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Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis!
XX. ročník
Už jen do 28. února 2022 máte možnost podat přihlášku do jubilejního
XX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Základní podmínky
a další důležité informace naleznete na webových stránkách http://www.
gloriamusaealis.cz.
Pokud jste se rozhodli k přihlášení výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte
podání přihlášky na poslední dny soutěžního ročníku. S ohledem na zajištění
cest uvítáme, když nám dáte včas vědět o Vašem záměru přihlásit se. Výsledné
hodnocení projektů neovlivňuje termín podání přihlášky v rámci vyhlášeného
soutěžního ročníku! Výstavy a časově omezené počiny je nutno hlásit minimálně
20 pracovních dnů před jejich skončením! Pokud výstava nebo počin trvají
až v ročním intervalu, je nejlépe je přihlásit již na jejich počátku!
Nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.
Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Mgr. Monika Benčová, tajemnice soutěže
E-mail: gloria@cz-museums.cz
Tel.: +420 224 210 037, Mobil: +420 736 438 611

Názvosloví etnografických sbírek III
ZVĚROKLEŠTIČSTVÍ
Tomáš Hamrlík
Cena: 50 Kč
Třetí svazek Názvosloví etnografických sbírek vydala AMG ve spolupráci
s Muzeem Bojkovska, p. o., a Slováckým muzeem v Uherském Hradišti,
p. o., s finančním přispěním Ministerstva kultury. Edice je připravována
pod záštitou Etnografické komise AMG.
Na konci roku 2021 byla publikace rozeslána zdarma všem členům
AMG – řádným (institucím), individuálním i čestným. Počet zaslaných
kusů se řídí výší členského příspěvku AMG. Nad tento rámec si mohou
členové AMG i ostatní zájemci výtisky zakoupit na Sekretariátu AMG.
Kontakt pro prodej a distribuci publikací AMG:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel.: +420 224 210 037
Mobil: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

úvodem

V hledáčku archeologa

P

rvní číslo Věstníku AMG v roce 2022 se věnuje archeologii a detektoringu. Je potěšující, že se podařilo
shromáždit reprezentativní počet příspěvků. Mnohem
důležitější však je, že prezentované články reflektují téma,
které nebylo vybráno náhodně, z mnoha úhlů pohledu.
Dostáváme tak do rukou argumenty s amatérskými badateli spolupracujících archeologů, nástroje legislativní,
včetně těch mezinárodních, názory vědecké a řadu dalších.
Problematika hledačů kovů hýbe muzejní obcí řadu let.
Odborníci se potýkají s negativními důsledky této činnosti
prováděné na hraně a velmi často za hranou platných norem. Jde o drancování a ničení lokalit, ztrátu nálezových
souvislostí i cenných hmotných dokladů naší historie.
Naopak v médiích je mnohdy bez znalosti věci adorována údajná i skutečná snaha nadšenců s detektory pomoci
obecnému poznání historie. Zákony nejsou dostatečné,
pokusy vyžadovat jejich dodržování a postihovat porušování dotčených ustanovení v podstatě nulové. Je nutno
konstatovat, že stát v této otázce dlouhodobě selhává.
Zodpovědnost je přenášena na archeology v terénu, kteří
jsou formou místní „šeptandy“ seznamováni s nelegálním
chováním detektorářů. Oni pak nacházejí v četných online
zdrojích oznámení o vzácných nálezech, včetně nabídek
k jejich prodeji. A oni jsou také oslovováni těmi slušnějšími
hledači kovů k převzetí takto získaných předmětů. A jsou
to opět archeologové, kteří jsou stavěni do pozice zcela
odsoudit toto počínání, případně je ohlásit příslušným
orgánům, ovšem s rizikem, že se k informacím o dalších
artefaktech již nikdy nedostanou. Anebo s vědomím, že
balancují na hraně platné legislativy, převzít donesené věci
a riskovat tak svoji odbornou pověst, v krajním případě
i licenci oprávněné organizace. Do této situace vstoupilo
v dubnu 2021 zprovoznění Portálu amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů (AMČR-PAS). Je
potěšující, že hned v několika příspěvcích je tento projekt
jasně představen a uvádí na pravou míru i řadu zkreslení,
jež ho provázely. Přes počáteční až protichůdné názory
odborná archeologická obec nastoupila cestu ke sjednocení postojů. Nemalou roli zde sehrála AMG, její exekutiva i zástupci Archeologické komise AMG. Výsledkem
mnoha jednání je také shoda na potřebě připravit profesní
kodex (muzejního) archeologa. Koneckonců nejen otázka
archeologie volá po znovu prostudování Etického kodexu
Mezinárodní rady muzeí ICOM.
Jana Hutníková
I. místopředsedkyně AMG
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téma / Muzea a hledači kovů

Muzea a hledači kovů
Problém nelegálních aktivit detektorářů
Pavel Ciprian
zástupce AMG v České komisi pro UNESCO

A

které s ním mají uzavřenou dohodu
o rozsahu a podmínkách provádění archeologických výzkumů. ARÚ
a oprávněné subjekty jsou povinny
před zahájením prací uzavřít smlouvu
o realizaci archeologických výzkumů
s vlastníkem (správcem, uživatelem)
nemovitosti. O nálezu, který nebyl
proveden při archeologických výzkumech, musí být učiněno oznámení
ARÚ nebo nejbližšímu muzeu. Toto
oznámení je povinen vykonat nálezce nebo osoba odpovědná za vedení
prací, při nichž k archeologickému
nálezu došlo. Z toho jednoznačně vyplývá, že cílené vyhledávání pomocí
detektoru kovů je nutné považovat za
archeologický výzkum, který má své
zákonem dané náležitosti.
Vyzvedávání artefaktů bez účasti
školeného archeologa je tedy poru-

Foto: Archiv Muzea a galerie Orlických hor

rcheologické dědictví České republiky chrání zákony.
Především je to několikrát novelizovaný zákon o státní památkové
péči č. 20/1987 Sb., v platném znění,
a také Maltská konvence neboli Úmluva o ochraně archeologického dědictví
Evropy, k níž ČR přistoupila v roce
2000 a od té doby je součástí našeho
právního systému.
Památkový zákon se věnuje archeologii v §§ 21–24, podle nichž
je archeologickým nálezem věc (soubor věcí), která je dokladem nebo
pozůstatkem života člověka a jeho
činnosti od počátku jeho vývoje do
novověku a zachovala se zpravidla pod
zemí. Archeologické výzkumy vykonává Archeologický ústav AV ČR,
v. v. i., a na základě povolení (licence)
Ministerstva kultury také organizace,

Dohledávka orbou narušené lokality Vojenice
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šením zákona. Činnost hledačů kovů,
„detektorářů“, kteří pátrají po militariích, mincích a jiných kovových
předmětech z naší minulosti s cílem
získat je do svých soukromých sbírek,
nebo je prodávají na „černém“ trhu, je
protizákonná a může být postihována
jak značnou pokutou, tak i zabavením
detektoru kovů. Těmito aktivitami je
porušován zákon o státní památkové
péči, ale i další předpisy (o válečných
hrobech, o pohřebnictví, apod.) a v neposlední řadě Maltská konvence.
Problém hledačů „pokladů“ je bolestivou kapitolou našeho archeologického bádání od 90. let 20. století.
Podle údajů z internetu je v současné
době u nás asi 10 000 aktivních detektorářů, což je na počet obyvatel
v evropských poměrech nebývalé
množství. Po zadání slova „detektoráři“ do vyhledávače Google se objeví odkazy na desítky stránek, na
prvním místě komerčních, s titulky
jako např. Staň se Lovcem Pokladů:
Detektor kovu pro každého – pro
děti a začátečníky, pro hobby hledače i pro zkušené Lovce pokladů. Jak
je třeba z portálů http://www.detektorweb.info nebo http://www.aukro.
cz patrné, řada detektorářů zjevně
nalezené předměty prodává. Při této
nelegální činnosti dochází ke zneužívání informací z Archeologické mapy
České republiky (AMČR) a k divokým
nájezdům na lokality, kde probíhá záchranný archeologický výzkum.
Ve snaze alespoň trochu zmírnit
tuto nelegální činnost, která devastuje naše národní kulturní dědictví,
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výzkumy a na něž by mělo především
dopadnout břemeno odpovědnosti
za spolupráci s hledači kovů. Muzea
se tak mohou právem obávat tlaku
zřizovatelů na spolupráci s detektoráři, třebaže by k tomu z profesních,
etických, personálních i provozních
důvodů neměla vhodné podmínky.
Nelze totiž vyloučit, že část komunity hledačů kovů, která o „spolupráci“
projeví zájem, může být ve skutečnosti
motivována nikoli dobrovolnictvím ve
vztahu k poznání dějin, ale potřebou
získat „pokrytí“ své nelegální činnosti,
včetně toho, že od archeologů budou
moci získávat informace o hodnotě
nálezů, popř. se dozvědí o dalších lokalitách vhodných „k soukromému vytěžení“. Jakékoli porušení zákona ze
strany spolupracujících osob přitom
může mít fatální dopad na oprávněnou organizaci, včetně odebrání licence k výzkumům.
Na základě jednání se zástupci
Archeologické komise AMG, s ředitelem Archeologického ústavu AV ČR,
Praha, v. v. i., Mgr. Janem Maříkem,
Ph.D., a s náměstkem ministra kultury pro řízení sekce kulturního dědictví Ing. Vlastislavem Ourodou, Ph.D.,
došlo ke shodě, že PAS je nutné považovat za dobrovolnou, vysoce výběrovou a proškolením provázenou

aktivitu, k níž nemohou být oprávněné
organizace nuceny, a to ani zájemci
o zařazení do PAS, ani zřizovateli.
Podle Exekutivy AMG je pro
ochranu archeologického dědictví
v České republice nyní třeba provést
několik kroků: 1) V legislativní rovině
je to především registrace detektorů
kovů (jako je tomu např. u dronů);
2) Řešením v praxi je povinné školení
a „certifikace“ uživatelů; 3) Důsledná
represe nezákonné činnosti detektorářů ze strany Policie ČR; 4) Nezbytná je medializace problematiky
a větší osvěta, na níž by se mohl výrazně podílet i odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra; 5) Vytvoření
etického kodexu profese archeologa,
na jehož vzniku budou participovat
členové Archeologické komise AMG
i oba Archeologické ústavy AV ČR.
Vzhledem k tomu, že jsme vázáni
Maltskou konvencí, je žádoucí, aby
této věci věnovala pozornost také Česká komise pro UNESCO. Z jejího
jednání by mohly vzejít účinné kroky
podpory aktivit, vedoucích k zamezení drancování archeologického dědictví naší země. Vzdělávání veřejnosti
i účinná opatření by tak v konečném
důsledku mohla vést ke snížení nežádoucích dopadů nelegálních aktivit
hledačů kovů.

Foto: Archiv Muzea a galerie Orlických hor

představily dne 1. dubna 2021 Archeologické ústavy AV ČR, v. v. i.,
v Praze a v Brně Portál amatérských
spolupracovníků a evidence samostatných nálezů Archeologické mapy
České republiky. V médiích byla tato
skutečnost interpretována jako legalizace činnosti detektorářů (Hledači
pokladů jako kolegové vědců: Díky
portálu už nebudou porušovat zákon.
Zdroj: http://www.denik.cz, 31. března 2021). Portál AMČR-PAS je prezentován tak, že ti, kdo nejsou profesionálními archeology, ale hledači
kovů s pomocí detektorů a do této
iniciativy se zapojí, už nebudou porušovat zákon. Tato iniciativa se však
týká jen úzkého segmentu osob, které již dnes s některými muzei spolupracují. Podle AMČR-PAS je spolupráce možná jen na základě jedné
formy archeologického výzkumu, pro
nějž platí přesná pravidla, uvedená
v Metodickém výkladu AMČR-PAS
v kontextu zákona č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči. Zkoumat
území s detektorem je možné jen tehdy, pokud organizace s příslušným
oprávněním ohlásí ARÚ provádění
průzkumu, dohodne se s majitelem
pozemku na jeho realizaci a ten bude
probíhat pod vedením archeologa,
který bude na vyzvednutí jakéhokoliv
předmětu dohlížet. Nálezy si samozřejmě nebude moci detektorář ponechat a ani za ně nemůže očekávat
žádnou finanční odměnu. Z tohoto
pohledu je možno vznik AMČRPAS uvítat, protože při striktním
dodržování těchto pravidel osobami
oprávněnými provádět archeologické
výzkumy ani jim, ani detektorářům
za spolupráci nemohou hrozit žádné
postihy.
Problematické je – a upozornila
na to ve svém stanovisku i Archeologická komise AMG – že tato aktivita
nebyla jejími garanty, tedy Archeologickými ústavy AV ČR, v. v. i., v Praze
a v Brně, předem projednána s většinou muzejních institucí, které mají
oprávnění provádět archeologické
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Detektory kovů: Zákony
a praxe v evropských zemích

K

Foto: Archiv autora

ořeny využívání detektorů kovů
pro vyhledávání archeologických
nálezů sahají do druhé poloviny 40. let
20. století. Původní armádní vybavení
se ukázalo jako efektivní nástroj pro
identifikaci nejrůznějších kovových
objektů skrytých pod povrchem.
Skutečný nástup detektorářství jako
volnočasové aktivity spadá až do
raných 70. let. Díky technickému
zdokonalení i lepší dostupnosti přístrojů začínají archeologové ve Velké
Británii tento rostoucí trend chápat
jako hrozbu pro archeologické dědictví.
V průběhu 80. let můžeme na
různých úrovních sledovat snahy
o regulaci amatérského využívání detektorů kovů ve většině evropských
zemí, samozřejmě s výjimkou těch ze
sovětského bloku, kde tato zařízení

Amatérský „detektoring“ není ve Francii povolen; realitu odlišnou od zákona
ilustruje několik časopisů, které jsou
vydávány v tisícových nákladech

6

nebyla obecně dostupná. Jednalo se
jak o různé osvětové akce vycházející z prostředí profesionálních archeologů, tak i pokusy o legislativní
úpravy. Na mezinárodní úrovni se tyto
snahy projevily v čl. 3 Evropské úmluvy o ochraně archeologického dědictví,
která zavazuje signatáře, aby učinili
„používání detektorů kovů a jakýchkoli jiných detekčních zařízení nebo
postupů archeologického výzkumu
předmětem specifického předchozího
oprávnění.“
Přestože je Úmluva součástí
právních systémů většiny států s výjimkou Islandu a Černé Hory, způsoby její implementace se výrazně liší.
Z hlediska používání detektorů kovů
laickou veřejností lze v Evropě sledovat dvě hlavní skupiny s liberálním
a restriktivním přístupem. Co do počtu zemí převládá úprava, která detektory v rukou laiků bez předchozího
povolení pro vyhledávání archeologických nálezů zakazuje, nicméně je
zde řada různých postupů při udělování oprávnění. Od naplnění relativně jednoduchých podmínek až po
složitý mechanismus, který je typický
např. pro Českou republiku nebo
Slovensko. Z formálního hlediska se
může jevit jako snadné získat souhlas
k detektorovému průzkumu např. ve
Francii (není definováno specifické
vzdělání nebo technické vybavení),
v praxi se ale vydává minimálně. Individuální postoj volí orgány spolkové
republiky Braniborsko, kde mohou
povolení dostat jednotlivci, kteří se
osvědčili při předchozí spolupráci
s profesionálními archeology.
Většina restriktivních modelů je
logicky spojena se sankcemi. Existuje

Foto: Archiv autora

Jan Mařík
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Z výroční zprávy The Portable Antiquities Scheme za rok 2019

poměrně pestrá škála postihů od
peněžitých pokut až po hrozbu nepodmíněného odnětí svobody (např.
Slovensko, Řecko, Chorvatsko). Ve
všech těchto zemích však není problémem samotná výše sankcí, ale míra
jejich uplatnění. V poměru k počtu
případů porušení zákona, jsou pokuty
udělovány jen ojediněle. Přísně stanovené podmínky jsou tak prakticky nevymahatelné a v důsledku neúčinné.
Kritikové tohoto postoje upozorňují
na skutečnost, že k vyhledávání archeologických nálezů amatéry dochází
zcela živelně bez jakékoli evidence
a kontroly. Snaha ochránit unikající data i samotné artefakty vedou
k vytváření alternativních přístupů,
které jsou často v rozporu s platnými
normami.
Zatím se také nepodařilo najít regulační mechanismy směřující
k omezení prodeje a držení detektorů kovů. Jako příklad lze uvést Švédsko, kde byl v roce 2009 vydán zákaz
vstoupit i s vypnutým přístrojem na
území zapsané památky. Toto opatření vylučovalo mj. otevření obchodu
s detektory v jádrech středověkých
měst. Předpis musel být nakonec
upraven na nátlak Evropské komise,
která ho chápala jako porušení zákona
o volném pohybu zboží a služeb.
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Přestože země bývalého sovětského bloku volí převážně restriktivní přístupy, existují dva příklady,
jak se s výše popsanými negativními
efekty vyrovnat. V roce 2011 přijalo
Estonsko novelu, která dovoluje vyhledávat předměty kulturní hodnoty
pomocí detektoru kovů na základě absolvování teoretického a praktického
kurzu a složení zkoušky. Obdobným
směrem se vydalo o dva roky později Maďarsko, kde však nebylo nutné
získat formální vzdělání. Z dlouhodobého hlediska se ukázal jako života
schopný náročnější estonský model,
zatímco o ten maďarský byl ze strany neprofesionální veřejnosti jen minimální zájem.
Země s liberálním postojem
(Anglie, Wales, Dánsko, Nizozemí,
Flandry) bývají často prezentovány
jako ideální vzory pro řešení problému
zneužívání detektorů. Realita je však
taková, že i v těchto státech dochází
k rabování archeologických lokalit,
k zatajování nálezů a k jejich prodeji
na černém trhu. I zde se postihu dočká jen naprosté minimum pachatelů.

Na druhé straně se daří využít potenciálu osob z řad laické veřejnosti, které jsou připravené respektovat stanovená pravidla výměnou za umožnění
legalizace jejich koníčku. Dalším významným přínosem jsou databázové
systémy, v nichž jsou evidovány movité nálezy. Mezi ty nejznámější patří
Portable Antiquities Scheme (PAS),
provozovaný Britským muzeem. Od
roku 1998 bylo do něj zapsáno více
než 1,5 miliónu artefaktů a dnes slouží jako důležitý pramen pro vědecký
výzkum.
Rozdílná stanoviska evropských
států k problematice využívání a především zneužívání detektorů kovů
ukazují, že ani po více než 40 letech
neexistuje spolehlivé a jednoduché řešení. Patrně ani nemůžeme očekávat,
že se zájem o vyhledávání archeologických nálezů v následujících letech
výrazně zmenší. Zbývá proto nepříliš
optimistické konstatování, že cílem
není univerzální výstup v podobě ideální zákonné úpravy, ale spíše kombinace různých přístupů a nastavení
jasných a vymahatelných pravidel.

Provádění archeologických
výzkumů z pohledu
správního práva
Michal Tupý
Ministerstvo kultury

O

d počátku účinnosti zákona
č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, se věcně příliš nezměnila
jeho ustanovení regulující oblast archeologie. V souvislosti se vstupem
České republiky do EU bylo nově upraveno v § 21a až 21c uznávání odborné
kvalifikace uchazeče pro provádění
archeologických výzkumů, tzv. euroarcheologů. Kvůli převodu regionálních
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muzeí ze státu na samosprávné celky
byla definována otázka vlastnictví archeologických nálezů a zaveden dosud
neaplikovaný institut – Plán území
s archeologickými nálezy.
Jediným vylepšením v § 21 odst.
3 zákona je zakotvení potřebných
předpokladů pro získání oprávnění
k provádění archeologických výzkumů (kvalifikace fyzické osoby, která

bude garantovat odbornost; vybavení
laboratorním zařízením a prostory
nezbytně nutnými pro vědecké poznání a dokumentaci movitých archeologických nálezů a jejich dočasné
uložení). Změnila se však významně
situace na straně subjektů, které jsou
oprávněny výzkumy provádět. V roce
1988 existovaly jen státní organizace.
Dnes jsou to z 85 % veřejné instituce (muzea, univerzity, ústavy archeologické památkové péče, atp.), ale
jen nepatrnou část tvoří ty státem
zřizované. Zřizovatelem nebo zakladatelem většiny z nich jsou územní
samosprávy, nejčastěji kraje.
Z výše naznačeného vyplývá, že
při aplikaci části třetí zákona o státní
památkové péči, tj. § 21 až § 24 se
subjekty, správní orgány i soudy budou potýkat s kusou právní úpravou,
která jen stěží může reflektovat
dnešní stav společnosti. Část mezer
lze překonat pomocí výkladu, byť tato
cesta je nesmírně dlouhá a klopotná.
Např. otázku stanovení okruhu osob,
které hradí náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu, řešil rozsudek Nejvyššího soudu č. j. 32 Odo 765/2004 – 103 ze
dne 29. září 2004. Závěrem je, že
i právnická osoba, která nepodniká,
hradí náklady záchranného archeologického výzkumu. Nejvyšší správní
soud v rozsudku č. j. 1 As 78/2018
– 47 ze dne 6. září 2018 zpřesnil
povahu dohody o provádění archeologických výzkumů uzavírané mezi
Akademií věd ČR, v. v. i., a oprávněnými organizacemi. I tyto smlouvy jsou nezbytným předpokladem
k tomu, aby příslušné instituce mohly
výzkumy realizovat. Soud dovodil, že
AV ČR, v. v. i., má smluvní přímus, tj.
povinnost takovou dohodu uzavřít. Jinými slovy nejde znemožnit oprávněné organizaci provádět archeologické
výzkumy tím, že s ní AV ČR, v. v. i.,
odmítne smlouvu podepsat.
Platná právní úprava např. neobsahuje definici archeologického výzkumu. S touto otázkou se musel ve svém
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rozsudku č. j. 76 A 35/2012 – 51 ze
dne 12. května 2014 vyrovnat Krajský
soud v Ostravě – pobočka v Olomouci. Řešil v něm žalobu amatérského
detektoráře, kterému orgán památkové péče uložil pokutu za provádění
archeologického výzkumu, aniž by byl
osobou oprávněnou dle § 21 odst. 2
zákona. K otázce chybějící definice
soud uvedl, že není-li pojem určen
v právním předpise jinak, je třeba mu
při jeho výkladu přisoudit takový význam, jaký má v běžném jazyce. Soud
odkázal na interní předpis ARÚ, kde
je vymezení archeologického výzkumu
uvedeno.
Oproti době přijetí zákona o státní památkové péči nebývale vzrostla
dostupnost detektorů kovů a tím
i možnost vyhledávání archeologických nálezů. Děje se tak z velké
části protiprávně. Nesprávným závěrem by bylo, že dnešní právo používání
detektorů nijak neupravuje. Opak je
pravdou, viz soudem schválený správní
postih amatérského detektoráře.
Je třeba ještě upozornit na rozdíl
u restaurování kulturních památek,
kde zákon o státní památkové péči
v § 14 odst. 8 předpokládá provádění
této činnosti pouze restaurátorem, tj.
fyzickou osobou s povolením Ministerstva kultury. U archeologických výzkumů není takový požadavek stanoven. Platí, že je realizuje oprávněná
osoba, která však může k uskutečnění
jejich dílčích částí pověřit jiný subjekt.
Zde se nabízí zapojení laiků do archeologických výzkumů. K této spolupráci
má od dubna 2021 pomáhat AMČRPAS, který je součástí Archeologické
mapy České republiky.
Vedle správního postihu za přestupek by měla existovat možnost zapojení amatérských detektorářů, kteří jsou ochotni a schopni dodržovat
právní předpisy a působit v rámci
archeologických výzkumů. Odměnu za archeologický nález takového
spolupracovníka však nelze dle § 23
odst. 2 zákona o státní památkové péči
poskytnout (týká se jen náhodných
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objevů). Náhradu finančního, ale i nefinančního charakteru může věnovat
oprávněná organizace ze svých zdrojů.
Na druhou stranu platí, že pochybení
hledače kovů jde k tíži instituce, která
musí dbát na kontrolu provádění archeologických výzkumů a dodržování
všech pravidel.
Čekáme na výsledek správní žaloby
ve věci odnětí oprávnění k provádění
archeologických výzkumů. Připravuje

se novela zákona o státní památkové
péči, která má posílit postavení krajů.
Ty jsou u nás nejčastějšími vlastníky
archeologických nálezů. Opakovaně,
v letech 2008, 2011 a 2017 nevedly
k cíli pokusy o celkovou radikální
proměnu práva na úseku archeologie.
Vypadá to, že je třeba, i vzhledem k nestabilní podobě stavebního zákona,
zkoušet situaci v oboru řešit po „staročesku“, drobnými krůčky.

Portál amatérských
spolupracovníků a evidence
samostatných nálezů
Jan Mařík
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

S

polupráce amatérských a profesionálních archeologů, zájem
o regionální historii a sběratelství
jsou neodmyslitelným rysem (nejen)
české archeologie už od jejích počátků. Na obou stranách najdeme řadu
pozitivních i negativních zkušeností. Až do 90. let 20. století se jednalo
o svět, kde existovala určitá rovnováha a platila zavedená pravidla. Společenské změny, pocit bezbřehé svobody, dostupnost dříve nedostatkového
zboží i překotný rozvoj techniky byly
příčinou vzniku situace, se kterou
jsme se dodnes nedokázali vyrovnat.
Během krátké doby se vytvořila
početná a rozmanitá skupina lidí, jež
spojoval zájem o novou technologii
otevírající dveře do prostředí dříve
vyhrazeného jen malému okruhu odborníků a několika jejich spolupracovníkům. Jakoby se najednou uvolnily brány všech muzeí, odemkly vitríny
a každý si mohl beztrestně odnést,
co unesl a kam dosáhl. Bez hlubšího
porozumění významu a smyslu nově
nabytých artefaktů je jedni prodali

s vidinou rychlého zisku, jiní si začali budovat vlastní sbírky s přístupem ne nepodobným obrozeneckému
nadšení 19. století. Nekontrolované
drancování archeologických lokalit
způsobilo ohromné a nenapravitelné
škody. Stovky tisíc předmětů skončily v soukromých rukách a z pohledu
archeologie zmizelo to nejcennější, tj.
informace o nálezových okolnostech.
Vedle toho se s rostoucí kupní silou
vytvořil černý trh s archeologickými
nálezy, zaplavený řadou padělků.
Archeologové si postupně uvědomovali, že detektoring jim zcela
přerostl přes hlavu a že nemají zákonné prostředky ani společenskou
podporu na to, aby tento fenomén
mohli dostat pod kontrolu. Začali
proto hledat řešení, jak se k nálezům
a hlavně k informacím o nálezových
okolnostech dostat. Rozumnější
hledači naproti tomu pochopili, že
proklamovaná svoboda „jen tak si jít
zahledat“ má své limity.
Snaha o sbližování a vzájemné porozumění probíhá však velmi živelně,
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Padělek raně středověkého meče, který byl poskytnut pracovníkovi Archeologického
ústavu k dokumentaci a posléze nabízen k případnému zakoupení za 120 000 Kč
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veškeré cílené vyhledávání nálezů je
třeba považovat za archeologický výzkum ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb.
Z toho plyne, že rozhodující slovo
má oprávněná organizace a vedoucí
výzkumu. Účast v programu je pro
instituce zcela dobrovolná a je také
výhradně na jejich uvážení, které ze
spolupracovníků do svých aktivit zapojí.
Každý výzkum musí být zaregistrován a prostřednictvím webové
aplikace (https://amcr.aiscr.cz/pas)
jsou zaznamenávány jednotlivé nálezy, kterým je přímo v terénu přiděleno evidenční číslo. Registrace
probíhá v kategorii „průzkum“, jež
předpokládá, že se bude jednat o vyhledávání především na zemědělsky
obdělávaných plochách, kde použití detektorů kovů lze považovat za
zásah s minimálním destruktivním
efektem. Průzkum by se měl vždy
vyhnout zapsaným památkám, kde

Foto: Archiv autora

přičemž pravidla vytvářená jednotlivými archeology do značné míry odpovídají jejich profesním či osobním
postojům. Můžeme zde vidět snahu
zachránit maximum předmětů často
s minimálními znalostmi nálezové
situace. Nejsou výjimečné ani případy, kdy odborný zájem orientovaný
na specifickou skupinu artefaktů
byl natolik silný, že daný badatel byl
ochoten tolerovat nelegální aktivity
za cenu získání údajů, kresby nebo
fotografie určitého nálezu. Dochází
také k zapojování hledačů do standardních archeologických výzkumů,
které jsou mimořádnou příležitostí
pro vzdělávání laiků. Nedovolil bych si
odsoudit žádný z uvedených postupů,
protože každý z nich měl svůj smysl s ohledem na dobu i místo, kde se
spolupráce odehrávala. Nejednotný
přístup k detektorářství nepochybně
nahrává i těm, kteří chtějí využívat
současné situace ve svůj prospěch.
Zároveň většina popsaných modelů
naráží na etická pravidla a nezřídka
jsou i v rozporu s právními předpisy.
Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných nálezů
(AMČR-PAS) připravily Archeologické ústavy Akademie věd ČR, v. v. i.,
v Praze a v Brně jako součást Archeologické mapy ČR (http://www.archeologickamapa.cz). Hlavním cílem
bylo vytvořit pro organizace oprávněné provádět archeologické výzkumy
prostředí, které jednak usnadní dosavadní fungování a zároveň stanoví
jeho pevná pravidla v souladu s platnými zákony. Primárně je tak AMČRPAS určen pro řešení existujících
forem spolupráce a nemá plnit roli náborové akce pro osoby s nejasnou nebo
dokonce problematickou minulostí.
Základním principem portálu je, že

musí být splněny podmínky určené
pro badatelské výzkumy. Evidované
a zdokumentované nálezy jsou po
předání vedoucímu výzkumu zveřejněny v Digitálním archivu AMČR
(https://digiarchiv.aiscr.cz).
AMČR-PAS je zatím na úplném
počátku a teprve další měsíce a roky
ukážou, do jaké míry bude odbornou
i laickou veřejností přijat. Aktuálně
je registrováno 38 projektů a v digitálním archivu bylo zveřejněno více než 500 nálezů. Tvůrci portálu
jsou si vědomi řady omezení, která vyplývají z platné právní úpravy, ale především z personálních a finančních
limitů oprávněných organizací. Již
teď je zřejmé, že zájem hledačů kovů
se do projektu zapojit výrazně převyšuje časové možnosti archeologů.
Z dlouhodobého hlediska bude třeba také řešit na straně muzejních
pracovišť konzervaci a uložení nalezených předmětů.
Nepochybně pozitivním efektem
spuštění AMČR-PAS je zahájení diskuze směřující k hledání systémového
řešení fenoménu detektorářství, který
se všemi pozitivními i negativními dopady bude součástí profesního života
archeologů i v dalších letech.

AMČR-PAS: Elektronický formulář pro záznam jednotlivých nálezů
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Úmluva o ochraně
archeologického dědictví
Evropy
Jiří Orna
Archeologická komise AMG

D

zavést tam, kde doposud neexistují,
nezbytné procedury správního a odborného dohledu. Ochrana archeologického dědictví by se měla odrážet
v politice územního plánování měst
i venkova a kulturního rozvoje sídel.
V České republice vstoupila
Maltská konvence v platnost v době,
kdy výrazný boom stavebních aktivit
zásadně ovlivnil a změnil působení
organizací oprávněných k provádění
archeologických výzkumů. V praxi to
znamenalo nutnost zaměřit se především na realizování záchranných archeologických výzkumů. Tento trend
priority lokalit ohrožených stavební
činností ještě Maltská konvence posílila a je platný do současnosti.
Záchranný archeologický výzkum
je Archeologickým ústavem AV ČR,
Praha, v. v. i., definován jako „odborná archeologická činnost vyvolaná

Foto: Archiv Muzea a galerie Orlických hor

ne 16. ledna 1992 ve Valettě
na Maltě byla přijata Úmluva
o ochraně archeologického dědictví
Evropy, proto bývá nazývána jako
Maltská konvence. Česká republika ji podepsala ve Štrasburku dne
17. prosince 1998. V platnost však
vstoupila až 23. září 2000, kdy byla
vyhlášena a zveřejněna pod č. 99/2000
Sb., a stala se tak součástí našeho
právního systému.
Podle Maltské konvence je archeologické dědictví základním prvkem
pro poznávání minulosti celého lidstva, poskytuje doklady o dávné historii, je však vážně ohroženo poškozováním způsobeným narůstajícím
počtem velkých rozvojových projektů, přirozenými riziky, tajnými nebo
nevědecky prováděnými vykopávkami
a nedostatečnou informovaností veřejnosti. Z těchto důvodů je třeba

Dohledávka orbou narušené lokality Vojenice
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ohrožením či narušením území s archeologickými nálezy“. Podle Maltské
konvence jde přímo o ohrožení archeologického dědictví. Nemusí se jednat
pouze o stavební činnost, je nutné zohlednit i těžbu dřeva, péči o porosty,
hlubokou orbu, apod. V případě
stavebních prací je rozsah výzkumu
primárně určen projektem, je však
potřeba přihlédnout také k dalším aktivitám, jako je např. používání těžké
techniky. Záchranou se v tomto případě rozumí odstranění terénů v rozsahu nutném pro provedení stavby se
zachováním jejich výpovědní hodnoty,
tedy evidenci maximálního množství
dat. Výzkum však není omezen pouze
na exkavační část, neméně důležité je
laboratorní zpracování, konzervace
nálezů a jejich inventarizace a vyhotovení nálezové zprávy s dokumentací. Provedení záchranného výzkumu
však z pohledu Maltské konvence
není ideálním řešením ochrany archeologického dědictví, které má dle
čl. 4 zůstat nejlépe na původním místě
a zpřístupněno veřejnosti. To je však
v rámci ČR velmi výjimečné řešení.
Realizovat lze badatelské výzkumy, tedy ty na neohrožených
lokalitách za účelem vědeckého poznání. Preferovány jsou nedestruktivní, případně částečně destruktivní
metody. Takový výzkum musí být
v souladu s Maltskou konvencí již ve
fázi přípravy řádně odůvodněn a povolen. Tato podmínka je zakotvena
v dohodách o rozsahu a podmínkách
provádění archeologických výzkumů uzavřených mezi oprávněnou organizací a AV ČR, v. v. i.
Maltská konvence zmiňuje
i problém vyhledávání archeologických nálezů s pomocí detektorů kovů. Navrhuje učinit jejich používání, resp. jakýchkoliv jiných
detekčních zařízení nebo postupů
předmětem specifického předchozího oprávnění. Muzea by neměla přijímat do sbírek součásti archeologického dědictví, u nichž je podezření, že
„pocházejí z nekontrolovaných nálezů
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nebo nepovolených vykopávek nebo
nezákonně z povolených vykopávek“.
Naopak podporován by měl být přístup veřejnosti k archeologickým nálezům, které by měly být vystaveny.
Závěrem je třeba zmínit, že
mezi archeology jsou zásady Úmluvy

o ochraně archeologického dědictví
Evropy známy a akceptovány. Je v ní
však uvedena podpora ochrany archeologického dědictví ze strany nejrůznějších úřadů, přičemž je otázkou,
jaká je míra jejich povědomí o tomto
dokumentu.

Amatérští hledači a dějiny
vojenství
Petr Čech
Vojenský historický ústav Praha

C

hceme-li debatovat o detektoringu
na bojištích od novověku po 2. světovou válku na území České republiky, pak se musíme převážně vrátit do
minulosti. Bitevní pole 17. století po
rok 1866, místa dopadů sestřelených
a havarovaných letadel, tzv. ústupové
cesty, kudy se v dubnu a na počátku
května 1945 valily na západ ustupující německé jednotky, to vše je dávno
opakovaně prochozené a tzv. odkovené.
Tu a tam nalezený válečný hrob z konce 2. světové války je spíše náhodou
situovanou mimo hlavní trasy.
Dokladem vybrané válečné krajiny
jsou sociální sítě, kde jsou prezentovány drobné železné zlomky s prosbou
o určení v naději, že se bude jednat
o části bojové techniky. Ceny v tisíci korunách za prorezavělé dělostřelecké nábojnice dávají tušit, že „trh“ je
nenasycený, ovšem výsledky jsou spíše
hubené. Hledači kovů se zaměřili i na
půdy starých domů v pohraničí, kde
se občas na veřejnost dostanou nálezy
učiněné pod prkny. Zajatecké tábory,
tedy spíše jen louky a pole obehnaná
ostnatým drátem v květnu 1945, se
dostaly do centra pozornosti detektorářů-válkařů dávno před archeology.
Stejně tak srubové a stanové kempy
a autoparky Americké a Rudé armády,
než se jednotky osvoboditelů stáhly
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do svých domovin. Dopady letounů
často po jejich lokalizaci čekal nájezd bagrem. Poté místo navštěvovali
chodci s detektory tak dlouho, až bylo
vybráno do posledního nýtu a jako archeologické naleziště zaniklo.
V roce 1998 vyšel v MF Dnes rozsáhlý článek z pera pracovníků VHU
s názvem „Okradení Ikarové.“ O deset
let později to byla práce na stránkách
časopisu Historie a vojenství nazvaná
„Letecká archeologie a legislativa,“
předkládající vyčerpávajícím způsobem danou problematiku. V textu
jsou uvedeny příklady výkopců, kteří
mezi sebou neváhali „soutěžit“ a vzájemně se osočovat čí ten který vrak
je. Používali a stále používají těžkou
techniku, jelikož jim pojem „nálezová
situace“ nic neříká. Dalším důvodem
je rychlost a po nárazu stroje do země
často velká hloubka uložení těžkých
částí letounů (motory a zbraně). Jiné
případy představil ve své monografii
Jan Mahr (Vzpomínky na neznámé
letce, 2011), mladší příklady jsou na
http://www.leteckabadatelna.cz. Na
webu lze najít směny částí letadel, ba
i motor Daimler-Benz 605 z letounu Messerchmitt Bf 109, který skončil kdesi v zahraničí. V publikacích
a v kyberprostoru lze nalézt vykopané
zbraně, vyznamenání či identifikační

známky, které určitě neskončily v muzejních sbírkách zřizovaných státem,
kraji či obcemi.
Jan Mahr připomíná výstavu
„Křídla svobody“ uspořádanou na počátku 90. let v Brně, kdy byly exponáty
po jejím ukončení odvezeny do sběrny
kovů pro nezájem těch, kteří je poskytli. Na jednu stranu vykonali amatérští badatelé velký kus práce, když
vyhledali a vyzpovídali pamětníky válečných událostí, na druhou stranu
ale překračovali onu pověstnou čáru.
„Argumenty“, že je nezajímá zastaralý
zákon, jen dotvrzují, že si z legislativy
naší země mnoho nedělali a nedělají.
Hledat, kopat, sbírat, směňovat a prodávat berou za své právo, za svou svobodu. Že zacházejí s předměty, které jim nepatří, odbývají mávnutím
ruky. V roce 2021 došlo ke změně
jejich taktiky, a sice pojem „letecká
archeologie“ zmizel z webů a byl nahrazen „leteckým badatelstvím“. Pro
svou činnost si neváhali opatřit třeba
i vyjádření konzulátu Ruské federace
v Brně, že druhoválečné havarované
stroje sovětského letectva nejsou archeologickým nálezem.
Samostatnou kapitolou jsou bojiště třicetileté války, z 18. století i tzv.
napoleonic. Informace o nálezech
z bitvy u Jankova (1645) a fotografie
stolů „prohýbajících se“ pod předměty z bitvy u Žďáru (1745) dávají tušit, že i zde čekají na archeology už
jen zbytky. Snad jedinou dochovanou
lokalitou je bojiště u Chotusic (1742),
a to jen proto, že se na něm nachází
letecká základna Vzdušných sil AČR.
Historka o hromadném hrobu pruských vojáků s výstrojí a zbraněmi
u Nakléřova (1813) zní jako sci-fi,
ovšem prodej knoflíků s čísly pluků z bojiště u Slavkova za 800 až
1 000 Kč je realitou.
Za 30 let jsme přišli o naprostou většinu archeologických nálezů dokládajících naši novověkou
a moderní válečnou minulost. Amatérské sbírky zanikají, jak jde čas,
a předměty z nich mizí, nebo přicházejí
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o nálezové okolnosti tvořící spolu
s nimi ucelenou historickou informaci. Přesto země není úplně prázdná.
Síly ale musí spojit organizační složky
státu, kraje i obce, jestliže chceme zachovat zbývající archeologické doklady

vojenských konfliktů 17. až 20. století
z našeho území. Na prvním místě by
však měla být ochrana samotných
nalezišť pro budoucí generace, stejně
jako se to děje u památek z pravěku
a středověku.

Stanovisko Archeologické
komise AMG
Jiří Orna
Archeologická komise AMG

P

roblém nelegálního vyhledávání
archeologických nálezů pomocí
detektorů kovů se v České republice řeší od 90. let 20. století. Tato
činnost se stala během let oblíbeným
koníčkem, kterému se aktivně věnují
tisíce osob. To způsobilo vyrabování
archeologických lokalit, ztrátu nálezů
a informací o jejich původním kontextu. Zabránit těmto negativním jevům
se průběžně snaží archeologická pracoviště, přičemž zřejmě nejjednodušším způsobem je navázání spolupráce
s detektoráři. Systém do této oblasti
měl vnést Portál amatérských spolupracovníků a evidence samostatných
nálezů (AMČR-PAS).
Projekt byl připravovaný od roku
2019. O rok později měl být představen v rámci XLVIII. semináře muzejních archeologů v Lešanech, který
se však nemohl konat z důvodu protiepidemických opatření. Prezentace
proto probíhala při jednáních regionálních archeologických komisí.
I tato setkání však byla často omezena, rušena, anebo se uskutečňovala
v online formě. Rozpaky pak vzbudilo seznámení s AMČR-PAS v rámci
některých moravských pracovišť, na
nichž ne vždy zaznívala relevantní
data. Především různá míra informovanosti způsobila, že se ještě před
oficiálním spuštěním portálu objevila
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řada výhrad týkajících se především
právního rámce, a to jak ze strany
muzejních archeologů, tak ze strany
např. Národního památkového ústavu.
Představení AMČR-PAS nejprve
odborné a poté i laické veřejnosti
proběhlo online formou dne 1. dubna 2021. Nepříliš šťastná byla následující mediální prezentace projektu.
Informace, že registrací do portálu
přestanou detektoráři porušovat zákon o státní památkové péči, znamenala pro muzea zvýšený počet
žádostí o umožnění zapojení se do
AMČR-PAS s cílem neomezené a neomezované prospekce detektorem
kovů v rámci celé České republiky.
AMČR-PAS nebyl oficiálně projednán ani s Asociací muzeí a galerií
České republiky, z. s. Proto se Exekutiva AMG na konci dubna 2021
obrátila na tehdejšího předsedu Archeologické komise AMG PhDr. Karla Sklenáře, DrSc., s žádostí o vyjádření k tomuto tématu. Byli osloveni
členové výboru komise a ukázalo se,
že především vinou již zmíněné různé
míry informovanosti i dosavadních
zkušeností ze spolupráce s detektoráři jsou názory v rámci archeologické
obce různorodé. Ostatně nejednotný
přístup k portálu i k samotné problematice hledačů kovů zaujímají zřizovatelé většiny muzeí, tedy vyšší

územní samosprávné celky (kraje).
Obdobně širokou škálu postojů je
možné zaznamenat v detektorářské
komunitě.
Na podzim roku 2021 se uskutečnilo několik jednání za účasti členů
výboru Archeologické komise AMG,
které se snažily najít způsob, jak nadále k AMČR-PAS přistupovat. Řada
důležitých informací zazněla při setkání s Exekutivou AMG i při následném jednání s ředitelem Archeologického ústavu AV ČR, Praha,
v. v. i., Mgr. Janem Maříkem, Ph.D.,
resp. v rámci jeho referátu, který
přednesl jako hlavní bod programu
XLVIII. semináře archeologů z muzeí
a institucí památkové péče v Roztokách u Prahy. Pokud by bylo možné
v obdobném rozsahu prodiskutovat
celou problematiku před spuštěním
projektu, mohlo být jeho přijetí
v rámci muzejních archeologických
pracovišť mnohem pozitivnější. V průběhu roku 2022 bude každopádně
potřeba uspořádat setkání zástupců
Exekutivy AMG, Archeologické komise AMG a vedení Archeologického
ústavu AV ČR, Brno, v. v. i., a pokusit
se najít společný postup také pro oblast Moravy a Slezska.
Momentálně lze stanovisko Archeologické komise AMG definovat
takto: 1) AMČR-PAS není pro organizace oprávněné k provádění archeologických výzkumů povinnou
záležitostí. Je to platforma, která má
a může usnadnit spolupráci archeologů s detektoráři a nastavit určitý
právní rámec a formu; 2) AMČRPAS není pokusem o legalizaci detektorového průzkumu konaného bez
spolupráce s organizací oprávněnou
k provádění archeologických výzkumů, ten tak i nadále zůstává porušením zákona o státní památkové
péči; 3) Ideální je využití hledačů
kovů především pro předstihový průzkum lokalit, na kterých má probíhat
stavební činnost vyžadující záchranný
archeologický výzkum; 4) Je pouze
na oprávněných organizacích, komu

Věstník AMG 1 /2022

téma / Muzea a hledači kovů

je nutné zmínit, že při snaze o získání nalezených artefaktů od hledačů
kovů musí muzea často podstupovat
určitá etická dilemata, v rámci kterých především zvažují přínos pro
obor či sbírku; 6) Velmi přínosné
je plánované uzavření Memoranda
o spolupráci mezi Akademií věd ČR,
v. v. i., a AMG, jež by mělo přispět
k řešení nejen problémů spojených
s AMČR-PAS, ale i dalších archeologických témat; 7) Významnou skupinou, ke které se často nedostávaly
informace o portálu, jsou ředitelé muzejních institucí. Proto je dobře, že
aktuální číslo Věstníku AMG tento
informační deficit napravuje.

Poznání regionů ve světle
detektorových nálezů
Kateřina Blažková
Muzeum T. G. M. Rakovník

P

roblematika užívání detektorů kovů není pro archeologii
nové téma. Jejich prodej nikdy nebyl v České republice omezen, ani
regulován. Vyzvedávání předmětů
pomocí detekční techniky podléhá
většinou zjednodušujícímu výkladu o nelegálnosti s odůvodněním,
že to odporuje náhodnému nálezu.
V posledních letech je patrný posun
v komunikaci napříč oborem a institucemi, především snaha o hledání
způsobů i metod, jak reflektovat tento
společenský fenomén. Otevřeně se
diskutuje o přínosech využití detektorů poučenými amatéry ve prospěch
vědy. Příkladem budiž aktivita Archeologických ústavů AV ČR, v. v. i.,
v Praze a v Brně, ve smyslu nabídky
portálu AMČR-PAS zájemcům
o spolupráci s profesionály. Z pohledu muzejního archeologa, který je
téměř denně konfrontován s hledači
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kovů a jejich snahou o poznávání
regionu, je tento příspěvek zaměřen
na pozitiva takového úsilí.
Negativních dopadů masového užívání detektorů kovů mimo

archeologické výzkumy jsme si samozřejmě dobře vědomi. Nelegální „vyzvedávání“ nálezů, ať už kvůli vlastnímu obohacení či jakémukoliv jinému
než vědeckému a záchrannému účelu,
které nenávratně poškozuje nálezovou
situaci, je jednoznačně nezákonným
ničením kulturního dědictví. Jako
takové si nezaslouží nic jiného než
důslednou represi ze strany Policie
ČR. Ta se bohužel neprokázala jako
dosti účinná, aby nadále odradila pachatele od dopouštění se této činnosti.
Teprve nyní se začíná hledat kromě
odsuzování a (nedostatečného) trestání i další rozměr reflexe tohoto
počínání formou edukace ke spolupráci ochotných detektorářů. Jako
v každém oboru, ani v archeologii
nestačí představovat jen nálezy a výsledky výzkumů, ale je důležité také
vysvětlovat její základní princip, tj. že
kromě artefaktů jde o maximální
zkoumání kontextu a zaznamenání
všech dostupných informací pro současné i budoucí generace.
Dovolte mi představit jeden dobrý příklad za všechny. Archeologové
jsou obecně zavaleni terénními záchrannými výzkumy a administrativou s nimi spojenou. Protože se
většina regionálních muzeí od konce 90. let 20. století našla v komunikaci s veřejností, zaměřujeme se

Foto: Archiv muzea

umožní zapojení do projektu. Předpokládá se, že to budou především
detektoráři, se kterými spolupracují
dlouhodobě a mají tak díky tomu mezi
sebou vzájemnou důvěru. Zpravidla
se tito zájemci snaží osvojit si vhodné
metodické postupy při hledání a vyzvedávání nálezů, vzdělávají se v oboru, spolupracují i na dalších aktivitách
oprávněné organizace, stávají se členy České archeologické společnosti
a účastní se veřejných schůzí jejích
regionálních poboček; 5) Nutná je
i určitá kultivace archeologické obce.
Prvním krokem je zahájení diskuze
o profesním etickém kodexu (muzejního) archeologa. V této souvislosti
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značnou měrou na kvalitní expozice,
výstavy, populárně naučné publikace,
přednášky, programy pro školy, vycházky a další akce. K monitoringu
nemovitých archeologických památek, oraných ploch či jinak ohrožených
lokalit se dostáváme zřídka.
V posledních letech se na muzejní
pracovníky začali (někdy masově) obracet „hledači“, kteří v dobré víře přinášejí detektorem kovů vyzvednuté
předměty. Z obavy o nenávratnou ztrátu významné informace o případné
lokalitě jednají archeologové s nálezci,
aby je poučili o nesprávnosti takového
postupu a vyžádali si od nich veškeré
okolnosti potřebné k revizi místa v terénu. Někde se tak vybudovala dobře organizovaná spolupráce vedoucí
k záchraně artefaktů pravidelně ničených orbou na zemědělských plochách, při mohutných skrývkách
před budováním silnic a dálnic či
lesními pracemi. V řadě případů se
z amatérů stali studenti archeologie,
a především smlouvou vázaní spolupracovníci pod vedením archeologa.
Sbírka rakovnického muzea se díky
tomu rozrostla o nebývalé množství
kovových předmětů zpřesňujících dataci a charakter dříve známých lokalit.
Tento přístup napomohl i k odhalení
nových nalezišť, např. bojiště z bitvy
u Rakovníka (1620), kde se metoda
užití detektoru ukázala jako jediná
relevantní pro zmapování ztrátových
artefaktů, nárazových útočných zón
a několikadenních táborových ležení.
V červenci 2020 byl pomocí detekční
techniky objeven famózní depot
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zlatých šperků z 2. poloviny 5. století,
které o necelý rok později doplnil honosný pozlacený závěs koňské ohlávky
z 6. století. Cílená odborně vedená
prospekce staré komunikace tak jasně
doložila význam spojnice mezi důležitými sídelními centry. Takový šťastný
příběh se v archeologii stane jednou
za desítky let. Spolupracovníci muzea
si proto zaslouží nikoli trest, ale poděkování za příkladné chování, kterým
jasně prokázali svoje úmysly.
Tak jako ve všech oblastech života
i zde platí, že není hledač jako hledač,

ani archeolog jako archeolog. Ovšem
trestat či hanět uživatele detektorů kovů, kteří chtějí spolupracovat
s odborníky, stejně jako odsuzovat
archeology, jež se snaží v dobré víře
zachraňovat nálezy za účelem poznání
regionu, není oboru ku prospěchu.
Každá diskuze je proto velkým přínosem, obzvláště ta, která neupřednostňuje zájmy jedné strany na úkor
druhé, dává vyslyšet všem a umožňuje
vzájemný respekt, protože jedině tak
se lze dobrat ke konsenzu, z něhož
může vzejít nakonec i dobrá praxe.

Detektory kovů
v archeologické praxi
David Vích
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě

T

radiční prospekční metody v době
relativně nedávné obohatila další
založená na rozvoji moderní techniky.
Řada skutečností, zejména její snadná
zneužitelnost, ji činí v očích odborné
veřejnosti značně kontroverzní.
K detektorům a archeologii jsem
se dostal prostřednictvím povrchových
sběrů. Po rozšíření detekční techniky
mezi veřejností se moje počáteční
hyperkritičnost k tomuto prostředku
(touto fází si prošel asi každý archeolog) postupně vyvíjela. Významnou
roli v tomto ohledu sehrála má účast
na prospekci dnes již legendární lokality Němčice nad Hanou pod vedením
Miloše Čižmáře v roce 2004. Po této
zkušenosti bylo zjevné, že mezi povrchovým sběrem a detektorovým
průzkumem ornice není z hlediska
ohrožení archeologických situací a výpovědní hodnotou takto získaných
pramenů žádný rozdíl. Má profesionalizace s nástupem do vysokomýtského
muzea v roce 2005 znamenala novou
éru poznávání pomezí východních

Čech a severozápadní Moravy. Díky
nasazení detektoru kovů na plochách
známých dříve jen z povrchových sběrů se rychle změnily zažité představy
o mimořádné vzácnosti kovové industrie dobou bronzovou počínaje. Postupem času ale vzalo za své i přesvědčení o nezbytnosti aplikace detekční
techniky pouze na oraných plochách.
Množství výkopů na známých lokalitách, nelegálně získané archeologické nálezy bezostyšně vystavované
na různých webových stránkách nakonec jasně ukázaly, že i lesnímu
prostředí je nutné věnovat patřičnou
pozornost.
Další směřování mých aktivit
pak zásadně ovlivnila ještě jedna
skutečnost. Stále častěji se na muzeum obracely různé osoby se žádostí,
zda by nebylo možné do naší instituce předat archeologické nálezy získané právě s pomocí detektorů kovů.
Čím dál zřetelněji se ukazovalo, že
zde vedle „detektorářů-škůdců“ existuje významná skupina lidí, která by
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jsou výsledky prezentovány formou
přednášek a publikační činností.
Spolupráce má pochopitelně i svá
nesporná negativa. Těmi je v první
řadě riziko infiltrace ze strany pochybných jedinců, kterým jde primárně o získávání informací. Tady
záleží na zkušenostech při jednání
s lidmi, nezastupitelné místo pak mají
spolupracovníci sami, kteří dokážou
často takovouto „černou ovci“ sami
odhalit. Další nevýhodou je časová
zátěž kladená na archeologa. Obvyklý přístup spočívající pouze v pasivním přijímání nálezů se nejeví jako
šťastný. Spolupracovníci vynakládající
na záchranu archeologického dědictví svůj čas a peníze zcela oprávněně
očekávají podobnou angažovanost
i ze strany archeologa (i když někdy
bohužel skutečně za hranicemi jeho
možností). Jako zcela nezbytné se
jeví organizování společných akcí,
ověřování nálezových situací v terénu a jejich dokumentace, v neposlední
řadě se velmi osvědčila setkání spojená s přednáškami o poznatcích, které nálezy přinášejí. Spolupracovníci
tak získávají nezastupitelnou zpětnou
vazbu o významu své činnosti a zároveň prohlubují své znalosti.
Velkým a těžko řešitelným problémem je zajištění konzervace stovek
předmětů vyrobených ze železa,
s nimiž se setkáváme zejména při
prospekcích lesního prostředí.

Výše nastíněný postup považuji přes mnohé otázky za jeden
z nemnohých, který se přes všechny
nedostatky snaží situaci nějak řešit.
Často opakovaná představa o nutnosti
ponechávání artefaktů na místech
svého původního či nepůvodního
uložení je sice zcela opodstatněná,
ale zatím žádný z odpůrců detektorového průzkumu nepřišel s alespoň
trochu realistickým řešením, jak toho
dosáhnout. Ze spolupráce navíc vyplynuly některé poznatky obecnější povahy významně korigující metodické
postupy i širší vědomosti. Ukázalo
se například, že ornice představuje
nenahraditelný a specifický zdroj archeologického poznání do té míry, že
škody vzniklé prostou skrývkou místa
bez detektorového průzkumu není
v řadě případů (sídliště metalických
období, bojiště aj.) následující výzkum
podpovrchových situací nahradit. Detektorová prospekce lesů zase ukazuje,
že dosavadní zažité škatulkování lokalit bylo neúplné. Takto získané prameny jednoznačně dokazují mnohem
složitější chování člověka v krajině.
To se ale donedávna dařilo identifikovat obtížně nebo vůbec. Některé
kategorie archeologických pramenů,
jako např. komunikace, obětiny aj.
prakticky zcela unikaly pozornosti.
Naléhavým úkolem archeologie blízké
budoucnosti je správná intepretace
takto získaných informací.

Foto: Archiv Muzea a galerie Orlických hor

se nějakým způsobem ráda podílela
na poznávání naší minulosti. Těmto nadšencům (spolupracovníkům)
však bylo potřeba postupně vysvětlit
základy archeologické práce. Zaučování probíhalo přímo v terénu při
jednotlivých prospekcích za účasti archeologa, který na místě vysvětloval
vše potřebné a sám se zde i dříve
učil. První společná akce se konala
v červnu 2008 na svazích hradu Potštejn, a to ve spolupráci s Muzeem
a galerií Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou. Od té doby bylo realizováno množství zásahů na zalesněných i oraných plochách, a to jak
individuálních, tak i těch spolu s archeologem. V muzejních sbírkách postupně skončily řádově tisíce artefaktů
s příslušnou dokumentací, a to vše za
celkové účasti asi stovky lidí.
V tomto duchu spolupráce stále
pokračuje. Hlavním kritériem pro
odlišení prověřených osob od tzv. detektorářů se při tom stalo odevzdávání
nálezů. Status spolupracovníka může
získat pouze ten, kdo archeologické
artefakty předá bez výjimky a bez
ohledu na jejich citovou, sběratelskou
aj. hodnotu. Stále se objevují lidé, kteří by se rádi zapojili, ale u nichž se zájem o historii pojí i s nutkavou potřebou mít část nálezů doma (obvykle jde
o mince). Tato praxe je však vyloučena
jak navenek z pohledu zákona, tak
i zevnitř, kdy z hlediska soudržnosti
skupiny není možné nastolit různé
podmínky.
Ze spolupráce s širší veřejností
vyplývá řada výhod i nevýhod. K pozitivům patří především záchrana
mnoha archeologických pramenů do
nedávna netušené kvality a zejména kvantity, a to nejen v „kovovém
sortimentu“, spolupracovníci jsou
s postupujícími zkušenostmi schopni
aplikovat i povrchový sběr a identifikovat artefakty z nekovových materiálů. Další výhody leží v rovině společenské. Daří se tímto způsobem šířit
a posilovat mezi veřejností povědomí
o významu dějin regionu, zvláště když

Záchrana narušeného husitského vodovodu, Nový hrad u Skuhrova
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Příběh muzejního předmětu

Šafránkova hořická kronika

e sbírkách hořického muzea založeného roku 1887 se nachází
řada vzácných a jedinečných předmětů. Mezi ty nejpozoruhodnější patří
tzv. Šafránkova hořická kronika.
Lidový kronikář a vlastenec František Šafránek (1831–1908) se narodil v Hořicích a jako krejčovský tovaryš prošel nejen Čechy, ale i Rakousko
a Sasko. Po návratu splnil odborné
požadavky a byl přijat za člena cechu
krejčovského. Dílo se mu dařilo, a tak
mohl v roce 1868 zakoupit nevelký
domek ve Farské (dnešní Komenského) ulici, v němž se svou manželkou
Annou vychoval tři dcery. V roce 1879
byl zvolen starostou krejčovského
spolku, uspořádal jeho archiv, pořídil novou pohřební výbavu i prapor
a zasloužil se o založení odborné školy pokračovací pro učně. Byl členem
mnoha organizací i obecního zastupitelstva. Svůj radikální protirakouský postoj dával najevo při táborovém
hnutí v letech 1868–1869. Za svou
účast na nepovoleném shromáždění
na Chlumu u Hradce Králové dne
28. června 1868 byl spolu se stovkou
dalších hořických vlastenců potrestán
vězením, což později ve své kronice
mistrně zachytil slovem i obrazem.
Ačkoliv dosáhl pouze základního
vzdělání, přivedla jej láska k historii ke kronikářské činnosti. V roce
1867 začal sepisovat rodinné paměti. Když byly náměty vyčerpány, věnoval se významným jevům ve městě
i v českém státě. Spis přerostl do pěti
obsáhlých svazků doplněných souborem ilustrací. František Šafránek bývá
nazýván „hořickým Vavákem“ a jeho
dílo je o to cennější, neboť zachycuje
prostřednictvím vyprávění pamětníků
obecní události ještě o několik desetiletí dříve než městská kronika. Vzácné
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jsou Šafránkovy záznamy starých hořických zvyků, staveb i rázovitých postav. Po smrti manželky se přestěhoval
ke svým dvěma dcerám, které působily jako učitelky v Novém Bydžově.
V roce 1898 podnikl velkou cestu do
Holandska, kde navštívil třetí dceru
a poklonil se památce J. A. Komenského v Naardenu. Zbývající léta života
strávená v Novém Bydžově věnoval
výhradně psaní kroniky a díky vynikající vizuální paměti pořídil i většinu
ilustrací. Poslední zápis učinil týden
před svou smrtí.
Jelikož dcery zůstaly neprovdány
a bez potomků, rozhodl se odkázat
své celoživotní dílo čítající téměř
2 500 stran hořickému muzeu, které pro ně nechalo vyrobit dřevěnou
skříňku s vyřezávaným ornamentem.
Ve sbírce jsou dále sešitky se zápisky
z Holandska a s poznámkami k nepovoleným táborům lidu a následné
perzekuci. Celek doplňují 2 svazky
rejstříků a 18 velkoformátových kreseb na samostatných listech, zobrazující náměstí, ulice, kostel a faru, ale
i selskou svatbu na Hořicku nebo
útěk obyvatel města před Prusy v roce
1866.

Protože se jedná o zásadní historický pramen k dějinám Hořic, resp.
jedinečný zdroj informací v rámci
celé České republiky, byla provedena
digitalizace celého souboru. Na jaře
letošního roku budou spuštěny webové
stránky zpřístupňující kroniku široké
odborné i laické veřejnosti. Zároveň
připravuje hořické muzeum výstavu,
která bude zahájena dne 7. dubna 2022. Kromě reprodukcí kreseb
a předmětů z osobní pozůstalosti Františka Šafránka zde bude prezentován
za přísných bezpečnostních opatření
originál kroniky. O tom, že si tohoto vzácného spisu cení i Město Hořice, zřizovatel muzea, svědčí fakt, že
zdejší nově narozené občánky provází
do života pamětní list s Šafránkovým
obrázkem hořického náměstí.

Foto: Archiv muzea

V

Foto: Archiv muzea

Oldřiška Tomíčková
Městské muzeum a galerie Hořice
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Napínavé petrkovské
objevování
Lucie Tučková
Památník národního písemnictví

V

Foto: Archiv PNP

květnu 2021 převzal PNP do své
správy zámeček Petrkov, kde žil
a tvořil spolu se svou rodinou básník,
překladatel a grafik Bohuslav Reynek.
Opravy jsou naplánovány pozvolna,
aby nebyl dům trvale uzavřen, ale zachoval se i provoz pro návštěvníky.
Již během prvních setkání s nimi
bylo více než zřejmé, že je to místo
velké kulturní paměti. Důvodem
koupě Petrkova státem bylo ostatně
i „zachování podstatné kontinuity kulturních dějin 20. století“, které sám
zámek a zde vzniklé dílo symbolizují.
Je tu i další fenomén paměti, a to té
individuální, s konkrétními úlomky.
Příchozí hledají snad až neznatelné
stopy minula, mající pro každého zcela jinou podobu. Pro někoho jimi jsou
kdoule zrající na dvoře, které dnes
v Čechách příliš nenalézáme. Pro jiného je to pavučina v zámku dveří
nebo zachovaný lustr v kuchyni, který
je přitom z pohledu historické hodnoty
domu úplným anachronismem. Anebo
modrá výmalba, připomínající tapety
v „parádním salonku“, tzv. modrém
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pokoji či jen pohled skrz otevřené
okno do zahrady. Zároveň je individuální paměť vždy něčím zrazena.
Oproti fotografiím z časů Bohuslava
Reynka a Suzanne Renaudové jsou
tu více než znatelné proměny. I po letech, kdy zde žili již sami Daniel a Jiří
Reynkovi, se v mnohém aspekty místa
změnily a některé „atributy“, jako
třeba kamenný pes před vchodem,
nenávratně zmizely. A dům, jenž vyžaduje rozsáhlé opravy, je křehký. Některé zásahy jsou nevyhnutelné, na
první pohled po nich přitom zůstane
zející prázdno, např. jako po skleníku
na střeše, kolem kterého masivně protékala voda, jež ničila trámy i stropy.
Po desetiletí zapálený botanik Jiří
Reynek tu pěstoval s velkými úspěchy i velmi vzácné kaktusy. A přeci je
to nakonec radost. O stejném svědčí i tajuplná půda nebo útroby hlubokých skříní.
V Petrkově se nacházejí památky
na působení umělců, ale i na úplně
konkrétní lidské životy na vysočinském venkově. Probírání zaprášených

předmětů a jejich třídění je tak stálým
dobrodružstvím, které nejednou přináší „velké objevy“, např. v podobě destiček od Reynkovy grafiky, anebo lístku
v kapse moly prožraných kalhot, na
němž jsou jakési poločitelné poznámky.
Kromě toho jsou však kolem i věci, s nimiž je nutné se rozloučit. Snad jen váhavá opatrnost a jistě i míra náhody
či štěstí napomůže tomu, aby se ještě
další „zatoulané poklady“ nalezly.
Oproti písemnostem, které volají po zachování, očistě od prachu,
uložení na správné místo v archivu
a zaevidování, se předměty denní
potřeby s jejich vzkazy rozpoznávají
o něco složitěji. Někdy pomůže četba
korespondence, jindy pečlivé prohlížení grafik, také dotazy na pamětníky, k čemu to či ono v domácnosti
sloužilo, nebo zda bylo jen náhodně
doneseno, podobně jako staré kusy
oblečení, které si Reynkovi v pozdních
letech již sami nekupovali.
Jednou za čas pak leží v cestě
odměny. Jako dosud neznámá pohlednice Suzanne Renaudové z Francie, kde píše devítiletému Danielovi,
mj. aby vyřídil tatínkovi obdiv francouzských přátel-umělců k jeho dílu,
spolu s pozdravy všem z podzimu roku
1937, kdy byla sama naposledy před
válkou ve své rodné zemi. Bohuslav
se syny tehdy zůstal v Petrkově, po
smrti svého otce musel převzít statek
do správy. Jistě se bál, jak ve svém poslání obstojí. Obával se i o svoji tvůrčí
práci, o to, aby každodenní starosti
jeho talent nezmařily. Jiný lístek, od
neteře Suzon, v půdním prachu na
zemi: Po smrti své tety píše do Petrkova, že jí Suzanne byla „nejbližší
přítelkyní“, i když se po celé roky
neviděly. Také sešit překladů Jiřího
Reynka, Suzanniny oblíbené recepty, zapomenuté korespondenční listy.
Vše, co by se spěchem rychlého úklidu a opravy domu mohlo nenávratně
ztratit – a co nás učí, že právě drobné
úlomky a útržky tvoří někdy to nejdůležitější sdělení místa, autenticitu
zážitku i vzpomínky.
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Ochrana oznamovatelů
Libor Vašíček / Matúš Baliak
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

Č

lánek se zabývá povinnostmi
příspěvkových organizací v oblasti whistleblowingu s ohledem na
nedávno uplynuvší lhůtu k transpozici směrnice o ochraně oznamovatelů a metodiku o přímém účinku této
směrnice vydanou Ministerstvem
spravedlnosti ČR. Analyzujeme
rovněž okruh adresátů povinností,
jak jej navrhuje zatím nepřijatý návrh zákona o ochraně oznamovatelů,
a v krátkosti také povinnosti ze zákona a směrnice vyplývající.

Směrnice o ochraně
oznamovatelů

Je tomu již více než dva roky, co
Evropská unie přijala směrnici č.
2019/1937, o ochraně osob, které oznamují porušení práva, známou spíše jako směrnici o ochraně
whistleblowerů. Lhůta k transpozici
veřejně diskutované úpravy do českého právního řádu marně uplynula
v polovině prosince 2021. Důsledkem
pozdního promítnutí povinností plynoucích členským státům EU začala
být směrnice na našem území přímo
účinná. To zjednodušeně znamená, že
soukromé subjekty se mohou dovolat
(i soudně) práv upravených směrnicí
vůči státu a jeho orgánům (subjektům
veřejného práva), povinnosti jim však
do přijetí zákona nevznikají. V podstatě jde o princip, že za chybu státu
(kvůli nedostatečně rychlé transpozici) má pykat stát a jeho orgány, ne
však soukromé osoby.
Které organizace je ale možné
považovat za stát nebo jeho orgán?
Ministerstvo spravedlnosti ČR použilo k výkladu pojmů (v první verzi
vydané metodiky) poněkud nevhodně
neurčitého právního označení veřejná instituce, užívaného zákonem
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o svobodném přístupu k informacím. Podle tohoto výkladu by se totiž
mohlo zdát, že se přímá účinnost
směrnice vztahuje i na příspěvkové
organizace zřízené obcemi a kraji.
Ty však nelze považovat za státní orgán, jelikož nemají oprávnění vrchnostensky rozhodovat o subjektivních
právech a povinnostech soukromých
osob a jejich činnost nepodléhá přímé
státní kontrole (činnost organizací je
typicky prováděna v samostatné působnosti obcí a krajů a její kontrolu
vykonávají zřizovatelé). Povinnost zavést vnitřní oznamovací systém před
přijetím zákona o ochraně oznamovatelů tak mají pouze vybrané veřejné
instituce, veřejné vysoké školy nebo
státní nemocnice a příspěvkové organizace mezi ně, na rozdíl od svých
zřizovatelů (obcí a krajů), ale nepatří.

Návrh zákona o ochraně
oznamovatelů

Povinnými subjekty mají být podle
návrhu zákona o ochraně oznamovatelů (i) veřejní zadavatelé s výjimkou
obcí s méně jak 5 000 obyvateli, které
nejsou obcemi s rozšířenou působností;
(ii) zaměstnavatelé, kteří v uplynulém
kalendářním čtvrtletí zaměstnávali
v průměru nejméně 25 zaměstnanců
(podle pozměňovacího návrhu č. 8379
s více než 50); (iii) zaměstnavatelé, bez
ohledu na počet zaměstnanců, podnikající ve specifických vyjmenovaných
oborech, např. pojišťovny, banky, či
subjekty podnikající na kapitálovém
trhu; (iv) orgány veřejné moci vykonávající působnost v oblasti správy
daně z příjmů a další.
Na to, aby byla právnická osoba
považována za povinný subjekt, stačí,
aby spadala alespoň do jedné z výše
uvedených kategorií. U právnických

osob, které jsou veřejnými zadavateli,
tedy již nebude nutné zkoumat, kolik mají zaměstnanců. Veřejným zadavatelem je přitom podle § 4 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, Česká republika nebo Česká
národní banka, ale i státní příspěvkové organizace, územní samosprávné
celky a jejich příspěvkové organizace.
Za veřejného zadavatele se dále považují i právnické osoby zřízené nebo založené za účelem poskytování potřeb
veřejného zájmu, které jsou převážně
(z více než 50 %) financované, a tedy
závislé na jiném veřejném zadavateli.
Výše podílu činností, jež jsou vykonávány za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, tedy ty nemající
průmyslovou nebo obchodní povahu,
ve vztahu k ostatním činnostem
daného subjektu přitom není důležitá. V zásadě postačí i okrajový výkon
činnosti za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu. Veřejnými zadavateli tak mohou být ústavy, spolky
ale i obchodní společnosti.

Vnitřní oznamovací systém

Směrnice i návrh zákona o ochraně
oznamovatelů předepisují povinným
subjektům závazek přijmout opatření, která umožní nejen jejich zaměstnancům, ale i jiným fyzickým
osobám (dodavatelům, uchazečům
o zaměstnání), které se dozvěděly
o porušení vybraných právních předpisů z oblasti například zadávání veřejných zakázek nebo ochrany soukromí a osobních údajů, oznámit tato
zjištění. Oznámení mají být následně
prošetřena oprávněnou osobou, která oznamovateli potvrdí jejich přijetí i výsledek šetření a přijatá nápravná opatření. Oprávněná osoba,
ať již zaměstnanec, najatý advokát
nebo obchodní společnost, jež byla
svěřena oznamovací agenda, má v celém procesu zásadní roli. Povinností
této osoby je zachovávat důvěrnost
informací a totožnosti oznamovatele za účelem jeho ochrany před případnými odvetnými opatřeními, jakož
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i nezávisle posoudit (prošetřit) učiněná oznámení a o celé této činnosti vést
evidenci. Informace o oprávněné osobě, přijatých opatřeních a možnostech
podání oznámení musí povinný subjekt zpřístupnit na svých internetových stránkách.

Panika není na místě

Povinnost zavést vnitřní oznamovací
systém se spíše dříve, nežli později bude
týkat většiny právnických osob a nejspíše všech příspěvkových organizací. Aktuálně totiž nic nenasvědčuje

tomu, že by měl být okruh povinných
příspěvkových organizací omezen
počtem zaměstnanců, jak tomu je
v případě soukromých zaměstnavatelů. I přesto, že zřízení oznamovacích
kanálů působí na první dojem komplikovaně a namáhavě, není nutné panikařit. S ohledem na omezení právních
oblastí, na které se oznámení budou
vztahovat, a možnost využití externího
oznamovacího systému zřízeného a vedeného Ministerstvem spravedlnosti
ČR lze očekávat pouze minimální
vytížení přijatých vnitřních systémů.

Příspěvkové organizace navíc budou
zřejmě mít možnost sdílet vnitřní
oznamovací systém se svým zřizovatelem, obcí nebo krajem, tedy se subjekty, na které se uplatní přímý účinek směrnice. Zásadní tak především
bude vyhnout se poměrně vysokým
pokutám za nesprávnou implementaci
opatření nebo nedostupnost systému.
Považujeme proto za vhodné a praktické, aby se příspěvkové organizace
přípravě a zprovoznění těchto systémů
začaly věnovat již nyní, společně se
svými zřizovateli.

Kalendárium výstav
Podklady pro Věstník AMG
Informujte o výstavách, které se ve Vašem muzeu či galerii uskuteční v průběhu roku 2022 prostřednictvím
Kalendária výstav v příloze Věstníku AMG či na webových stránkách AMG. Aktuální přehledy, jakékoliv změny
a aktualizace zasílejte na e-mail: kalendarium@cz-museums.cz. Jen tak mohou být Vaše aktivity propagovány!
Ročník 2022
Věstník AMG č. 2/2022 – 31. března 2022 (výstavy od 15. dubna do 31. června 2022)
Věstník AMG č. 3/2022 – 30. května 2022 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2022)
Věstník AMG č. 4/2022 – 31. července 2022 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2022)
Věstník AMG č. 5/2022 – 30. září 2022 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2022)
Věstník AMG č. 6/2022 – 30. listopadu 2022 (výstavy od 15. prosince 2022 do 28. února 2023)
V Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.
Kontakt pro Kalendárium výstav:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: kalendarium@cz-museums.cz

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2022
Na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG. Formulář
spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na adrese http://www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, resp.
POUZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého roku 2022.
Kontakt pro Adresář muzeí a galerií ČR:
Mgr. Vendula Potůčková Jurášová
Tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
E-mail: adres@cz-museums.cz
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Otázky pro nové ředitele

Památník Antonína Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami
Jaká profesní dráha předcházela
Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Vystudoval jsem Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, obory dějiny
umění a divadelní věda. Vyzkoušel
jsem různé profese, které se většinou
nějakým způsobem vztahovaly ke kultuře. Pět let jsem vedl Divadelní oddělení Národního muzea. Napsal jsem
řadu článků o historii, divadle a výtvarném umění a výsledky své práce
představil i na několika výstavách. Podílel jsem se také na provozu kavárny
s kulturním programem či obchodu
s designovou módou. Dlouho jsem se
věnoval i psaní divadelních her a režii
inscenací. Zkušenosti mám tedy z veřejného i ze soukromého sektoru
a jsem rád, že je nyní budu moci využít pro rozvoj Památníku. Považuji
za nutné, aby se toto místo v příštích
letech výrazně změnilo a lépe využilo
svůj nesporný potenciál.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepříjemně překvapilo?
To, co Antonína Dvořáka na Vysoké
asi nejvíce přitahovalo, bylo mimořádně krásné prostřední, které ho inspirovalo při psaní jeho hudby. I mě
okolí Památníku uchvátilo. Novorenesanční vilu obklopuje osmihektarový anglický park, ten zase hluboké
podbrdské lesy. Těsné propojení přírody, historie a umění je to, co dělá
naše muzeum unikátním. Mile mě
překvapila mimořádná podpora místních obyvatel i Středočeského kraje,
jako zřizovatele. Mám pocit, že nám
všichni drží palce a snaží se v našem
úsilí o změny pomáhat. Nepříjemně
mě překvapila řada věcí. Myslím ale,
že je třeba hledět do budoucnosti.
Věci, které tu v minulosti nefungovaly, fungovat začaly či začnou.
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Co považujete za nejzajímavější
předmět v Památníku?
Asi nejzajímavější je klavír Bösendorfer z roku 1901, na který s největší
pravděpodobností osobně hrál Antonín Dvořák. Pak tu máme vzácné písemnosti, především Dvořákův dopis
napsaný dne 7. července 1893 v americkém Spillville a zaslaný vysockému správci Janu Hodíkovi. Dvořák
v něm projevuje mimořádný zájem
o svou zahradu, ale i o přátele a sousedy, kterých měl na Vysoké a v okolí
celou řadu. Důležitou, i když trochu
nečekanou, součástí naší sbírky je
část pozůstalosti houslistky Ervíny
Brokešové Benešové a jejího manžela
spisovatele Karla Josefa Beneše, kulturních osobností z nedalekého Rožmitálu pod Třemšínem, které během
2. světové války sehrály významnou
úlohu v místním protinacistickém odboji. Pozůstalost tvoří zejména obrazy,
kresby či drobné plastiky vytvořené
českými umělci 19. a 20. století (např.
Ladislavem Šalounem, Václavem Špálou, Josefem Ladou). Najdou se tu
však i umělecky hodnotné předměty
denního užití.
Čeho jste doposud v čele Památníku
dosáhl, resp. čeho byste si přál dosáhnout?
Věřím, že se nám podařilo navázat
těsnější vazby s našimi sousedy
v obci Vysoká u Příbramě, partnerskými organizacemi i místní samosprávou. Myslím, že dobré a vzájemně
se obohacující vztahy s okolím jsou

Foto: Archiv muzea

Mgr. Vojtěch
Poláček

základním předpokladem pro správné
fungování veřejné instituce, jako je
muzeum. Zvláště, když je jeho součástí
rozsáhlý veřejný park, který byl v posledních letech dost zanedbaný. Daří
se nám ho postupně obnovovat a zatraktivňovat. Do budoucna bychom
si přáli realizovat novou expozici,
která bude přehlednější, informačně
bohatší, ale také zábavnější a interaktivní. Vzhledem k tomu, že našimi
typickými návštěvníky jsou rodiny,
měla by srozumitelným způsobem
promlouvat i k dětem. Aktuálně připravujeme venkovní naučnou stezku
na principu rozšířené reality. Pracovat
bude v prvé řadě se zvuky: Hudebními
díly Antonína Dvořáka a doprovodnými texty. V okolí je mnoho míst, spojených se skladatelovými pobyty. Vila
Rusalka, kde Dvořák většinu času bydlel, někdejší hospoda U Fenclů, kam
chodíval s horníky hrát karty, Rusalčino jezírko, které ho inspirovalo při
psaní známé opery a mnoho dalších.
Chtěli bychom je tímto způsobem
propojit a poskytnout zájemcům zážitek, jenž je poučí, pobaví a bude mít
sám o sobě určité umělecké kvality.
Myslím, že dobré muzeum funguje
směrem k veřejnosti ve více rovinách.
Oslovuje nejširší publikum, ale zároveň přináší nové poznatky a zůstává
inspirativní i pro odborníky.
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Říjnový seminář
muzejních
botaniků
Lukáš Zelí Krinke / Svatava
Kubešová
Sládečkovo vlastivědné muzeum
v Kladně / Moravské zemské
muzeum

Foto: Archiv komise

Podzimní seminář Botanické komise AMG
je obvykle zaměřen na výuku determinace
obtížně určitelných druhů flóry. Jak bývá
zvykem, uskutečnil se péčí Botanického
oddělení Moravského zemského muzea
a měl převážně tradiční formu. Pořadatelé
ale využili také zkušenosti z online setkání v roce 2020 a umožnili účast i těm
kolegům, kteří nemohli ze zdravotních
nebo logistických důvodů přijet osobně.
Semináře se zúčastnilo 32 členů či příznivců komise, z toho 2 online.
První den (19. října 2021) byla na
programu obohacující přednáška Petra
Kouteckého z Katedry botaniky Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,
která seznámila s problematikou rodu
chrpa (Centaurea) v České republice
a poodhalila některá úskalí určování
těchto rostlin.
Nedílnou součástí brněnských seminářů jsou i neformální setkání. Prostorem
pro výměnu názorů mezi muzejními pracovníky je bezesporu gastronomický bod
programu. Po celá léta se přibližně polovina účastníků vydává na oběd do blízké
restaurace, ale stalo se hezkou tradicí, že
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pro druhou část jsou zajišťována grilovaná
kuřata s chlebem a kyselou okurkou. Tento pokrm se konzumuje přímo v místě
praktika. Nedá nám to a musíme přiznat
– tentokrát kuřata nebyla! Organizátoři je
objednali a šli vyzvednout, ale ouha. Z náhradní nabídky si pak milovníci ptactva
na grilu překvapivě vybrali osm vepřových
řízků a jen dva kuřecí, další zůstali raději
u chleba a vlastní svačinky.
Posilněni obědem si účastníci semináře pod vedením Petra Kouteckého
vyzkoušeli praktické určování chrp, které
si dovezli z domovských sbírek. Proběhlo
také plenární zasedání Botanické komise AMG, na němž předseda informoval
o stavu členské základny, o zasedáních
Senátu AMG, rozpočtu komise a byly
probrány i plány na další roky.
Druhý den byl věnován exkurzi na
Mohelenskou hadcovou step. Role průvodkyně po tomto botanicky nesmírně
cenném a zajímavém území se ujala
Jana Jelínková z Muzea Vysočiny Třebíč. Během kratší procházky byl k vidění
podzimní aspekt místní flóry a nechyběl
ani zdejší botanický trhák, kriticky
ohrožený druh naší květeny, podmrvka

hadcová (Notholaena marantae). Tato
víceletá kapradina s přezimujícími listy
roste na našem území pouze na skalách
u Mohelna. Třebíčské kolegyně Jana Jelínková a Hana Houzarová navíc obětavě
přivezly k prohlédnutí papírové tabule
s nalepenými herbářovými položkami
mohelenských nanismů (trpasličích forem rostlin typických pro hadcové podklady) od Rudolfa Dvořáka (1874–1945).
Díky jim za to.

Seminář zoologů
v Hostýnských
vrších
Dušan Trávníček / Jiří Šebestian
Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně / Prácheňské muzeum
v Písku

Stalo se již tradicí, že se každý rok
v polovině září odehrávají semináře Zoologické komise AMG a zoologů Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ČR).
Role pořadatele se letos ve dnech
15.–17. září 2021 ujalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
První den, ve středu 15. září 2021,
před oficiálním zahájením semináře, si
zájemci mohli prohlédnout expozice
a výstavy zlínského muzea umístěné ve
14. budově někdejšího Baťova továrního
areálu. Průvodcem zde byl Petr Hrabina.
V zoologické expozici v Malenovicích
pak provázel Dušan Trávníček. Na hradě
byla k vidění i výstava věnovaná Vladimíru
Javorkovi, na jehož příručkách vyrostlo
několik generací československých entomologů.
Odpoledne se v samém středu Přírodního parku Hostýnské vrchy v prostorách Chaty pod Tesákem sešlo 34 zoologů
(24 z muzeí, 8 z AOPK ČR a ze správ různých CHKO a 2 z Přírodovědecké fakulty UK). Účastníky uvítal Dušan Trávníček,
který vedl i jednací část semináře. Nejprve
předseda Zoologické komise AMG Jiří
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památce (PP) Holíkova rezervace, jež
chrání zbytek původního karpatského
lesa (acidofilní bučina s příměsí jedle
bělokoré a javoru klenu). Ze zdejší bohaté malakofauny jsme zastihli modranku
karpatskou (Bielzia coerulans) a našli
ulitu vřetenatky Ranojevičovy moravské
(Vestia ranojevici moravica). Následovala zastávka u hradu Lukov a návštěva
PP Králky. Nakonec jsme zavítali na
orchidejovou louku PP Nad Kašavou.
Samozřejmě v tuto roční dobu tu orchideje k vidění nebyly, ale i pohled na
spoustu kvetoucích ocúnů jesenních
(Colchicum autumnale) stál za to. Toto
území a jeho širší okolí je cenné i z krajinářského hlediska. Sladkou tečkou byla
návštěva vyhlášené cukrárny v Kašavě. Po
večeři v přednáškovém sále chaty Dušan
Trávníček představil zajímavé lokality
Hostýnských vrchů a jednání završila
jeho cestopisná přednáška „Ochutnávka
z Laosu“.

Z konference
konzervátorůrestaurátorů
v Klatovech
Alena Selucká / Jana Fricová
Technické muzeum v Brně

Foto: Archiv komise

Šebestian podal zprávu o práci Senátu
AMG v době epidemie, seznámil přítomné s činností výboru komise za uplynulý
rok i s aktuálním děním v AMG. Následovala rozprava k výměně zkušeností se
správou zoologických a entomologických
sbírek a rovněž byly dořešeny organizační
záležitosti týkající se pořádání dalších
ročníků seminářů. Pak již byly na programu přihlášené referáty: Ondřej Machač,
„Pavouci z vysavače aneb Co se vysálo
na dvou karpatských lukách“; Antonín
Reiter, „Žáby Znojemska: Sumarizace
25 let výzkumu a poznámky k využitelnosti dat z databáze NDOP“; Jaroslav
Bažant, „Avifauna Lenešického rybníka“;
Miloš Krist, „Hnízdní biologie lejska
bělokrkého“; Jiří Šebestian, „45. akce
Acrocephalus na Řežabinci (2021): Nové
absolutní rekordy“; Pavel Bezděčka, „Jak
se rodí mamuti“; Pavel Bezděčka, „Kterak
10.260krát nic umořilo Pavla Bezděčku“;
Zuzana Hlaváčová, „Představení expozice
Beskydy: Příroda a lidé“; Klára Bezděčková, „Digitalizace přírodovědných sbírek
v Muzeu Vysočiny Jihlava“; Pavla Říhová
a Dominika Formanová, „Forenzní důkazy
ve wildlife případech: Nové pracoviště
UK“; Peter Adamík, „Příprava nové expozice Národního muzea“; Martin Vymazal,
„Ptačí oblast Hostýnské vrchy“; Svačina Tomáš, „Obojživelníci Hostýnských
vrchů“, „Zajímavosti z fauny netopýrů
Hostýnských vrchů“.
Další den proběhla terénní exkurze,
během které byli účastníci semináře seznámeni s některými chráněnými nebo
jinak zajímavými místy v Hostýnských
vrších. První zastavení bylo v Přírodní

Závěrečný den semináře, v pátek
17. září 2021, se ještě uskutečnila
pěší exkurze. Protože v noci přišel silný
déšť a ráno stále trochu poprchávalo,
původní trasu, která měla vést na nejvyšší vrchol Hostýnských vrchů Kelčský
Javorník (865 m n. m.), jsme poněkud
redukovali. Nejdříve jsme zamířili do
Přírodní rezervace (PR) Čerňava, kde
je hlavním předmětem ochrany původní
autochtonní karpatský les pralesovitého
charakteru starý asi 280 let. Poté jsme
se přehoupli přes hřeben a zavítali do
PR Smrdutá, která představuje jeden
z nejlépe zachovaných lesních porostů
v Hostýnských vrších s geomorfologicky
význačnými skalními útvary, pískovcovými
a slepencovými skalisky a pseudokrasovými jeskyněmi na prudkém suťovém
svahu a vrcholu Smrduté (750 m n. m.).
Po návratu k chatě se účastníci semináře
rozjeli do svých domovů.

Největší profesní setkání odborníků v oblasti péče o kulturní dědictví v České
republice se letos uskutečnilo ve dnech
7.–9. září 2021 v Klatovech. Po roční pauze způsobené pandemií se na konferenci
sešlo na 300 konzervátorů-restaurátorů,
výzkumných pracovníků, pedagogů vysokých a odborných škol i studentů oborů
restaurování, kteří mohli sdílet své zkušenosti týkající se průzkumu historických
artefaktů a jejich ošetření. V rámci 30 odborných příspěvků a 20 panelových referátů byla představena pestrá škála témat
souvisejících s touto náročnou profesí,
např. postupy sanace hrobových textilií,
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impregnace a lepení skla či keramiky,
aplikace nejmodernějších diagnostických
a analytických metod při průzkumu výtvarných děl a určování jejich falzifikátů
či sledování parametrů čistoty ovzduší při
návrhu režimu údržby památek in situ.
Velká pozornost a diskuze byla věnována
příspěvkům o revizi stavu a restaurování
výjimečných zlatnických děl (relikviáře
sv. Maura či relikviáře na mitru sv. Eligia,
využití vizualizace povrchu i vnitřní struktury staroasyrských klínopisných tabulek
ze sbírky Bedřicha Hrozného), nebo záchraně technického unikátu z roku 1936,
legendárního železničního vozu Slovenská strela. Reflektovány byly rovněž
zkušenosti s ošetřením a zabezpečením
muzejních sbírek a dalších památek během pandemie covid-19 v návaznosti
na doporučení světových paměťových
institucí.
Součástí programu byla odborná
exkurze, která zahrnovala prohlídku expozic Vlastivědného muzea Dr. Hostaše
v Klatovech, Pavilonu skla, katakomb či
známé Černé věže. V průběhu konference měli účastníci možnost seznámit
se s aktuální nabídkou produktů, přístrojů a materiálů potřebných k výkonu
konzervátorsko-restaurátorské profese,
jež prezentovala řada specializovaných
firem.
V rámci jednání se uskutečnilo
plenární zasedání Komise konzervátorů-restaurátorů AMG, kterého se zúčastnilo 96 členů. V roce 2021 proběhla
volba výboru a revizní komise KKR AMG.
Rádi bychom poděkovali Vlastivědnému muzeu Dr. Hostaše v Klatovech za
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Z činnosti amg

spoluorganizování konference. V neposlední řadě je třeba vyjádřit díky MK ČR,
AMG a ČV ICOM za stálou podporu aktivit Komise konzervátorů-restaurátorů
AMG, bez které by nebylo možné zajistit
kontinuitu a úroveň pořádaných akcí.

Seminář
muzejních
archeologů
v Roztokách
Jiří Orna / Petr Nový
Západočeské muzeum v Plzni /
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

V netradičním termínu i rozsahu proběhl
ve dnech 10. a 11. listopadu 2021 ve
spolupráci se Středočeským muzeem
v Roztokách u Prahy 48. seminář Archeologické komise AMG. Tentokráte bylo
jako hlavní téma zvoleno „Archeologické
dědictví a veřejnost: Možnosti, rizika a limity spolupráce“, které mělo reflektovat
dění okolo Portálu amatérských spolupracovníků a evidence nálezů.
Jedním z bodů programu mělo být
i zvolení nového výboru komise. Již zmíněný netradiční termín však zřejmě způsobil, že se nesešel dostatečný počet členů
k tomu, aby volby proběhly. Po úvodním
proslovu ředitelky hostitelského muzea
PhDr. Zity Suchánkové následovala

zpráva o činnosti komise v uplynulém
období přednesená PhDr. Karlem Sklenářem, DrSc., který zároveň oznámil svoji rezignaci na funkci předsedy. Jeho
dlouholetou činnost v čele Archeologické
komise AMG účastníci semináře ocenili
mnoha díky a neutuchajícím potleskem.
Poté informoval Mgr. Jiří Orna, pověřený
výkonem funkce předsedy do řádných voleb, o aktivitách Exekutivy AMG týkajících
se projektu AMČR-PAS i dalších archeologických témat. Hlavní referát „Archeologické dědictví a veřejnost: Možnosti,
rizika a limity spolupráce“, prezentoval
Mgr. Jan Mařík, Ph.D., ředitel Archeologického ústavu AV ČR, Praha, v. v. i. Po
dlouhé a zajímavé diskuzi následovala
přednáška „Cesta pravěkem k roztockému
zámku“ Mgr. Petra Nového ze Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Ten
následně poskytl i výklad při prohlídce
expozic.
Druhý den seminář pokračoval
exkurzí, opět pod odborným vedením
Mgr. Petra Nového. V rámci ní proběhla
komentovaná prohlídka sídelního areálu
raně středověkého hradiště Levý Hradec,
nacházejícího se dnes na území Roztok,
a to včetně návštěvy podzemí kostela
sv. Klimenta, kde jsou dochovány základy
rotundy. Exkurze byla zakončena výstupem na nedaleký vrch Řivnáč, eponymní
lokalitu řivnáčské kultury pozdní doby
kamenné.
V usnesení účastníci uložili výboru
Archeologické komise AMG, aby i nadále
sledoval vývoj otázky AMČR-PAS a řešení
dalších témat, kterým se po 13. Sněmu
AMG bude věnovat nová exekutiva ve
spolupráci s komisí. Dále by měl výbor zajistit přípravu voleb nového vedení komise
na léta 2022–2025. Volby proběhnou
v rámci XLIX. semináře, který se bude
konat ve dnech 1.–3. června 2022 ve
Slezském zemském muzeu v Opavě na
téma „Prezentace archeologie v rámci
muzejních výstav a expozic“.
Závěrem se sluší poděkovat vedení
i pracovníkům Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy, kteří připravili setkání v rekordně krátkém čase ke
spokojenosti všech zúčastněných.
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Ohlédnutí za
PhDr. Janem
Galuškou
Koncem roku 2021 navždy odešel emeritní ředitel Poštovního muzea PhDr. Jan
Galuška, jehož profesní dráha je takřka
výlučně spjata s touto paměťovou institucí.
Narodil se 14. srpna 1950 v Praze
do rodiny s bohatým kulturním a společenským zázemím. Základní i střední
školu navštěvoval v Dejvicích, kde celý
život bydlel, a k nimž měl úzký vztah,
daný znalostí prostředí i četnými kontakty
s místními obyvateli. V roce 1974 absolvoval studium kulturologie a sociologie na FF UK. Z politických důvodů se
však nemohl věnovat oblíbené sociologii,
a proto 1. února 1977 nastoupil jako kurátor Poštovního muzea se zaměřením
na dějiny poštovní správy. Profesi, která mu byla zpočátku cizí, si brzy osvojil.
Později se stal vedoucím oddělení pošty
a telekomunikací a od 1. října 2007 ředitelem muzea. V této funkci setrval do
31. prosince 2013, kdy odešel do důchodu.
Muzejní činnost zahájil sice v „šedivé a nehybné“ době normalizace, avšak
právě tehdy probíhala generační obměna
zaměstnanců a budovaly se nové výstavní
a depozitární prostory v bývalém opatství
cisterciáckého (tehdy státního) kláštera
ve Vyšším Brodě a v tzv. Vávrově domě
v Praze 1. Jakkoliv byla vyšebrodská
pobočka otevřena již před Galuškovým
nástupem v červenci 1976, podílel se
na průběžném vylepšování její expozice
i na krátkodobých výstavách. Od července
1979 se navíc zapojil do adaptace Vávrova domu na nové muzejní sídlo, jež bylo
zpřístupněno 26. srpna 1988.
Změny vyvolané sametovou revolucí
přirozeně ovlivnily i kolektiv Poštovního
muzea. Jan Galuška s většinou kolegů
přivítali pád starého režimu s nadšením
a záhy začali připravovat novou, návštěvníkům vstřícnější, podobu této
instituce. Koncem roku 1990 tak v její
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pražské budově vytvořili podmínky pro
konání výstav z historie i přítomnosti
známkové tvorby a poštovní správy, organizované jak ve spolupráci s tuzemskými a zahraničními muzei, tak s předními
československými grafiky a rytci. A právě
na „galerijních“ prezentacích předních
výtvarníků, stejně jako na obnově vyšebrodské expozice, se Jan Galuška kurátorsky nejvíce podílel.
Kromě menších výstav spolupracoval
i na několika velkých projektech s mezinárodním přesahem. K nejvýraznějším
patřily „Světové výstavy poštovních
známek Praga“ a „Všeobecná československá výstava“, pro něž připravil expozice o dějinách tuzemského poštovnictví.
Jako odborník na dějiny telekomunikací spolupracoval rovněž na instalacích
„100 let telefonu v Čechách“, „130 let
telegrafu“ a „40 let vysílání Rádia Svobodná Evropa“. Velkou zásluhu měl na
vzniku již neexistující expozice vozů a kočárů v areálu zámku Ctěnice. Vyvrcholením jeho kariéry bylo zapojení muzea
do „Zemské výstavy jižní Čechy – Horní
Rakousko 2013“.

Vynikající verbální vyjadřování,
společenský šarm, erudici, nadhled i hluboké zaujetí pro muzejnictví a kulturní
dění vůbec uplatňoval na kongresech
pořádaných Mezinárodním sdružením
dopravních muzeí, Konferencí evropských
komunikačních muzeí a Klubem filatelistické elity Monte Carlo. Samozřejmá pro
něj byla účast na zasedáních AMG, jejímž
individuálním členem zůstal i v důchodu.
Publikační činnost nebyla ve srovnání
s tou výstavní a organizační tak výrazná.
Přispíval do časopisů Pošta PNS, Poštovní kurýr a Filatelie, několik článků napsal do Sborníku Poštovního muzea. Jako
spoluautor se podílel na publikacích Dějiny pošty v českých zemích a Poštovnictví
v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.
V muzejním prostředí patřil Jan
Galuška k váženým osobnostem, což se
potvrdilo 18. února 2016, kdy od ministra
kultury obdržel ocenění Artis Bohemiae
Amicis. Tím však jeho angažovanost neskončila. Kromě častého styku s bývalými
kolegy pravidelně zasedal v ministerských
komisích, v nichž spolurozhodoval o přidělení dotací na nákup movitého kulturního dědictví, resp. o námětech českých
poštovních známek.
Největší přínos Jana Galušky tkvěl
v mimořádných organizačních a analytických schopnostech, citlivém „diplomatickém“ jednání, velkorysosti, liberálním
smýšlení, znamenitém pozorovacím
talentu a neutuchající zvídavosti. Nezapomenutelný zůstane jeho vypravěčský
um s trochou ironie a černého humoru,
jenž se prolínal s mužným zjevem i podmanivým hlasem, jímž poutal pozornost
posluchačů. Souhrn těchto dispozic mu
dovoloval hladce navazovat a udržovat
přátelské vztahy.
S Janem Galuškou odešel nevšední
člověk a poslední odborný zaměstnanec
té generace Poštovního muzea, která
nastoupila v průběhu 70. let 20. století
a byla ovlivněna jak srpnovou okupací,
tak normalizačním režimem, a navzdory
tomu převedla instituci úspěšně do nové
svobodné éry. Budeme na něj v dobrém
vzpomínat.
Jan Kramář
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Vzpomínka na
PhDr. Miloše
Zárybnického

Heraldické sekce, která pod záštitou instituce připravovala pravidelné tematické
výstavy a vydávala časopisy Heraldika
a Zlatnictví. Od roku 1973 až do odchodu do penze pracoval v Národním technickém muzeu. Jeho specializací byly dějiny hornictví. Byl předsedou a jednatelem
Hornické matice slezsko-moravsko-české.
Jako dlouholetý muzejník spolupracoval
s muzei v České republice a v Polsku a věnoval se popularizaci hornictví.
Pořádal přednášky, psal články. Je
autorem a spoluautorem mnoha odborných studií a též editorem publikací o historii československého zápasu
a heraldice.
Hluboké znalosti, talent, píle, nezdolná vytrvalost i optimistická povaha
pomohly Miloši Zárybnickému vykonat
bohaté dílo. Zdař Bůh!
kolegové z Regionálního
muzea v Jílovém u Prahy

S hlubokým zármutkem v srdcích jsme
přijali zprávu, že nás 27. ledna 2022
opustil v nedožitých 86 letech PhDr. Miloš Zárybnický. Narodil se 12. května
1936 v Lochkově, kde prožil i dětství.
Po dokončení základní školy v roce 1951
nastoupil do učení v závodě Motorlet,
dříve Walter Motors, v pražských Jinonicích. Po složení učňovské zkoušky v oboru
letecký mechanik pokračoval ve studiu na
střední průmyslové škole strojní letecké
v Praze-Hloubětíně, kde v roce 1957 maturoval. Po absolvování základní vojenské
služby v roce 1959 pracoval v závodě
Motorlet (Waltrovka) jako konstruktér,
později vývojový konstruktér.
V roce 1962 uspěl ve výběrovém
řízení na místo ředitele Muzea těžby zlata
v Jílovém u Prahy a z Motorletu odešel.
Při zaměstnání pak absolvoval studium
filozofie a psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V Muzeu těžby
zlata zůstal do roku 1972. Během jeho
působení v Jílovém došlo k založení
kroužku přátel muzea. V roce 1966 zde
byla uspořádána první heraldická výstava
v Československu. O dva roky později
Miloš Zárybnický inicioval vznik tzv.
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PhDr. Miloš Zárybnický zemřel 27. ledna
2022 v nedovršených 86 letech. Jeho
aktivní profesní život, který se odehrával
od 60. do konce 90. let 20. století, byl
spjat s muzejním prostředím. Nejprve
s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy
a od roku 1975 s Národním technickým
muzeem v Praze, v němž setrval do roku
1997. Obě tyto instituce byly z velké části
zaměřeny na hornictví. Miloš Zárybnický
byl především historikem, vykladačem
a popularizátorem tohoto oboru. Vystudoval sice Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (doktorát v roce 1983), ale
jeho hlavní pracovní i studijní zájem
byl soustředěn na hornictví. Technické
muzeum disponovalo od začátku 50. let
20. století dvěma velkými expozicemi
představujícími návštěvníkům věrnou
kopii prostředí rudného a uhelného dolu.
Miloš Zárybnický se postupně zapojoval
do různorodých aktivit hornického oddělení, jež v té době vedl Dr. Jiří Majer.
Kromě pravidelné péče o expozice, školení a metodickou činnost s průvodci
v dolech pracoval na tvorbě muzejních
sbírek. To předpokládalo navazovat
kontakty a pravidelně komunikovat
s hornickými pracovišti v Čechách, na

Moravě a na Slovensku a samozřejmě
také s podobně zaměřenými muzei, např.
v Mostě, v Příbrami, v Kladně, v Jáchymově a v dalších městech. Postupně byl
Miloš Zárybnický zapojen do výstavních
projektů. Při tvorbě menších výstav, většinou koncipovaných jako putovní, se záhy
uplatňoval i jako autor a dokumentátor.
Po jejich dokončení se podílel na prezentaci doma i v zahraničí. Jako příklady
můžeme uvést výstavy o vývoji báňské
techniky na československém území,
o důlním záchranářství, o hornických
památkách v terénu. Ruku v ruce s nimi
šla i činnost přednášková, metodická
v oblasti hornického muzejnictví a konečně aktivity spojené s montánní archeologií a s péčí o ochranu průmyslového dědictví. Z odvětví montánní archeologie šlo např. o výzkumy v cínovém
revíru Horní Slavkov-Krásno v letech
1982–1985, ve druhém případě o členství a práci ve výboru Sekce na ochranu
průmyslového dědictví, jež působila při
Národním technickém muzeu v letech
1986–1990. Není zde místo na vypočítávání dalších počinů Miloše Zárybnického, ať publikačních, např. v pravidelné
řadě muzejních Rozprav NTM, Studiích
z dějin hornictví, nebo přednáškových
(příspěvky na hornických konferencích
a seminářích). Po celou dobu své profesní
kariéry se zabýval také muzeologií, a to
především ve vztahu k hornictví. Koncepce stálých expozic, příležitostných
výstav, formy propagace historie oboru široké veřejnosti, průvodcovské aktivity. To
vše bylo trvale promýšleno, diskutováno
s kolegy, publikováno v článcích, a poté
pokud možno zaváděno do praxe. Miloš si za dobu svého působení v muzejní
a hornické branži vytvořil široký okruh
přátel a známých. Vedla k tomu nejen
nezbytnost jeho pracovních kontaktů
s důlními i muzejními pracovišti po celé
České republice i v zahraničí, ale zejména jeho neutuchající záliba v diskutování a schopnost naslouchat druhým.
Jeho zájem o věci muzejní a touha po
poznání trvaly až do konce života. Čest
jeho památce.
Jan Hozák
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zprávy

25. výročí založení
Modrého štítu
Jana Součková
Český komitét Modrého štítu

Čtenáři Věstníku AMG vědí, že Český
komitét Modrého štítu připravoval na
podzim 2020 v Praze generální konferenci, od níž si tato celosvětová organizace slibovala dokončení konsolidace své
struktury projednáním nového statutu
a ukotvení příštího programu. Setkání
mělo také představit dobré výsledky, jakých české paměťové instituce dosáhly
při péči o kulturní dědictví a při zvládání
přírodních katastrof, které je potkaly zejména v podobě povodní. Leč jen co byly
přípravy završeny konzultací na místě
a dohodou s ústředím, zasáhla pandemie. Volby nového výboru se uskutečnily
v srpnu 2020 online. Novým prezidentem
Modrého štítu byl zvolen Peter Stone,
profesor a ředitel Katedry UNESCO pro
ochranu kulturního dědictví a mír na
univerzitě v Newcastlu. Členy výboru se
stali: Kidong Bae, generální ředitel Korejského národního muzea a předseda
Asijsko-Pacifické aliance ICOM; Hamady
Gaye, generální tajemník Senegalského
národního komitétu; Lidia Klupsz, členka
Polského národního komitétu a Klaus
Weschenfelder, pokladník Německého
národního komitétu; další pozice zaujímají ex offo zástupci čtyř zakládajících
organizací: tedy Peter Keller, generální
ředitel ICOM; Emilie Gagnet Leumas,
zástupkyně ICA; Gerald Leitner, zástupce
IFLA a Bijan Rouhani, zástupce ICOMOS.
Generální konference Modrého štítu
byla přesunuta na podzim 2021 a měla
být spojena s připomenutím 25. výročí jeho založení. Nečekali jsme, že nákaza covid-19 bude tak nezdolná, ale
stav u nás ani jinde ve světě stále nebyl
kongresové turistice příznivý. Jednání dne
16. prosince 2021 se tak znovu muselo
přesunout do virtuálního prostředí a bylo
zároveň omezeno na účast předem stanovených zástupců národních komitétů,
kteří zvolili kontrolní komisi, posoudili
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předloženou zprávu o činnosti a hospodaření a schválili plán pro rok 2022. Komitéty prezentovaly své aktivity v rámci
pravidelných měsíčních online setkání.
Ve dnech 14.–15. prosince 2021,
rovněž online, předcházely konferenci
oslavy 25. jubilea, které byly volně přístupné všem registrovaným. Otevřelo je
interview s pamětníky zakládacího aktu
Modrého štítu Marií-Therese Varlamoff
(IFLA), Patrickem Boylanem (ICOM
a spolutvůrcem 2. Protokolu Haagské
úmluvy), Dinu Bumbaru (ICOMOS)
a Georgem Mackenziem (ICA). Po
úvodním rozhovoru následovala debata
se současnými zástupci zakládajících
organizací a členy výboru. Vedle vzpomínek zazněly především záměry pro budoucnost. Tajemník Modrého štítu shrnul
činnost národních komitétů a pracovní
skupiny se vyjádřily ke svému působení
v rámci potírání nedovoleného transferu
kulturního dědictví, k přípravě a uplatnění
nápravných opatření a zákroků při mimořádných událostech (Irák, Sýrie, Karabach, výbuch v Bejrútu). Pracovníci
sekretariátu zhodnotili spolupráci s armádou, která by měla vést k zakotvení šetrných postupů vůči kulturním objektům
při ozbrojených konfliktech. Spolupráci
s Modrým štítem zhodnotili i jeho partneři: zástupci UNESCO, Červeného kříže,
záchranného programu Smithsonian Institution, umělecké jednotky Interpolu,
rovněž ředitele Centra excelence NATO
pro ochranu stability. Peter Stone pak nastínil plány na „Příštích 25 let.“ Podrobné
informace, vč. záznamů videí, je možné
nalézt na https://theblueshield.org.
V rámci oslav bylo po dobu 35 hodin
umožněno zhlédnout video Destruction
of Memory, k němuž zajistili exkluzivní
přístup kolegové z Národního filmového
archivu s podporou MK ČR a s pomocí
Uměleckoprůmyslového musea v Praze.
Český komitét Modrého štítu kromě
toho – jako malou náhradu za možnost
prezentace českého kulturního dědictví
a jeho ochrany v rámci generální konference v Praze – připravil speciální online Zpravodaj, kde Peter Stone přiblížil
působení a cíle organizace a zástupci

signatářů českého komitétu pak oblasti
své působnosti. Anglické texty jsou k dispozici na stránkách Modrého štítu, české
pak ve Věstníku AMG č. 5/2021. Obě
tematická vydání vyšla díky péči AMG.

Muzea a sítě
/ Bavorský les
a Šumava
Jakub Smrčka
Husitské muzeum v Táboře

Na konci roku 2021 získal podporu projekt přeshraniční spolupráce
s Bavorskem v oblasti jižních a západních
Čech s názvem „Museen & Netzwerke
– Bayerischer Wald & Böhmerwald /
/ Muzea & sítě – Bavorský les & Šumava“, který má za cíl podpořit muzea
a galerie na obou stranách hranice,
nabídnout jim platformu pro konkrétní
spolupráci a současně posílit marketingové nástroje v cestovním ruchu ve vztahu
k těmto institucím. Konkrétně možnost
bezplatného využití audioprůvodce
umožní nejen propagační náplň, ale i rozsáhlejší strukturovaný obsah a rozšíření
ve formě automatické zákaznické linky
(chatbot). Výsledkem by měla být optimalizace nabídek v oblasti informací pro
návštěvníky na celém území.
EUREGIO Bayerischer Wald –
Böhmerwald – Unterer Inn s Euroregionem Šumava – jihozápadní Čechy hodlají
projektem napomoci k rozšíření kulturní
přeshraniční výměny, obnovení cestovního ruchu a posílení návštěvnosti po koronavirové pandemii. Chtějí tak částečně
kompenzovat negativní vlivy, které tato
situace přináší. Partnery projektu jsou
Centrum Bavaria Bohemia Schönsee,
AMG, RRA Plzeňského kraje, RERA
Jihočeského Kraje, Plzeňský a Jihočeský
kraj a Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech.
Projekt bude realizován v průběhu
roku 2022. V současné době probíhá jeho
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první fáze obsahující přípravu a uskutečnění tzv. síťovacích setkání na české
i bavorské straně, jež mají za cíl zjistit
konkrétní potřeby, konzultovat návrhy
a příklady stávající praxe, podnítit vznik
spolupracujících skupin s možností
nových vazeb nebo rozšíření dosavadní
spolupráce. Navazovat budou online
workshopy, které vyústí ve druhou fázi
projektu zaměřenou na digitální oblast
– společně definovaná řešení spojená
s optimalizací audioprůvodce, s vytvořením Messenger bot pro sociální média a s bezplatným poskytnutím těchto
aplikací muzeím a galeriím.
Instituce z jihozápadního regionu
mohou kontaktovat pro bližší informace
manažera projektu, jímž je PaedDr. Michal Handschuh, EUREGIO Bayerischer
Wald – Böhmerwald – Unterer Inn /
/ Bavorský les – Šumava – Dolní Inn,
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy,
z. s., +420 376 399 472, +420 736
540 488, michal.handschuh@euregio.
cz. Více na http://www.euregio.cz.

Nový depozitář
v Čáslavi
Jitka Taussiková
Národní zemědělské muzeum

Foto: Archiv NZM

V úterý 30. listopadu 2021 byl slavnostně
otevřen první centrální depozitář NZM,
jehož výstavba započala v roce 2019.

Foto: Archiv NZM

zprávy

Nachází se v Muzeu zemědělských strojů
v Čáslavi a byl financován z prostředků
IROP. Nové provozně nízkonákladové
prostory slouží především pro pracoviště
v Praze, v Čáslavi a na zámku Kačina. Postupně zde bude uložena téměř polovina
sbírkového fondu NZM.
Depozitář o rozloze 5 000 m2 byl
koncipován i pro velkorozměrové předměty, např. zemědělské stroje. Pro manipulaci s nimi je využíván dokonce vnitřní jeřáb.
Je zde kompaktní prachotěsný systém,
který hospodaří s prostorem lépe než
ty stacionární. Pro zajímavost, v regálech se nachází asi 45 km běžných metrů polic, což je asi taková vzdálenost
jako z čáslavského muzea do Pardubic.
Díky depozitáři se zlepšily podmínky
pro uložení sbírek a vzniklo zde i kvalitní badatelské zázemí. Přímo v objektu
je konzervátorsko-restaurátorská dílna.
Každý předmět z přírodních materiálů
prochází před uložením sanací v termokomoře, která umožňuje netoxickou likvidaci
dřevokazného hmyzu.

Pro návštěvníky je depozitář standardně uzavřen. Během slavnostního
otevření byl ovšem výjimečně zpřístupněný veřejnosti, kdy kurátoři představili jednotlivé uložené podsbírky
NZM. Prohlídku absolvovalo i několik
tříd z okolních škol.

Důležité termíny
v roce 2022
Festival muzejních
nocí
20. května – 11. června 2022
V roce 2022 se uskuteční
18. ročník festivalu. Přihlášky
zasílejte do 28. února 2022!
Festival bude zahájen v pátek
20. května 2022. Formulář
naleznete na webových stránkách
http://www.muzejninoc.cz.

Muzea a 20. století
1. ledna – 31. prosince 2022
Jedná se o celoroční informační
kampaň s jednotícím tématem
z historie 20. století, tentokrát
na téma „Muzea a lidská práva:
45 let Charty ’77“.
Přihlášky do kampaně zasílejte
v průběhu celého roku 2022! Více
na adrese http://www.muzea20stoleti.cz.
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pozvánka na výstavu

Roztocká
expozice
Archevita:
Stopami věků
Markéta Urfusová
Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy

Foto: Archiv muzea

V objektu bývalé stodoly hospodářského
dvora roztockého zámku bude situována
právě budovaná archeologická expozice. Architektonický projekt využil danosti
historické stavby. Koncepce expozičního
řešení je rozděleno na dvě vizuálně propojené části: V přízemí budou rekonstrukce
obydlí z různých období pravěku, ochozová galerie v patře je určena k vystavení
sbírkových předmětů.
Prvotní myšlenka na vybudování
archeologické expozice souvisela s povodněmi v roce 2002. Tehdy byly zaplaveny objekty muzea, včetně zámku v Roztokách, ve kterém se nacházela pouhé
4 roky zpřístupněná Cesta pravěkem
k českému státu. Oproti původnímu
umístění instalace byla zvolena hospodářská stavba a v roce 2009 vznikla první
projektová dokumentace. V následujícím
roce byla příprava ze strany zřizovatele
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pozastavena a přednost dostala oprava
zámku, který byl návštěvníkům otevřen
v roce 2014. Po této úspěšné realizaci,
včetně dvou prohlídkových okruhů, byl
oživen plán na výstavbu archeologické
expozice a proběhla i jeho významná
aktualizace.
Projekt získal podporu v rámci IROP.
Je spolufinancován z EF pro regionální
rozvoj (85 % způsobilých výdajů), dále ze
státního rozpočtu a z prostředků Středočeského kraje. V roce 2018 bylo vydáno
rozhodnutí o přidělení dotace a byla
zahájena stavba plánovaná na 4 roky.
Realizaci bohužel provázely komplikace,
zejména bezprecedentní nárůst cen ve
stavebnictví.
Vizí hlavní autorky koncepce Mgr.
Jany Klementové, vedoucí archeologického oddělení muzea, bylo vytvořit
moderní a nadčasovou expozici, která
vstřícným a poutavým způsobem představí regionální archeologii a současný
pohled na její prezentaci. Svěží pojetí se
promítá již ve vstupní části, kdy ven z objektu vystupuje rekonstrukce neolitického
domu. Ten se prolíná přímo do interiéru a příchozí plynule uvede do pravěku.
V přízemí je v měřítku 1 : 1 postaveno
několik typů obydlí z různých pravěkých
období, výrobních a pohřebních celků,
vše doplněno počítačovými perspektivami
a holografickými projekcemi.

Na ochozové galerii jsou představeny
sbírkové předměty, doplněné modelacemi hrobů, včetně videomappingu u vybraných prezentací. Samotné archeologické sbírky jsou tvořeny především
nálezy z výzkumů pravěkých sídlišť a pohřebišť. Expozice je strukturována podle
období a začíná netradičně až v neolitu
(mladší doba kamenná, 5 600–4 400
př. Kr.) a končí symbolicky dobou okolo roku 1 000, tedy na sklonku raného
středověku. Mladší dějiny spjaté s rozvojem raně středověkých vsí a městských
aglomerací již nejsou prezentovány. Také
období našich nejstarších a z pohledu času i nejdelších dějin – paleolitu
a mezolitu (starší a střední doba kamenná, 1, 8 mil. – 5 600 př. Kr.) není
představeno blíže. Důvodem je nečetné
zastoupení takto datovaných nálezů v našich muzejních fondech. Instalace je doplněna infokiosky s rozšířenou informační
základnou, hravou linkou pro dětského
návštěvníka a dětským koutkem.
Díky využití technologií je možné celému prostoru vdechnout život. Velkou
zajímavostí i přínosem je jistě skutečnost,
že představiteli našich předků v různých
etapách vývoje naší společnosti se staly
veřejně známé osobnosti. V mladší
a pozdní době kamenné se návštěvník potká s Ivou Pazderkovou, Annou Fialovou
a Danem Bártou, v době bronzové se zase
stane svědkem práce hrnčíře Václava
Noida Bárty a každodenní činnosti Lucie Šteflové a zcela jistě propadne kouzlu
obchodnického umu Petra Čtvrtníčka. Závěrečnou scénou se pak divák přenese do
mladší doby římské, do příběhu o životě
a smrti germánské aristokratky v podání
Kamily Janovičové.
Expozice Archevita návštěvníkům
nabídne propojení nejmodernějších technologií s velmi kvalitní edukativní a prezentační úrovní. Slavnostní otevření a zahájení provozu je plánováno na 22. dubna
2022.
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z muzejních cest

Kristýna Pinkrová /
Ladislav Ptáček
Muzeum Chodska v Domažlicích /
Sdružení pro interpretaci
místního dědictví

V Muzeu Vysočiny Havlíčkův Brod získá
i návštěvník, který není znalcem Karla
Havlíčka Borovského, představu o tom,
proč nás jeho postava provází už od
poloviny 19. století. Tajemství jeho přitažlivosti poodhaluje jak zdejší stálá expozice, tak i výstava s příznačným názvem
„Karel Havlíček v našich životech“.
Jméno Karla Havlíčka Borovského
patří k těm, které člověk nemůže minout.
Zásluhu na tom má bezpočet ulic po celé
republice nesoucí jeho jméno i hodiny
literatury a dějepisu. Většinou se nám
vybaví novinář, spisovatel, vlastenec,
exil v Brixenu a předčasná smrt. Díky
havlíčkobrodskému muzeu máme šanci
pochopit, proč se tak zapsal do našeho
národního povědomí.
O tom, že jsme dorazili na správné
místo, nás přesvědčil plakát před muzeem a vstupní hala. Havlíček byl všude.
Díval se na nás z mnoha doprovodných
a propagačních materiálů.
Prohlídku zahajujeme ve stálé expozici v patře muzejní budovy. Ve vstupní
síni bytu Havlíčkových představuje jeho
život pětice panelů, které jsou výtvarně
stylizované do poloviny 19. století. Jejich
podsvícení vytváří komorní atmosféru
místnosti a dává vyniknout i obrazovému pozadí, které jednotlivé etapy propojuje se stěžejními místy. Údobí života
charakterizují Havlíčkovy citáty a přehledná časová osa. Panely tvoří propojený a zapamatovatelný logický celek.
Styl textu v expozici je odborný a chybí
mu havlíčkovská lehkost, zkratka a nadsázka. Pomohla by také lepší struktura
– perexy a mezititulky. Součástí panelů
jsou vitríny. Problematická je instalace
některých exponátů a jejich malé propojení s textem. Důležitým doplňkem jsou
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noviny s vybranými Havlíčkovými citacemi
dostupné v české, anglické a německé
verzi. „Bytu,“ který působí jako síň tradic
z poloviny minulého století, v podstatě
schází interpretace. Stačilo by pár vět
a člověk by nemusel přemýšlet, proč je
tu busta Josefíny Havlíčkové, nebo kdo
spal ve dvou postelích v přístěnku. Pokoje
by mohly oživit ruchy, klapot koní z ulice,
apod. Dětská linka tady chybí úplně.
Zastavujeme se i v „bustáriu“
(panteonu), které je bohužel jen vystaveným souborem exponátů. Co chtěli
tvůrci návštěvníkům sdělit, není jasné.
Najít začátek výstavy v přízemí není
snadné, chybí totiž jasný úvodní panel.
Přitom by pro vytvoření rámce postačila
část textu z muzejního webu: „Výstava
o posmrtném kultu slavného novináře (…). Má se český národ inspirovat
Havlíčkovým bojem za svůj názor i za
cenu společenské izolace? Nebo stačí
Havlíčka číst? Je pro nás mučedníkem,
věštcem, bojovníkem, učitelem? Jisté je,
že každý režim Havlíčka interpretoval
jinak (…). To sice odkazu velkého novináře zajistilo věčnost, zároveň jej ale
poznamenalo tendenčními přístupy.“
Výstavní panely jsou velmi čtivé. Přispěly

k tomu jistě výstižné nadpisy, např. „Vzorem svým vzdorem“, ze kterých byl cítit
zápal autora, porozumění tématu i lehká
ironie. Nechybělo zasazení do dobových
reálií a oceňujeme dotažení tématu až do
současnosti (kontrastní výroky T. Okamury i Z. Mahlera). Poněkud slabší
stránkou panelů je jejich grafická podoba a provedení, odrážející omezený rozpočet podobných výstav v regionálních
muzeích. Za pozornost stály i exponáty.
Na nás nejsilněji zapůsobil dobový plakát a film S. Innemanna Karel Havlíček
Borovský. Dále ručník s výšivkou K. H. B.
jako dobový „merch“, doklady „kultu
matky“ Josefiny Havlíčkové, či drobnosti
typu fotografie z roku 1945, kdy balkon
místní radnice zdobily portréty Masaryka,
Beneše, Stalina a Havlíčka.
V expozici i ve výstavě je Havlíček
představen jako silný člověk, jenž žil krátce, mluvil jasně a za své pevné postoje
byl ochoten platit. Kultu mučedníka, na
kterém se od jeho smrti přiživilo několik
režimů, by se pravděpodobně s chutí
vysmál. Ale i díky tomuto kultu Havlíček žije. Připomínka jeho osobnosti je
i dnes inspirativní a „jeho“ muzeu za ni
patří dík.

Foto: Archiv autorky

Havlíček ožil,
alespoň částečně
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Škola muzejní propedeutiky 2022–2023
Těšíme se na vás!
Základní kurs
Ve školním roce 2022–2023 připravujeme již XXI. běh kursu určeného pracovníkům muzeí, podílejících
se na odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy, kteří nejsou absolventy školy poskytující odborné
muzeologické vzdělání. Kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele
muzeí a galerií. V základním kursu získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se
sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky.

Nástavbový kurs – Muzejní výstavnictví
V pořadí IX. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních
sbírek nebo ji posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kursu získá přehled o problematice
muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí. Kurs je zakončen
obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou. Do kursu se mohou přihlásit
zájemci i bez absolvování základního kursu ŠMP.
Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát AMG do 31. srpna 2022!
Více informací na http://www.cz-museums.cz – Muzejní propedeutika
Kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula Potůčková Jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037
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inzerce

Virtuální realita v Olomouci
Na otázky spojené s připravovanou virtuální prohlídkou Paláce biskupa Jindřicha
Zdíka na Václavském náměstí v Olomouci odpovídal Mgr. Miroslav Kindl, Ph.D.,
vedoucí odboru starého umění v Muzeu
umění Olomouc a zároveň patron projektu. Významný románský komplex, v jeho
rekonstruované podobě z 12. století,
bude možné navštívit v roce 2022 také
s pomocí 3D brýlí. Technické řešení zajišťuje firma Tasty Air.
1) Jak nebo čím mohou podle Vás technologie typu virtuální (VR) a rozšířené
reality (AR) prospět paměťovým organizacím?
Nová média jsou již dobře známá a hojně
využívaná v přírodovědně či vlastivědně
zaměřených muzeích u nás i v zahraničí.
V uměnovědných institucích a galeriích
se tento trend ještě zabydluje. Přínos
spočívá především v možnosti rozšíření kontextu, umožňuje vidět jiným
způsobem nejen architekturu, ale také
vystavené exponáty. Dokonce dovolí
proniknout pod povrch malby, kam naše
oko nedohlédne. Digitální výstavu navíc
můžeme připravit na míru cílové skupině
návštěvníků (od předškolního věku přes
studenty až po dospělé, pro laiky, stejně
jako pro odbornou veřejnost. VR tedy umí,
při správném zacházení, zvýšit exkluzivitu
uměleckých děl právě tím, že nám otevře
nové perspektivy vnímání.

v Olomouci za episkopátu biskupa Jindřicha Zdíka. Nutno podotknout, že realizaci jsme konzultovali a řešili s mnoha
experty z různých oborů. Cílem tedy bylo
nabídnout 3D prezentaci toho, jak mohl
areál skutečně vypadat, a zároveň přilákat
dětského návštěvníka i mládež.
3) Co vytvoření expozice s VR pro muzeum obnášelo?
V praxi jde o multidisciplinární spolupráci
s historiky, historiky umění a archeology,
ale i geoinformatiky, grafiky a ve finále
s vývojářským týmem. Nejdříve bylo nutné
vyrobit přesné hmotové 3D vizualizace
objektů a poté modely osadit texturami.
Diskutovali a „ladili“ jsme řadu dobových
rekvizit a artefaktů, včetně oken, zvířat,
hospodářských budov, a především interiéru paláce. Technická část spočívala
v programování a implementaci vizuálního materiálu do finální podoby, kdy se návštěvník do středověké VR „ponoří“ buď

prostřednictvím obrazovky instalované
v nové expozici Arcidiecézního muzea
v Olomouci, nebo v rámci procházky po
návrší se zapůjčeným headsetem. Cestu si bude určovat sám pomocí herního
ovladače. U dochovaných původních částí
paláce či předmětů z doby biskupa získá
rozšířené textové i obrazové informace.
Popis ovládání a texty jsou v jazyce českém a anglickém.
4) Jak hodnotíte spolupráci s ostravskou firmou Tasty Air?
Projektu určitě prospěl společný zájem
o dějiny a počítačové hry s tematikou historie, který s týmem Tasty Air vzájemně
sdílíme. V praxi však musím ocenit hlavně
jejich flexibilitu a trpělivost při úpravách
různých grafických a technických detailů. Každou verzi je totiž nutné posoudit z hlediska historické věrohodnosti,
čímž přirozeně vznikají další podněty
pro revize a dodělávky. Díky know-how
i vlastní invenci navíc dokázalo Tasty
Air splnit vysoké technologické nároky.
Při otevření v říjnu 2022 tak bude na
návštěvníky čekat úžasná interaktivní
prohlídka. Ve spolupráci chceme určitě
pokračovat, tentokrát při rekonstrukci
Svatováclavského návrší z 18. století.
Do otevření nové expozice bychom rádi
stihli ještě období pravěku, kdy areál po
dlouhá tisíciletí fungoval jako duchovní
centrum střední Evropy. V blízké době
předpokládáme i oživení jednotlivých
vizualizací postavami a příběhy, které
pomohou dotvořit historický kontext.

2) Co bylo podnětem pro Vaše rozhodnutí vytvořit virtuální rekonstrukci
areálu v podobě ze 12. století?
Impulsem byly velké přírodovědné expozice v zahraničí. Uchvátila mě živá
atmosféra a energie, která vycházela
z interakce mezi sbírkovými předměty
a návštěvníky všech generací, nejmenší
děti nevyjímaje. Tehdy jsem uvažoval,
zda a jak by se dalo totéž realizovat
v instalacích věnovaných výtvarnému
umění či architektuře. Tak ve mně uzrál
nápad představit zájemcům s pomocí
VR, jak vypadalo Svatováclavské návrší

Věstník AMG 1 /2022
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JSME SDRUŽENÍ VYSOKÝCH ŠKOL A AKADEMIE VĚD ČESKÉ
REPUBLIKY, KTERÉ PROVOZUJE A ROZVÍJÍ NÁRODNÍ
E-INFRASTRUKTURU PRO VĚDU, VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ.
ZAJIŠŤUJEME SLUŽBY PRO PŘENOS, ZPRACOVÁNÍ, UKLÁDÁNÍ
A ZABEZPEČENÍ DAT, PŘIPOJENÍ K INTERNETU A SLUŽBY PRO
SPOLUPRÁCI MEZI UŽIVATELI.
NAŠE SLUŽBY JSOU ZÁLOHOVANÉ, DATA JSOU ULOŽENA V ČR,
BEZ OMEZENÍ RYCHLOSTI A REKLAM.

UCHOVÁNÍ, SDÍLENÍ
A AUTOMATICKÁ
SYNCHRONIZACE
AŽ 100 GB DAT MEZI
ZAŽÍZENÍMI
SNADNÉ ZASÍLÁNÍ
A KRÁTKODOBÁ
ÚSCHOVA AŽ 500 GB
SOUBORŮ
SDÍLENÁ WIFI V RÁMCI
ČR A DALŠÍCH 106
ZEMÍCH SVĚTA

VIDEOKONFERENCE
A WEBKONFERENCE
V PROSTŘEDÍ
WEBOVÉHO PROHLÍŽEČE

VÝPOČETNÍ
A DATOVÉ ZDROJE
PRO ŘEŠENÍ
NÁROČNÝCH
VÝPOČETNÍCH ÚLOH
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Současnost tradice

Pavilon Anthropos
Óóó, Indiáni!
30. 1. – 22. 5. 2022

Městské muzeum Bechyně
Chyceni Bechyní: Výstava děl
místních výtvarníků

3. 12. 2021 – 11. 3. 2022

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov

Pavel Hayek: Strom, obraz,
architektura
Obrázky z balkánského bojiště

1. 3. – 8. 5. 2022

Muzeum umění a designu Benešov
Salon výtvarníků Benešovska

24. 2. – 24. 4. 2022

Blansko
Muzeum Blanenska
Nová stálá expozice: Obrazy z Moravského
Švýcarska
od 24. 2. 2022
Cesta do hlubin robotovy duše
9. 11. 2021 – 26. 2. 2022
Fenomén Favorit
3. 3. – 5. 6. 2022
Lucemburské opráski
28. 4. – říjen 2022

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Zbožnost, spása a život věčný: Sv. Jan Nepomucký
a barokní doba
22. 10. 2021 – 26. 3. 2022
Z krejčovských dílen a salónů
10. 2. – 15. 5. 2022
Naše paní Božena Němcová II
20. 1. – 30. 4. 2022

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
Řekni synagoga
Pojďme si hrát

23. 9. – 18. 4. 2022
23. 9. – 18. 4. 2022

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila

Nová stálá expozice:
Rakouská Morava: Výtvarné umění
16.–19. století v Brně
od 24. 2. 2022
Hračky na Hradě
25. 11. 2021 – 13. 3. 2022
Poklady špilberské zbrojnice
17. 3. – 31. 12. 2022
Ondřej Svoboda: Sochy
1. 4. – říjen 2022
Poklady z depozitářů
28. 4. – 31. 12. 2022

Vila Tugendhat
RE.STORATION.2010/2012

8. 2. – 3. 4. 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 – 30. 4. 2022
Pálená hlína v historických stavbách
Moravy
12. 10. 2021 – 24. 4. 2022
Pozvali nás všechny do vesmíru: Největší sbírka
podpisů kosmonautů
25. 2. – 27. 2. 2022
Stroje Leonarda da Vinci
8. 3. – 31.12. 2022
Doba (před)covidová
15. 3. – 29. 5. 2022

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
Josef Hoffmann / Otto Prutscher

1. 7. 2019 – 31. 3. 2022

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál

Herrmann & Coufal:
Design In You
Josef Bolf

28. 5. 2021 – 1. 4. 2022
7. 4. 2022 – březen 2023

Místodržitelský palác
Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové
vizuální kultury
8. 10. 2021 – 10. 7. 2022

Pražákův palác
Cena Jindřicha
Chalupeckého 2021
Cooking Sections – Salmon:
Traces of Escapees
Nejkrásnější české knihy
roku 2020

24. 9. 2021 – 27. 2. 2022
3. 12.2021 – 27. 2. 2022
9. 12.2021 – 31. 3. 2022

Z nových muzejních sbírek
30. 9. 2021 – 27. 3. 2022
Ke kupci pro pohádku: Svět reklamních pohádek
období první republiky
17. 1. – 3. 4. 2022
Modrá je dobrá
14. 3. – 26. 6. 2022

Bučovice
Muzeum Bučovice
Světec nebo světice, ochránci to světnice:
Křesťanská ikonografie v lidové tvorbě a podmalby
Zuzany Čechové-Kadlecové
30. 11. 2021 – 20. 2. 2022
Ochrana přírody a krajiny v ČR
1. 3. – 22. 5. 2022

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

Uměleckoprůmyslové muzeum

Bitva u Chotusic

Nová stálá expozice: Art Design Fashion
od 26. 11. 2021
Lucie Koldová: Lightness
26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Jiří Pelcl Design
26. 11. 2021 – 26. 2. 2023

Výstavní síň

Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr

Miloš Sláma: Linoryt
Fotoklub Čáslav
Život a doba Karla Čapka

1. 4. – 31. 10. 2022
25. 1. – 27. 2. 2022
8. 3. – 27. 3. 2022
5. 4. – 1. 5. 2022

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
17. 12. 2021 – 1. 5. 2022

Dietrichsteinský palác
Keltové, hvězdy a Brno
Vzpomínka na Niku
Bretschneiderovou
Stříbrná a zlatá Vysočina

13. 10. 2021 – 28. 2. 2022
3. 12. 2021 – 30. 4. 2022

Muzeum města Brna

Joachim Barrande: To jest, co jsem viděl

Suiseki: Umění hledat kouzlo
kamenů

18. 6. 2021 – 17. 7. 2022

Vila Löw-Beer v Brně

kalendárium výstav

Bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky

10. 11.2021 – 3. 7. 2022

Z tvorby malíře Jaroslava Mokrého
5. 2. – 27. 2. 2022
Řemesla Polabí XIV.
12. 3. – 26. 3. 2022
Z řezbářského díla Ladislava Štemberka
9. 4. – 8. 5. 2022
Náměstí 5. května

11. 11. 2021 – 27. 2. 2022
1. 12. 2021 – 4. 9. 2022

Radnice v Čelákovicích: Výstava k 110. výročí
dostavby
13. 9. 2021 – 28. 2. 2022
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Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Nová stálá expozice: Těžba uranu
na Českolipsku
od 3. 3. 2022
Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku
a v jeho širokém okolí
3. 3. – 31. 7. 2022
Lucrezia Škaloudová: Země ze mě
3. 3. – 12. 6. 2022
Vladimír Štěpánský: 8 × 10 inch aneb Otisky
z negativů
3. 3. – 29. 5. 2022
Pavel Kraus / Jasmína Živcová: Konvergence /
/ Vyvřeliny a sedimenty
2. 4. – 13 11. 2022

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
Expedice středověk
Max Švabinský a Rudolf Vejrych

20. 1. – 13. 3. 2022
31. 3. – 29. 5. 2022

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Luboš Plný
Veronika Holcová

21. 1. – 24. 4. 2022
21. 1. – 24. 4. 2022

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Srdečné pozdravy z Budějovic: Město na pohlednicích
(1895–1939)
5. 11. 2021 – 1. 6. 2022
Černý Petr: Dětské hrací karty 26. 11. 2021 – 18. 9. 2022
Loutky, marionety, javajky ze sbírek muzea
a vzpomínka na Josefa Hanusche
28. 1. – 18. 9. 2022
Velikonoce na Doudlebsku
25. 3. – 18. 4. 2022

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Pocta Antonínu Balšánkovi:
Výstava k výročí 100 let od úmrtí
slavného architekta

17. 9. 2021 – 8. 5. 2022

Český Těšín
Muzeum Těšínska
Historická budova

Pozor! Přijíždí vlak
Eva Turnová / Martin Frind:
Něžné surovosti

4. 2. – 28. 8. 2022

Pavel Strnadel: Obrazy

21. 10. 2021 – únor 2022

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
Ex libris
Ohýbaný nábytek
Jiří Vyvial: Zahrada mého srdce
Pomníky známé i neznámé
Antonín Kačmařík: Průřez tvorbou
Po stopách brouka Pytlíka aneb
Hmyzí postavičky
Ondřeje Sekory očima entomologa
Modely aut, která změnila svět

13. 1. – 27. 2. 2022
3. 2. – 27. 3. 2022
10. 2. – 13. 3. 2022
10. 3. – 1. 5. 2022
17. 3. – 17. 4. 2022
7. 4. – 12. 6. 2022
28. 4. – 5. 6. 2022

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Kamenolom Pohled a jeho nerostné
bohatství
Oceán lesa: Marta Morice
Václav Tajovský / Bohumír Špaček:
Obrazy a fotografie

14. 1. – 2. 5. 2022
4. 2. – 20. 3. 2022
25. 3. – 15. 5. 2022

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
Jakub Janovský: Betonová zahrada
Marek Číhal: Imperiál
Margita Titlová Ylovsky

6. 3. – 5. 6. 2022
6. 3. – 5. 6. 2022
6. 3. – 5. 6. 2022

Hlučín
Muzeum Hlučínska
březen – červen 2022

1. 2. – 17. 4. 2022
4. 2. – 18. 4. 2022

Bohuslava Beránková: Malby a olejomalby 6. 2. – 6. 5. 2022

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Ignác Arnož: Podmokelský misionář
v Africe

9. 2. – 15. 5. 2022

Dobrovice
Dobrovická muzea
Společenský život hmyzu

Březen ve znamení knihy

2. 3. – 18. 4. 2022

Sál Evropa

Galerijní chodba na Starém zámku, Krajířova 27/I

15. 2. – 15. 6. 2022

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
7. 12. 2021 – 27. 2. 2022
11. 3. – 17. 4. 2022
29. 4. – 5. 6. 2022

Stará radnice, náměstí T. G. Masaryka 1
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8. 1. – 11. 6. 2022

Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

O včelách a lidech

Říční krajina Těšínska a její proměny

Robert Vano
Modrotisk

Anna Božena Kuchtová: Organismus

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice

Svět kostiček: LEGO	
František Soukup: Obrazy a dílo
Včelařská výstava

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně

19. 2. – 20. 3. 2022
22. 4. – 5. 6. 2022

V erbu chryzantémy: Japonská císařská
dynastie
22. 10. 2021 – 6. 3. 2022

Hodonín u Kunštátu
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
Lidická tragédie
1. 4. – 31. 10. 2022

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
Putování za kamennými kříži Českého ráje
a Podkrkonoší
25. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Podoby portrétu
10. 3. – 17. 4. 2022

Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního
sochařství pod širým nebem
Nepatrnosti

26. 3. – 4. 5. 2022

Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Nová stálá expozice: Cesty města
Martin Veselý: Plechová abstrakce
Marek Zákostelecký: L+

od 3. 12. 2021
15. 2. – 3. 4. 2022
25. 2. – 30. 6. 2022

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Bohumila Kopcová: Přítomná minulost
Výstava pedagogů SUPŠ Uherské
Hradiště
Výstava děl hustopečských škol

6. 2. – 27. 2. 2022
6. 3. – 27. 3. 2022
3. 4. – 24. 4. 2022

Cheb
Muzeum Cheb
Hory oheň plivající aneb Sopky
našeho kraje

21. 1. – 29. 5. 2022

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Chomutov mezi křížem
a kalichem

23. 10. 2021 – 2. 4. 2022

Radnice
Retrogaming

březen – 12. 6. 2022

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Spejblova ceSTOvka

15. 1. 2021 – 9. 5. 2022

Regionální muzeum v Chrudimi

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Hledání rovnováhy: Design československého
lisovaného skla (1948–1989) 8. 10. 2021 – 10. 4. 2022
Jiřina Žertová 90
18. 1. – 15. 5. 2022
Dana Zámečníková: Země v obalcích
11. 2. – 29. 5. 2022
Vzorkařky jablonecké bižuterie: Stanislava Čechová /
/ Zdena Hájková / Vlasta Koldovská /
/ Marcela Kourková
15. 2. – 26. 6. 2022

Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Císař se zlatem ve jméně
Hesham Malik: Zlato
Nejen kominík nosí štěstí
Drátenické řemeslo, koníček
dnešních dnů

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
2. 2. – 4. 9. 2022
6. 4. – 19. 6. 2022

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Krvavý román Josefa Váchala
21. 1. – 6. 3. 2022
Lidé odvedle
11. 2. – 10. 4. 2022
A co jste vlastně našli? Přehled archeologických výzkumů
muzea za rok 2021
11. 3. – 17. 4. 2022
Tisíc vůní: Květinová zátiší ve sbírce
muzea
22. 4. – 5. 6. 2022
Petr Heber
29. 4. – 5. 6. 2022

Jihlava
Dům Gustava Mahlera

24. 10. 2021 – 27. 3. 2022
18. 1. – 27. 2. 2022
18. 1. – 28. 2. 2022
22. 1. – 18. 4. 2022

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
26. 6. 2021 – 15. 4. 2022

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova
Nová stálá expozice: O lnu, vlně, konopí, …
od 1. 8. 2021
Zázračné divadlo barokního světa 16. 8. 2021 – 5. 5. 2025

Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Loutky Divadla Lampion

18. 2. – 24. 4. 2022

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Ze šenovských chalup do světových
paláců

2. 4. – 30. 11. 2022

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Nalezený poklad

Nová stálá expozice: Příroda a lidé Jesenicka od 24. 3. 2022
Miroslav Mottl: Obrazy
duben – květen 2022
Velikonoční výstava ze sbírek muzea
3. 3. – duben 2022

Jakub Tomáš

Trojí život keramiky
1. 11. 2021 – 27. 3. 2022
Volání dálek
20. 1. – 27. 3. 2022
Od kompaktát k reformaci:
Jihlava (1436–1567)
26. 1. – 27. 3. 2022
Okamžiky věčnosti i pomíjivosti
10. 2. – 27. 3. 2022
Pavel Bezděčka 70
31. 3. – 2. 5. 2022
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy
na Třebíčsku
7. 4. – 30. 6. 2022
Jihlava & „Jihlava“
25. 1. – 6. 3. 2022
Pocity v krajině
8. 3. – 18. 4. 2022

Patrik Proško: Hic et nunc

Na kolech radosti
28. 1. – 6. 3. 2022
600+1 rok od tažení Jana Žižky východními
Čechami
12. 3. – 29. 5. 2022
Hody, hody, doprovody…
17. 3. – 17. 4. 2022
Tajemství půdy
8. 4. – 30. 6. 2022

Zlaté české ručičky
Chlapi od milířů: Uhlířství v Jeseníkách
i obecně

Muzeum Vysočiny Jihlava

kalendárium výstav

Spoušť plná života: Příroda míst narušených
člověkem
18. 3. – 30. 8. 2022

9. 12. 2021 – 27. 2. 2022

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Lidičky pohleďte, mistry díla pochvalte
Za ptáky: Ke krmítku a do kladenského
okolí

21. 1. – 1. 5. 2022
11. 2. – 1. 5. 2022

Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Westpoint

22. 1. – 3. 4. 2022

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Ze sbírek muzea k dějinám starověkého
Egypta
24. 2. – 29. 5. 2022
80. výročí heydrichiády
24. 2. – 29. 5. 2022
Mezi Prahou a Káhirou
24. 2. – 29. 5. 2022

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům
Krajinou k abstrakci:
Ludmila Padrtová

24. 11. 2021 – 20. 2. 2022

Dvořákovo muzeum pravěku
16. 2. – 1. 5. 2022

Josef Čáslava: Návrat v čase

12. 11. 2021 – 31. 3. 2022
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Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli

Veigertovský dům
Zapomenutá vůně střelného
prachu

18. 11. 2021 – 29. 5. 2022

Obrazy Jiřího Motáka
16. 1. – 17. 4. 2022
Od košilky k rubáši aneb Narození a smrt
v české lidové kultuře
29. 1. – 15. 5. 2022

10. 12. 2021 – 28. 2. 2022

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala

Králíky
Městské muzeum Králíky
Králické betlémy

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub
K-S 14 „U Cihelny“
Nová expozice: Památník obětem internace
Králíky

od 2. 4. 2022

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici
Translokační plány židovského obyvatelstva
18. století
5. 1. – 4. 3. 2022
Eva Hašková: Výběr z grafického díla
30. 3. – 1. 5. 2022

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Veronika Tučková: Za oponou

21. 1. – 5. 3. 2022

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
Náhrdelník času aneb Příroda rukou člověka
měněná
28. 1. – 15. 5. 2022
Vladimír Kudlík: Nejkrásnější je nahá… 11. 2. – 24. 4. 2022

Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
10. 1. – 27. 2. 2022
25. 4. – 26. 6. 2022

5. 2. – 30. 4. 2022
4. 2. – 21. 3. 2022
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Liška Bystrouška: Kresby Stanislava Lolka 16. 2. – 1. 5. 2022

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech
Miroslav Moucha: Cesta
Voda

10. 12. 2021 – 6. 3. 2022
22. 3. – 11. 9. 2022

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
7. 10. 2021 – 18. 9. 2022

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Zima v zahradě: Výstava fotografií
Evy Srbové
Zátiší
Jiří Vaněček

15. 2. – 27. 3. 2022
11. 1. – 27. 2. 2022
25. 2. – 27. 3. 2022

Milevsko
Milevské muzeum
5. 3. – 8. 5. 2022

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
11. 1. – 5. 3. 2022

Staré obrázky boleslavské
Vězňové se tetelí…
Pracovna Václava Klementa

29. 1. 2021 – 31. 3. 2022
29. 6. 2021 – 31. 3. 2022
1. 7. 2021 – 31. 3. 2022
13. 9. 2021 – 20. 3. 2022

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Ten umí to a ten zas tohle aneb Od kováře
k řezníkovi
14. 4. – 31. 8. 2022

17. 1. – 26. 3. 2022
31. 3. – 17. 4. 2022
23. 4. – 17. 9. 2022
7. 4. – 15. 5. 2022
23. 4. 2022

Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích
Slavíme 70. (Prů)let sbírkotvornou
činností			

6. 3. – 24. 4. 2022
13. 3. – 24. 4. 2022

Loštice
Památník Adolfa Kašpara

120. výročí ŠKODA Motosportu
6. 3. – 28. 8. 2022

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

Výlet do světa poštovních známek
Když muzeum voní perníkem

ŠKODA Muzeum

Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum
Vajíčka z přírody
Jaro v muzeu
Skaut Letohrad

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou

Muzeum Mladoboleslavska

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Jezdíš jako Širón: Masarykův okruh

13. 1. – 27. 2. 2022
9. 3. – 29. 5. 2022

Jan Kroček: Rearchivace a perforace

Kulturní centrum LArt, Nádražní 335

Eva Roučka: Masopust

150 let cukrovaru v Litovli
Když jsem já sloužil to první léto…

Pytlákova zbraň

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Filip Pošivač: Až po uši v mechu

26. 3. – 29. 5. 2022

Litovel
Muzeum Litovel

Masky, kostýmy, maškary

Já je někdo jiný: Autoportrét
ze sbírek GASK
7. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Jaroslav Bejvl: Za Karlínským viaduktem 20. 2. – 29. 5. 2022
Richard Loskot / Vítězslav Plavec: Pohled
do prázdnoty
20. 2. – 29. 5. 2022
Zdena Šafka: Variace na lesní strunu
20. 2. – 29. 5. 2022
Julie Kopová: Hybrid landscapes
20. 2. – 29. 5. 2022

Rok v krajce
Bylinky

Recyklace: Oldřich Hamera

25. 2. – 22. 5. 2022

Mohelnice
Vlastivědné muzeum Mohelnice
Čas lovců a sběračů

11. 2. – 17. 4. 2022

Napajedla
Muzeum Napajedla
Robert Buček: Blaho, byt

24. 2. – 8. 5. 2022

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Čestmír Suška: Sochy pod novoměstskou
oblohou
28. 5. 2021 – 31. 3. 2022

Východočeské muzeum v Pardubicích

Josef Seiber: Fotografie
Zvířata na pranýři
Panenky našich maminek a babiček

13. 1. – 26. 2. 2022
3. 3. – 24. 4. 2022
28. 4. – 19. 6. 2022

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Krajina Oderské nivy: 30 let
CHKO Poodří
22. 10. 2021 – 1. 5. 2022
Nový Jičín – Zlatý kříž: Urbanismus /
/ Architektura
28. 1. – 28. 3. 2022

Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Rudolf II.

8. 12. 2021 – 10. 4. 2022

Sady u muzea

27. 7. 2021 – 1. 5. 2022

Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
Muzeum ošetřovatelství: 20. výročí
založení
1. 2. – 31. 12. 2022
Koptské textilie ze sbírky muzea
3. 2. – 4. 9. 2022
Ostravsko a Šoa: K 80. výročí konference
ve Wannsee
28. 2. – 26. 6. 2022
Civilizace a barbaři aneb Antická sbírka muzea
ve světle doby římské a stěhování národů
ve Slezsku
1. 3. – 30. 12. 2022
Zapomenuté obrazy: Sbírka umění
bývalého muzea revolučních bojů
a osvobození v Ostravě
1. 4. – 26. 6. 2022

Památník Petra Bezruče
Pravěký svět aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana

24. 2. – 31 12. 2022

Ostrava
Národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů
50 let pivovaru Radegast
v Nošovicích
18. 9. 2020 – 28. 2. 2022
Agrolesnictví
1. 10. 2021 – 31. 3. 2022
Bez půdy to nepůjde
1. 11. 2021 – 31. 3. 2022
Potraviny, jak je neznáte
6. 1. – 31. 3. 2022
Genetické zdroje: Klíč k zemědělské
rozmanitosti
1. 4. – 31. 8. 2022

Ostravské muzeum
Karásek ze Lvovic potkává Vlkodlaky aneb
Fantasmagoriana v muzeu
21. 1. – 31. 3. 2022
Milan Fiala: Životy
22. 1. – 15. 3. 2022
Retrosbírky
25. 1. – 8. 5. 2022
Marek Nenutil: Once Upon a Time No. 2 /
/ Kdysi dávno
2. 2. – 1. 5. 2022

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Akvizice jedné galerie
16. 11. 2021 – 6. 3. 2022
Na Betlémě: Bohumír Komínek /
/ Miroslava Zychová
16. 3. – 16. 6. 2022

Dům U Jonáše
Zdeněk Daněk: Zelené obrazy

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Pelhřimovští výtečníci: Fotografie ze sbírek
muzea
7. 12. 2021 – 27. 2. 2022

Opava
Slezské zemské muzeum
Osobnosti na jedničku

Nová stálá expozice: Peníze si do hrobu
nevezmeš
od 14. 12. 2021
Radek Kalhous: Nížina
29. 4. 2021 – 25. 4. 2022
Život ve věčné tmě aneb Po stopách
slepých brouků
9. 6. 2021 – 3. 4. 2022
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák: Návrhy a kresby
sklářských výtvarníků ve stálé
expozici S.K.L.E.M.
18. 6. 2021 – 30. 5. 2022
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Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí

16. 2. – 24. 4. 2022

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy
Nová stálá expozice: Expozice středověkých stavebních
strojů
od 14. 5. 2022
Fenomén Jawa
7. 4. – 31. 10. 2022
Městská řemesla
7. 4. – 31. 10. 2022
Štukatéři
7. 4. – 31. 10. 2022

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Dílo a proměna umělecké scény

4. 3. – 29. 5. 2022

Výstavní síň Masné krámy
Michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí 16. 2. – 28. 8. 2022

Západočeské muzeum v Plzni
Kdo vyšíval, nehřešil: Liturgické textilie
od českých šlechtičen
5. 11. 2021 – 27. 2. 2022
Luxus / Wellness / High Society:
Porcelán z Čech
24. 2. – 20. 3. 2022
Hudba je lék a PORTA (v Plzni) je nejlepší
apatyka
18. 3. – 11. 9. 2022
Trojí život středověké keramiky
29. 4. – 25. 9. 2022

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Letnice umělců

2. 4. – 15. 5. 2022

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Muzeum včera a dnes
leden – březen 2022
Jiří Šindler: 100. výročí narození grafika 23. 1. – 27. 3. 2022

Polná
Městské muzeum Polná
Zmizelí polenští sousedé: Výstava k 80. výročí židovských
transportů za 2. světové války
1. 4. – 12. 6. 2022

Praha
Chvalský zámek
Myši patří do nebe a na Chvalský zámek 22.1. – 15.5. 2022
8. ZUŠkový koktejl
29. 1. – 28. 2. 2022
Obrazy Pavla Koťana
1. 3. – 3. 4. 2022

Kunsthalle Praha
Kinetismus: 100 let elektřiny v umění
Zengerova transformační stanice:
Elektřina ve městě, elektřina
v architektuře

22. 2. – 20. 6. 2022

22. 2. – 22. 5. 2022

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Jiří Kolář: Slovník metod
Vladimír Kopecký: Gloria
Jiří Sopko: Retrospektiva

19. 11. 2021 – 27. 2. 2022
27. 11. 2021 – 27. 2. 2022
12. 3. – 29. 5. 2022
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Muzeum skla Portheimka

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Zasaženi bouří a klidem: Škola Vladimíra
Kopeckého (1990–2008)
21. 12. 2021 – 6. 3. 2022

Město jako přízrak: Pražské inspirace
Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022

Dimenze designu
11. 11. 2021 – 3. 4. 2022
Modrá v modré: Tradice a současnost indiga
v japonském a českém textilu
25. 11. 2021 – 6. 3. 2022
V bouřích i rozjímání: 90. narozeniny
Vladimíra Kopeckého
2. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Josef Sudek / Otto Rothmayer: Návštěva
u pana kouzelníka
16. 12. 2021 – 27. 3. 2022
Posaďte se!
10. 2. – 10. 4. 2022

Zámecký areál Ctěnice

Dům U Černé Matky Boží

Museum Montanelli
Tajemný kabinet profesora Beneše 9. 6. 2021 – 20. 3. 2022

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu

Pat a Mat… a je to!

1. 7. 2021 – 18. 4. 2022

Národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác

Petr Balíček: Fotografie
Petr Tausk: Portréty

Šternberský palác

Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna

19. 11. 2021 – 1. 5. 2022

Valdštejnská jízdárna
Buddha zblízka

Digitální blízkost
11. 11. 2021 – 10. 7. 2022
Smrtelné hříchy Jamese Ensora
15. 2. – 15. 5. 2022
Živly Mikoláše Alše
15. 2. – 15. 5. 2022

Národní knihovna České republiky
B. Němcová: Osobnost / Dílo / Mýtus

20. 1. – 19. 3. 2022

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
27. 8. 2021 – 30. 6. 2022

Národní technické muzeum
Příští stanice: Muzeum železnice
a elektrotechniky NTM	
4. 3. 2020 – 31. 8. 2022
Jak se měří svět: Astronomické
a zeměměřičské přístroje
30. 6. 2021 – 27. 2. 2022
FOMA 100 let
28. 9. 2021 – 29. 3. 2022
Vavříny s vůní benzínu: Meziválečný československý
automobilový sport
13. 10. 2021 – 1. 5. 2022
Jan Tatoušek: Umělec v technice, architekt
v designu
27. 10. 2021 – 12. 6. 2022
Bedřich Feuerstein, architekt:
10. 11. 2021 – 15. 5. 2022
Praha – Paříž – Tokio
HOT HOT HOT
12. 4. – 2. 10. 2022

Národní zemědělské muzeum
Lékaři rostlin
2. 10. 2020 – 1. 5. 2022
Stavba Zemědělského muzea na Letné:
Vize / Plány / Realita
20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Josef Opletal a československé lesnictví
v období 1. republiky
30. 9. 2021 – 1. 5. 2022
Kulinární tradice moravských
a slezských regionů
7. 10. 2021 – 27. 2. 2022
Stroje na poli
11. 1. – 1. 5. 2022
Ukázky z archivních fondů a sbírek
1. 2. – 31. 12. 2022
Modulové kolejiště
5. 4. – 10. 4. 2022

Novoměstská radnice
Bedřiška Uždilová: Obrazy

9. 2. – 27. 2. 2022

Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Bohumila Grögerová: Setiny

6. 10. 2021 – 20. 2. 2022
2. 3. – 19. 6. 2022

Robert Guttmann: Pražský poutník
3. 12. 2021 – 24. 4. 2022

Veletržní palác

Škola a válka: Branná výchova
v české škole

13. 10. 2021 – 20. 2. 2022

Galerie Josefa Sudka

Miracula mundi: Divy starověkého světa
v grafice 16. a 17. století
22. 2. – 22. 5. 2022
Falza? Falza!
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Pavel Diaz: Torzo / Vzpomínky
pro budoucnost

20. 10. 2021 – 2024

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Malované nebe: Restaurované podmalby
na skle
3. 12. 2021 – 17. 4. 2022
Zbyněk Janáček / Mira Macík:
Rozhraní
28. 1. – 20. 3. 2022
Pernštejnské ženy a Evropa
31. 3. – 26. 6. 2022

Špalíček
Doba železná v srdci Hané

17. 2. – 17. 7. 2022

Přerov
Muzeum Komenského v Přerově
Čtvero ročních období: Zima
1. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Čtvero ročních období: Jaro
1. 3. – 29. 5. 2022
J. A. Komenský kartografem
25. 3. – 26. 6. 2022
Cesty světla: Komenského dílo
očima dětí
25. 3. – 29. 5. 2022
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
8. 4. – 24. 7. 2022

ORNIS – Ornitologická stanice Muzea Komenského
v Přerově
Výstavní síně Pasáž, Kratochvílova 14

Ovoce plné vitamínů

4. 2. – 11. 3. 2022

Přeštice
Dům historie Přešticka
Báječný svět modelářů
26. 1. – 27. 3. 2022
Dílna Šikulka Heleny Votíkové
22. 2. – 20. 3. 2022
Na křídlech za svobodou: Vzpomínková výstava
Ivety Irvingové na letce RAF
1. 4. – 15. 5. 2022
Historie průmyslu v Přešticích
8. 4. – 24. 6. 2022

Příbor
Centrum tradičních technologií Příbor
Dřevěný svět
Vzpomínky na starý Příbor

26. 6. 2021 – 31. 5. 2022
16. 11. 2021 – 1. 5. 2022

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů
5. 9. 2020 – 30. 6. 2022
Mineralogické přírůstky do sbírek 2. 2. 2021 – 30. 12. 2022

Svatohorské poutní muzeum
1. 4. – 15. 6. 2022

Varhany
Požár Svaté Hory

20. 5. 2021 – 31. 12. 2022
5. 10. 2021 – 2022

Co přidaly roky 2020–2021
Světelné stopy: Fotokoláže
Gabriely Kopcové
Brána naděje Jindřicha Štreita

Říčany
Muzeum Říčany

1. 12. 2021 – 22. 2. 2022
24. 3. – 1. 5. 2022
1. 4. – 1. 4. 2022

OÚ Vnorovy, Hlavní 750

Vnorovy Jana Skácela

5. 2. – 27. 2. 2022

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

26. 11. 2021 – 28. 8. 2022

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Obrazy a obrázky Josefa Lady
Kamil Lhoták, malíř snů
Fotograf Milan Dlouhý

13. 1. – 25. 2. 2022
3. 3. – 24. 4. 2022
28. 4. – 12. 6. 2022

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily

Brouci Křivoklátska nejen na fotografii
Bábovka na neděli

11. 2. – 17. 4. 2022
28. 4. – 12. 6. 2022

Galerie Samson – Cafeé
Kateřina Konopásková: Benátský
karneval
Leonid Mišuchin: Řezby
Krvavý román Josefa Váchala

13. 1. – 25. 2. 2022
1. 3. – 8. 4. 2022
12. 4. – 27. 5. 2022

Rabasova galerie Rakovník
Krajina ženami požehnaná
Naplech: Umělecké smalty

11. 2. – 10. 4. 2022
14. 4. – 12. 6. 2022

Nová síň pod Vysokou bránou
M. Vichrová / A. Velíšek: Obrazy, sochy
Xenia Hoffmeisterová: Obrazy, objekty

17. 2. – 3. 4. 2022
7. 4. – 22. 5. 2022

Výstavní síň na radnici
Václav Hvězda: Lidé a lidičky
Ladislav Mucha: Obrazy

24. 2. – 27. 3. 2022
31. 3. – 1. 5. 2022

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Z Trevisa do Brtnice: Příběhy šlechtického rodu Collalto
ukryté v rokycanském archivu
8. 2. – 20. 5. 2022
Sokol na Rokycansku
11. 2. – 8. 5. 2022
40 let ČSOP Rokycany
8. 4. – 28. 8. 2022
Výstavní sál, J. Knihy 146

Atlas ptáků neobyčejných

11. 2. – 25. 5. 2022

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Bohumil Južnič: Design v kovu
Vladimír Véla: Horizont konkrétna

11. 2. – 17. 4. 2022
11. 2. – 24. 4. 2022

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Nová stálá expozice: Archevita:
Stopami věků
K. H. Borovský
Čarovný svět vějířů
Včela: Cesta do včelího města

od 22. 4. 2022
duben – říjen 2022
25. 3. – 3. 7. 2022
1. 4. – 4. 9. 2022

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum

Křehká krása porcelánu
Tobě
Vidět Semily
Velikonoční výstava
Jan Pikous: Subjektivní fotografie
Léčitelka Květoslava Patočková
Malíři Pojizeří: Portrét, autoportrét

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
7. 8. 2020 – červen 2022

Růžkovy Lhotice
Zámek Růžkovy Lhotice
V chalupách pod Blaníkem

1. 4. – 28. 10. 2022

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Jan Zrzavý / Václav Boštík: Vyzařování

14. 1. – 20. 3. 2022
4. 2. – 3. 4. 2022
11. 2. – 27. 3. 2022
25. 3. – 1. 5. 2022
1. 4. – 29. 5. 2022
8. 4. – 18. 9. 2022
14. 4. – 19. 6. 2022

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Archeologické nálezy: Rychmburk, Košumberk,
Skutečsko a okolí Chrudimi
8. 2. – 27. 3. 2022
160 let pěveckého sboru Rubeš
12. 4. – 29. 5. 2022
Hesham Malik: Theatrical
12. 4. – 29. 5. 2022

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
13 kilometrů objevů

21. 10. 2020 – 17. 4. 2022

Slavkov u Brna
Zámek Slavkov – Austerlitz
Analfabeta Negramotná a další hrdinové
z knih
24. 3. – 31. 8. 2022

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
Savci Táborska

30. 4. – 2. 10. 2022

Smrčkův dům
Nová stálá expozice: Soběslavský mincovní
poklad
od 4. 9. 2021
Už koníček pádí: 16. výstava keramiky
ZUŠ Soběslav
30. 4. – 2. 10. 2022

Sokolov
Muzeum Sokolov
Nejen kulaté knoflíky
Výstava fotografií FOS Sokolov

19. 1. – 27. 3. 2022
2. 4. – 1. 5. 2022

Sovinec
Hrad Sovinec
Onřej Géla: Dvanáctá udeřila

Výstava výtvarných prací žáků ZŠ J. J. Ryby
duben 2022
Zimní nepomucké obrázkobraní
12. 2. – 25. 3. 2022

Libušín znovuzrozený

Příběh říčanského hradu

kalendárium výstav

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě

15. 4. – 30. 10. 2022

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

Staré Město
Památník Velké Moravy
Kněžna Ludmila a první Přemyslovci mezi Moravou
a Bavorskem
15. 9. 2021 – 31. 7. 2022

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
9. 1. – 20. 2. 2022

Štěpán Rak: Fotografie a fotografika 25. 5. 2021 – 3. 4. 2022
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Historie Arboreta Nový Dvůr na dobových
fotografiích
9. 6. 2021 – 31 12. 2022
Arboretum Nový Dvůr: Historie, příroda,
sbírka
16. 10. 2021 – 31 12. 2022

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Nová stálá expozice: Řád maltézských rytířů
od 1. 4. 2022
Česká Zbrojovka
od 1. 4. 2022
Dudy a dudácké tradice
od 1. 4. 2022
Loutky a loutkové divadlo
od 1. 4. 2022
Textilní výroba ve Strakonicích
od 1. 4. 2022
Rekonstrukce expozic muzea v obrazech 1. 4. – 30. 10. 2022
Strakonický hrad v obrazech
1. 4. – 30. 4. 2022
Nové archeologické poklady
1. 4. – 30. 10. 2022

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích

Photographia natura
Petr Vlach: Cesty
Na krála, matičko, na krála

4. 2. – 17. 4. 2022
4. 2. – 17. 4. 2022

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Vytrženo z fotobloku
17. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Zmizelý Hrubý Jeseník
4. 2. – 27. 3. 2022
Anna Boček Ronovská: Neverending story 11. 2. – 3. 4. 2022
Středověk hrou
18. 2. – 30. 6. 2022
Bohumil Teplý
3. 3. – 25. 5. 2022

Tábor
Husitské muzeum v Táboře

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Jak to bylo s reklamou za socializmu?
3. 2. – 13. 3. 2022
Michal Ptáček: Kované plastiky
6. 2. – 10. 4. 2022
Mirek Tapír Vostrý: Sportovní karikatury 8. 2. – 10. 5. 2022
Sportovní okamžiky na Třinecku
18. 3. – 30. 9. 2022
Beata Haltof / Lucie Kalužová: Přirozenost
bez přetvářky
8. 4. – 30. 6. 2022
Není včela jako včela
19. 4. – 31. 8. 2022

Turnov, město drahých kamenů: Tradice trvající
již 7 000 let
10. 2. – 30. 10. 2022
Náměstí, kterým šly dějiny
10. 2. – 29. 5. 2022
Antonín Karč: Šperky od secese
k art deco
10. 2. – 10. 4. 2022
Výtvarný salon dětí a mládeže
Jawor–Turnov 2021
10. 2. – 27. 3. 2022
Rodina Alexandra F. Kotlera: Z Turnova na carský dvůr,
do gulagu a zpět
7. 4. – 29. 5. 2022

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Jan Šablický: Prosby o věčnost
40 let Hefaistonu

Centrum města

1942 / Heydrichyáda / Táborští Židé 30. 4. – 30. 11. 2022

Galerie Ambit

Auguste Rodin na Slovácku
Jako růže: Móda zrcadlem doby

Stará táborská radnice

Galerie Slováckého muzea

Stavitelé nového Tábora
listopad 2021 – únor 2022
Marie Michaela Šechtlová: Grafika,
kresba, malba
16. 2. – 8. 5. 2022
Pavel Talich ´65
3. 4. – 26. 6. 2022

Pohledy do sbírek /
/ Přírůstky (2012–2022)
Lubomír Typlt: Malba

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Tradice a zvyky zimy: Ze sbírky
Jiřího Sauka
11. 12. 2021 – 27. 2. 2022
Současné umění ve sbírkách muzea
1. 2. – 27. 2. 2022

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích

3. 2. – 18. 4. 2022
31. 3. – 7. 8. 2022

10. 3. – 5. 6. 2022
10. 3. – 5. 6. 2022

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Svět zvířat Karla Hurdálka
19. 2. – 3. 4. 2022
Karolína Kubcová: Bez zdroje
viditelné reality
26. 2. – 3. 4. 2022
Ptačí svět: Fotografie Milana Lhotáka
23. 4. – 5. 6. 2022
Obrazy Julie Winterové Mezerové
23. 4. – 30. 10. 2022
Dřevěnka, Žižkova 92

22. 10. 2021 – 27. 2. 2022
21. 1. – 27. 2. 2022

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2023
Návrhy z architektonické soutěže na novou expozici
Muzea ghetta v Terezíně
30. 11. 2021 – 28. 2. 2022
Terezín v srdci
2. 12. 2021 – 28. 2. 2022

Trutnov
Galerie města Trutnova
Adolf Lachman: Mecholand

9. 4. – 22. 5. 2022
30. 4. – 9. 10. 2022

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti

Vinné etikety ze sbírky Regionálního muzea
v Mikulově
9. 4. – 15. 5. 2022

Něžná krása krajky
Krušnohoří / Erzgebirge:
Umění pozdního středověku

duben – květen 2022
28. 1. – 27. 3. 2022
8. 4. – 12. 6. 2022

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově

Vcházení do krajinomalby a krajinářské
fotografie
Nezkrotná obloha: Dravci české krajiny
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Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

16. 12. 2021 – 26. 2. 2022

Jaro na Dřevěnce: Komu vajíčko dáme,
toho rádi máme

26. 3. – 15. 5. 2022

Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly
Dalibor Chatrný / Tereza Šimerová / Julie Slauka:
Souvztažné roviny
21. 1. – 13. 3. 2022
Pavel Kopřiva: Nejasná realita
25. 3. – 15. 5. 2022

Muzeum města Ústí nad Labem
Nejkrásnějším pohořím s přírodovědcem
Janem Šimrem
25. 6. 2021 – 27. 3. 2022
Nestabilní podloží: Sesuvy, životy
a perspektivy
24. 11. 2021 – 3. 4. 2022
Poutník Českým středohořím
2. 2. – 3. 4. 2022

Zázračné České středohoří pohledem
Jiřího Svobody

1. 2. – 1. 5. 2022

UJEP – Fakulta umění a designu, katedra dějin
a teorie umění
Dům umění Ústí nad Labem
Milan Kozelka: Na cestě
Lubica Milde: Self-Design / Chapter II:
Once Upon a Time…

3. 3. – 24. 4. 2022
3. 3. – 7. 4. 2022

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Od žihadla k medu
Život a doba spisovatele Karla Čapka

27. 1. – 20. 3. 2022
10. 2. – 29. 5. 2022

Valtice
Národní zemědělské muzeum Valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
G. J. Mendel: Zakladatel genetiky,
šlechtitel, ovocnář
Zdraví rostlin ve fotografii
Barevná inspirace

1. 4. – 30. 10. 2022
1. 4. – 30. 10. 2022
1. 4. – 30. 10. 2022

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Velvary
Městské muzeum Velvary
14 .3. – 30. 4. 2022

Veselý Kopec
Národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec

Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Nová stálá expozice: Vysoké Mýto světové
od 7. 10. 2021
Nevzdali to, vydrželi, uspěli! Třicet let svobodného
podnikání ve Vysokém Mýtě
11. 2. – 13. 3. 2022

Muzeum českého karosářství
Automobily Tatra a českoslovenští
karosáři
11. 5. 2020 – 30. 3. 2022

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Léčivé stromy
15. 2. – 24. 4. 2022
Křehká krása Velikonoc
24. 2. – 8. 5. 2022
Světec nebo světice, ochránci to světnice:
Křesťanská ikonografie v lidové tvorbě
a podmalby Zuzany Čechové-Kadlecové 1. 3. – 29. 5. 2022
Náboženství a rituály

8. 7. 2021 – 30. 12. 2022

V rukou restaurátora
Lyrická perokresba

15. 1. – 17. 4. 2022
5. 2. – 24. 4. 2022

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh

Masopustní obchůzky z Hlinecka
Půlstoletí s vámi

15. 4. – 30. 10. 2022
15. 4. – 30. 10. 2022

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Česká cena architektury 2021
Stále hledám: Jiří Stárek k životnímu
jubileu

1. 3. – 1. 4. 2022
7. 4. – 8. 5. 2022

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Vodňanský masopust na fotografiích
z 60. let

12. 1. – 26. 3. 2022

Volyně
Městské muzeum Volyně

SDH Zbiroh: 140 let pomoci
bližnímu
3. 9. 2021 – 25. 3. 2022
Velikonoce a poutě ze sbírek
Jiřiny Hánové
15. 3. – 22. 5. 2022
Jak plyne rok: Výstava prací dětí k 75. výročí
MŠ Zbiroh
1. 4. – 22. 6. 2022

Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Zdeňka Saletová: z – NIT – ra 10. 11.2021 – 27. 2. 2022
Rozum versus cit 2: Zlínský průmyslový design
(1959–1992)
17 11. 2021 – 27. 2. 2022
Caprichos – Rozmary (1793–1799):
Z cyklu 80 grafických listů
Francisca Goyi
26. 1. – 1. 5. 2022

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
22. 7. 2021 – 31. 3. 2022
1. 8. 2021 – 31. 3. 2022
1. 8. 2021 – 30. 9. 2022
11. 2. – 5. 4. 2022

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
8. 2. – 24. 4. 2022

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Na pytlácké stezce
Vlněný kaleidoskop
Ivany Langrové
Milan Ošťádal: FOTO	

Do Nového světa! Antonín Dvořák a Josef Václav Sládek
v Americe
21. 4. – 16. 10. 2022

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh

Velvarský výtvarný salón pro děti
a mládež 2022

S prstem na spoušti

Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka

Kaple sv. Anny, Dukelská ul. 6

Skleněné vitráže Miluše Čechové 20. 11. 2021 – 27. 2. 2022

Negativy Jana Brauna
Přírůstky (2019–2021)
Zechovice
Josef Boháč: Školní práce

2. 3. – 29. 5. 2022
18. 3. – 22. 5. 2022
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Kraslice a výšivka z Rožnovska
SUPŠS: Malba / Sklo / Design

Zrcadlové bludiště na Větruši, Fibichova 39

9. 10. 2021 – 20. 2. 2022
28. 11. 2021 – 6. 3. 2022
15. 2. – 24. 4. 2022

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
A až se budeš vracet, lepší časy
s sebou vem… Rakouské nouzové
březen 2022 – únor 2023
peníze (1918–1921)
Pradědeček na cestách
11. 2. – 24. 4. 2022
100 let českého fotoklubu Znojmo
1. 4. – 8. 5. 2022
Herna na cestách aneb Fyzika hrou
29. 4. – 31. 7. 2022
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Dům umění
Bigbít na konci století
P. Tasovský / J. Ryšavý: Barvy a tvary
Projekt Nonvizuál
Výtvarná nadechnutí

14. 1. – 27. 3. 2022
28. 1. – 20. 3. 2022
25. 3. – 24. 4. 2022
29. 4. – 26. 6. 2022

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Pod křídly Vraních hor: Vrchová
a hospodaření
Petr Čapek: Krajina blízká

Křížova vila
Žiju v první republice

9. 9. 2021 – 24. 4. 2022

Stará papírna
9. 10. 2021 – 3. 4. 2022
11. 2. – 1. 5. 2022

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Do zbraně!

Žatec a krajina žateckého chmele na cestě
ke světovému dědictví
3. 2. – 3. 4. 2022
Vzpomínky naší maminky
7. 4. – 30. 10. 2022
Povodeň na Blšance
21. 4. – 2. 10. 2022

20. 1. – 20. 3. 2022

Dávné věky na Žatecku
Papír, taška, krabice

16. 9. 2021 – 31. 3. 2022
28. 4. – 3. 12. 2022

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Technická herna na cestách
Do zbraně!

25. 1. – 31. 3. 2022
12. 4. – 14. 5. 2022
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Pro bezpečné sledování teploty, vlhkosti
a otřesů během transportu
- záznamník testo 184 G1 pro Vaši jistotu.
•
•
•
•

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