství v socialistickém  
realismu 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
Chotkovské loutkové divadlo 1. 8. – 15. 11. 2021
Spagyrie, rostlinná alchymie 1. 8. – 31. 12. 2021
Zázračné divadlo barokního světa 16. 8. 2021 – 5. 5. 2025
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Kámen
hrad Kámen
Půvab a elegance 19. století říjen 2021 – leden 2022

Kamenický Šenov
sklářské muzeum Kamenický Šenov
marián volráb: Sklo a obrazy 12. 9. – 28. 11. 2021
vánoční výstava 5. 12. – 19. 12. 2021

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary Karlovarského kraje
Expoziční budova
Loutky z ateliéru václava Lokvence  
a Antonína Neumayera 15. 9. – 28. 11. 2021

Kladno
sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
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
miloš Kašpar: Šumava  
toulavou botou 21. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Kůň a člověk při práci v lesích  
na Šumavě 21. 10. 2021 – 6. 2. 2022

Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
Sylva Francová: Skupinové izolace 21. 8. – 31. 10. 2021
matka příroda:  
Česko-německé  
komiksové sympozium 29. 8. – 31. 10. 2021
Alena Anderlová: Zpřeházená  
evoluce 29. 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
vladimír Boháč: Z mého kraje 30. 9. – 21. 11. 2021

Králíky
Městské muzeum Králíky
mathias Plűss / Regina Huegli:  
Rozvodí Králického Sněžníku 2. 9. – 31. 10. 2021
Králické betlémy 11. 11. – 31. 12. 2021

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Zmizelé Kralovicko 14. 9. – 31. 12. 2021
Ze starého školního kabinetu 14. 9. – 31. 12. 2021

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Jaroslav Seifert (1901–1986):  
120 let od narození básníka 16. 9. – 6. 11. 2021
vánoce s kouzelnými babičkami  
z Klubu lidové tvorby Praha 25. 11. 2021 – leden 2022

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
václav vaculovič: Znamení na obloze /  
/ Horké poledne 22. 10. 2021 – 27. 1. 2022

Kutná hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Zachráněné poklady barokního  
malířství 18. 6. 2021 – 14. 11. 2021
Co nového v muzeu? 26. 10. – 30. 11. 2021
Bruslení na ledu i parketu 2. 12. 2021 – 9. 1. 2022
kamenný dům
Černé řemeslo: Kováři a zámečníci  
na Kutnohorsku 1. 4. – 28. 11. 2021
tylův památník
Karel Havlíček Borovský 9. 9. – 30. 10. 2021
Galerie středočeského kraje
Gwénaël morice: Férový okruh 18. 7. – 24. 10. 2021
michaela Petrů: Baletka  
s plnovousem 12. 9. 2021 – 30. 1. 2022
Šimon Sýkora: Wasteland 12. 9. 2021 – 30. 1. 2022

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Tužme se! výstava ke 150. výročí založení  
kyjovského Sokola 6. 9. – 24. 10. 2021
miloslav I. Černý: Návrat idiota Iv. 5. 11. – 26. 11. 2021

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Knihaři z Lanškrouna: 30. výročí výuky oboru Knihař  
v Lanškrouně 2. 9. – 14. 11. 2021

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
václav Zoubek / Jindřich Richter:  
Zátiší 16. 9. – 31. 10. 2021
Jan Saudek: Fotografie / obrazy 4. 11. 2021 – 27. 2. 2022

lešná
Zámek a park lešná u Valašského Meziříčí
Adolf Růžička: Návrhy nábytku 11. 5. – 31. 10. 2021
mince a platidla 11. 5. – 31. 10. 2021
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Fotografie hub 5. 10. – 31. 10. 2021
Skleněné vánoce na zámku 28. 11. – 19. 12. 2021

letohrad
Kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
vánoční výstava 28. 11. – 23. 12. 2021

litomyšl
Regionální muzeum v litomyšli
Alois Jirásek, Litomyšl  
a Filosofská historie 22. 8. 2021 – 2. 1. 2022
Lidový nábytek na Litomyšlsku 26. 9. 2021 – únor 2022
Portmoneum – Muzeum Josefa váchala
Recyklace: oldřich Hamera 27. 3. 2021 – 29. 5. 2022

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Z muzejních depozitářů: 130 let činnosti  
muzea 12. 9. – 21. 11. 2021
Betlémy 27. 11. 2021 – 6. 1. 2022

loštice
Památník adolfa Kašpara
Poslední hrnčíři v Lošticích 18. 2. – 21. 11. 2021

louny
Galerie benedikta Rejta v lounech
Krajina +: Historické fotografie krajiny  
Karla Goszlera 26. 6. – 31. 10. 2021
vladislav mirvald 6. 8. – 28. 11. 2021
Oblastní muzeum v lounech
Poslouchejte, co se stalo… aneb Kramářské tisky  
z muzejní sbírky 8. 9. – 31. 10. 2021

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
masky, kostýmy, maškary 7. 10. 2021 – 18. 9. 2022

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

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Jedu v jedu 10. 9. – 31. 10. 2021
vše pro archeologii 5. 10. – 14. 11. 2021
Sociálně preventivní výstava: Šťouchání, škádlení,  
nebo šikana? 12. 10. – 22. 10. 2021
Cesta za zvířátky 12. 10. – 7. 11. 2021
objev krásu starých časů III. 9. 11. – 28. 11. 2021
Advent v proměnách času 19. 11. 2021 – 2. 1. 2022
Tenkrát o vánocích 30. 11. 2021 – 9. 1. 2022

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 sympozium dílna 2021 8. 8. – 30. 10. 2021

Mladá boleslav
Kultura města Mladá boleslav
Městský palác templ
Helena mydlářová / olga Králová: výstava šperků  
a vánočních ozdob 2. 10. – 18. 12. 2021

Muzeum Mladoboleslavska
Staré obrázky boleslavské 29. 1. – 31. 12. 2021
od Bílé hory ke staroměstské exekuci 4. 5. – 31. 12. 2021
Báby pupkořezné 14. 5. – 24. 10. 2021
vězňové se tetelí 29. 6. – 31. 12. 2021
Pracovna václava Klementa 1. 7. – 31. 12. 2021
Automobily Laurin & Klement a Škoda 7. 9. – 31. 12. 2021
letecké muzeum Metoděje vlacha
Králové vzduchu 27. 5. – 31. 12. 2021
ŠKOda Muzeum
120. výročí ŠKodA motosportu 13. 9. 2021 – 20. 3. 2022

Mnichovo hradiště
Muzeum města Mnichovo hradiště
Josef marek: obrazy 4. 9. – 31. 10. 2021

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
25 let paličkované krajky v mohelnici 15. 10. – 3. 11. 2021

napajedla
Muzeum napajedla
dějiny kinematografie: 5 let od rekonstrukce  
Kina Napajedla 23. 9. – 28. 11. 2021

netolice
Muzeum Judr. Otakara Kudrny v netolicích
Helena Šandová: obrázky pro radost 3. 9. – 29. 10. 2021

nové Město na Moravě
horácká galerie v novém Městě na Moravě
František Pillmayer / mirka Špačková:  
výjimečný čas listopad – prosinec 2021
Schovala jsem se za list listopad – prosinec 2021
Čestmír Suška: Sochy pod novoměstskou  
oblohou 28. 5. 2021 – 31. 3. 2022
Zdeněk macháček / miroslav Štolfa 18. 8. – 24. 10. 2021
Ivan Kříž: Konstrukce, skelety,  
barevná geometrie 25. 8. – 24. 10. 2021
horácké muzeum a informační centrum
ochotnická divadla novoměstská 17. 9. – 28. 11. 2021

nové strašecí
Muzeum nové strašecí
Stanislava Perlínová: Tváře 14. 10. – 14. 11. 2021
Jak jsme si hráli 18. 11. 2021 – 9. 1. 2022

nový bor
sklářské muzeum nový bor
International glass symposium  
Nový Bor 2021 4. 10. – 30. 1. 2022

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Acta mythologica: do nitra  
starého světa 30. 4. – 31. 10. 2021
oľga Paštéková: Rotkäppchen 13. 8. – 31. 10. 2021
Acta mythologica: Kvílení aneb  
vlkodlaci v nás 16. 9. 2021 – 2022
30 let CHKo Poodří 23. 9. 2021 – 10. 1. 2022

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
výstava fotografií členů  
fotografické sekce vSmo 20. 8. – 24. 10. 2021
Alfons mucha: Legenda české secese  
v olomouci 3. 9. – 5. 12. 2021
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Jiří Suchý: devadesátka! No a co? 10. 9. – 24. 10. 2021
Tomáš Herynek: Setkávání všední  
i nevšední 17. 9. – 14. 11. 2021
Gregor Johann mendel 13. 10. – 28. 11. 2021
meteorit 5. 11. – 14. 11. 2021
Josef Ignác Sadler: Kristus předávající klíče  
svatému Petrovi 22. 11. 2021 – 9. 1. 2022
Rudolf II. 8. 12. 2021 – 10. 4. 2022

Opava
slezské zemské muzeum
Sady u muzea

osobnosti na jedničku 27. 7. 2021 – 1. 5. 2022
Historická výstavní budova
Ještě jste neviděli… výběr nejvýznamnějších přírůstků  
uměleckohistorické sbírky  
za poslední desetiletí 11. 9. 2021 – 31. 1. 2022
Krajina a lidé 11. 9. – 31. 12. 2021
Zemská obrazárna 11. 9. – 31. 12. 2021
„Staré“ a „nové“ menšiny  
v České republice 11. 9. – 31. 12. 2021
Müllerův dům

od kmenového svazu Holasiců  
až po dělení Slezska 11. 9. – 30. 11. 2021
Památník Petra Bezruče
Literární paměť  
regionu 1918–2018 8. 9. 2021 – 31. 1. 2022

Ostrava
národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů
50 let pivovaru Radegast  
v Nošovicích 18. 9. 2020 – 31. 12. 2021
Jindřich Štreit a lidé v zemědělství 1. 5. – 31. 10. 2021
Agrolesnictví 1. 10. 2021 – 31. 3. 2022
Bez půdy to nepůjde 1. 11. 2021 – 31. 3. 2022

Ostroh
hrad Ostroh (seeberg)
miroslav daňhel: obrazy 1. 9. – 31. 10. 2021

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Těsné formy: Sonda do sbírky  
plastiky 23. 6. – 7. 11. 2021
Akvizice jedné galerie 16. 11. 2021 – 6. 3. 2022
Dům u Jonáše
10 let RurArtmap 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Zdenek Seydl: Abeceda 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Libor Krejcar: Skelety paměti 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
Život ve věčné tmě aneb Po stopách  
slepých brouků 9. 6. – 31. 12. 2021
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák:  
Návrhy a kresby sklářských výtvarníků  
ve stálé expozici S.K.L.e.m. 18. 6. 2021 – 30. 5. 2022
Petr Hora: Sklo 18. 6. 2021 – 2. 1. 2022

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

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Jaroslav Ziegler 1. 12. 2020 – 28. 11. 2021
Pelhřimovští výtečníci 7. 12. 2021 – únor 2022

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
mili Janatková: Hluboko v krajině 1. 10. – 21. 11. 2021
Šárka Kašparová / Zdeněk Slavík: minulost,  
která zůstala vidět 9. 10. – 31. 10. 2021
Umění na kolečkách 21. 10. – 21. 11. 2021
Zaniklý Písek 3. 11. – 31. 12. 2021
vánoce z lípy řezané 27. 11. – 31. 12. 2021
vánoční perníčky Julie Chadimové 28. 11. – 31. 12. 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
B. B. Konečný: Nově ve sbírce galerie 30. 9. – 28. 11. 2021
Josef Sudek / Jakub Špaňhel:  
Zažít zjevení 22. 10. 2021 – 6. 2. 2022
ulice u Zvonu

To nejlepší ze sbírek galerie 8. 10. – 28. 11. 2021
výstavní síň Masné krámy
Aviatika v české vizuální  
kultuře (1783–1957) 16. 7. 2021 – 16. 1. 2022
Západočeské muzeum v Plzni
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
Centrum Bohuslava Martinů
Bydlení na hraně města a krajiny 15. 10. – 14. 11. 2021
Zima napříč výtvarným uměním 14. 11. 2021 – leden 2022
vánoce z depozitáře 14. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Městská galerie
74. umělecký salon v Poličce 18. 9. – 24. 10. 2021

Prace u brna
Památník Mohyla míru
Armáda do kapsy 16. 9. – 5. 12. 2021

Praha
Chvalský zámek
Pohádková země vítězslavy Klimtové 5. 6. – 21. 11. 2021
Museum Kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Svatoslav Böhm: Půdorysy paměti 29. 9. – 5. 12. 2021
Muzeum skla Portheimka
Luba Bakičová / Barbora Štefánková:  
Hra. Hra? Hra! 18. 9. – 5. 12. 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
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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 – 2. 1. 2022
národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác
Ženy, které přemohly muže: eva, Judita, omfalé  
a ostatní 17. 8. – 14. 11. 2021
Šternberský palác
Falza? Falza! 19. 11. 2021 – 1. 5. 2022
valdštejnská jízdárna
Buddha zblízka 3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
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
dynamická kresba: Pohybové a taneční studie  
Josefa mařatky 10. 8. – 14. 11. 2021
Umělecká grafika ve světě reprodukce:  
Lepty malíře Bedřicha Havránka 10. 8. – 14. 11. 2021
digitální blízkost 11. 11. 2021 – 10. 7. 2022
národní knihovna České republiky
(Ne)šťastná Ukrajina:  
osobnosti Ukrajinské svobodné  
univerzity v Praze (1921–1945) 7. 9. – 30. 10. 2021
národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. Komenského
Škola a válka: Branná výchova  
v české škole 27. 8. 2021 – 30. 6. 2022
národní technické muzeum
Příští stanice: muzeum železnice  
a elektrotechniky NTm 4. 3. 2020 – 1. 1. 2022 
Jak se měří svět: Astronomické  
a zeměměřičské přístroje 30. 6. 2021 – 27. 2. 2022
Jindřich Waldes: Podnikatel, sběratel,  
mecenáš 23. 9. 2021 – 31. 1. 2022
FomA 100 let 28. 9. 2021 – 29. 3. 2022
vavříny s vůní benzínu: meziválečný československý  
automobilový sport 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
Stavba Zemědělského muzea na Letné:  
vize / Plány / Realita 20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
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
Jiří Wackermann:  
Fotografie (2008–2020) 8. 10. – 7. 11. 2021
Tarit / velika Arkana 11. 11. – 9. 12. 2021
Památník národního písemnictví
letohrádek Hvězda
Bohumila Grögerová: Setiny 17. 6. – 7. 11. 2021

Poštovní muzeum
Silnicí, železnicí, vzduchem, vodou:  
Poštovní dopravní prostředky 4. 11. 2020 – 31. 10. 2021
uměleckoprůmyslové museum v Praze
modrá v modré: Tradice a současnost indiga  
v japonském a českém textilu 25. 11. 2021 – 20. 2. 2022
Ateliér K.o.v.: Inspirace architekturou 23. 9. – 7. 11. 2021
Josef Sudek / otto Rothmayer: Návštěva  
u pana kouzelníka 15. 12. 2021 – 27. 3. 2022
Dům u Černé Matky Boží
Pavel diaz: Torzo / vzpomínky  
pro budoucnost 13. 10. – 28. 11. 2021
Galerie Josefa Sudka
Petr Balíček: Fotografie 6. 10. 2021 – 20. 2. 2022
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
Robert Guttmann: Pražský poutník 20. 10. 2021 – 2024
Prachatické muzeum
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
Karbon: Pozdrav z prvohor 9. 9. – 5. 12. 2021
Peníze a moc 10. 9. – 21. 11. 2021
Špalíček
masarykovy návštěvy v hanáckém  
Jeruzalémě 10. 9. – 14. 11. 2021

Prostřední lhota u nového Knína
Muzeum Špýchar Prostřední lhota
Litinové formy 8. 5. – 31. 10. 2021

Protivín
Památník města Protivína
Na pár chvil v Jordánsku 12. 8. – 31. 10. 2021

Předklášteří
Podhorácké muzeum – Klášter Porta coeli
Kočárky 13. 6. 2021 – 6. 1. 2022

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Gotické, renesanční a barokní kachle  
z Přerovska 11. 5. – 31. 10. 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
vánoce na zámku 30. 11. 2021 – 2. 1. 2022
Čtvero ročních období: Zima 1. 12. 2021 – 27. 2. 2022

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
vzpomínky na starý Příbor 16. 11. 2021 – 1. 5. 2022

Příbram
hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů 5. 9. 2020 – 30. 6. 2022
Nové mineralogické přírůstky ve sbírkách 2. 2. – 31. 12. 2021
svatohorské poutní muzeum
Svaté relikvie a jejich kult 15. 8. 2020 – 31. 12. 2021
varhany 20. 5. 2021 – 31. 12. 2022
Požár Svaté Hory 5. 10. 2021 – 2022
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Mníšecká kaple

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

Kulturní zařízení města Přibyslav
valner Aleš / david: obrazy & Sklo 26. 8. – 30. 10. 2021

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Novátor Ladislav Novák 9. 6. – 31. 10. 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

Rakovník
Muzeum t. G. M. Rakovník
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt  
v české lidové kultuře 24. 9. – 28. 11. 2021
TGm to nikdy nebude mít lehké 30. 9. – 14. 11. 2021
václav vágner jubilejní 20. 11. 2021 – 23. 1. 2022
výtvarné Bienále mansarda 2. 12. 2021 – 30. 1. 2022
Galerie Samson – Cafeé
Slávek Blažek: obrazy, kresby, objekty 22. 9. – 19. 11. 2021
vánoční nadělování 24. 11. 2021 – 7. 1. 2022
Rabasova galerie Rakovník
Petr Císařovský / vendula Císařovská 1. 10. – 14. 11. 2021
výstavní síň na radnici
56. členská výstava fotoklubu Amfora 8. 10. – 7. 11. 2021

Rokycany
Muzeum dr. bohuslava horáka v Rokycanech
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
Jan Jiří Heinsch:  
ve službách jezuitů 12. 11. 2021 – 31. 1. 2022
martin mrkva: ex tenebris 12. 11. 2021 – 31. 1. 2022
Revize: martin Skalický 12. 11. 2021 – 30. 1. 2022

Roztoky
středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Americký klub dam 5. 5. – 31. 10. 2021
Jiří Suchý: očima českých  
fotografů 29. 9. 2021 – 23. 1. 2022
Křestní soupravy 5. 11. 2021 – 31. 1. 2022
vánoční světlo 26. 11. 2021 – 31. 1. 2022
Svět kostiček: Lego 3. 12. 2021 – 7. 5. 2022

Rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
Ivo Burian 7. 10. – 14. 11. 2021
Jarmila maršálová 17. 11. 2021 – 29. 12. 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
orlický salon ´21: vladimír Hanuš /  
/ Před stavy 4. 9. – 31. 10. 2021
výstava studentů oboru Grafický design  
Střední průmyslové školy  
otty Wichterleho 4. 9. – 31. 10. 2021
václav Buchtelík: v pekle bude čas! 4. 9. – 31. 10. 2021

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
muzeum jubilejní: 120–30 3. 9. – 31. 10. 2021
Jiří Kubový 6. 11. – 31. 12. 2021
obce Rýmařovska v proměnách času 13. 11. – 31. 12. 2021

Říčany
Muzeum Říčany
Jídlo napříč staletími 10. 2. – 31. 10. 2021
Příběh říčanského hradu 24. 11. 2021 – 20. 3. 2022

sedlčany
Městské muzeum sedlčany
100 let sedlčanského fotbalu 23. 9. – 21. 11. 2021
Regionální betlémy 2. 12. 2021 – 7. 1. 2022

semily
Muzeum a Pojizerská galerie semily
ve službě bližním: 150 let Sboru dobrovolných  
hasičů Semily I 14. 8. – 21. 11. 2021
Století českého volejbalu  
v Libereckém kraji 24. 9. 2021 – 2. 1. 2022
Jaroslav Skrbek: můj život  
v Podkrkonoší 1. 10. 2021 – 2. 1. 2022
Roušky v muzeu 4. 10. – 24. 11. 2021
michael W. Pospíšil: Paris, Praha, etc. 8. 10. – 24. 11. 2021
výstava betlémů 3. 12. 2021 – 30. 1. 2022

skuteč
Městské muzeum skuteč
Štěpán doležal: do třetice  
všeho Bodrého 22. 9. – 21. 11. 2021

slaný
Vlastivědné muzeum ve slaném
Masarykovo náměstí a Husova ulice

václav Fiala: Sochy ve městě 13. 7. – 31. 10. 2021
výstava betlémů 24. 11. 2021 – 2022
Třináct kilometrů objevů:  
Příběhy skryté pod zemí 20. 10. 2020 – duben 2022

soběslav
blatské muzeum v soběslavi
Rožmberský dům
Savci Táborska 5. 6. 2021 – 31. 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
václav Šimeček (1925–1988) 3. 9. – 31. 10. 2021
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sokolov
Muzeum sokolov Karlovarského kraje
Svět kostiček aneb Seva,  
český fenomén 22. 9. 2021 – 8. 1. 2022

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

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
Pavla Gregorová: obrazy 3. 9. – 31. 10. 2021

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

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
vítej, nevěsto milá: Svatební šaty města  
i venkova 17. 9. 2021 – 9. 1. 2022
Šlapanická svatba 1894 30. 9. – 31. 10. 2021
Svatby a veselky očima žáků Gymnázia  
a ZUŠ Šlapanice 1. 10. 2021 – 9. 1. 2022

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
made in Šumperk: Průmyslová tvář města Šumperka  
včera a dnes 15. 9. – 7. 11. 2021
mirko Hanák (1921–1971) 24. 9. – 21. 11. 2021
ondřej Kotinský: obrazy 1. 10. – 12. 12. 2021
Jaromír 99 14. 10. – 7. 11. 2021

tábor
husitské muzeum v táboře
nám. t. G. Masaryka, nám. Fr. křižíka, Žižkovo nám.

Táboráci sobě 1. 6. – 30. 10. 2021
Stará táborská radnice
vánoční výstava prosinec 2021 – leden 2022
Stavitelé nového Tábora listopad 2021 – únor 2022
Tábor 600 let 11. 9. 2020 – 31. 10. 2021

tachov
Muzeum Českého lesa v tachově
vánoční ozdoby ze sbírky pana Sauka prosinec 2021
Nitka – Křížek – Ubrus 21. 9. – 24. 10. 2021
marie matějková: Fotografie 19. 10. – 22. 11. 2021
Apollo 19. 10. – 22. 11. 2021
Svět v pohybu 27. 10. – 28. 11. 2021

teplice
Regionální muzeum v teplicích
milan Žofka, teplický sochař a keramik 10. 9. – 31. 10. 2021
Iva Kolorenčová / markéta váradiová:  
Horizont barvy 1. 10. – 25. 11. 2021
Něžná krása krajky 22. 10. 2021 – 9. 1. 2022
Noráci: Příběhy Čechů, totálně nasazených  
do Norska 2. 11. – 28. 11. 2021
výstava ilustrovaných židovských  
anekdot 10. 11. – 28. 11. 2021
vánoční výstava ZUŠ Teplice 3. 12. 2021 – 9. 1. 2022
markéta Prágerová: obrazy 8. 12. 2021 – 9. 1. 2022

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2022
Jiří Sozanský a kol.: Pevnost 1980 15. 4. – 31. 10. 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
Návrhy z architektonické soutěže na novou expozici  
muzea ghetta v Terezíně 30. 11. 2021 – 28. 2. 2022

třebechovice pod Orebem
třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů 3. 12. 2020 – 7. 11. 2021

třebíč
Muzeum Vysočiny třebíč
Jejkovská brána a fortifikace Třebíče:  
Archeologické nálezy z rekonstrukce  
Karlova náměstí a okolí říjen – listopad 2021
Tomáš Rossí: obrazy 10. 9. – 31. 10. 2021
vánoční výstava betlémů 25. 11. 2021 – 16. 1. 2022

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Příběh jednoho města: 90 let od povýšení  
Třince z obce na město 11. 5. – 18. 11. 2021
Před 90 lety a dnes:  
Procházka Třincem (1931–2021) 4. 6. – 18. 11. 2021

turnov
Muzeum Českého ráje v turnově
Světélkování aneb Luminiscence čili  
Studené světlo 1. 7. 2020 – 31. 12. 2021
Anna Polanská / Tomáš Plesl:  
ANNATomie krajiny 9. 9. – 31. 10. 2021
Horolezecká fotografie Karla vlčka 16. 9. – 7. 11. 2021
Svět kostiček: LeGo II. 4. 11. – 30. 12. 2021
Ze svatého kouta: Podmalby na skle ze sbírky  
J. v. Scheybala a turnovského muzea 11. 11. – 30. 12. 2021

uherský brod
Muzeum Jana amose Komenského v uherském 
brodě
morava v díle J. a F. Uprkových 27. 10. 2021 – 6. 2. 2022
Jubileum hvězdárny v Uherském Brodě 23. 9. – 5. 12. 2021

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Dřevěnka, Žižkova 92

Několikero řemesel 12. 6. – 14. 11. 2021
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Ústí nad labem
Collegium bohemicum 
Nová stálá expozice: Naši Němci od 19. 10. 2021
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 
Z díla Alfreda Kunfta 5. 10. – 26. 12. 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
dědictví mytologie 30. 9. – 3. 11. 2021
Aleš Zapletal: Gretel & Hänsel  
in einem Klimawald 30. 9. – 3. 11. 2021
Jiří Bartoš 11. 11. – 11. 12. 2021
Ana de Almeida 11. 11. – 31. 12. 2021
Narušená rovnováha: Revisited 1. 12. 2021 – 13. 2. 2022

Valašské Meziříčí
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Jaroslav Koléšek: Technofauna 2. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Jak se žilo na zámku 2. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Nenechme se otrávit 2. 11. 2021 – 13. 3. 2022

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

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Pivovary a hospody ve vamberku aneb  
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří,  
kde se pivo pije, tam se dobře žije 4. 9. – 14. 11. 2021

Veselí nad lužnicí
blatské muzeum ve Veselí nad lužnicí
Weisův dům
Nová stálá expozice: Modelové kolejiště železničního uzlu 
Veselí nad Lužnicí a okolí od 3. 10. 2021
vláčky, autíčka a další hračky  
našeho dětství 27. 11. 2021 – 2. 1. 2022

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
40 let Sdružení pro výstavbu silnic 25. 5. – 31. 12. 2021
Jízdní kola v čase ze sbírek Jana Hlavatého  
a vladimíra Koukoly 9. 10. 2021 – 31. 1. 2022

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
vodňanští rodáci a Protivín 25. 8. – 30. 10. 2021
Sever a Jih 3. 10. – 21. 11. 2021
Klub vodňanských výtvarníků 28. 11. – 30. 12. 2021

Vojna u Příbrami-lešetice
Památník Vojna lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
17. listopad 1939 a 1989  
na Příbramsku 18. 11. 2019 – 31. 12. 2021
Poslední bitva 2. světové války v evropě u Slivice  
na Příbramsku 2. 1. 2020 – 31. 12. 2021
významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 2. 1. – 31. 12. 2021

Volyně
Městské muzeum Volyně
Negativy Jana Brauna 22. 7. – 30. 10. 2021
Přírůstky (2019–2021) 1. 8. – 30. 10. 2021
Zechovice 1. 8. 2021 – 30. 9. 2022
od rumpálu k lebce 9. 9. – 20. 11. 2021

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Někdo to rád sušené 14. 9. 2021 – 31. 1. 2022
ondřej Strnadel: Sklo 21. 9. – 14. 11. 2021
Na pytlácké stezce 9. 10. 2021 – 20. 2. 2022
výstava krajových odrůd ovoce 11. 11. – 14. 11. 2021
vlněný kaleidoskop  
Ivany Langrové 30. 11. 2021 – 6. 3. 2022

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Nová stálá expozice: Vysoké Mýto světové od 7. 10. 2021
150 příběhů 25. 9. – 24. 10. 2021

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

Vysoký Chlumec
skanzen Vysoký Chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
vznik a dvě desetiletí budování muzea vesnických  
staveb 15. 6. – 31. 10. 2021

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Na pokraji Impéria: Provincie Římské říše  
v 1.–5. století 16. 7. – 7. 11. 2021
markova cihelna a Gabriel Křivánek 3. 9. – 14. 11. 2021
Krvavý román Josefa váchala 7. 9. – 5. 11. 2021
Svět kostiček: mini-Kostičkofest 28. 9. – 14. 11. 2021
výstava fotografií světoběžníka  
eduarda Ingriše 9. 11. 2021 – 16. 1. 2022
vůně vánoc 25. 11. 2021 – 16. 1. 2022
Kulturní projevy v živočišné říši aneb  
Umí lidoopi kreslit? 30. 11. 2021 – 13. 2. 2022
Autíčka: výstava modelů  
od soukromých sběratelů 4. 12. 2021 – 30. 1. 2022
kaple sv. anny, Dukelská ul. 6

Náboženství a rituály 8. 7. 2021 – 30. 12. 2022
Zábřeh

Vlastivědné muzeum Zábřeh
Zastav se, člověče 29. 7. – 31. 10. 2021
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Nakrájíme, zamícháme, rozšleháme… aneb Pomocníci  
v kuchyni 18. 9. – 14. 11. 2021

Zbiroh
Muzeum J. V. sládka a Městské muzeum Zbiroh
Policejní symbolika pěti kontinentů 19. 10. – 30. 11. 2021

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Zlínský salon mladých 2021:  
Země pod nohama 8. 9. – 31. 10. 2021
Zlínské salony (1936–1948) 6. 10. 2021 – 16. 1. 2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Robert vano: Fotografie nemusí  
být ostrá 24. 8. – 24. 10. 2021
drobná krása aneb  
miniatury obuvi 10. 9. 2021 – 27. 2. 2022
od Kosmy přes dalimila aneb  
Kroniky inspirující 24. 9. 2021 – 27. 2. 2022
Nomádi evropy: Příběh slovenského  
drátenictví 22. 10. 2021 – 27. 2. 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
Poezie vánoc 16. 11. 2021 – únor 2022
Dům umění
Lexa Walter: 4x20 3. 9. – 31. 10. 2021
Znojmo (1918–2020):  
Architektonické proměny 22. 10. 2021 – 9. 1. 2022
výstava originálních rukodělných  
výrobků 16. 11. 2021 – 2. 1. 2022
vánoce 2021 26. 11. – 19. 12. 2021
Znojemský hrad
Lidové tradice Znojemska 5. 6. – 31. 10. 2021

Hugo Lederer / Alexander Pock:  
Střety 1871 14. 8. – 31. 10. 2021
Procitlé sklo III 5. 9. – 31. 10. 2021

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

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Polsko-české pohraničí včera a dnes 24. 9. – 24. 10. 2021
Pod křídly vraních hor: vrchová  
a hospodaření 9. 10. 2021 – 16. 1. 2022

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Luboš Kosohorský: obrazy / vzpomínky /  
/ dojmy 23. 10. – 14. 11. 2021
XXII. vánoční výstava: Zvony, zvonky,  
zvonečky 27. 11. – 22. 12. 2021

Žatec
Regionální muzeum K. a. Polánka v Žatci
Sirupy, mošty, víno 21. 1. – 30. 12. 2021
Husité v severozápadních Čechách a druhá  
křížová výprava u Žatce 1421 18. 9. – 30. 12. 2021
křížova vila
Žiju v první republice 9. 9. 2021 – 24. 4. 2022
Stará papírna
dávné věky na Žatecku a v širším okolí 16. 9. – 11. 12. 2021

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





•  Kontinuální sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření a koncentrace CO2

• Malé rozměry přístroje a možnost individuální úpravy barvy krytu pouzdra  
• Rozsáhlé funkce alarmu (E-mail, SMS)
• Systém WLAN dataloggerů testo 160 lze kombinovat se systémem testo Saveris 2

S monitorovacím systémem WLAN dataloggerů testo 160 
máte podmínky okolního prostředí nenápadně, obsáhle 
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