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úvodem

Muzea mají co nabídnout
„Vůbec na školu, na výchovu a na vyučování by se mělo 
mnohem více myslet… a taky dávat mnohem víc prostřed-
ků než dosud. Vývoj školy, v tom je vývoj demokracie.“ 
Karel Čapek, Hovory s T. G. Masarykem

„Kultura a společné dobro jsou stejně základní jako voda: 
Divadla, knihovny, muzea, kina jsou tolik co akvadukty.“ 
Claudio Abbado, italský dirigent

Muzea v minulých desetiletích prošla velkou promě-
nou. Společenská poptávka po větší otevřenosti 

vyvolala důraz na volbu témat, obsah i formu komunikace 
s veřejností, cílenou orientaci na různé návštěvnické sku-
piny a jejich aktivizaci a také posílila kulturní a vzdělávací 
funkci muzejních institucí. Tlak na konkurenceschopnost, 
nové technologie, změny životního stylu a ve společenském 
klimatu obecně vedly až k úvahám o krizi a nutnosti vy-
jasnit si své poslání, o čemž svědčí mj. i celosvětově probí-
hající diskuze o nové definici muzea. Katalyzátorem vývoje, 
zejména ve využití IT a možností působení v online prosto-
ru, se stala doznívající pandemická krize. Muzea v této 
situaci rozhodně nejsou statickými a trpnými objekty, ba 
naopak, rychle zareagovala a využila ji ve svůj prospěch. 
Projevilo se to i v oblasti vzdělávání, která je významnou 
součástí muzejní práce. Řada organizací připravila kvalitní 
edukační programy jak pro děti, aby se doma nenudily, 
tak pro učitele nebo rodiče. Muzea však ukazují poten-
ciál a kvalitu edukačního procesu v muzejním prostředí 
dlouhodobě, přesto k zařazení edukátora v kultuře (mu-
zejní pedagog) do Katalogu prací a definování kompetencí 
a kritérií profese Muzejní edukátor v Národní soustavě 
povolání vedla nelogicky obtížná cesta. Je to však díl-
čí, třebaže důležitá část řešení celé problematiky. AMG 
dlouhodobě usiluje o změnu právního postavení muzejních 
institucí jako nedílné součásti systému dalšího vzdělávání 
a integraci jejich role do strategií a předpisů zastřešu-
jících koncept celoživotního učení. Je to jeden z jejích 
strategických cílů, stejně jako aktivně přispívat k napl-
ňování cílů Memoranda o meziresortní spolupráci mezi 
MK ČR a MŠMT ČR. V souvislosti s přípravou revize 
RVP naléhavě vystoupila do popředí nutnost koordinace 
postupu s dalšími kulturními a vzdělávacími subjekty. 
Vnímáme velkou důležitost tohoto dění nejen z hlediska 
muzejní edukace, ale především s ohledem na celistvost 
vzdělání a kulturnost nastupující generace. Muzea, jejichž 
hodnota a možnosti pro učení jsou klíčové, jsou cennými 
nástroji nejen pro pedagogy a vůbec odborníky v oblasti 
vzdělávání, jen je využít.

Irena Chovančíková
předsedkyně AMG
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Vzdělávání v muzeích
AMG nejen v procesu revize kurikula
JAnA HutníkOvá
I. Místopředsedkyně AMG

téMA / VzděláVání V Muzeích

Současná činnost AMG v procesu 
velké revize rámcově vzdělávacích 

programů (RVP) pro ZŠ je vlastně 
kontinuálním pokračováním řady 
předchozích aktivit. Ty probíhaly ve 
snaze posílit, profesionalizovat a v sys-
tému školství jasně ukotvit vzdělávací 
roli muzeí a galerií. Muzejní institu-
ce jsou se vzděláváním propojeny již 
od jejich vzniku. Jakkoli se způsoby 
i motivace v této oblasti v čase promě-
ňovaly, to, že mají muzea a galerie 
i edukativní funkci, nebylo nikdy zpo-
chybňováno. Stejně tak stará je také 
tradice školních návštěv v těchto or-
ganizacích. 

Po roce 1989 je dominantní sna-
hou oprostit vzdělávací činnost mu-
zeí a galerií od ideologického nánosu, 
zbavit ji formalismu a učinit ji pro 
cílové skupiny atraktivnější. V  zá-
věru 20. a od počátku století 21. je 

také stále více opouštěno od chápání 
školy jako „konzumenta“ nabízené-
ho programu a nastupuje trend užší 
spolupráce, kdy se muzejní instituce 
snaží vyjít vstříc potřebám vzděláva-
cího procesu. Kdy řada programů pro 
školy vzniká v úzké kooperaci pamě-
ťové instituce a školy, pedagoga. 

Tento trend odrážejí i aktivi-
ty AMG jako největšího profesního 
sdružení v oboru muzejnictví. Je pořá-
dáno množství seminářů na sdílení 
dobré praxe v muzejní pedagogice. 
Každoročně probíhá celostátní ko-
lokvium, jež shrnuje soudobé trendy 
v této oblasti. V rámci AMG působí 
početná a velmi aktivní Komise pro 
práci s  veřejností a muzejní peda-
gogiku AMG (83 členů). V muzeích 
a galeriích jsou zřizována pracovní 
místa, mnohdy i celá oddělení věnu-
jící se vzdělávání a práci s veřejností. 

Dlouhodobý a soustředěný tlak AMG 
ve spolupráci s dalšími subjekty v ob-
lasti kulturního dědictví vedl k za-
řazení edukátora v kultuře (muzejní 
pedagog) do Katalogu prací a také 
k definování kompetencí a kritérií 
profese Muzejní edukátor v Národní 
soustavě povolání. Všechny tyto 
činnosti mj. napomohly k uvědomě-
ní si potřeby koordinovat aktivity MK 
ČR a MŠMT ČR, což se opakovaně 
projevovalo i v připomínkování a ná-
sledném formulování střednědobých 
Koncepcí rozvoje muzejnictví v České 
republice, příp. dalších strategických 
dokumentů jako je Státní kulturní po-
litika, jejichž tvůrcem je Ministerstvo 
kultury. 

V lednu 2019 oslovilo vedení 
AMG ministra kultury s požadavkem, 
aby se MK ČR ve spolupráci s MŠMT 
ČR zabývalo změnou postavení muzeí 
a galerií ve vzdělávacím procesu na 
všech stupních škol, resp. integrací 
jejich role do strategií zastřešujících 
koncept celoživotního učení. AMG 
rovněž navrhla složení pracovní sku-
piny, která by se těmto otázkám mohla 
systematicky věnovat. V březnu 2019 
byla z iniciativy Unie zaměstnavatel-
ských svazů ČR (jíž je AMG členem) 
vytvořena expertní skupina pro for-
mulování návrhu Memoranda o spolu-
práci MK ČR a MŠMT ČR. Zastu-
pováním jsem v  ní byla pověřena 
já jako I. místopředsedkyně AMG. 
Úvodní zasedání proběhlo za účasti 
obou ministrů a v roce 2019 se konala 
ještě další dvě jednání. Dobře nastar-
tovanou činnost v podstatě zastavila 
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pandemie koronaviru. Memorandum 
o spolupráci MK ČR a MŠMT ČR 
bylo podepsáno 6. září 2021, přičemž 
AMG získala tuto informaci z médií 
(od listopadu 2019 se pracovní skupi-
na nesešla a připomínky AMG nebyly 
do dokumentu bohužel zapracovány). 
Na následných jednáních s vedením 
MK ČR vyjádřila AMG, ve shodě 
s dalšími partnery, nespokojenost se 
zněním Memoranda a nabídla svoji 
účast v meziresortní skupině pro jeho 
implementaci. 

V průběhu roku 2021 byla schvále-
na tzv. malá revize RVP, jež vedla k re-
dukci hodinové dotace mnoha předmě-
tů ve snaze posílit výuku informatiky. 
Tento krok byl řadou pedagogických 
spolků i dalších organizací působících 
v oblasti vzdělávání vyhodnocen jako 
nekoncepční, vyvolal nesouhlasné 
reakce a vedl k  ustavení Koalice 
mezioborových pedagogických aso-
ciací a skupin (KOMPAS). Členem 
této platformy je od počátku jejího 
vzniku i AMG, kterou zde zastupuji já 
jako I. místopředsedkyně AMG a dále 
Mgr. Lucie Jagošová, DiS., jako před-
sedkyně Komise pro PR a muzejní pe-
dagogiku AMG. AMG se zúčastnila 
všech dosavadních online i jednoho 
prezenčního jednání KOMPASu a ak-
tivně se podílela také na konečném 
znění Podnětů pro expertní panel, jenž 
chystá hlavní směry revize (zkrácenou 
verzi tohoto materiálu zveřejňujeme 
na následujících stránkách Věstníku 
AMG). 

Proces přípravy revize RVP pro zá-
kladní školy se uskutečňuje od podzi-
mu 2021, a to velmi transparentním 
způsobem. Ve spolupráci s pedago-
gickými fakultami se konalo již 8 on-
line workshopů, zástupci expertního 
panelu byli přítomni na jednáních 
mnoha dalších subjektů, mimo jiné 
na konferenci KOMPASu pořádané 
v lednu 2022 v Praze. Závěry z této 
veřejné diskuze byly představeny na 
online konferenci dne 8. února 2022. 
Probíhala i pravidelná neformální vir-
tuální setkání o středečních večerech. 

Všech výše uvedených jednání jsem 
se zúčastnila a v diskuzi se vždy sna-
žila uplatňovat muzejní pohled na 
danou problematiku. Jak informuje 
ve svém příspěvku PhDr. Martin Ru-
sek, Ph.D., expertní panel v předcho-
zích dnech na výjezdním zasedání for-
muloval Hlavní směry revize RVP, jež 
budou v době, kdy bude toto číslo Věst-
níku AMG k dispozici, již zveřejněny 
a připraveny k další debatě. Vzhle-
dem k tomu, že v tomto roce bude 
zahájena práce na definitivním znění 
RVP, s termínem dokončení 2023, je 
nutné reagovat rychle. Všem zájem-
cům o tento proces proto doporučuje-
me sledovat webové stránky na adre-
se http://velke-revize-zv.rvp.cz. Další 
otázkou spojenou se vzděláváním 

nejen v muzeích je využití Národní-
ho plánu obnovy v oblasti kreativní-
ho vzdělávání. I zde proběhlo něko-
lik otevřených online jednání. AMG 
usiluje o zastoupení v  odborných 
komisích a uplatňuje zájmy českých 
muzeí a galerií i prostřednictvím své-
ho zapojení do UZS ČR a uskupení 
KOMPAS.

Podněty k reformě 
vzdělávacího systému
kOMPAS

konsenzu a s oporou o současný peda-
gogický výzkum. Chce rovněž přispět 
ke sdílení informací a idejí, k meziobo-
rové spolupráci a systémové profesní 
podpoře pedagogů formálního i ne-
formálního vzdělávání při zavádění 
nového kurikula do praxe. Usiluje 
o propojování formálního a nefor-
málního vzdělávacího sektoru tak, 
aby česká škola využívala moderních 
médií a edukačního potenciálu muzeí, 
galerií, knihoven, science center, živé 
kultury i dalších aktérů.

Reforma má probíhat v  rámci 
široké celospolečenské diskuze. Dů-
ležitá je otevřenost, participace a zís-
kávání důvěry. Výsledkem by měl být 
konsenzus odborné i laické veřejnosti 
napříč politickým spektrem. Přeměnu 
vzdělávacího systému v ČR navíc nelze 
provádět pouze v horizontu čtyřletého 
volebního období.

Koalice mezioborových peda-
gogických asociací a skupin 

(KOMPAS) je volným seskupením 
profesních svazů, spolků a dalších 
sdružení, jež spojuje zájem o vzdě-
lávání a proměny českého vzděláva-
cího systému. Od června 2021 zde 
působí i  zástupci AMG. Členové 
KOMPASu reprezentují představi-
tele různých vzdělávacích oblastí 
a oborové didaktiky, učitele i další 
odborníky (např. na neformální vzdě-
lávání).

Koalice vznikla v roce 2021 s cí-
lem zapojit se do aktuálního proce-
su revizí národního kurikula. Chce 
podporovat diskuzi a propojovat pe-
dagogy z praxe, akademickou sféru, 
odbornou veřejnost, atd., aby se změ-
ny rámcových vzdělávacích programů 
(klíčových dokumentů vzdělávacího 
systému v ČR) prováděly na základě 
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Podněty koalice KOMPAS vůči ex-
pertnímu panelu, jenž připravuje 
hlavní směry velké revize RVP, byly 
formulovány v  několika oblastech, 
z nichž některé vybíráme:

kompetence
Posun ke kompetencím, který nastal 
již v minulé reformě, považujeme za 
správný. Nelze je však pěstovat bez 
oborového zakotvení. Klíčové kompe-
tence by tedy měly být více propoje-
ny se vzdělávacím obsahem, jejich 
formulace by měla být stručná, jas-
ná a jednoznačná. Doporučujeme 
pracovat s mezinárodně vymezený-
mi kompetencemi a gramotnostmi, 
jejichž formulaci předcházel proces 
diskuze a shodly se na nich významné 
zahraniční autority. 

Jádrové a rozvíjející učivo
Obsahem RVP by mělo být pouze 
jádrové učivo. Jeho stanovení pro 
jednotlivé předměty by neměli prová-
dět jen odborníci v daném oboru, ale 
mělo by být výsledkem mezioborové 
spolupráce. Při redukci a inova-
ci vzdělávacích obsahů by měly být 
mezi hlavními kritérii: Užitečnost 
(čím daný obor obohacuje žákovu 
zkušenost, rozhled a poznání světa), 
potřeba pro další etapy vzdělávání (vy-
tváření základu pro další kompetence) 
a uplatnění v budoucím životě. 

uzlové body a průřezová 
témata
V rámci RVP by mělo být zaručeno 
propojení jádrového učiva souvise-
jících oborů v uzlových bodech (po-
třebný matematický aparát je vhodné 
zařadit dříve, než bude využit např. 
ve fyzice; dále není možné z matema-
tiky vypustit látku, která poskytne ma-
tematický aparát pro jádrové učivo 
z fyziky nebo chemie.) RVP by měly 
umožňovat propojení blízkých oblastí 
a učení v souvislostech (např. na dě-
jiny lze nazírat v širokých kulturních 
vztazích, bylo by tedy logické propo-
jovat obory jako je dějepis, filozofie, 

literatura, dramatické umění, film, 
hudba, výtvarné umění, architektura, 
zeměpis).

Digitální gramotnost
Integrovat digitální gramotnost 
a informační myšlení do jednotlivých 
předmětů nesnižovat hodinovou do-
taci stávajících předmětů kvůli infor-
matice.

Didaktická rovina vzdělávání 
a metody učení
Akcentovat metody a nástroje, jakými 
jsou realizovány revidované obsahy 
vzdělávání a naplňovány nové cíle. 
Nutný je důraz na aplikaci kritického 
myšlení, tedy schopnosti analyzovat 
a  vyhodnocovat, rozvoj kreativity, 
kreativního učení a zapojování tvo-
řivých postupů do výuky za účelem 
jejího zefektivnění, zatraktivnění i od-
lehčení. Kreativita je důležitá a upo-
třebitelná ve všech oblastech. V hu-
manitních oborech je žádoucí klást 
větší důraz na učení skrze umění. 
Požadavek kreativity by měl ovšem 
prostupovat všemi odvětvími, nikoliv 
jen těmi uměleckými. 

neformální vzdělávání
Spolupracovat se subjekty neformální-
ho vzdělávacího sektoru a využít jejich 
potenciálu, inovací a obsahu, který 
nabízejí pro naplňování cílů formální-
ho vzdělávání. Tuto spolupráci dekla-
rovat jako žádoucí ve strategických 
dokumentech. Stanovit místa nefor-
málního vzdělávání (muzea, galerie, 
knihovny, science centra, technické 
a IT kluby, atd.) jako partnery pro 
oficiální, formální vzdělávací oblast 
(přímý kontakt s originály a expo-
náty, zpestření a zkvalitnění výuky, 
motivace). Systematicky a systémově 
podporovat začleňování pobytu v těch-
to institucích do vzdělávacího plánu. 
Spolu s  návštěvou koncertů, diva-
del vyčlenit pro tyto aktivity v rám-
ci výuky čas, který bude vnímán jako 
plnohodnotná forma edukace, a to 
jak vzhledem k dopadu na výsledek 

vzdělání žáků a studentů, tak i k pla-
tovému ohodnocení zúčastněných pe-
dagogů, jež tuto návštěvu připravují 
a následně reflektují. 

Sociální aspekty učení
V souvislosti se sociálními aspekty 
učení pracovat s klimatem školy (well-
beingem). Českým školám se nedaří 
pěstovat pozitivní atmosféru. V mezi-
národních srovnáních patří naši žáci 
mezi ty, kteří do školy chodí nejméně 
rádi.

Osobnost učitele
Reformy ve školství nelze spouštět 
do praxe jejich zavedením bez před-
chozí přípravy učitelů. Je nutné ga-
rantovat možnost celoživotního vzdě-
lávání a motivovat k němu. Skutečnou 
změnu mohou uskutečnit pouze vy-
soce motivovaní a kvalifikovaní pe-
dagogové.

Doporučení pro Expertní panel 
MŠMt ČR 
Usilovat o co nejširší konsensus, za-
ložený na studiu zahraničních vzdě-
lávacích systémů, relevantních datech 
současného pedagogického výzkumu 
a  také na aktuálních zkušenostech 
a reflexích z  praxe.

KOMPAS může vytvořit sdí-
lený prostor pro podněty, sbírání dat 
a získávání zpětné vazby. Je schopen 
vygenerovat skupiny odborníků pro 
každý vzdělávací obor z oblasti for-
málního i neformálního vzdělávání.

Plné znění textu najdete na 
http://www.kompas.education. 
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nové kurikulum pro základní 
vzdělávání: Mezi revizí 
a revolucí
MARtin RuSEk
unIVerzItA kArloVA / koMpAs

Pro oblast vzdělávání se rok 2021 
mimo všudypřítomných opatření 

proti pandemii nesl i v duchu revize 
RVP ZV. Přestože k drobným změnám 
došlo hned 13krát, na komplexní zásah 
do tohoto významného kurikulárního 
dokumentu čekali zainteresovaní ak-
téři celých 16 let. MŠMT ČR proces 
vycházející ze Strategie vzdělávací 
politiky ČR do roku 2030+ zahájilo 
revizí v oblasti ICT známou taktéž 
jako „malá revize“. V očích odborné 
veřejnosti se však vyznačovala vysokou 
potřebou alterací, a to především z dů-
vodu netransparentnosti celého postu-
pu, absence jasně komunikovaných 
teoretických východisek, personálního 
zabezpečení jednotlivých změn i cel-
kového ozřejmění všech kroků. Své 
vyjádření vydala snad každá asociace, 
bezprecedentní zásah do podmínek 
výuky jednotlivých oborů dokonce vedl 
ke zformování mezioborového usku-
pení KOMPAS.

V září 2021 byl sestaven Ex-
pertní panel MŠMT ČR pověřený 
komplexní změnou RVP ZV. Před-
stavitelé ministerstva a jím řízených 
organizací, zástupci z  řad asocia-
cí ředitelů škol, ale i akademické 
obce dostali nelehký úkol – připravit 
Hlavní směry revize RVP ZV – tedy 
koncepční a hodnotový rámec a zá-
roveň zadání pro jejího tvůrce, jímž 
je Národní pedagogický institut ČR 
(NPI). Hned první kroky dávaly tušit, 
že do stejné řeky jako u „malé revize“ 
již nevstoupíme. Nejenže byly do 
Panelu přizvány další zainteresované 
organizace, celý proces začal být i vý-
razně medializován. Spuštění „velké 

revize“ proběhlo veřejně formou hyb-
ridní konference, na níž navazovaly 
workshopy pořádané ve spolupráci 
s jednotlivými pedagogickými fakul-
tami. Jejich předmětem byla stěžejní 
témata: „Struktura RVP“, „Kompe-
tence a gramotnosti“, „Jádrový a roz-
víjející vzdělávací obsah“, „Modelový 
ŠVP“, „Učební plán“, „Uzlové body“ 
a „Průřezová témata“. Cílem semi-
nářů bylo rozšířit povědomí o při-
pravované revizi a získat podněty 
z  celého pole odborné veřejnosti. 
Nadto byl spuštěn online formulář, 
prostřednictvím něhož měli zájem-
ci možnost komunikovat s Panelem, 
paralelně byla sbírána teoretická vý-
chodiska z NPI, z České školní in-
spekce a z dalších publikovaných 
zdrojů. „Velká revize“ by tak měla být 
podložena daty, zkušenostmi s tuzem-
skou i zahraniční kurikulární prací 
a především se snahou o konsenzus.

Členové Panelu se v roli garan-
tů a členů skupin pro jednotlivá té-
mata pravidelně scházeli a postupně 
zpracovávaly podklady k příslušné 
části vznikajícího materiálu. Pomy-
slným vyústěním jejich práce bylo vý-
jezdní zasedání, na kterém se sešli po 
dlouhých měsících v téměř kompletní 
sestavě, ale především prezenčně a na 
delší dobu (4 dny), aby tak dokončili 
první draft dokumentu. Nutno pozna-
menat, že se setkání zúčastnil ministr 
školství Petr Gazdík, který tím jasně 
vyjádřil zájem o kvalitně připravené 
kurikulum. Jakkoli se popsaný proces 
může jevit jako limitně se blížící ideá-
lu, dopad na vzdělávání bude mít jen 
tehdy, budou-li Hlavními směry revize 

RVP ZV patřičně přijaty. Spojovník 
mezi teorií a praxí tvoří zaintere-
sovaná veřejnost, která bude vyzvána 
k připomínkování. Kurikulární míček 
se pak opět vrátí na stranu Panelu, 
aby vzniklo přesné zadání pro NPI 
a v jeho gesci operující odborné sku-
piny.

Ani tím to ale nekončí. Poučení 
ze zavádění RVP ZV do reality škol 
po roce 2005 ukázalo, že jakkoli dobře 
připravený dokument neovlivní praxi, 
pokud jej nepřijmou sami učitelé. 
K tomu je zapotřebí nezbytné ukon-
čení „zákopové války“ mezi propagá-
tory změn a (mnohdy právem) skep-
tickou praxí. Jedině kurikulum, které 
obsahuje jasně definované, transpa-
rentní a podepřené cíle, doplněné 
konkrétními příklady, stavějící žáka 
do centra edukačního procesu, a v ne-
poslední řadě považované za hodné 
následování mají potenciál přinést 
kýžené výsledky. 

A jaké bude nové kurikulum? 
Na odpověď si budeme muset ještě 
počkat. Už nyní je ale možné před-
jímat několik výrazných proudů. 
Bude pojaté kompetenčně. Důraz 
bude kladen na to, aby byl ozřej-
měn vztah klíčových kompetencí 
a gramotností. K tomu je zapotřebí 
patřičně zvažovat, jak se tyto pilíře 
vzdělávání ověřují, podporují i staví. 
Mimo objasňování jsou nutné ukáz-
ky učebních činností, a to včetně ná-
strojů, kterými je vhodné posun žáků 
monitorovat. Akcent na kompetence 
a gramotnosti je zároveň signálem pro 
důkladné přehodnocování výukových 
metod. Stále převažující směr komu-
nikace poznatků od učitele na žáky 
logicky nepůsobí ani na první z klí-
čových kompetencí, jíž je kompetence 
k učení. Kurikulum nabídne modelové 
části ŠVP. Otázka stanovení jádrového 
a rozšiřujícího vzdělávacího obsahu 
pak cílí na často propírané téma jeho 
přehuštění. Z praxe jsou známé argu-
menty pro absenci organizačně ná-
ročnějších forem výuky či uplatnění 
komplexnějších metod (projektové 
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vzdělávání v muzeích 
přináší kompetence 
pro život
tOMáŠ DRObný
McMp / koMIse pro prácI s Veřejností A Muzejní  
pedAGoGIku AMG

vyučování, badatelsky orientované vy-
učování, mimoškolní výuka, zapojení 
institucí neformálního vzdělávání, 
apod.) z důvodu nízkých hodinových 
dotací. Diskuze často sklouzává 
k  prosté rovnici odučit či naučit? 
Přitom je často na vině učivem pře-
huštěné ŠVP, tedy ne samotný RVP. 

Závěrem se hodí říct, že přestože 
jsme na začátku, nakročeno máme 
správným směrem. Přál bych si být 
žákem školy, která uposlechla myš-
lenek Expertního panelu MŠMT ČR 
uchopených progresivními odborníky, 
jehož učitel se ztotožnil s předloženým 
materiálem.

Oblast vzdělávání a školství kopí-
ruje stále se zrychlující tok 

proměn světa kolem nás, aby byla 
schopna co nejlépe připravit nastupu-
jící generaci do života. V roce 2004 se 
uskutečnila velká reforma vzdělávání, 
nazývaná též kurikulární, neboť na-
hradila školní osnovy rámcovými vzdě-
lávacími programy (RVP) a školními 
vzdělávacími programy (ŠVP). Jan 
Průcha definuje školní kurikulum 
jako „obsah vzdělávání, který zahrnuje 
veškeré zkušenosti, které žáci získáva-
jí ve škole a v činnostech ke škole se 
vztahujících, zejména jejich plánování, 
zprostředkovávání a hodnocení“. Cí-
lem reformy bylo stanovit klíčové 
kompetence a zajistit jejich dosažení 
pomocí propojení obsahů jednotlivých 
vzdělávacích oborů (http://www.nuv.
cz/t/rvp). Jednoduše řečeno, záměrem 
je nabývat nejen potřebné znalosti 
a dovednosti, tedy vzdělávat účelně 
a efektivně, ale docílit schopnosti je 
odpovídajícím způsobem využívat. 
Proměny společnosti, zejména nové 
technologie a potřeba adaptace na ně, 
ukazují, že učení se je proces, který 

nekončí dosažením zvoleného stupně 
školního vzdělání. Muzejní institu-
ce a knihovny jsou místy, jež nám ke 
vzdělávání se mohou sloužit po celý 
život. Proto nejvýznamnější muzea na-
jdeme v nejvyspělejších zemích s nej-
vzdělanějším obyvatelstvem. Změna 
pohledu přispěla v ČR ke schválení 
profese muzejního edukátora a for-
mální zařazení edukátora v kultuře do 
Katalogu prací od počátku roku 2018. 

Před 3 lety byla zahájena příprava 
Strategie vzdělávací politiky ČR do 
roku 2030+, jejímž úkolem je stanovit 
směr rozvoje školství a priority in-
vestic. Vymezila dva strategické cíle: 
Zaměřit se více na získávání kompe-
tencí potřebných  pro aktivní ob-
čanský, profesní i osobní život a snížit 
nerovnosti v přístupu ke kvalitnímu 
vzdělávání a umožnit maximální roz-
voj potenciálu dětí, žáků a studentů. 
K  dosažení cílů bylo vytyčeno pět 
cest, které se nazývají strategické 
linie. První z nich přichází s poža-
davkem proměny obsahu a způsobu 
vzdělávání. Hlavním nástrojem jsou 
revize RVP (https://velke-revize-zv.

rvp.cz). Diskuze, do nichž se zapojili 
pedagogové, odborníci i úředníci, jsou 
živým a dynamickým procesem, jež 
nemohli pominout ani muzejní eduká-
toři. Změny, které nastanou, nastolují 
pro muzejní profesionály a celou kul-
turní obec otázku: Obstojí v konku-
renci mezi kompetencemi, jakými jsou 
např. čtenářská, matematická, tech-
nická, digitální a informační, finanční 
či enviromentální, i gramotnost kul-
turní? Rozvoj tvůrčích kompetencí za-
jišťuje výuka předmětů spadající mezi 
tzv. výchovy (hudební, výtvarná, pohy-
bová, dramatická, aj.) a také dějepi-
su. Muzea, galerie, knihovny a další 
paměťové instituce mají zájem podí-
let se na celoživotním neformálním 
vzdělávání, neboť jsou místem, které 
pedagogům všech typů škol nabízí vý-
znamný edukační potenciál k maxi-
málnímu využití. Aby se tak skutečně 
stalo, je nutné zakotvit zapojení kul-
turních organizací do procesu vzdě-
lávání v nových RVP.

Cíle, které by chtěly kulturní 
a  další sdružení dosáhnout, repre-
zentuje uskupení KOMPAS. Do této 
koalice se zapojily i AMG, RG ČR 
nebo Česká sekce INSEA, což je Mezi-
národní společnost pro vzdělávání 
uměním. Mezi zhruba čtyřmi desít-
kami organizací a jednotlivců, kteří 
doporučení této platformy podepsali, 
je mj. uvedena Mgr. Lucie Jagošová, 
DiS, předsedkyně Komise pro práci 
s  veřejností a muzejní pedagogiku 
AMG. Stanovisko KOMPASu se opí-
rá o 16 klíčových dovedností, které byly 
definovány na Světovém ekonomickém 
fóru v Dubaji v roce 2016 a které jeho 
autoři považují za komplexní, neboť 
umožňují lepší provázání s oblastmi 
vzdělávání a lépe postihují to, co bu-
dou žáci v budoucnu potřebovat. 
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a kulturní obce k zajištění systémové 
podpory vzdělávání žáků v prostředí 
paměťových institucí vyhlásilo v roce 
2017 MŠMT ČR pokusné ověřování 
„Vzdělávací programy paměťových 
institucí do škol“, jehož cílem bylo 
ověřit vliv zážitkové pedagogiky na 
zvýšení kvality výuky. Na vznik toho-
to šetření lze zpětně pohlížet jako na 
první spolupráci svého druhu mezi 
rezorty školství a kultury a také 
jako na úspěšný krok, který se díky 
aktuálnosti tématu a pozitivním vý-
sledkům dočkal pokračování. V rámci 
dalších dvou běhů bylo podporováno 
využívání edukačního potenciálů ši-
roké škály institucí (muzeí, památ-
níků, knihoven, galerií, skanzenů 
i památkových objektů), jehož vyu-
žilo celkem 162 057 žáků ZŠ a od-
povídajících ročníků víceletých gym-
názií. Závěry ověřování přesvědčivě 
zdůvodnily nutnost změny školského 
zákona a díky tomu se od roku 2021 
pro školy razantně navýšily norma-
tivně přidělované ONIV (finance na 
běžné výdaje).

Právě v roce 2021 došlo k další-
mu utužení spolupráce mezi MK ČR 
a MŠMT ČR. Kromě revizí RVP byla 
Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., no-
minována do tzv. Plánovací komise 
programů pro Prioritu 2 (Vzdělávání) 
k naplňování „Operačního programu 
Jan Amos Komenský (2021–2027)“, 
do něhož předtím MK ČR prosadilo 
některé konkrétní zmínky o pamě-
ťových institucích. Zároveň se po-
dařilo zmínit kulturní organizace 
ve Strategii vzdělávací politiky ČR 
do roku 2030+. Na dílčích úpravách 
tohoto dokumentu se podíleli zástupci 
MK ČR spolu s  odborníky z Komise 

náměstka ministra kultury pro eduka-
ci v kultuře, kteří dlouhodobě spolu-
pracují s ministerstvem na přípravě 
zásadních počinů v oblasti vzdělávání.

Další rozvoj spolupráce byl stvrzen 
dne 6. září 2021 podepsáním Memo-
randa o spolupráci Ministerstva kul-
tury a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy. Jeho obsahem je mimo 
jiné ustavení meziresortní pracovní 
skupiny, jejíž úvodní zasedání proběh-
lo dne 1. listopadu 2021 a prozatím po-
slední dne 7. února 2022. V průběhu 
jednání zaznívaly témata jako revize 
RVP, podpora čtenářské gramotnosti 
a celoživotního vzdělávání i sdílení 
praktických zkušeností. 

Věříme, že stále větší „hlad“ škol 
po účasti žáků na zážitkově laděných 
vzdělávacích aktivitách nabízených 
v rámci muzejně-edukačních progra-
mů, který zároveň souvisí i s oče-
kávanými změnami vyvolanými sou-
časnou kurikulární reformou českého 
školství, bude díky vzájemné spolu-
práci obou resortů o to lépe a kva-
litněji uspokojen. Edukace v kultuře 
je již nyní opakovaně diskutována jak 
českou odbornou muzejní a muzejně-
pedagogickou veřejností, tak i mezi 
učiteli a dalšími zájemci o vzdělávání 
napříč českou společností. MK ČR 
je přesvědčeno, že existuje jen málo 
témat, která by nemohla být zpracová-
na v rámci adekvátních edukačních 
aktivit v českých muzeích a galeriích 
i v paměťových organizacích celkově. 
Systematické propojení formálního 
a neformálního vzdělávání pomůže 
nejen rozvoji klíčových kompetencí, 
ale také rozvoji interpretace kulturní-
ho dědictví i zájmu o něj. Cílem je 
posílení naší kulturní identity a spole-
čenské koheze.

Na závěr je vhodné poděkovat 
všem odborníkům i úředníkům, kte-
ří se účastnili řady jednání, dalších 
souvisejících aktivit nebo zpracova-
li příslušné podklady. Ve prospěch 
meziresortní spolupráce, zaměřené 
na kýžený rozvoj edukace v kultuře, 
toho udělali opravdu mnoho.

Připravované tzv. velké revize RVP 
pro základní vzdělávání jsou bez-

pochyby jedním z nejdůležitějších po-
činů, který probíhá v českém školství. 
A jsou zároveň jednou z možností, jak 
dále rozvíjet edukační aktivity v ob-
lasti kulturního dědictví v návaznosti 
na vzdělávací proces. MK ČR se na 
změně aktivně podílí, neboť v rámci 
spolupráce s MŠMT ČR a NPI nomi-
novalo své zástupce do skupiny zamě-
řené na propojování formálního a ne-
formálního vzdělávání (Mgr. Kateřinu 
Tomeškovou, Ph.D., jako dlouhole-
tou spolupracovnici a odbornici na 
edukaci se zkušenostmi z muzejnictví 
i z univerzitního prostředí; Mgr. Lucii 
Haškovcovou, Ph.D., jako specialistku 
na muzejní edukaci a zástupce koali-
ce KOMPAS). Jedná se i o určitou 
reakci na tzv. malé revize RVP, při 
nichž došlo v lednu 2021 ve prospěch 
informatiky ke snížení hodinové dota-
ce (o jednu hodinu) v oblastech Člověk 
a jeho svět, Umění a kultura, Člověk 
a příroda a Člověk a společnost. A zá-
roveň jde o součást nastoleného tren-
du hlubší spolupráce mezi oběma re-
sorty, jehož počátky se datují do roku 
2017. Na straně MK ČR však přípravy 
probíhaly již v letech 2014–2015, kdy 
vznikaly Státní kulturní politika na 
léta 2015–2020 a Koncepce rozvoje 
muzejnictví v České republice v letech 
2015–2020, a zároveň byl ustaven 
dotační program „Podpora výchovně 
vzdělávacích aktivit v muzejnictví“. 
Následně byla i formálně potvrzena 
profese „edukátor v kultuře“, přičemž 
změna v Katalogu prací nabyla na 
účinnosti 1. ledna 2018.

V souvislosti s opakovanými vý-
zvami odborníků i široké učitelské 

Revize RvP v kontextu 
muzejnictví
JAn HOlOvSký / kAtEřinA tOMEŠkOvá
MInIsterstVo kultury
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Změny RvP a jejich dopad 
na umělecké, kreativní 
a neformální vzdělávání
luciE HAŠkOvcOvá
GAlerIe hlAVního MěstA prAhy / rAdA GAlerIí Čr

edukačních aktivit kulturních a pamě-
ťových institucí v rámci výuky.

Vzdělávací oblast Umění a kultu-
ra má přitom obrovský potenciál pro 
interdisciplinaritu, intermedialitu, in-
teraktivitu, projektové vyučování, atd. 
Je ideálním prostorem pro rozvoj kul-
turní kompetence, která je dle dopo-
ručení Rady EU z roku 2018 jednou 
z 8 klíčových schopností referenčního 
rámce (spolu s kritickým myšlením, 
spoluprací a komunikací). Má také 
možnost propojovat se s  dalšími 
předměty, vč. informatiky. Kromě 
toho rozvíjí emoční gramotnost a so-
ciální kompetence. Kreativita je dů-
ležitá pro všechny obory. 

Nejvhodnější pro rozvíjení 
kompetencí v oblasti Umění a kultu-
ra jsou právě edukační aktivity pamě-
ťových a kulturních institucí. Cílem 
je zprostředkovávat umění tvořivými 
metodami různým skupinám, a to 

prostřednictvím interaktivních pro-
hlídek výstav, workshopů, tvořivých 
dílen i dalších formátů. Vlastní tvor-
ba a interakce s exponáty může efek-
tivně předávat kvalitní vzdělávací 
obsah a podporovat pozitivní vztah 
ke kultuře. Instituce těmito projekty 
vychovávají své budoucí návštěvníky, 
kultivují, motivují, inspirují, spojují. 
Umění jako platforma pro svobodné 
vyjadřování je navíc i jedním z pilířů 
demokracie. V  přímém kontaktu 
s originály spočívá nenahraditelnost 
i přidaná hodnota těchto aktivit. Mají 
i  velký edukační potenciál, neboť 
skrze výtvarné umění lze zprostřed-
kovat v podstatě všechna průřezová 
témata. Jde také o zpestření a oboha-
cení výuky. Nejdůležitějším přínosem 
je ale dostupnost všem, a to v souladu 
se Strategií 2030+. To znamená, že 
i děti ze sociálně slabších rodin, mají 
příležitost seznámit se s kulturním 
prostředím, institucemi, historií, kul-
turou, vědou, atd.

Edukační programy paměťových 
institucí u nás již mnoho let úspěšně 
fungují a jsou intenzivně navštěvová-
ny školami. Městské, krajské a státní 
organizace každoročně uvádějí data do 
výročních zpráv a dotazníků NIPOS, 
byly zmapovány i v  rámci projektu 
Vzdělávací programy paměťových in-
stitucí do škol. Nabídka volnočasových 
a mimoškolních aktivit v rámci nefor-
málního vzdělávání je možností jak 
kvalitně naplnit volný čas. Akce v gale-
riích a muzeích jsou na světové úrovni 
odpovídající evropským standardům 
a realizují je edukátoři splňující ná-
ročné kvalifikační předpoklady. 

V souladu se zahraničními trendy 
by zde měla být snaha tyto aktivity 
všemi způsoby podporovat. Mezi nej-
častější bariéry patří náročná byrokra-
cie a výše zmíněný čas. Redukce počtu 
hodin v rámci revizí RVP znamená 
omezení časové dotace pro návštěvy 
vzdělávacích programů kulturních 
institucí v rámci výuky. Na tom se 
shodují pedagogové i edukátoři z celé 
ČR (např. AMG má 330 členských 

Sousloví „revize RVP“ působí jako 
příležitost i šance pro radikálnější 

změnu, posun a rozvoj. Zatím však 
„malé revize“ dopadly poněkud 
opačně. Navýšení předmětu informa-
tika o 400 % na 2. stupni ZŠ způso-
bilo redukci nejen důležitého obsahu 
(v některých případech), ale i časové 
dotace pro stěžejní předměty pří-
rodovědné (chemie, zeměpis, fyzika), 
občansko-vědní (občanská výchova, 
dějepis) a uměnovědné (výtvarná a hu-
dební výchova). Nejvíce to postihlo 
poslední oblast, kde by se kromě VV 
a HV mělo počítat i s novými obory 
(filmová a audiovizuální, dramatická, 
taneční a pohybová výchova), pokud 
chceme držet krok s progresivními 
trendy 21. století. Ti, kteří se na to 
snaží upozorňovat, bývají poučováni, 
že vše zjednodušují na počet hodin. 
To je ale jedna z  nejdůležitějších 
praktických podmínek pro návštěvu 
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výsledky pokusného 
ověřování
MARtinA HAlířOvá
národní pedAGoGIcké MuzeuM A knIhoVnA  
j. A. koMenského

muzeí a galerií). Jde také o ohrožení 
provozu a fungování edukačních pra-
covišť i samostatné pozice edukátor 
v kultuře (přechod na kumulovanou 
funkci) v menších organizacích.

Řešením by mohly být systémové 
změny RVP i dalších strategických 
dokumentů spočívající ve stano-
vení doporučeného nebo povinného 
množství návštěv kulturních institu-
cí ve školním roce a v respektování 
jejich absolvování jako integrální 
a plnohodnotné součásti vzdělávání. 
Školy by měly být motivovány svými 
zřizovateli, důležitá je i osvěta pe-
dagogů a zejména ředitelů. Je třeba 
zpracovat metodiky, jak využívat růz-
né typy finanční podpory (např. šab-
lony) s příklady dobré praxe a mode-
lovými ukázkami. Přínosné jsou také 
projektové dny nebo společně připra-
vené aktivity. Pomocí pro organizace 
by bylo i zpřehlednění jejich nabídky 
a zprostředkování školám.

Jednotlivé pedagogické asociace 
a  profesní skupiny, kterých se ob-
sahové a časové redukce tří vzděláva-
cích oblastí dotkly, se během roku 
2021 spojily do KOMPAS (aktuálně je 
v ní 22 institucí a skupin). V této koa-
lici je výrazně zastoupeno i neformální 
vzdělávání (Rada galerií ČR, AMG, 
Svaz knihovníků a informačních pra-
covníků ČR, Platforma Uměním) 
a další uměnovědné obory (AVP, IN-
SEA, ASFAV, STD, UHS, AUHV, 
atd.). KOMPAS podporuje integraci 
digitální gramotnosti a informačního 
myšlení do jednotlivých předmětů (ne 
samostatně jako „nová informatika“), 
rozvoj kreativity, využívání potenciálu 
kulturních institucí, reflexi kvalitních 
a progresivních zahraničních trendů. 
Aktuálním záměrem je získat zastou-
pení v budoucích odborných skupi-
nách a aktivně se podílet na pozitivní 
změně rámcově vzdělávacích progra-
mů, kterou s nadějí vyhlížíme.

Účelem PO bylo ověřit vliv zá-
žitkové pedagogiky na zvýšení kva-
lity výuky společenskovědních a pří-
rodovědných předmětů ve vzdělávacích 
oblastech „Člověk a jeho svět“, „Člověk 
a společnost“, „Člověk a příroda“ 
a „Umění a kultura“ na vybraných 
školách, které potvrdily účast, a to 
prostřednictvím veřejné finanční pod-
pory určené na pokrytí nákladů přímo 
souvisejících s návštěvou paměťových 
institucí v České republice. NPMK 
jako koordinátor každoročně zpra-
covávalo hlášení od škol a edukačních 
oddělení muzeí a galerií. Zároveň 
uspořádalo dvě konference určené pro 
edukátory v kultuře a pedagogy ZŠ. 
Výstupy projektu potvrdily, že vzdě-
lávání v paměťových institucích rozvíjí 
v žácích tvůrčí a badatelské postupy 
a propojuje je i v širších kontextech.

MŠMT ČR vyčlenilo na PO skoro 
56 mil. Kč. Každá účastnící se škola 
obdržela na pololetí stejnou dotaci 
(122 500 Kč). Z těchto prostředků byly 
financovány výjezdy do zapojených 
organizací (v  letech 2017–2020 se 
jich uskutečnilo celkem 2 834). Bylo 
možné vysledovat všeobecný trend, že 
ve 2. pololetí se realizovalo méně ex-
kurzí. Nutnost čerpání peněz vedlo 
k uskutečnění cest i v méně klimaticky 
příznivých měsících a ke snaze více 
navázat návštěvu na výuku. Pozitivem 
bylo umožnění vícedenních výjezdů. 
Díky PO se edukačních programů zú-
častnilo 162 057 žáků. 

V průběhu PO1 bylo vyčerpáno 
83,94 % dotací, během PO2 84 % 
a v prvním pololetí PO3 87 % přidě-
lených prostředků. Ve druhém pololetí 
PO3 bylo vráceno 96 % dotací z důvo-
du protiepidemických opatření a za 
rok 2020 dosáhla vratka 54,54  %. 
Po rozvolnění se řada škol snažila 
sanovat výuku a ověřit znalosti žáků 
získané prostřednictvím distanční 
výuky (64  zařízení neuskutečnilo 
žádný výjezd, alespoň 1 exkurzi vy-
konalo 20 škol, přičemž většina z nich 
proběhla před vyhlášením nouzové-
ho stavu a několik se jich uskutečnilo 

Projekt Vzdělávací programy pamě-
ťových institucí do škol probíhal 

od školního roku 2017–2018. Vznikl 
ve spolupráci MŠMT ČR a MK ČR 
a koordinací jeho tří kol bylo pově-
řeno naše muzeum (NPMK). Cílem 
pokusného ověřování (PO) bylo ově-
řit zájem základních škol o edukační 
programy paměťových institucí a zjis-
tit vliv muzejní pedagogiky na kvali-
tu vzdělávání a rozšíření kompeten-
cí žáků. PO vycházelo z doporučení 
mezinárodních organizací (OECD, 
UNESCO) a ze zavedené praxe, 
kdy se pomocí muzejní pedagogiky 

žákům a studentům přibližují různá 
historická období a témata související 
s pořádanými výstavami a expozicemi. 
Poslední rok PO (2020) byl vnímán 
jako překlenovací pro možný vznik 
systémových změn a zapracování této 
formy vzdělávání do rámcově vzdě-
lávacích programů. V průběhu projek-
tu došlo k rozšíření počtu zapojených 
institucí. V prvním ročníku (2017–
2018) bylo součástí 10 organizací se 
40 objekty, ve druhém (2018–2019) 
celkem 20 subjektů s 55 pobočkami 
a ve třetím (2019–2020) se zúčastnilo 
22 institucí s 65 objekty.
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Muzea a vzdělávání 
kAtEřinA niMRicHtROvá / JAkub SMRČkA
husItské MuzeuM V táboře

v červnu). Školy v Jihočeském, Libe-
reckém, Pardubickém, Zlínském 
a Olomouckém kraji v tomto období 
nerealizovaly žádnou cestu. Nejvíce 
paměťových institucí navštívily za-
řízení ze Středočeského kraje (11). 
Nejlépe čerpala prostředky škola 
z Karlovarského kraje, přičemž výše 
prostředků byla dána vzdáleností vzdě-
lávacího ústavu od cílové destinace. 

Kulturní organizace zapojené do 
PO (a nejen ony) reagovaly na nu-
cené uzavření přechodem do online 
prostředí a vytvářely virtuální výukové 
programy, přednášky a hry. Tvořily 
i tematicky zaměřené pracovní listy 
s workshopy. Všechny aktivity byly 
na rozdíl od běžných edukačních 
akcí přístupné zdarma. Paměťové in-
stituce a jejich zaměstnanci prokázali 
schopnost rychle reagovat a přizpů-
sobit se situaci. Vzhledem k omezení 
provozu a  poklesu počtu běžných 
návštěvníků i školních skupin byla 
zasažena jejich ekonomika. Výrazně 
poklesly příjmy ze vstupného a služeb, 
na druhou stranu vzrostly náklady na 
ochranné pomůcky a dezinfekci a na 
zajištění opětovného návštěvnického 
provozu.

Projekt Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol ukázal, 
že školy mají zájem o realizaci vý-
jezdů i nabízené edukační aktivi-
ty muzeí. Cílená dotace zároveň 
umožnila návštěvu i dětem, které 
by bez ní nikam nevyjely. Sanovala 
tedy částečně jejich špatné sociální 
podmínky. PO ukázalo, že je nutné 
vylepšit komunikaci mezi paměťový-
mi institucemi a školami. Školy by 
neměly nahlížet na muzea pouze jako 
na „servisní zařízení“, ale měly by 
je vnímat jako rovnocenné partnery.

Realizace PO1, PO2, PO3 zdů-
vodnila nutnost změny školské-
ho zákona. Od 1. ledna 2021 došlo 
k razantnímu navýšení normativně 
přidělovaných ONIV (finance pro 
běžné výdaje) pro školy, které mohou 
nyní náklady spojené s návštěvou kul-
turních organizací zajišťovat přímo ze 

svého rozpočtu. V současnosti vidíme, 
že zájem škol o edukační programy 
přetrvává, v některých případech se 

zvýšil. Paměťové instituce hrají tedy 
stále významnou roli ve vzdělávání dětí 
i dospělých.

I ti, kteří se o školství a vzdělávání 
vůbec nezajímají, určitě zazna-

menali, že se „něco děje“. K tématu 
se totiž vyjadřují všichni. Někteří tu 
nacházejí příčinu dnešních problémů, 
jiní právě ve vzdělávání vidí naději pro 
budoucnost. Není žádné politické stra-
ny, která by ve svém programu neak-
centovala právě vzdělávání. Mantrou 
se stává kritické myšlení, konstruk-
tivismus a celoživotní učení. Starý svět 
naráží do nového a téma polarizuje 
společnost. 

Jedno je však jisté. Svět se mění 
a desítky let staré postupy už nema-
jí šanci. Škola ztratila monopol na 
předávání informací a s tím souvisí 
i proměna jejího poslání, cílů, metod 
i forem. Moderní pedagogika svádí 
boj se způsoby vzdělávání, které na-
zýváme tradiční. 

Jakou roli v tomto procesu hraje 
muzeum? Idea jeho vzdělávací funkce 
je stará jako muzeum samo a eduka-
ce patří k zásadním posláním této 
paměťové instituce. Vyplývá konečně 
ze samotné jeho definice, která je sou-
částí Etického kodexu muzeí ICOM. 
V témže textu je také přímo zakot-
vena povinnost muzea rozvíjet svoje 
výchovně-vzdělávací působení a rozši-
řovat je na stále širší vrstvy veřejnosti. 
Muzejní edukace má totiž bezesporu 
rysy všech prvků celoživotního učení. 
Přestože nejvíce organizovaných 
muzejně pedagogických aktivit spa-
dá do kategorie neformálního vzdě-
lávání, muzea se významně podíle-
jí i na formálním vzdělávání, a  to  

v rámci tradiční spolupráce se vzdě-
lávacími institucemi. Dnes je už 
naprosto běžné, že připravují spe-
ciální edukační programy pro ško-
ly. Jejich signifikantní vlastností 
je, že jsou ve své povaze velmi při-
léhavým prostředkem pro budování 
i prohlubování klíčových kompetencí 
a napomáhají tak celistvé kultivaci 
osobnosti. Zároveň nabízejí obsahy, 
které v řadě případů korespondují 
se vzdělávacími programy. Muzejní 
edukace tak má potenciál přinášet 
obojí:Nové přístupy, metody i formy 
výuky směřující k rozvoji klíčových 
kompetencí, ale také obsahy odpoví-
dající záměrům RVP.

Cítíme intenzivní potřebu ukot-
vit postavení muzea v úseku for-
málního vzdělávání prostřednictvím 
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v souvislosti s revizí RvP
kAtEřinA ČiHákOvá
MuzeuM říČAny

koncepčních dokumentů. Ostatně 
v tomto duchu se už nesly všechny tři 
etapy projektu Vzdělávací programy 
paměťových institucí do škol v rámci 
tzv. pokusného ověřování realizované-
ho v letech 2017–2020. Cílem bylo 
ověřit zájem základních škol o edu-
kační programy těchto institucí a zjis-
tit vliv muzejní pedagogiky na kvali-
tu vzdělávání a rozšíření kompetencí 
žáků. Když si přečteme závěrečnou 
zprávu, dozvíme se, že v edukačních 
aktivitách paměťových organizací se 
objevují všechna průřezová témata, 
a že děti si informace v jiném prostře-
dí lépe zapamatovávají. Kromě příno-
sů v oblasti kognitivních vzdělávacích 
cílů se v muzeu dařilo také rozvoji 
v oblasti postojů a hodnot, a to pře-
devším ve formě posilování sociálních 
vazeb mezi žáky v rámci třídy i mimo 
ni.  

Spolupráce MK ČR a MŠMT ČR 
není tedy nic nového. Už v rámci zmí-
něného projektu se rodila platforma, 
ze které by mohly a měly těžit oba re-
sorty. Je na co navazovat, ověřování už 
máme za sebou, nyní je potřeba naby-
té poznatky zúročit v rámci vážně po-
jaté meziresortní spolupráce. Memo-
randum, uzavřené v roce 2021, tvoří 
základ takové spolupráce a zahrnuje 
různé typy kulturních institucí. Zej-
ména muzea patří k tradičním partne-
rům škol a jsou místem vzdělávání, jež 
vedle svého neformálního charakteru 
nabízí díky rozvoji moderní muzejní 
edukace mnohem více, než od nich 
očekává Strategie vzdělávací politiky 
ČR do roku 2030+. A přitom jsou 
přesně tím místem, kde se realizují 
klíčové prvky jejích strategických cílů.

Exkluzivita muzeí spočívá ve 
sbírkových předmětech. Jejich fondy 
představují téměř nekonečný školní 
kabinet, předměty a jejich příběhy či 
kontext jsou autentické, obsahy jsou 
předávány pomocí objektového učení. 
K dalším přínosům se řadí bezpečné 
prostředí, práce s chybou a bezpro-
střední zaměření na proces učení 
nikoli jeho hodnocení. Muzea tak 

v rámci odborně metodicky připra-
vené a prováděné edukační činnosti 
přímo podporují proces školního vzdě-
lávání a stojí školním pedagogům po 
boku jako partner pro jejich práci. Po-
tenciál muzejní pedagogiky však nelze 
využít bez důsledné a vážně pojaté 
spolupráce školství a kultury. Co tedy 
dělat? Nezahodit tři roky už odvedené 
a poctivé práce muzejních pedagogů, 
učitelů i koordinátorů pokusného ově-
řování a vytěžit maximum z toho, co 
už jsme na společném poli vybojovali. 
Je čas posunout se dál.  

„Důraz bude kladen na využívání znalostí ke kreativním aktivitám a týmové 
spolupráci. Propojování jednotlivých disciplín z oblasti přírodních věd a mate-
matiky a jejich uplatňování pro praktické využití rozvine kritické myšlení žáků 
a chápání principů podnikavosti a environmentálních problémů. Budeme vytvá-
řet podmínky školám pro možnou realizaci výuky mimo školu (v obci, v přírodě, 
apod.) a návštěv široké škály institucí, kde díky propojení vzdělávacích oblastí 
s reálným životem a nabídce interakce mohou využít celé řady příležitostí nejen 
k zisku poznatků v souvislostech, ale také k rozvoji dovedností a zisku praktických 
zkušeností. Kromě badatelské a projektové výuky je zde také možnost využívat 
metod kreativního učení a koncepce STEM.“ (Strategie vzdělávání 2030+).

Úvodní citace, z níž bude vycházet 
připravovaná revize RVP, může 

znít některým učitelům nebo pra-
covníkům muzeí jako rajská hudba, 
jiným jako utopie, ale je na nás, zda 
se stane realitou. Samotný průběh 
revizí na úrovni jednotlivých vzdě-
lávacích oblastí by měl odstartovat 
na jaře 2022, pracovní skupiny by 
měly revidovat současné RVP na zá-
kladě doporučení Expertního pane-
lu MŠMT ČR, vedeného podobně 
jako tvorba Strategie 2030+ prof. 
Arnoštem Veselým. Hlas pracovní-
ků muzeí v panelu dosud zastoupen 

nebyl. V letech 2018–2020 jsem byla 
členkou pracovní skupiny pro změnu 
RVP v přírodovědných předmětech 
a nyní jsem nastoupila do NPI, kde 
budu mít na starosti průběh revizí pro 
obor přírodopis. Nyní se na http://
velke-revize-zv.rvp.cz můžete také vy 
k účasti v pracovních skupinách při-
hlásit.

V revizích RVP se podle 
předběžných doporučení z 8. února 
2022 uvažuje o doplnění klíčových 
kompetencí a gramotností o ty, ob-
sažené v Doporučení Rady EU o klí-
čových kompetencích pro celoživotní 
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učení z roku 2018. Explicite se tu ale 
uvádí pouze matematická gramotnost 
a čtenářská pisatelská gramotnost. 
Pro činnost muzeí je podle mého 
názoru důležitá zejména kompeten-
ce občanská, kompetence kulturní 
(odpovídá oblasti kulturního pově-
domí a  vyjádření) a přírodovědná 
gramotnost (kompetence matema-
tická, v oblasti přírodních věd, tech-
nologií a inženýrství). Podle tohoto 
doporučení má být neformální učení 
probíhající např. v muzeích uznáváno 
jako zásadní pro rozvoj kompetencí. 

S těmito kompetencemi (v poje-
tí Doporučení Rady EU o klíčových 
kompetencích pro celoživotní učení) 
jsme v  Muzeu Říčany pracovali, 
podobně jako řada dalších organiza-
cí, v rámci projektů podporovaných 
MŠMT ČR a EU, zaměřených na 
propojování formálního a neformální-
ho vzdělávání. Z našich zkušeností 
vyplývá, že popis znalostí, dovedností 
a postojů je dobře využitelný při pří-
pravě zážitkových programů v muzeu.  

V Regionální učebnici Říčansko 
využíváme metody badatelsky ori-
entovaného vyučování (BOV), při 
němž žáci pozorují přírodu (ptáky 
zemědělské krajiny, vodní bezobrat-
lé, motýly, aj.) nebo provádějí řízené 
experimenty (vsakování dešťové vody, 

růst krystalů). Tyto aktivity podpo-
rují zvídavost, využívají originální 
výtvarné animace a krátká evokační 
videa. Programy (např. Cestou ze ško-
ly, Živly, Proměny krajiny) jsou přímo 
zaměřeny na environmentální udrži-
telnost a odpovědné jednání. Pokud 
tedy připravované revize zakomponují 
rozvoj přírodovědné gramotnosti do 
RVP, stanou se jistě muzea se svými 
sbírkami, zkušenostmi s výzkumem 
a uplatněním metod BOV do výuky, 
žádanými partnery škol. 

V  programech připravených 
v rámci projektu Hands On Museum 
pracujeme také s kompetencí v oblasti 
kulturního povědomí a vyjádření. Žáci 
rozvíjí schopnost zapojit se do krea-
tivních procesů, a to jak individuálně, 
tak i kolektivně. Např. natáčí video-
reportáže z výletu do vesnice zasažené 
kolektivizací a suburbanizací, vymýš-
lí hesla na transparenty a živý obraz 
u sochy Antonína Švehly, o jejímž osu-
du během nacismu a komunismu se 
dozvídají z animace, nebo tvoří land 
art a zkouší si práci s graffiti fixami.

Zde je jistě velký prostor pro mu-
zejní pracovníky, aby sdíleli své zku-
šenosti s edukátory z galerií a s umělci. 
Výsledkem pak může být výukový nebo 
doprovodný program k výstavě, který 
vhodně spojuje historické téma, pří-
rodovědný experiment nebo matema-
tický princip s výtvarným vyjádřením. 
Tento přístup je v zahraničí již delší 

dobu rozvíjen a popularizován pod 
zkratkou STEAM (Science – Tech-
nology – Engineering – Art – Math).

Zážitkové aktivity i jednotlivé ma-
teriály vznikaly v Muzeu Říčany ve 
spolupráci s učiteli, kteří pozitivně 
hodnotí možnost prožít se svými žáky 
komplexní téma na vlastní kůži, vč. 
zkoušení řemeslných technik nebo ro-
lových her (např. program Středověk 
v Říčanech). Při pilotním ověřování 
však učitelé naráželi na organizační 
překážky způsobené tím, že propo-
jování témat nebo předmětů zejména 
na 2. stupni ZŠ není v současnosti 
běžnou školní realitou. 

Zajímavou výzvou bude jistě za-
mýšlená redukce průřezových témat. 
Trvalo dlouho, než si školy zvykly na 
jejich zařazování do výuky. Někde se 
tak dosud děje pouze formálně, jinde 
pro ně školy vyčlenily zvláštní bloky 
nebo je zapojily do tradičních předmě-
tů, další se spoléhají na zážitkovou 
formu ve spolupráci s organizacemi 
neformálního vzdělávání. V prostředí 
muzeí a ekocenter vznikaly výukové 
programy, které byly navázané na prů-
řezová témata (např. environmentální 
a mediální výchovy, nebo výchovy pro 
myšlení v  evropských a globálních 
souvislostech). Bude jistě zajímavé 
sledovat, jak se školy i muzea novým 
zadáním přizpůsobí, ale doufám, že 
spolupráce těchto aktérů vzdělávání 
bude spíše intenzivnější.

Svět dynamických změn
lukáŠ SPitZER A kOlEktiv
MuzeuM reGIonu VAlAšsko

Počátkem nového tisíciletí bylo 
naše muzeum jednou z mnoha 

regionálních institucí, jejíž nabídka 
korespondovala více se striktně od-
dělenými specializacemi kurátorů než 
s poptávkou škol a veřejnosti. Edukace 

se však stala nejdynamičtější součás-
tí naší práce, protože vyžaduje neu-
stálou adaptaci na legislativní změny 
a projektové výzvy v kultuře i školství. 
Muzejní pedagogika nabyla na síle 
po roce 2002, kdy vznikl strategický 
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dokument definující vzdělávání v Čes-
ké republice, tzv. Bílá kniha, z níž vze-
šly RVP. V muzeích zpočátku chyběli 
lektoři. Potřeba rozvíjet edukaci ale 
narůstala, a to hlavně poptávkou ze 
strany škol.

Spolupráce se školami u nás ve 
Vsetíně začala výrazně růst od roku 
2009 v souvislosti se spuštěním projek-
tu Environmentální střediska. Od roku 
2012 již nebyly vznikající programy 
tematicky vázány pouze na konkrét-
ní výstavy, ale jejich obsah vycházel 
přímo z požadavků RVP. Založena 
byla Pedagogická rada muzea, kdy 
vybraní učitelé různých stupňů škol 
a aprobací pomáhali s formováním 
naší nabídky. Důraz byl kladen na 
interdisciplinaritu, kterou muzeum 
může poskytnout díky propojení od-
borností kurátorů a lektorů. Toto 
schéma se osvědčilo a v  následují-
cích letech jsme zaznamenali nárůst 
návštěvnosti programů až na stabi-
lních 21 000 dětí ročně. Po vzájemné 
konzultaci s učiteli jsme začali pořá-
dat soutěže a konference pro větší 
žákovské kolektivy (např. Jaloveček 
či ŽA-BA-KO), nebo společné histo-
rické, biologické a ekologické olympi-
ády. Úspěch měly akce věnované vý-
znamným událostem a dnům (např. 
Mezinárodní den archeologie nebo 
Masarykovské zpívánky k výročí za-
ložení ČSR). Postupně se objevovaly 
první programy na školách v přírodě 
a terénní exkurze.

V  roce 2015 nám MŠMT ČR 
akreditovalo 4 muzejní programy 
dalšího vzdělávání pedagogických 
pracovníků (DVPP). První tři roky 
byly pravidelně realizovány. Posléze 
zájem klesal zejména proto, že nebyly 
přijaty Standardy učitelské profese ani 
nový kariérní řád. Ředitelé škol tak 
stále nemají legislativní oporu v or-
ganizaci a realizaci dalšího vzdělávání 
svých pracovníků a učitelé sami neře-
ší odpovědnost za svůj profesní růst. 
Změnu přinesly projekty MŠMT 
ČR typu Šablony, které jsou důleži-
tým nástrojem pro vzdělávání učitelů 

i financování externích programů pro 
školy. Poskytnuté prostředky jsou 
vázané na nabídku zpracovanou dle 
konkrétních parametrů. V roce 2022 
stojíme před adaptací naší nabídky na 
Šablony II. a III., které podporují ak-
tivity pod vedením několika lektorů. 
Vzhledem k jejich podmínkám jsme 
přistoupili k vytvoření tzv. projek-
tových dnů, jež jsou oproti běžným 
lektorským programům cenově zvý-
hodněné a lze je z výzvy proplácet. 
Při objednávce si učitel vybere ze 4 te-
matických celků takovou kombinaci, 
která mu nejlépe vyhovuje. 

V  únoru 2021 se uskutečnila 
„malá revize“, na níž bude navazovat 
„revize velká“. Aktuálně probíhá 
diskuze na  platformě Národního 
pedagogického institutu ČR. Po 
změnách RVP ZV přijdou na řadu 
další vzdělávací programy pro střední 
školy a vyšší odborné školy. V imple-
mentační kartě revizí je uvedeno: 
„Cílem opatření je modernizovat ob-
sah vzdělávání tak, aby odpovídalo 
dynamice a potřebám 21. století. Škola 
musí rozvíjet kritické myšlení, práci 
s informacemi, klást důraz na spolu-
práci a zároveň podporovat kompe-
tenci k celoživotnímu učení“. Právě 
to je příležitostí pro muzea s  jejich 

potenciálem sbírkových předmětů, 
odborníků, výstav a dalších aktivit. 

Situace se dramaticky změnila 
s nástupem pandemie, během které 
se muzeum na několik měsíců uzavře-
lo okolnímu světu. Nastalou situaci 
jsme neřešili pouze pořádáním onli-
ne programů, ale školám jsme nabídli 
venkovní aktivity a exkurze. Kurátoři 
a lektoři se zaměřili na vývoj interak-
tivních výstav a her v online prostředí. 
Zejména poslední roky nám ukazují, 
jak důležité je v muzejní edukaci neu-
stálé přizpůsobování se nejnovějším 
trendům. Pouze takto mohou mu-
zea vhodně a smysluplně doplňovat 
školní i mimoškolní vzdělávání. Jsme 
nuceni najít průnik na cestě edukace 
a klasické muzejní instituce, obstát 
v konkurenci a přitom vycházet ze své 
konzervativní podstaty a omezení sta-
tutem příspěvkové organizace. Mimo 
to je třeba dostát svému poslání vy-
cházejícímu nejen z muzejního zákona, 
ale i očekávání veřejnosti. Hrozbou pro 
muzejní pedagogiku je však finanční 
podhodnocení platů edukátorů, kteří 
často na své pozici nevydrží a odcházejí 
za lépe placenou prací do škol či sou-
kromého sektoru. Přitom bez kvalifi-
kovaných a nadšených lektorů nebude 
muzejní edukace životaschopná.
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Znovuobjevené skvosty
ilOnA bOHáČkOvá
reGIonální MuzeuM V kolíně

V kolínském muzeu probíhá do 
29.  května 2022 výstava „Za-

pomenutá vůně střelného prachu“, 
která představuje rozsáhlou kolekci 
historických palných zbraní a jejich 
příslušenství. Kolem 300 exponá-
tů ze sbírkových fondů 15 význam-
ných státních institucí a soukromých 
sbírek představuje zástupné předmě-
ty dlouhého vývoje palných zbraní od 
prvních pokusů se střelným prachem, 
přes všechny relevantní vývojové li-
nie, vč. některých slepých uliček, až 
po polovinu 19. století, kdy éra tzv. 
předovek končí. Zároveň jsou zde 
instalovány méně známé či výslovně 
vzácné exponáty, z nichž některé jsou 
prezentovány vůbec poprvé. 

Regionální muzeum v Kolí-
ně disponuje sbírkou zbraní, která 
není sice co do objemu nijak rozsáh-
lá, přesto uchovává jedinečné kusy. 
Výstavní projekt umožnil některé 
z nich zrestaurovat a zpřístupnit ná-
vštěvníkům. Mezi unikátní exemplá-
ře patří i pár terčových pistolí 
s perkusním zámkem. Ten se u civi-
lních zbraní plně prosadil ve 20. letech 
19. století. Při konzervování byly po-
řízeny detailní fotografie. Odborník 
na palné zbraně zjistil, a další dva 
znalci potvrdili, že obě pistole měly 
původně křesadlový zámek a jedná se 
tudíž o transformaci (lze je datovat do 
18. století). 

Obě pistole jsou shodné. Perkusní 
zámek, vč. pistonu a kohoutu, je zdo-
ben rytinou, stejně jako postříbřená 
protideska. Pod zámkem je spoušť 
s regulátorem tvrdosti a zdobený, po-
stříbřený lučík. Pažbu z ořechového 
dřeva, zdobenou řezbou a rybinou, 
zakončuje jednoduchá ozdoba z ro-
hoviny. Na její spodní části je ve dvou 
stříbrných dutinkách umístěn nabiják. 

Předpažbí spojují s hlavní dva ploché 
kolíky. Zbraň má stříbrný týlní štítek 
mandlového tvaru bez monogramu, 
konec pažby zdobí postříbřená hlavi-
ce. Hlaveň je vyrobená z damaškové 
oceli, která vzniká spojením měkčích 
železných a tvrdších ocelových materi-
álů a vyznačuje se značnou houževna-
tostí a charakteristickou kresbou. Má 
ráži 12 mm a je zdobená taušírováním. 
Jedná se o vkládání kovových drát-
ků a plechů do předřezaných drážek 
v kovu. Hlaveň je opatřena dnovým 
šroubem, zdobeným rytinou, a míři-
dly. Hledí je jednoduché, železné, za-
sazené v rybině. Na její vrchní části 
je stříbrem vyloženo jméno výrobce: 
I. Andreas Kuchenreuter. Směrem 
k zámku je v malém oválu do mosazi 
vyražena značka výrobce: Jezdec na 
koni se šavlí v ruce, kolem jsou tři 
písmena „I, A, K“. Před hledím je 
zbraň stříbrnou iniciálou označena 
římskou jedničkou /I./, druhá pak 
římskou dvojkou /II./.

Postupně se podařilo dohledat, že 
unikátní terčové pistole pocházejí z ře-
meslné dílny Kuchenreuterů. Jedná se 
o tradiční a po celé Evropě známou 
puškařskou rodinu z Regensburgu, 
jejíž počátky výroby sahají až k roku 
1640. Kuchenreuterové vytvýářěli 

zbraně pro bavorské krále, Fridricha 
Velikého, knížete Metternicha, Na-
poleona, pro ruské cary, Thurn-Taxisy, 
atd. Nejznámější představitelé rodi-
ny jsou Johann Jacob Kuchenreuter 
(1709–1783) a jeho bratr Johann 
Andreas (1716–1795), který je uve-
den jako výrobce našich pistolí. Peč-
livě zpracované křesadlové zbraně Ku-
chenreuter se vyráběly vždy v páru 
a v některých případech dle indivi-
duálního přání klienta. Pro svou vy-
sokou cenu byly dostupné pouze pro 
šlechtu a bohaté vrstvy. Nejjednoduš-
ší modely stály v polovině 18. století 
34 zlatých (za pár), což byla více než 
dvouměsíční mzda mistra řemesla. Za 
výrobky na zakázku se muselo platit 
až 165 zlatých. V souladu s tím Ku-
chenreuterové vyráběli kolem roku 
1800 pouze 20 až 25 párů pistolí 
ročně. 

Ze skutečnosti, že jsou zbraně 
opatřeny mířidly, mají drážkování 
a regulátor tvrdosti, vyvozujeme, 
že byly určeny pro terčovou, nikoliv 
soubojovou střelbu, jak bylo původně 
mylně určeno. Staří mistři se snažili 
minimalizovat zranění duelantů tím, 
že zvětšovali ráže zbraní a vyráběli tzv. 
tvrdou spoušť, což znamená, že kladla 
větší odpor při střelbě. Soubojové pis-
tole také zpravidla postrádaly hledí, 
někdy i mušku, a mívaly hladký vývrt. 

Realizace výstavy tak pomohla 
částečně odkrýt příběh unikátních 
a velmi cenných sbírkových předmětů. 
Jejich cesta do kolínského depozitáře 
je však stále zahalena tajemstvím.
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Zastoupení řádného člena 
na Sněmu AMG
libOR vAŠíČEk / MAtúŠ bAliAk
leGAl pArtners, AdVokátní kAncelář, s. r. o.

Zastupování řádných členů na Sně-
mu AMG na základě plné moci 

je dlouhodobě diskutovanou otázkou. 
Jádro nespokojenosti i dezinformace 
přitom pramení mimo jiné z před-
stavy, že zástupce člena AMG může 
zcela volně nakládat s hlasem zastou-
peného. Považujeme proto za vhodné 
osvětlit podmínky, přípustnost, meze 
a formu zastupování členů na zase-
dání nejvyššího orgánu spolku, to 
vše ve světle modifikací zákonného 
režimu, které přináší Stanovy AMG 
a Jednací řád AMG.

Právní rámec zastoupení člena 
spolku
Spolek je základní formou dobrovolné-
ho sdružení osob, kterému je zaruče-
na značná míra volnosti co do vnitřní 
úpravy pravidel pro jednání nejvyšší-
ho orgánu. Zákonná úprava spolku 
a obecná úprava smluvního zastoupení 
v občanském zákoníku se totiž uplat-
ní pouze v rozsahu, ve kterém nejsou 
pravidla spolku upravena odlišně, 
či v případech, nutno říci v úpravě 
spolku zcela ojedinělých, kdy je určité 
zákonné ustanovení kogentní a ne-
ponechává svým adresátům možnost 
odchýlení se od něj (nutnost zřízení 
nejvyššího orgánu nebo například po-
vinná forma plné moci).

Podmínky zastupování řádného 
člena AMG
Asociace muzeí a galerií České repub-
liky, z. s., je zapsaným spolkem, je-
hož nejvyšším orgánem je Sněm 
AMG. Pravidla pro zasedání členské 
schůze spolku jsou typicky upravena 
stanovami, které jsou případně do-
plněny dalšími vnitřními předpisy. 

V případě AMG je ohniskem úpravy 
především § 11 Stanov AMG ve 
spojení s článkem 2 Jednacího řádu 
AMG. Jediným ustanovením, které se 
vyjadřuje k možnosti zastoupení člena 
na zasedání nejvyššího orgánu je § 11 
odst. 3 Stanov AMG, jehož znění je 
následující:

„Hlasovací právo na zasedání 
sněmu a právo volit a být volen do or-
gánů AMG vyjmenovaných v § 13–15 
mají pouze řádní členové. Řádný člen 
je zastoupen statutárním orgánem, pří-
padně jím písemně pověřenou osobou, 
a má jeden hlas.“

Právnickou osobu zastupuje na-
venek její statutární orgán způsobem 
zapsaným v  příslušném veřejném 
rejstříku. Možnost pověření jiné oso-
by (i nečlena) vyplývá z obecné úpravy 
smluvního zastoupení, která byla po-
tvrzena nedávnou judikaturou Nej-
vyššího soudu (č. j. 26 Cdo 2076/2019 
ze dne 6. listopadu 2019). Písemnou 
formu plné moci zákon nepředepi-
suje a v tomto ohledu tedy dochází 
k modifikaci podmínek zastoupení 
Stanovami AMG. Taková modifika-
ce je přitom zcela rozumná s ohle-
dem na jednoduché ověření totožnosti 
a oprávnění zástupce jednat jménem 
zastoupeného. Je tedy možné uzavřít, 
že kromě povinné písemné formy po-
věření se zastoupení řádného člena na 
Sněmu AMG bude řídit zákonným 
režimem.

Plná moc a zákonný režim
Žádné z ustanovení platného právní-
ho řádu nevylučuje možnost člena 
spolku nechat se zastoupit na zasedání 
nejvyššího orgánu. Optikou stěžejní 
právní zásady občanského práva, která 

by se dala zjednodušeně reprodukovat 
jako „co není zákonem zakázáno je 
dovoleno“ tedy jednoznačně dovozuje-
me, že řádný člen je oprávněn nechat 
se na Sněmu AMG zastoupit jakou-
koli osobou způsobilou právně jednat 
v rozsahu plné moci. Vzhledem k ab-
senci opačného ustanovení není ome-
zen ani maximální počet osob, které 
je jeden zástupce oprávněn zastupovat 
na základě plné moci.

Není to ale tak, že by zástupce 
mohl na zasedání jednat jménem 
zastoupeného zcela podle vlastního 
uvážení. Základní myšlenkou zastou-
pení je, že zastupující osoba má ve věci 
jednat v zájmu zastoupeného. Tento 
zájem může být projeven jak výslovně 
v plné moci, což s ohledem na pře-
dem zřejmý program jednání a právní 
jistotu obou subjektů doporučujeme, 
tak i interním neveřejným pokynem 
učiněným vůči zástupci. Dokonce i zá-
stupce, kterému nebyl dán žádný po-
kyn, je povinen jednat v zájmu zastou-
peného. Není to samozřejmě tak, že by 
zástupce měl být schopen jednat zcela 
v souladu s nevyřčenými myšlenkový-
mi pochody zastoupeného, nicméně 
měl by při jednání vyvinout určitou 
rozumnou snahu a zvážit předpoklá-
daný zájem zastoupeného.

Forma plné moci
Pokud právníci mluví o formě plné 
moci, mají tím především na mysli 
formální požadavky, které se na ten-
to dokument v určitých situacích ze 
zákona aplikují. Plnou moc lze totiž 
udělit i ústně, jakkoli může být takové 
zastoupení v praxi problematické. 

Platná právní úprava občanského 
zákoníku stanoví pro určení potřebné 
formy plné moci pravidlo, podle kte-
rého pokud se pro právní jednání vy-
žaduje zvláštní forma, udělí se v téže 
formě i plná moc k zastoupení pro 
takové jednání. Pro právní jednání 
za zastoupeného, kterému zákon pře-
depisuje formu veřejné listiny, však 
postačí pouze plná moc v písemné 
formě s úředně ověřeným podpisem. 
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To zjednodušeně a s ohledem na spe-
ciální úpravu zastoupení ve Stanovách 
AMG znamená, že oprávnění zastou-
pit řádného člena AMG bude muset 
zástupce prokázat plnou mocí udě-
lenou písemně, přičemž podpis za-
stoupeného bude muset být úředně 
ověřen pouze v  případě, kdy bude 
jednání Sněmu AMG ověřováno 
notářským zápisem. Povinnost ověření 
rozhodnutí spolků notářským zápisem 
je však zcela ojedinělou záležitostí.

následky odepření oprávněné 
účasti na zasedání nejvyššího 
orgánu
Jakkoliv je obava ze vpuštění ne-
oprávněné osoby na členskou schůzi 
důvodnou s ohledem na potenciální 
neplatnost přijatých rozhodnutí, 

v případě, že by neoprávněným hla-
sováním došlo ke změně poměru 
hlasů, stejné právní důsledky může 
mít i situace opačná. Odepření účasti 
na členské schůzi řádnému členovi 
spolku, ať už jedná samostatně nebo 
v  zastoupení, je závažným poru-
šením jeho členských práv. Takovému 
členovi vzniká právo domáhat se vyslo-
vení neplatnosti rozhodnutí členské 
schůze pro rozpor s postupem stano-
veným pro jeho přijímání zákonem 
nebo stanovami spolku (v případě 
AMG se jedná o rozpor s § 11 odst. 3 
Stanov AMG). V případě, že vyslovení 
neplatnosti není možné, přichází za 
určitých podmínek v úvahu také ná-
rok poškozeného člena na přiměřené 
zadostiučinění způsobené porušením 
práv. Tento nárok má kompenzovat 

nerovnost, ke které došlo, pokud byl 
člen spolku v souvislosti s přijímáním 
rozhodnutí závažně dotčen na svých 
základních členských právech, aniž by 
bylo možné tento zásah odstranit tím, 
že soud vysloví neplatnost příslušného 
rozhodnutí. Zadostiučinění pak může 
mít podobu morální satisfakce (na-
příklad omluva ve spojení s úpravou 
interních postupů), nebo i peněžní 
satisfakce, nezajistí-li jiný způsob sku-
tečné a dostatečně účinné odčinění 
způsobené újmy.

Součástí tohoto příspěvku je rovněž 
vzorová plná moc pro zastoupení 
řádného člena na Sněmu AMG, kte-
rou najdete na http://www.cz-museu-
ms.cz pod záložkou Právní poradna 
AMG.

Hlavní mediální partner:Hlavní pořadatelé: Mediální partneři:

Spolupracující organizace:
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Zápis z jednání Senátu AMG 
konaného mimo zasedání 
dle § 22 Stanov AMG
ve dnech 18. února – 4. března 2022

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

příspěvků v roce 2022 (pro 39, proti 0, zdržel se 0).
2. přijetí nových řádných a individuálních členů AMG:  

A. divadlo drak a Mezinárodní institut figurálního divadla, o. p. s. (pro 26, proti 4, zdržel se 9); 
b. oblastní galerie liberec, příspěvková organizace (pro 36, proti 0, zdržel se 3); 
c. barbora horáková (pro 37, proti 0, zdržel se 2).

zapsala dne 10. března 2022 

Irena Chovančíková
předsedkyně AMG

usnesení z jednání Senátu AMG konaného mimo zasedání 
dle § 22 Stanov AMG ve dnech 18. února – 4. března 2022

statutární orgán Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., jímž je Mgr. Irena 
chovančíková, předsedkyně AMG, roz-
hodl, že senát AMG proběhne ve dnech 
18. února – 4. března 2022 vzdáleně po-
mocí elektronického hlasování (písemnou 
formou). Možnost uskutečnění jednání 
senátu AMG mimo zasedání umožňuje 

§ 22 stanov AMG. Členové senátu AMG 
hlasovali per rollam na základě pravidel 
stanovených Jednacím řádem Senátu 
AMG konaného mimo zasedání, který byl 
vydán dne 16. února 2022. senát AMG 
byl svolán dne 18. února 2022 na zákla-
dě odeslání pozvánky spolu s návrhem 
usnesení k jednotlivým bodům programu, 

vč. všech podkladů potřebných k jednání. 
ty byly zároveň zveřejněny na webových 
stránkách AMG na http://www.cz-
museums.cz v sekci – Orgány AMG – 
Senát AMG. Vyplněný Návrh usnesení 
z jednání Senátu AMG konaného mimo 
zasedání bylo třeba zaslat elektronicky 
na sekretariát AMG, a to nejpozději do 
4. března 2022. senát AMG byl usná-
šeníschopný, neboť se jej zúčastnila nad-
poloviční většina všech členů (39 členů 
s hlasem rozhodovacím). usnesení 
jednoho člena s hlasem rozhodovacím 
muselo být vyřazeno pro nesplnění pod-
mínek daných Jednacím řádem Senátu 
AMG konaného mimo zasedání. Výsledky 
hlasování a všechny doprovodné materi-
ály jsou k dispozici na sekretariátu AMG 
a byly také rozeslány všem členům sená-
tu AMG. 

celkem hlasovalo per rollam: 39 z 54 členů senátu AMG s hlasem rozhodovacím
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Zpráva o činnosti Exekutivy AMG 
pro Senát AMG

od 13. sněmu AMG, který se konal ve 
dnech 24. až 25. listopadu 2021 v brně 
se exekutiva AMG sešla celkem dvakrát, 
a to ve dnech 27. ledna a 16. února 2022.

Zhodnocení 13. Sněmu aMG
na svém prvním zasedání zhodnotila nově 
zvolená exekutiva průběh 13. Sněmu 
aMG a projednala povinnosti vyplývající 
z usnesení. Veškeré informace, materiály 
a podklady jsou k dispozici na webu AMG 
pod záložkou Orgány AMG – Sněm, resp. 
byly otištěny ve Věstníku AMG č. 6/2021 
a v jeho speciální příloze. 

volby do vedení krajských sek-
cí aMG je třeba provést ve lhůtě do 
3 měsíců od konání 13. sněmu AMG. 
předsedům a předsedkyním byla tato 
povinnost připomenuta písemně s uve-
dením kontaktů na člena exekutivy 
AMG, který má danou krajskou sekci na 
starosti. stávajícím předsedům a před-
sedkyním byly též předány aktuální 
adresáře s  kontakty na členy jednot-
livých sekcí (řádní, individuální a čestní 
členové AMG). dne 16. února 2022 se 
uskuteční zasedání karlovarské krajské 
sekce AMG v Mariánských lázních; dne 
24. února 2022 bude jednat liberecká 
krajská sekce AMG v jablonci nad nisou; 
dne 28. února 2022 se bude konat se-
tkání členů plzeňské krajské sekce AMG 
v plzni; dne 3. března 2022 proběhne 
jednání jihočeské krajské sekce AMG 
v písku.

dne 4. ledna 2022 byla podána 
žádost o změnu údajů ve spolkovém 
rejstříku s  informací o novém znění 
stanov AMG. Městský soud v praze vy-
dal usnesení o návrhu na zápis změn, 
které byly provedeny ke dni 25. ledna 
2022. stanovy AMG nyní umožňují či-
nit rozhodnutí jednotlivých orgánů AMG 
(kromě sněmu) i způsobem per rollam 
(viz § 22; k dispozici na webu v sekci 
Základní dokumenty AMG). 

díky změně stanov AMG je možné 
řešit nečinnost některých kolegií a ko-
misí, které nevykazují v rámci AMG již 
delší dobu žádnou aktivitu. je třeba vy-
zvat členy komise pro muzejní manage-
ment AMG, zda mají zájem o obnovení 
činnosti. dále se jedná o kolegia, která 
se dlouhodobě nescházejí nebo nemají 
zvoleného předsedu: kolegium jihočes-
kých muzeí AMG; kolegium jihomo-
ravských muzeí AMG; kolegium muzeí 
jihovýchodních Čech AMG; kolegium 
pobeskydských muzeí AMG; kolegi-
um šumavských muzeí AMG; kolegium 
galerií AMG; kolegium okresních muzeí 
AMG; kolegium krajských muzeí AMG; 
kolegium muzeí nezřizovaných státem, 
Úsc, městy a obcemi AMG. z důvodu 
rezignace phdr. karla sklenáře, drsc., 
na funkci předsedy Archeologické komise 
AMG byl Mgr. jiří orna pověřen jejím 
vedením, a to do řádných voleb nového 
výboru v červnu 2022.

dle usnesení 13. sněmu AMG je 
třeba provést do 31. března 2022 vý-
měnu členských průkazů aMG. sedmá 
emise (růžová) bude platit od 1. dubna 
2022. podrobné informace, vč. Zásad 
vydávání, distribuce, evidence a užívání 
členských průkazů AMG (viz příloha č. 4 
jednacího řádu AMG) byly publikovány 
ve Věstníku AMG, na webu i Facebooku 
AMG a rozeslány členským institucím 
i prostřednictvím elektronického Bulle-
tinu AMG. na základě Hlášení počtu 
zaměstnanců řádného člena AMG 
v přepočtu stavu na plné úvazky pro rok 
2022 začne distribuce nových průkazů 
po 15. únoru 2022, resp. po změně pří-
lohy č. 3 jednacího řádu AMG – Výše 
členských příspěvků a zařazení řádných 
členů AMG do kategorií příspěvků v roce 
2022, kterou schvaluje na svém zasedání 
senát AMG. 

Vzhledem k aktuální situaci rozhod-
la exekutiva uskutečnit jednání Senátu 

aMG ve dnech 18. února až 4. března 
2022 per rollam (byl vydán Jednací řád 
Senátu AMG konaného mimo zasedání). 
je třeba jako každý rok schválit aktua-
lizovanou přílohu č. 3 jednacího řádu 
AMG, aby bylo možné vybrat členské pří-
spěvky (fakturovat). na programu jednání 
bude také aktuální Stav a změny členské 
základny AMG (přihlášky k  řádnému 
a individuálnímu členství, resp. ukončení 
členství v roce 2022).

Členové senátu AMG byli vyzváni 
k zaslání podkladů pro zpracování vý-
roční zprávy aMG za rok 2021. termín je 
stanoven do 28. února 2022. Informace, 
které předsedové krajských sekcí, komisí 
a kolegií poskytnou sekretariátu AMG, 
budou uvedeny ve faktografické části 
Vz AMG a rovněž v oddíle, který se týká 
odborných a informačních činností AMG. 

exekutiva AMG po 13. sněmu 
AMG jmenovala novou redakční radu 
Věstníku AMG. předsedkyní zůstává 
phdr. jana hutníková, jako členové byli 
zvoleni: phdr. luděk beneš, Ing. Milena 
burdychová, phdr. eva dittertová, phdr. 
hana dvořáková, Mgr. zdeněk Freisleben, 
Mgr. Magdalena elznicová Mikesková, 
dis., Anna komárková, bbus (hons), 
phdr. radka křížková Červená, phdr. 
zdeněk kuchyňka, a phdr. zita suchán-
ková. V průběhu volebního období 2022–
2024 je možné oslovit i další kolegy a ko-
legyně, zejména z přírodovědných oborů. 

Členové exekutivy se zabývali do-
pisem Ing. Milady Valečkové, ředitelky 
Muzea skla a bižuterie v jablonci nad ni-
sou, ze dne 24. ledna 2022, týkajícím se 
kritiky činnosti AMG. návrh finální verze 
odpovědi bude zaslán členům exekutivy 
AMG k připomínkování, resp. k možnému 
doplnění.

kompetence nové exekutivy aMG
exekutiva si pro potřeby přímého 
kontaktu rozdělila krajské sekce AMG 
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a také aktivity AMG, jež budou mít její 
členové v kompetenci. o legislativní té-
mata vzhledem k jejich šíři se podělí tři 
členové nového vedení AMG. zástup-
ci exekutivy jsou připraveni účastnit se 
jednotlivých orgánů AMG, předávat zde 
aktuální zprávy z činnosti AMG, příp. 
zodpovědět jakékoliv dotazy.

MGr. Irena Chovančíková 

■ koncepční činnost AMG (společně 
s phdr. janou hutníkovou), vnitřní 
chod AMG (společně s Mgr. Mag- 
dalenou elznicovou Mikeskovou), 
Národní soutěž muzeí Gloria musaealis 
(ředitelka soutěže), komunikace 
s Asociací krajů Čr a svazem měst 
a obcí Čr (společně s Mgr. jakubem 
smrčkou, Th.d.)

■ krajská sekce hlavního města prahy 
AMG, zlínská krajská sekce AMG

PhDr. Jana huTníková

■ oblast muzeologie a vzdělávání (revize 
rVp, šMp), Věstník AMG (před- 
sedkyně redakční rady), koncepční 
činnost AMG (společně s Mgr. Ire- 
nou chovančíkovou), zástupce AMG 
v  koalici mezioborových pedago- 
gických asociací a skupin (koMpAs)

■ plzeňská krajská sekce AMG, 
karlovarská krajská sekce AMG

InG. eT BC. rICharD M. SICha

■ oblast legislativy (společně s phdr. 
radkou křížkovou Červenou a Mgr. 
jiřím ornou; Gdpr, implementace 
eu směrnic v oblasti autorského práva, 
nová zbraňová legislativa), digitalizace  
a evidence sbírek muzejní povahy, 
zástupce AMG v uzs Čr, zástupce 
AMG v radě kvality Čr

■ Ústecká krajská sekce AMG, krá- 
lovéhradecká krajská sekce AMG

PhDr. raDka křížková červená

■ oblast legislativy (společně s Ing. et bc.  
richardem M. sichou a Mgr. jiřím 
ornou; registrace a akreditace muzeí 
a galerií v Čr), muzejní statistika

■ středočeská krajská sekce AMG, 
Moravskoslezská krajská sekce AMG

MGr. váCLav houFek

■ vnější vztahy AMG (komunikace s mu- 
zejními svazy v sasku, v bavorsku, v hor- 
ním rakousku a v polsku; komunikace 
s radou galerií Čr), encyklopedie 
muzejnictví

■ pardubická krajská sekce AMG, libe- 
recká krajská sekce AMG 

MGr. JakuB SMrčka, Th.D.

■ vnější vztahy AMG (komunikace 
s neMo; komunikace se zMs), komu- 
nikace s Asociací krajů Čr a svazem 
měst a obcí Čr (společně s Mgr. Ire- 
nou chovančíkovou), odměňování pra- 
covníků v kultuře

■ krajská sekce Vysočina AMG, jiho- 
moravská krajská sekce AMG

MGr. JIří orna

■ oblast legislativy (společně s Ing. et bc.  
richardem M. sichou a phdr. radkou 
křížkovou Červenou; památkový 
zákona a problematika ochrany ar- 
cheologického dědictví), zástupce 
AMG v České komisi pro unesco, 
vědecko-výzkumná činnost muzeí

■ jihočeská krajská sekce AMG, olo- 
moucká krajská sekce AMG

MGr. MaGDaLena eLZnICová 
MIkeSková, DIS.

■ vnitřní chod AMG (společně s Mgr. 
Irenou chovančíkovou), účtování 
o sbírkách muzejní povahy

český komitét Modrého štítu – zástupci 
za AMG zůstávají Anna komárková, bbus 
(hons), a ředitel tMb Ing. Ivo štěpánek

Mediální kampaně aMG
na Serveru muzeí a galerií ČR na ad-
rese http://www.cz-museums.cz mají 
řádní členové AMG možnost prezentovat 
informace o své činnosti (Adresář muzeí 
a galerií ČR, Kalendárium akcí a výstav, 
sekce Dění v oboru, Festival muzejních 
nocí, kampaň Muzea a 20. století, Ná-
rodní soutěž muzeí Gloria musaealis, 
online aktivity). podklady je možné 
zasílat průběžně během celého roku 
2022. Všechny formuláře pro vyplnění 

či aktualizaci údajů jsou k dispozici na 
webu AMG. Výzva k přihlašování se byla 
distribuována do všech muzejních institu-
cí v Čr. 

od 1. ledna 2021 do 28. února 
2022 probíhá jubilejní 20. ročník Ná-
rodní soutěže muzeí Gloria musaea-
lis (přihlášeno je v tuto chvíli 31 pro- 
jektů – Výstava 16, Publikace 9, Po-
čin 6). znovu byla rozeslána výzva 
k účasti (vč. online aktivit). závěrečné 
hodnotící zasedání proběhne ve dnech  
23.–24. března 2022 v husitském mu-
zeu v táboře. slavnostní vyhlášení výsled-
ků se bude konat dne 19. května 2022 ve 
smetanově síni obecního domu. V tuto 
chvíli již začínají přípravy ceremoniálu 
(mediální partnerství potvrdil internetový 
portál a časopis propAMátky; radní hl. 
m. prahy pro oblast kultury, výstavnictví 
a cestovního ruchu MgA. hana třeštíková 
byla požádána o převzetí záštity nad akcí; 
tMb vyrobí 3 ks trofejí, vč. aktualizace 
pro ročník 2021, atd.). AMG připravila 
k podpisu vyhlašovatelů aktualizované 
znění Soutěžního řádu a Jednacího řádu 
komise soutěže pro ročník 2022. exeku-
tiva AMG znovu jmenovala do komise 
soutěže phdr. janu součkovou, drsc. 
(od 1. ledna 2022 do 28. února 2025); 
pro stejné období, tj. pro 21.–23. ročník 
byly znovu jmenovány i dvě členky od-
borné poroty za Mk Čr (Mgr. Magda 
němcová a phdr. dagmar jelínková). 
dne 5. února 2022 zemřela MgA. jana 
dolanská hrachová, která od IX. ročníku 
(2010) vytvářela grafický layout soutě-
že (katalogy, plakáty, pozvánky, banne-
ry, atd.). zpráva o jejím odchodu bude 
otištěna ve Věstníku AMG č. 2/2022 
(společně ji zpracují Mgr. Milan hlaveš 
a Mgr. Irena chovančíková). sekretariát 
AMG zaslal kondolenci rodině a zajistil 
smuteční kytici na pohřeb, který se konal 
dne 14. února 2022 v kostele sv. Václava 
na nám. svatopluka Čecha v praze. 

od 20. května do 11. června 2022 
bude probíhat 18. ročník Festivalu mu-
zejních nocí. Web na adrese http://
www.muzejninoc.cz byl aktualizován, in-
stituce mohou vyplňovat online přihlášky 
(do 28. února 2022). Národní zahájení 
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festivalu by se mělo uskutečnit v pátek 
20. května 2022. Místo nz FMn zatím 
nebylo stanoveno. Mgr. Irena chovan-
číková osloví s nabídkou na spolupráci 
Moravskoslezský kraj (Muzeum těšín-
ska). dne 30. listopadu 2021 podala 
AMG žádost o obnovení, resp. prodlou-
žení platnosti ochranné známky „Festival 
muzejních nocí“ na dalších 5  let. Žá-
dosti bylo vyhověno a zápis na Úřadu 
průmyslového vlastnictví bude obnoven 
s účinností od 16. srpna 2022. Pražská 
muzejní noc, která tradičně FMn uzavírá, 
se měla konat v soboru 11. června 2022. 
AMG učinila dotaz na národní muzeum 
s ohledem na personální změny, které 
zde proběhly v roce 2021, kdo je nyní 
hlavním koordinátorem akce. V odpovědi 
Mgr. Michaely smidové, vedoucí centra 
pro prezentaci kulturního dědictví, ze dne 
13. ledna 2022 bylo konstatováno, že od 
ročníku 2022 přenechává národní muze-
um přípravu pMn jinému subjektu a že 
v této věci již požádalo svého zřizovatele, 
tj. Mk Čr o určení jiné jeho příspěvkové 
organizace, která se ujme realizace této 
aktivity pro další období (Mk Čr posky-
tuje každý rok finanční příspěvek na za-
jištění pMn). národní muzeum se chce 
napříště zapojit pouze jako účastník. je-
likož je AMG držitelem každoroční nein-
vestiční dotace od Magistrátu hl. m. prahy, 
kde nM vedle AMG a dopravního podniku 
hl. m. prahy figuruje jako hlavní pořadatel, 
je třeba získat oficiální vyjádření národní-
ho muzea o odstoupení z pořadatelství, 
resp. informovat MhMp o všech změnách, 
příp. zrušení žádosti o podporu v roce 
2022 z důvodu nekonání pMn. 

kampaň Muzea a 20. století se 
v roce 2022 zaměří na téma „Muzea 
a lidská práva: 45 let Charty ´77“. Web 
na adrese http://www.muzea20stoleti.cz 
byl aktualizován a je připraven pro zasí-
lání online přihlášek. podstatou projektu 
je vzájemné provázání jednotlivých akcí, 
jež k této příležitosti muzejní instituce 
uspořádají. Možné je prezentovat i on-
line aktivity. od organizací, které se do 
kampaně přihlásí, očekává AMG ochotu 
připojit logo projektu k vlastním propa-
gačním materiálům.

Postavení muzeí ve vzdělávacím 
procesu a problematika revizí 
rvP Zv 
AMG se v červnu 2021 připojila k ak-
tivitám vyjadřujícím se k malé a velké 
revizi rvP Zv. V  rámci platformy 
koMpAs (koalice mezioborových pe-
dagogických asociací a skupin) se již 
uskutečnilo několik workshopů a konfe-
rencí, jichž se za AMG pravidelně účastní 
phdr. jana hutníková. jelikož se mají 
chystané změny dotknout i neformálního 
vzdělávání v muzeích a galeriích, zpra-
covala AMG stanovisko k dané proble-
matice. phdr. jana hutníková zastupuje 
AMG v meziresortní pracovní skupině 
Mk Čr a MšMt Čr, jejíž setkání však 
z důvodu pandemie v posledních dvou 
letech neproběhlo (v  roce 2019 se 
uskutečnila tři setkání, a to ve dnech 
27. března, 27.  srpna a  20. listopa-
du). dne 6. září 2021 bylo podepsáno 
Memorandum o spolupráci mezi MK ČR 
a MŠMT ČR (připomínky AMG nebyly do 
dokumentu zapracovány; muzea a gale-
rie jsou zahrnuty do pojmu další kulturní 
a  paměťové instituce). dne 25. října 
2021 na jednání s náměstkem ministra 
kultury Ing. Vlastislavem ourodou, ph.d., 
vyjádřili zástupci AMG nespokojenost 
se zněním Memoranda a nabídli svoji 
účast v meziresortní skupině pro jeho 
implementaci. dne 1. listopadu 2021 
proběhlo první setkání tohoto poradního 
orgánu. AMG zde svého oficiálního zá-
stupce nemá (za obor muzejnictví byla 
nominována phdr. kateřina tomešková, 
ph.d., z  Masarykova ústavu vyšších 
studií ČVut). dne 20. prosince 2021 
byl zaslán dopis novým ministrům kul-
tury a školství, mládeže a tělovýchovy 
s apelem na revizi spolupráce (Memo-
randa) za oblast živého umění, kulturních 
a kreativních odvětví a audiovize. dne 
31. ledna 2022 spolky činné v oboru 
knihovnictví připravily dopis týkající se 
spolupráce Mk Čr a MšMt Čr s vy-
jádřením podpory pro zapojení AMG do 
struktur meziresortní pracovní skupiny. 
dne 15. ledna 2022 se konala ideová 
konference koMpAsu v praze (stanovis-
ko k Memorandu a ke složení meziresortní 

komise, aktuální informace z expertního 
panelu MšMt Čr, Národní plán obnovy, 
prohlášení vlády Čr a důraz na kreativní 
a umělecké vzdělávání, atd.). phdr. jana 
hutníková připravila materiál shrnující ak-
tivity AMG v otázce meziresortní spolu-
práce v období 2019–2021 (podklad 
byl předán členům koMpAsu). exekutiva 
doplnila připomínky do materiálu prezen-
tujícího koMpAs na zasedání komise 
Ak Čr pro kulturu a památkovou péči dne 
2. února 2022 v Ústí nad labem. tématu 
„Vzdělávání v muzeích“ bude věnován 
Věstník AMG č. 2/2022. AMG obdržela 
výzvu Asociace profesionálních divadel 
Čr a Asociace divadelních lektorů týkající 
se oblasti kreativního vzdělávání v rámci 
Národního plánu obnovy. online koordi-
nační schůzky dne 3. února 2022 se za 
AMG zúčastnila phdr. jana hutníková. 
bylo domluveno, že divadelní asociace 
společně připraví dotazník, který by měl 
zmapovat zájem o finanční prostředky 
z npo v oblasti kultury (absorpční kapa-
cita v kapitole pro kreativní vzdělávání; 
zatím nejsou definovány podmínky vý-
zev). dne 8. února 2022 proběhlo online 
jednání expertního panelu MšMt Čr, na 
němž byly představeny navrhované vari-
anty řešení klíčových otázek a hlavních 
směrů revize rVp (podrobný materiál 
s podněty koMpAsu k dalšímu směřování 
vzdělávacího systému Čr: Klíčové kompe-
tence a gramotnosti, Jádrové a rozvíjející 
učivo, Uzlové body a průřezová témata, 
Digitální gramotnost, Druhý cizí jazyk, 
Didaktická rovina vzdělávání a metody 
učení, Neformální vzdělávání, Sociální 
aspekty učení, Osobnost učitele). V rám-
ci národního pedagogického institutu 
(npI) vznikla nová pracovní skupina 
pro formální a neformální vzdělávání, 
jejíž členkou za koMpAs je Mgr. lucie 
haškovcová, ph.d., předsedkyně komory 
edukačních pracovníků rG Čr.

Problematika spolupráce muzeí 
s detektoráři
V dubnu 2021 se AMG začala zabývat 
problematikou spolupráce muzeí s de-
tektoráři v souvislosti se spuštěním 
Portálu amatérských spolupracovníků 
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a evidence samostatných nálezů (AMČR-
PAS). tématu „Muzea a hledači kovů“ 
se věnuje speciální vydání Věstníku 
AMG č. 1/2022. dne 1. října 2021 se 
uskutečnilo setkání exekutivy AMG se 
zástupci Archeologické komise AMG, 
kde se přítomní shodli na tom, že hledání 
s detektorem bez dohledu archeologa je 
nutné považovat za porušení památkové-
ho zákona, že je třeba příp. amatérské 
spolupracovníky školit, že osvěta a účinná 
represe by měly vést ke snížení nežá-
doucích dopadů této činnosti, významně 
poškozující archeologické dědictví Čr, 
že účast v AMČR-PAS není pro muzejní 
instituce povinná a že by bylo vhodné vy-
tvořit etický kodex profese muzejního ar-
cheologa. na základě jednání s ředitelem 
ArÚ AV Čr, praha, v. v. i., Mgr. janem 
Maříkem, ph.d. (24. září 2021 a 25. říj-
na 2021), a náměstkem ministra kul-
tury Ing. Vlastislavem ourodou, ph.d. 
(25. října 2021), bylo domluveno, že 
AMG ve spolupráci se všemi zaintere-
sovanými stranami připraví cca v první 
polovině dubna 2022 workshop věnovaný 
dané problematice. Mezi AMG a AV Čr, 
v. v. i., by bylo vhodné uzavřít memoran-
dum o spolupráci v oblasti péče o ar-
cheologické dědictví (návrh memoranda 
přislíbil připravit Mgr. jan Mařík, ph.d.). 
dne 18. října 2021 se zástupci AMG 
zúčastnili konference na téma „Památ-
ková legislativa v ČR: Praxe a výhledy“, 
kde bylo téma detektorářů diskutováno. 
problémem nelegálních aktivit hledačů 
kovů se zabývala na svém zasedání dne 
3. prosince 2021 z podnětu AMG také 
Česká komise pro unesco. zájem o se-
tkání s novou exekutivou projevil ředi-
tel odboru památkové inspekce Mk Čr 
judr. Martin zídek (archeologické dědic-
tví, problematika památkové péče a nová 
úprava stavebního práva) a ředitel Muzea 
východních Čech v hradci králové doc. 
Mgr. petr Grulich, ph.d. (prezentace sys-
tému královéhradeckého kraje s názvem 
„Jak nelézat a neničit?“). dne 24. února 
2022 od 10.00 hodin proběhne online 
konference zaměřená na problematiku 
nelegálních archeologických průzkumů 
a nálezů, jejímž pořadatelem je odbor 

kultury a památkové péče Moravskoslez-
ského kraje. dne 22. března 2022 od 
11.00 hodin se uskuteční jednání vedení 
AMG a ArÚ AV Čr, brno, v. v. i., týkající 
se ochrany archeologického dědictví. 

Legislativa a koncepční materiály 
v muzejnictví
zastupováním AMG v rámci uzs Čr byl 
pověřen II. místopředseda AMG Ing. et 
bc. richard M. sicha. V oblasti legislativy 
byla aktuálně řešená témata rozdělena 
mezi tři členy exekutivy (Ing. et bc. ri-
chard M. sicha, phdr. radka křížková 
Červená, Mgr. jiří orna). jednání sekce 
kultury uzs Čr proběhne dne 7. břez-
na 2022 od 10.00 hodin v budově Vyše-
hrad Garden na pankráci. Valná hroma-
da uzs Čr se uskuteční dne 16. května 
2022 od 10.00 hodin ve Velkém sále 
České spořitelny. AMG zaslala dne 
20. prosince 2021 připomínky k návrhu 
priorit sekce kultury uzs Čr (účinnější 
grantová podpora vědeckovýzkumné 
činnosti muzeí a galerií všech typů; na-
plňování cílů Memoranda o meziresort-
ní spolupráci mezi MK ČR a MŠMT ČR 
posilováním edukačních funkcí muzeí, 
galerií a knihoven jako nedílné součásti 
systému vzdělávání, vč. podpory vzniku 
pracovních míst edukátorů v kultuře).

na základě žádosti ředitelky odboru 
strukturálních fondů Mk Čr Ing. hany 
bakičové o nominaci zástupců AMG do 
hodnotící komise v rámci programu „kul-
tura“ v oblasti podpory „Inovativní využití 
movitého a nemovitého kulturního dě-
dictví (ch2)“ byly za AMG k posouzení 
žádostí navrženy jako členka phdr. jana 
hutníková, resp. jako náhradní členka 
Mgr. Irena chovančíková. online jednání 
komise se uskuteční dne 2. března 2022 
od 10.00 hodin.

jednání pracovní skupiny Mk Čr 
pro přípravu nové muzejní legislativy 
se stále neuskutečnilo (poslední setkání 
proběhlo dne 30. ledna 2020). AMG 
se dlouhodobě snaží o oživení témat 
hned v několika okruzích (návrh záko-
na o muzeích jako institucích a jejich 
specifických činnostech, příprava Kon-
cepce rozvoje muzejnictví v ČR na léta 

2021–2025 a dalších strategických 
materiálů Mk Čr navázaných na Státní 
kulturní politiku 2021–2025+ a Ná-
rodní plán obnovy, vzdělávání pracovní-
ků muzeí a jejich odměňování, edukační 
aktivity muzeí a revize rVp, digitaliza-
ce a  evidence sbírkových předmětů, 
účtování o sbírkách muzejní povahy, ko-
ronavirová opatření v oblasti kultury pro 
další období, problematika památkové 
péče a detektorářů, překážky v čerpání 
dotací Mk Čr ze strany muzeí a gale-
rií). Všechny uvedené oblasti byly dne 
25. října 2021 řešeny v rámci setkání 
zástupců aMG s náměstkem ministra 
kultury Ing. vlastislavem ourodou, 
Ph.D., a byly také předmětem jednání 
s ministrem kultury Mgr. Martinem 
Baxou dne 9. února 2022. nové ve-
dení AMG nabídlo Mk Čr spolupráci 
na vyhodnocení a přípravě nových kon-
cepčních materiálů v  oblasti kultury 
a projevilo zájem aktivně se podílet na 
činnosti pracovních skupin a poradních 
orgánů ministerstva. Mk Čr připravuje 
realizaci Národního plánu obnovy, jenž 
má vůči všem ostatním úkolům priori-
tu. připomínky k materiálům npo bylo 
možné zaslat do 11. listopadu 2021 
(své stanovisko za obor muzejnictví při-
pojila také AMG). na základě žádosti 
Ing. Vlastislava ourody, ph.d., ze dne 
31. prosince 2021 zaslala AMG své 
připomínky k  návrhu programového 
prohlášení vlády čr v oblasti kultury. 

problematika digitalizace a eviden-
ce sbírek je zařazena do Národního plánu 
obnovy (v gesci má mít MV Čr, jako od-
borný garant zde má působit Mk Čr). 
Ing. et bc. richard M. sicha byl nomi-
nován jako zástupce AMG do pracovní 
skupiny Mk Čr pro přípravu výzvy k po-
dávání žádostí o finanční prostředky 
z npo na digitalizaci kulturních statků. 
AMG v této souvislosti znovu upozornila 
na potřebu systémového řešení za obor 
muzejnictví (chybí strategie, metodika, 
terminologie, tezaury). projekt elVIs 
(Národní platforma pro elektronickou 
správu a  evidenci muzejních sbírek 
a agend) byl ukončen. každá institu-
ce (zřizovatel) řeší věc po svém, což je 
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z  hlediska ochrany muzejních sbírek 
nežádoucí. AMG proto navrhla sestavení 
poradního orgánu Mk Čr, který by se de-
finováním potřeb muzeí a galerií zabýval. 
poslední společné jednání zástupců 
AMG a soM Mk Čr se uskutečnilo dne 
27. ledna 2021 (online). AMG požáda-
la Mk Čr o oživení setkávání a zároveň 
o oficiální vyjádření k aktuálnímu dění 
v této zásadní oblasti muzejní praxe.

různé
Ve školním roce 2021/2022 probíhají 
přednášky v základním kursu Školy mu-
zejní propedeutiky (XIX. a XX. ročník 
zároveň; v každém 41 frekventantů). 
Ve dnech 8. září 2021 a 10. prosince 
2021 proběhla dvě setkání lektorů šMp, 
jejichž cílem byla příprava reedice skript 
základního kursu s názvem „Úvod do 
muzejní praxe“, resp. nové příručky pro 
muzejníky a zájemce o obor. takto pojatá 
publikace dává větší prostor pro rozvedení 
některých kapitol, resp. možnost zařadit 
nová témata. 

AMG vydala v  závěru roku 2021 
třetí díl edice Názvosloví etnografických 
sbírek zaměřený na Zvěrokleštičství. Au-
torem je Mgr. tomáš hamrlík z Muzea 
bojkovska. Všechny svazky jsou k dis-
pozici také na webu AMG ve formátu 
pdF. Metodické materiály jsou určeny 
k volnému šíření, vždy však za dodržení 
pravidel autorského zákona. publikace 
byly zaslány členům AMG zdarma (počet 
dle výše členského příspěvku), další vý-
tisky je možné zakoupit si na sekretariátu 
AMG za 50 kč á ks. 

na začátku roku 2022 byl do člen- 
ských institucí AMG rozeslán sborník 
z 29. setkání českých, saských, bavor- 
ských a hornorakouských muzejních pra-
covníků na téma „Angažovanost v muzeu: 
Perspektivy dobrovolnické činnosti“, kte-
ré se uskutečnilo ve dnech 13.–15. září 
2020 v bavorském chamu. V září 2021 
proběhlo na sekretariátu AMG jednání 
zástupců muzejních svazů z  čr, 
Bavorska, Saska a horního rakous-
ka. bylo domluveno, že v první polovině 
roku 2022 (po 13. sněmu AMG) bude 
třeba se znovu sejít a detailně projednat 
přípravu každoročních konferencí (na-
stavení spolupráce v dalším období, 
návrh na zapojení slovenských kolegů, 
zájem o  navázání kontaktů projevila 
knihovnická komise AMG). Ve dnech  
25.–27. září 2022 je plánováno 30. se-
tkání v saské kamenici.

AMG byla oslovena ve věci nomi-
nování svých zástupců do výběrových ko-
misí na obsazení místa ředitele/ředitelky 
regionálního muzea v teplicích, p. o. 
(Mgr. Václav houfek, náhradník pro pří-
pad potřeby Ing. et bc. richard M. sicha) 
a Muzea Vysočiny havlíčkův brod, p. o. 
(Ing. Vladimíra durajková, náhradnicí 
pro případ potřeby Mgr. Irena chovančí-
ková, stanovený termín 22. února 2022). 
středočeský kraj vypsal Vř na obsazení 
pozice ředitele/ředitelky Českého muzea 
stříbra v kutné hoře.

Ve dnech 7.–8. března 2022 pořádá 
Muzeologická komise AMG v tMb semi-
nář na téma „Nová definice muzea aneb 
Její klady a zápory“. 

Ve dnech 8.–9. listopadu 2022 by 
mělo proběhnout X. kolokvium aMG 
na aktuální téma českého muzejnic-
tví. komise muzejních historiků AMG 
navrhla jako téma „Muzea po pandemii“, 
vč. možných pěti programových bloků: 
1. Reflexe ztrát a nálezů; 2. Plány a vize 
do budoucna; 3. Digitalizace a virtuální 
prostor; 4. Proměny (očekávání a potřeb) 
muzejního publika; 5. Jak dokumentovat 
a prezentovat pandemii.

ČV IcoM vyjednal pro české účast-
níky 26. Generální konference ICoM 
Praha 2022, která se uskuteční ve dnech 
20.–28. srpna 2022 v hybridním for-
mátu, zvýhodněný registrační poplatek 
ve výši 150 eur (platí pro osobní i on-
line účast). podrobnosti lze nalézt na 
http://www.prague2022.icom.museum. 
ČV IcoM udělí vybraným mimopraž-
ským účastníkům finanční příspěvek na 
cestovné nebo ubytování (je třeba podat 
online žádost). 

AMG v lednu 2022 reagovala na do-
tazy novinářů: 1. Markéty horešovské 
z Čtk k rozhodnutí vlády Čr zmrazit 
platy ve veřejné sféře (stanovisko AMG 
k odměňování zaměstnanců v oboru mu-
zejnictví); 2. kristýny Matějkové z domá-
cího zpravodajství hospodářských novin 
k pokračující pandemii koronaviru (vlna 
omikronu, státní kompenzace, aktuální 
ekonomická situace muzejních institucí).

zpracovala dne 17. února 2022

anna koMárková
Výkonná ředItelkA AMG

výměna členských průkazů AMG v roce 2022

na 13. sněmu AMG bylo schváleno vy-
dání sedmé emise členských průkazů 
aMG. 

nová edice platí od 1. dubna 2022. 
na základě Hlášení počtu zaměstnanců 
řádného člena AMG v přepočtu stavu 
na plné úvazky pro rok 2022 byly po 
15. únoru 2022 do muzeí distribuovány 
nové průkazy, resp. po změně přílohy č. 3 

Jednacího řádu AMG – Výše členských 
příspěvků a zařazení řádných členů AMG 
do kategorií příspěvků v roce 2022, kte-
rou schvaluje senát AMG. 

Členové AMG byli o průběhu vý-
měny průkazů informováni prostřednic-
tvím Věstníku AMG, Bulletinu AMG 
i  webových stránek AMG na adrese 
http://www.cz-museums.cz.
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Hvězda Jany 
Dolanské 
v souhvězdí Gloria 
musaealis

jsou zprávy, na které se nemůžeme při-
pravit, zastihnou nás náhle a o to bolestně-
ji. náleží k nim ta, že ve věku pouhých 
46 let zemřela MgA. jana dolanská 
hrachová, grafička po léta profesně spjatá 
s českým muzejním světem. 

tato pražská rodačka (*23. led-
na 1976) byla typografkou, grafickou 
designérkou a knižní nakladatelkou. 
Vystudovala Všup v praze v oboru Vý-
tvarná umění v ateliéru písmo a typografie 
u pedagogů jana solpery a Františka 
štorma. její absolventská práce „Intelek-
tuální abeceda DDT” získala Cenu Arna 
Sáňky v soutěži Nejkrásnější české knihy 
roku 2005. Vynikající a odvážné dílo bylo 
trochu jako ona sama: plná spontánně 
sršivé energie, ale když bylo třeba energie 
zvládnuté a usměrněné. phdr. Iva kno-
bloch, kurátorka sbírky grafiky upM, v té 
souvislosti napsala: „Poznala jsem Janu 
Hrachovou ještě jako studentku, jako mi-
lého, emocionálního a bezprostředního 
člověka. Tyto kvality se projevily i v jejích 
pracích, náruživě barevných.“ založení 
rodiny janu sice poněkud zklidnilo, ale to 
jí nic neubralo na množství originálních 
nápadů, jichž měla na rozdávání. 

už během studií kooperovala s něko-
lika vydavatelstvími a reklamními agentu-
rami. pro různé klienty pro obživu zho-
tovovala výroční zprávy a jako osvěžení 
s chutí přijímala i výrazně hůře hono-
rované zakázky z kulturního prostředí. 
předtím, než se vydala na volnou nohu, ji 
v letech 2005–2007 zaměstnávalo upM. 
Graficky pojednala např. výstavní katalog 
Hodiny z Černého lesa (2005) a hlavně 
navázala kontakt se středními sklářskými 
školami. V roce 2006 velmi zdařile vy-
řešila knihu Sklo a světlo ke 150. výročí 
supšs v kamenickém šenově, vč. její 
anglické mutace. následovala elegantně 
a moderně působící publikace 100% 

sklo (2010) pro supšs v  Železném 
brodě. Železnobrodská škola jí posléze 
zadala i objemnou knihu ke svému 100. 
výročí s názvem Sklo Sto Brod. tu sice 
nedovedla až k vydání uskutečněnému 
v roce 2021, přesto nese její výrazný vý-
tvarný rukopis. na publikacích o skle jsme 
se podíleli společně. s výsledky jsem byl 
natolik spokojen, že jsem janu dolanskou 
doporučil výkonné ředitelce AMG Anně 
komárkové, bbus (hons). začala tím de-
káda janina působení při řešení podoby 
tiskovin Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis. předsedkyně AMG a dlouho-
letá ředitelka soutěže Mgr. Irena chovan-
číková na ten čas vzpomíná: „S  paní 
Dolanskou jsme spolupracovali 10 let 
a byla to spolupráce radostná. Svým pří-
stupem do poněkud hektické atmosféry 
posledních týdnů před slavnostním vy-
hlášením výsledků vnášela jistý prvek sta-
bility. Věděli jsme, že všechno bude a že 
to bude výborné. Nikdy nás nepřestávala 
v dobrém slova smyslu překvapovat svou 
invencí, pořád měla odkud čerpat a in-
spirace byla vzájemná. Ostatně způsob 
její práce s trofejí soutěže v layoutech 
několika ročníků mluví za vše, stejně jako 
vizuální pojetí myšlenky odkazu 100 čes-
kých muzejních osobností v roce 100. 
výročí vzniku Československa nebo klíče 
jako připomenutí sametové revoluce. Svou 
nápaditostí a precizností zároveň dokáza-
la pozvednout naše profesní sebevědomí 
velmi příjemným způsobem, ostatně co 
jiného říci na souhvězdí Gloria musaealis 

na noční obloze nebo paměť v letorostech 
či motiv respirátoru jako reakce na pan-
demickou krizi. Pokaždé to bylo jiné, vždy 
jsme se tím bavili a těšili se, s čím zají-
mavým opět přijde. Stejné to mělo být 
i letos. Překvapení, které se konalo, bylo 
nečekané a smutné. Jaký nápad se v její 
hlavě skrýval pro jubilejní 20. ročník, už 
se nedozvíme. Bude nám chybět. Bude-
me se ale utěšovat poetickou představou 
hvězdy Jany Dolanské v souhvězdí Gloria 
musaealis nad našimi hlavami.“ 

tím ale výčet muzejních aktivit spo-
jených se jménem jana dolanská není 
u  konce: pro ČV IcoM v  roce 2014 
upravila tištěné vydání překladu etických 
kodexů IcoM. sklářské muzeum v novém 
boru si u ní objednalo vizuál a logo sou-
těže Řemeslo a umění ve skle. pocházel 
od ní i design materiálů a výročních zpráv 
Institutu terezínské iniciativy, pro který 
společně s eliškou Waageovou upravily 
také metodické pomůcky projektu Vý-
chova k respektu a toleranci podle prin-
cipů otevřené společnosti. stejně jako její 
otec, významný grafický designér pavel 
hrach, řešila knihy známého havlíčkob-
rodského nakladatelství hejkal, které 
provozují její teta se strýcem. nejen pro 
vlastní potěšení, ale hlavně z potřeby po-
máhat, založila nakladatelství dolanski. 
pomoc spočívala ve vydávání praktických 
slovníků pro u nás žijící cizince. Foto-
grafie pro ně zhotovovala její sestra, 
fotografka pavla kocourková. postupně 
od roku 2016 vyšly česko-vietnamský, 
česko-anglický a česko-ukrajinský ilu-
strovaný slovník. každý z autorsky pů-
vodních lexikonů obsahuje více než 1 600 
hesel a fotografií a janinými slovy „usiluje 
o co největší přiblížení místních reálií zá-
bavnou a estetickou formou“. 

tragicky krátký život jany dolanské 
osudově ukončila 5. února 2022 zákeřná 
nemoc. rozloučili jsme se s ní společně 
s  jejími blízkými v  Gočárově kostele 
sv. Václava v pražských Vršovicích, po-
blíž místa, kde v posledních letech žila. 
zůstal zde její manžel, matematik, vědec 
a pedagog jindřich, a dvě ještě neodrost-
lé děti jeremiáš a judita. jana dolanská 
byla krásná, citlivá a veselá osobnost 
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s obrovským nadáním a entuziazmem. 
při listování katalogy minulých ročníků 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, 
vzpomeňte si na ni společně s námi, kteří 
jsme s janou spolupracovali, přátelili se 
a měli ji rádi.

MILan hLaveŠ

vzpomínka na 
„Pana Muzeum“

dne 3. ledna 2022 jsme v Muzeu karlovy 
Vary obdrželi smutnou zprávu. V 71 le-
tech zemřel náš dlouholetý kolega, historik 
phdr. stanislav burachovič. narodil se 
v karlových Varech, které měl velmi rád. 
Vystudoval obor knihovnictví, informační 
vědy a historii na FF uk. V roce 1976 
nastoupil do karlovarského muzea jako 
samostatný odborný pracovník. Věnoval se 
především vlastivědě a kulturním dějinám 
města i celého kraje, dlouhá léta se sou-
středil na památky a umění regionu. zají-
mal se o rudné hornictví v krušných horách 
a česko-německé vztahy v oblasti bývalých 
sudet. V muzeu pracoval do roku 2017, 
kdy odešel na zasloužený odpočinek. 

při vzpomínce na stanislava bu-
rachoviče se jistě vybaví jeho role histo-
rika a spisovatele. napsal více než 50 sa- 
mostatných publikací, 1 400 odborných 
článků a studií. s jeho jménem je spojeno 
mnoho výstav a stálých expozic. byl or-
ganizátorem několika mezinárodních vě-
deckých seminářů. stal se vyhledávaným 
odborníkem a průvodcem pro dokumenta-
risty a filmaře,neboť měl vstřícný a příjem-
ný projev. přednášel u nás i v zahraničí, 

kde dokonale využil své jazykové znalosti. 
stanislav burachovič byl členem západo-
české obce spisovatelů a stálým spolu-
pracovníkem chráněné krajinné oblasti 
slavkovský les. byl držitelem ceny města 
karlovy Vary. V roce 2002 byl zařazen 
do encyklopedie Who is who v České 
republice. 

stanislava burachoviče jsem znala 
od svých dětských let. potkávala jsem ho 
jako malá holka v naší ulici. Často krá-
čel s kytarou nebo knihami v ruce. Vždy 
byl komunikativní, nikdy neměl špatnou 
náladu. Vnímala jsem ho jako neodděli-
telnou součást našeho muzea. karlovarští 
občané o něm smýšleli stejně. Všeobecně 
platilo pravidlo: „Muzeum je burachovič 
a burachovič je muzeum“.  

podařilo se mu to, po čem asi touží 
každý vědecký pracovník nebo spisovatel. 
zanechat nesmazatelnou stopu. stani-
slav burachovič  odvedl pro náš region 
obrovský kus nezapomenutelné práce. 
jako člověk byl však obdivován i pro 
svoji moudrost. Měli jsme ho rádi a kar-
lovarským muzejníkům byl vždy vzorem 
a inspirací. zůstane v našich vzpomín-
kách jako „pan Muzeum“.

DoMInIka kožeŠníková

se oženil se studentkou germanistiky 
hanou procházkovou a v roce 1972 přešel 
na uvolněné místo archeologa do cheb-
ského muzea. V chebu získal nejen nový 
domov. Vybudoval zde nové archeologické 
pracoviště a depozitáře, navázal na vý-
zkum slovanského opevnění, který v roce 
1963 prováděl Antonín hejna, orientoval 
se na problematiku slovanského osídlení 
regionu, věnoval se systematickému vý-
zkumu ministeriálních hradů v české ob-
lasti historického chebska a v neposlední 
řadě i samostatného chebského hradu, 
k jehož detailnímu poznání významnou 
měrou přispěl. do roku 1980 zahrnovala 
sběrná oblast chebského muzea i okresy 
karlovy vary, sokolov a tachov. V roce 
1983 úspěšně obhájil rigorózní zkoušky 
na uk v oboru středověká archeologie. 
stavební práce v centru chebu jej přivedly 
k výzkumům hmotné kultury středověké-
ho osídlení a vývoji městské zástavby. 
díky nálezům středověkého skla se dostal 
k práci v  odborné skupině pro dějiny 
skla ČAs, kde aktivně působil i jako člen 
redakční rady sborníku Historické sklo. 
Výsledky svého bádání publikoval v desí-
tkách článků a pravidelně o nich referoval 
na odborných konferencích. jazyková vy-
bavenost byla pro pavla šebestu velkou 
výhodou stejně jako spokojené rodinné 
zázemí. jeho práce však nebyla omezena 
jen na archeologické výzkumy, podílel se 
i na řadě výstav věnovaných historii chebu 
a chebska, vč. realizace nových expo-
zic. byl organizátorem řady podnětných 
sympozií. V muzeu prožil opakované stě-
hování sbírek, jejich nové třídění, evidenci 
a obecně vše, co patří k povinnostem mu-
zejníka. V roce 2010 odešel do důchodu, 
ale s muzeem spolupracoval i v dalších 
letech. Věnoval se problematice arche-
ologického a historického poznání regionu 
a účastnil se i odborného života. jeho 
přáním bylo dokončit monografii o Vývoji 
Chebského hradu, kterou po několik let 
v soukromí připravoval. společně ji vydají 
zČM a Muzeum cheb. pavel šebesta pa-
třil ke kolegům, kteří byli díky své povaze 
vítáni na každém odborném i přátelském 
archeologickém jednání. 

FranTIŠek FrýDa

Pavel Šebesta

Ve věku neodžitých 78 let nečekaně 
zemřel dlouholetý pracovník chebského 
muzea phdr. pavel šebesta (5. prosince 
1943 – 17. prosince 2021). pocházel 
z početné, evangelicky zaměřené rodiny 
učitele Vladimíra šebesty ze středočeské 
sadské. rodina se v roce 1945 přestě-
hovala do kolína. pavel se od dětství za-
jímal o historii a po maturitě byl přijat na 
FF uk na nelehký studijní obor klínopis-
prehistorie, který úspěšně dokončil v roce 
1967. V té době však získat pracovní 
místo v klínopisném bádání bylo téměř 
nemožné, proto se jeho životním osudem 
stala prehistorie. nastoupil jako archeolog 
ve Východočeském muzeu v pardubicích, 
kde vedl své první výzkumy. V roce 1971 
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Zdeněk Freisleben 
slaví

Mgr. zdeňka Freislebena si vybavuji 
z  mnoha muzejních jednání, vernisá-
ží, operních i divadelních představení, 
konferencí i neformálních setkání. Černé 
oblečení, lehce punkový účes, úsměv 
a hluboký pohled do očí na uvítanou. 
krátké i delší rozhovory o tolika tématech, 
v pestrosti, ze které se vždy vynořují další 
a další otázky z muzejního prostředí, li-
teratury, výtvarného umění a současného 
českého designu.

když budu hledat spojující slova ve-
doucí k jeho osobě: zvídavost a neutu-
chající zájem, pozitivní přístup k řešení 
každodenních situací, vč. těch složitých, 
snaha neustrnout v jedné poloze zna-
lostí a vědění, naslouchání i nejmladší 
generaci. nějak mi ke zdeňkově povaze 
a činnostem nesedí roky, a tak namísto 
počítání, se pokusím více přiblížit a před-
stavit jeho profesní kariéru.

Ve svém vzdělávání vykročil dvěma 
odlišnými směry. nejprve absolvoval 
obor grafického designu na suš Václava 
hollara, kterému se dlouhé roky věnoval. 
zaujatý přesahy mezi literaturou, socio-
logií a výtvarným uměním začal z vlastní-
ho zájmu studovat na Fakultě sociálních 
věd uk. Vedle toho se zabývá koncepcí 
muzejnictví a jeho proměn v současnosti. 
Většina kolegů ho zná ve spojení s památ-
níkem národního písemnictví, kde působí 
od roku 2008 jako ředitel a který se pod 
jeho vedením výrazně proměnil. zasadil 
se o zařazení muzea mezi vědeckový-
zkumné instituce a realizoval výstavbu 
moderního centrálního depozitáře v li-
toměřicích, čímž nahradil nevyhovující 
pronajaté prostory. V letošním roce se 
pnp stěhuje do vlastní zrekonstruované 
budovy Muzea literatury v praze-buben-
či. pnp do správy převzal zámeček petr-
kov, ve kterém žil a tvořil bohuslav reynek 
se svou rodinou a z domu se ihned stalo 
živé česko-francouzské kulturní centrum.

V  pnp však zdeněk Freisleben 
pracuje mnohem déle. od roku 1996 vedl 
oddělení prezentace sbírky, po řadu let 

byl také tajemníkem soutěže Nejkrásnější 
české knihy roku. jako manažer tedy 
nasbíral praktické zkušenosti přímo „na 
bitevním poli“, mj. jako kurátor desítek 
výstav (např. dalibora chatrného „cosi 
jako kniha“, francouzského autora jan-
ladrou „písmo a znak“ nebo projektu 
„obrazy slov“). Autorsky a graficky se 
podílel také na katalozích a souvisejí-
cích prezentacích. ostatně tomu tak bylo 
i u výstavy „František skála a jiné práce“. 
nelze opomenout jeho práci v ČV IcoM 
či dlouholeté působení v redakční radě 
Věstníku AMG. 

Členové redakční rady Věstníku AMG 
v čele s hanou dvořákovou se zdeňka 
Freislebena zeptali.

Jak čerpáte elán a inspiraci?
snažím se být v kontaktu s lidmi z růz-
ných oborů. Mám rád kreativitu a sou-
časné umění.  

čím vám přijde práce obohacující nejen 
pro okolí nebo instituci, ale i pro vás?
Mám radost, když se podaří zvládnout 
projekty, které přinášejí nové podně-
ty. o tom nakonec vypovídá i rozsáhlá 
činnost pnp v rámci výstupů publikační 
činnosti a výstav. V neposlední řadě to je 
i nová výzva, kterou je petrkov.  

Je nějaký muzejní projekt, který vás 
v poslední době nadchl a přináší vám 
radost?
je to určitě právě zrekonstruovaná bu-
dova nového sídla pnp. památník se tak 
stává plnohodnotným místem pro literární 

muzeum, s expozicí a samotným provo-
zem, vč. badatelen. je to i určité završení 
dlouholetého společného úsilí. 

nebude se vám stýskat po Strahově, 
který je dlouhodobě spjatý s PnP?
zcela jistě bude. nakonec je to místo spo-
jené i s řadou pracovníků, kteří vytvářeli 
jeho sbírky a život, a pochopitelně má 
i své duchovní přesahy.

vaším koníčkem jsou adrenalinové 
sporty: Divoká voda, seakajaking, hory, 
parašutismus. Co jiného vás ještě baví?
je to pro mne „živá voda“. naplňuje mě 
to nejen zážitky sportovního charakte-
ru, ale dostávám se i do míst, která jsou 
výjimečná. A co mě ještě baví? no, přeci 
literatura a „moje“ muzeum. 

Rozhovor s PhDr. 
Helgou turkovou

profesní kariéra phdr. helgy turkové 
(*20. dubna 1942) je spjata s kni-
hovnou národního muzea (knM), kde 
pracovala (1967–2011) a kterou i ří-
dila (1990–2004). Věnovala se mnoha 
aktivitám spojeným s knihovnictvím, 
zabývala se problematikou zámeckých 
knihoven, podílela se na přípravě výstav, 
katalogů a publikační činnosti. Výrazně se 
zasloužila o ukotvení komise knihovníků 
muzeí a galerií, v letech 1991–2001 byla 
předsedkyní knihovnické komise AMG 
a do roku 2002 působila v Ústřední kni-
hovnické radě Čr. je členkou řady spolků 
(např. kk AMG, skIp, společnost ná-
rodního muzea – sekce Matice české, 
společnost pro výzkum 18. století, spolek 
českých bibliofilů, spolek praha-cáchy, 
panevropská unie Čech a Moravy, klub za 
starou prahu). V roce 2002 byla oceněna 
medailí zdeňka Václava tobolky a v roce 
2012 medailí jana Amose komenského.

Co pro vás znamená kniha?
kniha je středobodem mého života. zřej-
mě rozhodnutím sudiček, protože jsem se 
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narodila v klementinu, kde rodiče bydleli. 
kolem mého kočárku procházela na ná-
dvoří tehdy černovlasá znalkyně rukopisů 
dr. emma urbánková a říkala mamince: 
„Z ní bude filosofka!“

Jak vzpomínáte na své počátky v obo-
ru knihovnictví a v komisi knihovníků 
muzeí a galerií?
Mé profesní začátky ovlivnil systém 
umístěnek pro absolventy vysokých škol. 
jako „promovaná knihovnice“ jsem díky 
němu nemohla nastoupit do vyjednané-
ho místa v knM, kde jsem byla dvakrát 
na studijní praxi. okouzlilo mě ovzdu-
ší oddělení zámeckých knihoven, jeho 
skvělí pracovníci s devizou „jeden za 
všechny a všichni za jednoho“! do nM 
jsem nastoupila až v roce 1967 a stala 
se zástupkyní nezapomenutelné phdr. 
jitky šimákové (1933–2000). zastihla 
jsem ještě druhou etapu vytváření sítě 
zámeckých biblioték, jejichž milionové 
fondy se zpracovávaly a zpřístupňovaly 
badatelům. Fyzicky namáhavá práce, plná 
dobrodružných zážitků při služebních po-
bytech na hradech a zámcích v českých 
zemích, tvořila nejlepší léta mého života. 
díky ní jsem se také účastnila první po-
rady muzejních knihovníků v roce 1973 
v teplickém muzeu vedené ředitelem 
knM phdr. jaroslavem Vrchotkou, csc. 
(1926–2013). náležím tedy mezi po-
slední pamětníky založení oborové ko-
mise. 

Jaké jsou vaše vzpomínky na kni-
hovníky muzeí a galerií?
Měla jsem úžasné štěstí na spolupra-
covníky i na osobnosti u nás a v dostupné 
cizině. nejvíce mě ovlivnil vzácný člověk 
a polyhistor phdr. bohumír lifka (1900–
1987), iniciátor záchrany a tvůrce kon-
cepce zámeckých knihoven a ředitel 
knihovny a archivu náprstkova muzea. 
poznala jsem ho už jako studentka střední 
školy, když jsme si chtěly s kamarádkou 
šárkou přečíst knihu henryka sienkiewic-
ze Quo vadis, která byla z veřejných 
knihoven vyřazena pro náboženský 
obsah. bylo nám dovoleno, abychom 
si román četly prezenčně v původním 

interiéru náprstkova muzea, který dnes 
již neexistuje.

Můžete přiblížit období po roce 1989 
a hledání ukotvení knihovnické komise?  
od roku 1990 společenské změny ovlivni-
ly i muzejní a knihovnické organizace. 
do důchodu odcházel ředitel knM phdr. 
jaroslav Vrchotka, csc. a byl vypsán 
konkurz, který jsem vyhrála. do funkce 
ředitelky knM jsem byla jmenována dne 
2. dubna 1990. snažila jsem se převést 
největší muzejní knihovnu a druhou nej-
větší knihovnu s historickými fondy v Čes-
ké republice do nových poměrů. zahájili 
jsme modernizaci a dlouhodobý záměr 
automatizace. historické knihovny se 
nemohou vyhnout různým rekonstrukcím 
a stěhování fondů. jako nový depozitář 
jsme získali objekt bývalých kasáren v te-
rezíně, kam se přestěhovaly knižní celky 
ze zámku peruc a část fondů oddělení 
časopisů z tzv. místodržitelského zámeč-
ku v praze 7. 

se začátkem mého ředitelování byly 
spojeny i osudy „knihovnické komise“. 
V roce 1990 došlo k rozhodování o jejím 
dalším vývoji. ozvaly se radikální hlasy 
několika mladých muzejních knihovní-
ků, kteří žádali zrušení komise. při závě-
rečném hlasování na tradičním semináři 
v opočně v říjnu 1990 zvítězilo stanovis-
ko pokračovat v činnosti. V roce 1992 

byl přijat návrh na pokračování komise 
při knM. byla ustavena oborová komi-
se pracovníků muzeí a galerií, která po-
skytla organizační záštitu nad pořádáním 
každoročních seminářů. jejich program 
odrážel současné probíhající změny v kni-
hovnictví i v muzejnictví. V roce 1997 
se komise začlenila do AMG a toto roz-
hodnutí se ukázalo jako prozíravé. V jejím 
vedení jsem působila až do roku 2001. 
třetí předsedkyní v dějinách knihovnické 
komise byla v letech 2001–2010 phdr. 
jarmila okrouhlíková, ředitelka knihovny 
upM.

vím, že pečlivě monitorujete dění kolem 
knihoven muzeí a galerií i dnes. Co na 
něj říkáte?
při každé návštěvě kolegů si říkám s héra-
kleitem „panta rhei, vše se mění“! zjiš-
ťuji, že podmínky k jejich práci jsou pod-
statně jiné. počítače, internet, možnosti 
skenování, vše usnadňuje pracovní po-
vinnosti. knihovny mohou spolupracovat 
na budování souborných katalogů. Vý-
sledky své činnosti mají možnost publi-
kovat v krásných knihách. pamatuji se, jak 
bývalo téměř nemožné vydat k výstavám 
alespoň malý katalog.

Jaké perspektivy mají podle vašeho 
mínění knihovny muzeí a galerií?
současnou předsedkyní oborové ko-
mise je od roku 2010 phdr. štěpánka 
běhalová, ph.d., z Muzea jindřichohra-
decka. jsem oběma svým nástupkyním 
vděčná, že odborně zajistily pokračování 
této důležité instituce pro rozvoj. potvrzu-
jí to úspěšné semináře, v roce 2021 se 
konalo již 45. setkání v husitském muzeu 
v táboře. jsem přesvědčena, že perspek-
tivy jsou dobré. knihovny muzeí a gale-
rií mají vzácné knižní fondy a umělecké 
sbírky. 

při práci na výstavě k 400. výročí 
narození jana Amose komenského v roce 
1992, jsem se seznámila s jeho dílem Tra-
ditio lampadis (1657). jde o symbolické 
předávání pochodně a péče o studium 
moudrosti nástupcům. to samé můžeme 
s důvěrou svěřit svým pokračovatelům. 
Vivat, floreat, crescat!
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Jan Dolák
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V dubnu 2022 oslaví významné životní 
jubileum doc. phdr. jan dolák, ph.d., 
pedagog a muzeolog. celý jeho profesní 
život je spjatý s prací v muzeu, pro mu-
zeum nebo o muzeu. Ve své praxi začínal 
nejprve jako historik, poté byl vedoucím 
oddělení Muzea Vyškovska, dále ředi-
telem okresního muzea v jindřichově 
hradci a náměstkem ředitele Muzea vý-
chodních Čech v hradci králové. 

během svého akademického pů-
sobení se nejdříve zaměřil na studium 
historie na tehdejší FF Mu a pokračoval 

zde na specializačním studiu muzeologie. 
posléze se stal externím pedagogem 
na Ústavu archeologie a muzeologie 
a vzápětí vedoucím unesco chair of 
Muselogy and World heritage tamtéž. 
od roku 2012 je jeho odborná činnost 
spjata se zahraničním, a to s univerzi-
tou komenského v bratislavě, kde pů-
sobí jako docent na katedře etnologie 
a muzeologie. 

pozoruhodná je jeho publikační 
činnost, např. Muzeum a prezentace 
(2015), Teoretická podstata muze-
ologie (2019), Muzea pěti kontinentů 
(2020). přednáší na témata „sbírkot-
vorná činnost“, „organizace a řízení 
muzeí“, „Muzejní management a mar-
keting“, „dějiny českého muzejnictví“, 

„prezentační činnost“, „kulturní a pří-
rodní dědictví“ či „problematika menšin“. 
Aktivně působí jako spoluřešitel gran-
tových projektů, zpracovatel odborných 
posudků a oponent dlouhodobých kon-
cepcí rozvoje pro kraje Vysočina a jiho-
moravský kraj. byl lektorem školy muzejní 
propedeutiky a do roku 2022 předsedou 
Muzeologické komise AMG. je členem 
mezinárodní komise a předsednictva 
IcoFoM, členem poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost tMb i dalších. 

jan dolák se narodil 22. dubna 1962 
ve Vyškově a spolu se svojí ženou Vlastou 
mají dva syny. na tomto místě mi ne-
zbývá než popřát oslavenci do příštích let 
mnoho zdraví a pracovního elánu.

PeTr nekuža

z ČInnostI AMG

únorové jednání 
v Plzni 
DaGMar vILeTová
MuzeuM j. V. sládkA A Městské 
MuzeuM zbIroh

dne 28. února 2022 se v přednáškovém 
sále západočeského muzea v plzni usku-
tečnilo setkání plzeňské krajské sekce 
AMG. jednání zahájila předsedkyně 
Mgr. dagmar Viletová, která přivítala 
přítomné a představila i tomáše karla, 
nového zástupce Muzea josefa hyláka 
v radnicích. hlavním důvodem zase-
dání byla volba nového předsedy sekce, 
která proběhla hned v úvodu. přítomní 
jednohlasně zvolili navrženého kandidáta, 
jímž se pro nadcházející tříleté období stal 
ředitel Městského muzea horažďovice  
phdr. zdeněk polanský. V rámci setkání 
jako již obvykle seznámila phdr. jana hut-
níková, I. místopředsedkyně AMG a ředi-
telka Muzea Českého lesa v tachově, 
s nejnovějšími plány a aktuální činností 
exekutivy AMG. podala také bližší zprávu 

o podniknutých změnách k lepší komu-
nikaci uvnitř AMG, mj.  i díky novému 
znění stanov. upozornila na výměnu 
členských průkazů AMG od 1. dubna 
2022 a vyzvala, aby členové sekce využí-
vali všech možností průběžně informovat 
o svých aktivitách na webu AMG. zú-
častnění se dále dozvěděli o chystaném 
semináři v brně zaměřeném na přípravu 
nové definice muzeí a o tematických čís-
lech Věstníku AMG, všechny opět zajíma-
la i otázka digitalizace a evidence sbírek 
z pohledu Mk Čr. poté proběhla disku-
ze týkající se postavení muzeí ve vzdě-
lávacím procesu. jelikož se mají změny 
rVp dotknout i neformálního vzdělávání 
v muzeích a galeriích, zpracovala AMG 
stanovisko k dané problematice. phdr. 
jana hutníková zastupuje AMG v mezire-
sortní pracovní skupině Mk Čr a MšMt 
Čr a také v koalici koMpAs. závěrem 
informoval Mgr. jiří Fák o změnách ve ve-
dení Muzea a galerie severního plzeňska 
v Mariánské týnici. novým ředitelem se 
stal Mgr. pavel kodera, ph.d., phdr. Irena 
bukačová zůstává jeho zástupkyní a stane 
se vedoucí centra baroka. V následující 

debatě se členové sekce zabývali regi-
onálními otázkami, plány plzeňského 
kraje v oblasti kultury a vyměňováním 
profesních poznatků.

Setkání na 
vysočině
JaroSLav MarTínek
MuzeuM VysoČIny třebíČ

zasedání krajské sekce kraje Vysočina 
AMG se uskutečnilo v centru tradiční li-
dové kultury v třebíči dne 23. února 2022. 
jednání bylo svoláno na základě usnesení 
13. sněmu AMG za účelem volby nového 
předsedy či předsedkyně. V úvodu setkání 
podal úřadující předseda Ing. jaroslav 
Martínek informace z valné hromady AMG 
v brně, které se konalo v listopadu 2021. 
dále seznámil s činností sekce v uply-
nulém období, kde vyzdvihl úspěšnou 
podporu AMG Městskému muzeu 
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chotěboř. poté se konala volba v souladu 
se stanovami AMG. jedinou navrženou 
kandidátkou se stala Mgr. Irena troneč-
ková, ředitelka Muzea Velké Meziříčí. ta 
byla zvolena celkem 13 hlasy. V následné 
bohaté diskuzi si přítomní vzájemně pře-
dali zkušenosti z muzejní činnosti. Všichni 
se shodli, že v této složité době není dobré 
uzavírat se do sebe, je potřeba komuniko- 
vat a spolupracovat s ostatními a setkávat 
se. na závěr byla nově zvolená předsed-
kyně požádána o svolání příštího jednání 
nejlépe v termínu po zasedání senátu 
AMG. bylo dohodnuto, že sekce se na-
příště sejde v Muzeu Velké Meziříčí.

Jednání ve 
Františkových 
lázních
JaroMír BarToŠ
Městské MuzeuM A GAlerIe 
MArIánské lázně

V Městském muzeu ve Františkových 
lázních se dne 6. února 2022 sešla kar- 
lovarská krajská sekce AMG. jednání 
se zúčastnili 4 řádní členové (instituce) 
z celkového počtu 7. Mgr. Ing. jaromír 
bartoš společně s Mgr. štěpánem od-
strčilem informovali o závěrech 13. sně-
mu AMG a nutnosti provést volbu nového 
předsedy. navržen jako kandidát a zvolen 

3 hlasy byl stávající předseda sekce Mgr. 
Ing. jaromír bartoš. následně proběhla 
diskuze nad stavem inventarizací jednot-
livých členských muzeí a uskutečněné 
kontrole v Muzeu karlovy Vary, p.  o. 
karlovarského kraje, ze strany zřizova-
tele. projednány byly i podhodnocené 
investice do stávajících muzejních budov 
a depozitářů. Ing. Michal rund hovořil 
o snahách instituce paměti národa o za-
brání prostor sokolovského zámku pro 
své potřeby. Mgr. dominika kožešníkova 
podala zprávu o stavu připravovaného 
zápisu sbírek města loket (ve správě 
hradu loket, o. p. s.) do ces. jednání 
se týkalo i sW programů určených 
k evidenci sbírkových předmětů a potře-
by vzájemné výměny dat a zkušeností. 
Výsledkem bude setkání zaměstnanců 
muzejních institucí v kraji, pracujících se 
systémem demus10, které se uskuteční 
dne 22. března 2022 v mariánskolázeň-
ském muzeu.

Muzeologové 
zasedali v brně
váCLav ruTar
národní technIcké MuzeuM

plenární zasedání Muzeologické komise 
AMG se uskutečnilo dne 7. března 2022 
v  technickém muzeu v  brně v  rámci 

odborného semináře „nová definice mu-
zea aneb její klady a zápory“. program 
setkání měl pouze dva body, členové 
komise měli totiž možnost diskutovat 
o přestávkách a de facto tak probíhala 
i výměna názorů v závěrech jednotlivých 
bloků. 

po zahájení zasedání předseda ko-
mise doc. phdr. jan dolák, ph.d., infor-
moval o činnosti a změnách v členské 
základně v uplynulém období. se Stra-
tegickými cíly AMG na léta 2022–2024 
seznámila přítomné I. místopředsedkyně 
AMG phdr. jana hutníková. Vedle kon-
cepční činnosti byly podány informace 
o směrech propagace a popularizace mu-
zejnictví a muzeologie. došlo též k disku-
zi o práci v oblasti legislativy, především 
pak k zákonu o muzeích a novelizaci již 
platných předpisů. 

druhým bodem zasedání byla vol-
ba nového výboru Muzeologické komi-
se AMG. na období 2022–2024 byl 
předsedou zvolen Mgr. Václav rutar, 
I. místopředsedou doc. phdr. jan dolák, 
ph.d., II. místopředsedou phdr. pavel 
douša, ph.d., a členy doc. Mgr. otakar 
kirsch, ph.d., a Mgr. josef Večeřa. Výbor 
by se měl scházet nejméně 2x ročně. ne-
bude-li možná osobní schůzka, proběhnou 
jednání online. plenární zasedání se bude 
konat v první čtvrtině roku 2023, setkání 
členů je též předpokládáno v souvislosti 
s generální konferencí IcoM v praze. 
program budoucí činnosti Muzeologické 
komise AMG bude představen po úvodním 
jednání výboru a diskuzi se členy. 

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2022 

na základě Vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webu AMG. Informace 
v něm slouží nejen k propagaci Vaší instituce, ale mají zároveň motivovat k návštěvě Vašeho města či regionu.

Formulář Podklady pro databázi muzeí a galerií v ČR spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na http://
www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, resp. PouZe výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně 
během celého roku 2022 na e-mail: adres@cz-museums.cz.   
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bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky
Současnost tradice  30. 1. – 22. 5. 2022
Městské muzeum bechyně
veteš? To se pleteš!  25. 3. – 4. 6. 2022
H. Johnová: První dáma české keramiky 10. 6. – 11. 9. 2022

benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Joachim Barrande: To jest, co jsem viděl 1. 3. – 8. 5. 2022
Benešov: The best of 19. 5. – 6. 11. 2022
Muzeum umění a designu benešov
Salon výtvarníků Benešovska 24. 2. – 24. 4. 2022
Ivan Kafka: Zmámeni mámením 15. 5. – 18. 9. 2022

beroun
Muzeum Českého krasu
Krajinou Krasu 24. 2. – 8. 5. 2022

blansko
Muzeum blanenska
Nová stálá expozice: Obrazy z Moravského  
Švýcarska od 24. 2. 2022
Fenomén Favorit 3. 3. – 5. 6. 2022
Lucemburské opráski 28. 4. – 31. 10. 2022
víno 26. 5. – 31. 10. 2022
Josef mánes 17. 6. – 31. 10. 2022

blatná
Městské muzeum blatná
muzeum slaví 100! 3. 6. – 28. 8. 2022
Infocentrum Blatná, třída J. P. koubka 4

matouš vondrák: obrazy 10. 5. – 26. 6. 2022
blovice

Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Naše paní Božena Němcová II 20. 1. – 30. 4. 2022
Z krejčovských dílen a salónů 10. 2. – 15. 5. 2022

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Pojďme si hrát 23. 9. 2021 – 18. 4. 2022
Řekni synagoga 23. 9. 2021 – 18. 4. 2022

brno
Moravská galerie v brně
Jurkovičova vila
Josef Bolf 8. 5. 2022 – 26. 3. 2023
Místodržitelský palác
Civilizovaná žena: Ideál i paradox prvorepublikové  
vizuální kultury 8. 10. 2021 – 10. 7. 2022
Pražákův palác
Rafani S21e6: Triglav 6. 5. – 28. 8. 2022
uměleckoprůmyslové muzeum
Nová stálá expozice: Art Design Fashion od 26. 11. 2021
Jiří Pelcl design 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Lucie Koldová: Lightness 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Suiseki: Umění hledat kouzlo  
kamenů 17. 12. 2021 – 1. 5. 2022
Dietrichsteinský palác
Keltové, hvězdy a Brno 10. 11. 2021 – 3. 7. 2022
Stříbrná a zlatá vysočina 1. 12. 2021 – 4. 9. 2022

Pavilon anthropos
Óóó, Indiáni! 18. 6. 2021 – 17. 7. 2022
Muzeum brněnska
vila Löw-Beer v Brně
obrázky z balkánského bojiště 3. 12. 2021 – 22. 5. 2022
Muzeum města brna
Nová stálá expozice: Rakouská Morava: Výtvarné umění 
16.–19. století v Brně od 24. 2. 2022
Hračky na Hradě 25. 11. 2021 – 22. 5. 2022
Poklady špilberské zbrojnice 17. 3. – 31. 12. 2022
ondřej Svoboda: Sochy 1. 4. – říjen 2022
výročí 200 let od uvěznění Sylvia Pellica  
a Pieroa maroncelliho na Špilberku a 100 let  
od Italské pouti do Brna 21. 5. – 31. 12. 2022
Špilberk plný angličáků 1. 6. – 30. 9. 2022
Šedesát: Sólo pro stále mladou  
dámu 23. 6. – 31. 12. 2022
vila Tugendhat
Re.SToRATIoN. 2010. 2012 8. 2. – 22. 5. 2022
Muzeum romské kultury
otisk cest: Fotografie  
Claude a marie-José Carret 7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
30 let muzea ve fotografiích 7. 4. – 31. 12. 2022
technické muzeum v brně
Stroje Leonarda da vinci 8. 3. – 31. 12. 2022
doba (před)covidová 15. 3. – 15. 5. 2022
Zlaté řemeslo 24. 5. – 18. 9. 2022

brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna
15 let muzea 13. 6. 2022 – 26. 3. 2023

bruntál
Muzeum v bruntále
Zámek Bruntál
modrá je dobrá 14. 3. – 26. 6. 2022
Fenomén cyklistika 6. 5. – 28. 8. 2022

bučovice
Muzeum bučovice
ochrana přírody a krajiny v ČR 1. 3. – 22. 5. 2022
Za středověkem do muzea 8. 6. – 30. 10. 2022

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Bitva u Chotusic 1. 4. – 30. 9. 2022
Galerie
osobnosti Čáslavska: Co se do kalendáře vešlo  
i nevešlo 8. 4. – 31. 10. 2022
výstavní síň
Život a doba spisovatele Karla Čapka 5. 4. – 1. 5. 2022
Jaromír Šofr: obrazy 7. 5. – 5. 6. 2022
Klobouky a jiné… 14. 6. – 31. 7. 2022
národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 1. 4. – 31. 10. 2022
Klukovský sen: vojáci v krajině 1. 4. – 31. 10. 2022

Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Z řezbářského díla Ladislava Štemberka 9. 4. – 8. 5. 2022
malý salón 2022 21. 5. – 19. 6. 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
vladimír Štěpánský: 8 × 10 inch aneb otisky  
z negativů  3. 3. – 29. 5. 2022
Lucrezia Škaloudová: Země ze mě  3. 3. – 12. 6. 2022
Chalupy herců, muzikantů a zpěváků na Českolipsku  
a jeho širokém okolí  3. 3. – 31. 7. 2022
Konvergence: vyvřeliny a naplaveniny 2. 4. – 13. 11. 2022
Komenský v Komiksu 1. 6. – 30. 9. 2022
miroslav Pangrác / Jana Heřmanová / milan Pokorný /  
/ daniel váchal: obrazy a plastiky 17. 6. – 18. 9. 2022

Česká třebová
Městské muzeum Česká třebová
max Švabinský a Rudolf vejrych 31. 3. – 29. 5. 2022
Letní interaktivní výstava pro celou  
rodinu 16. 6. – 31. 8. 2022

České budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Luboš Plný 21. 1. – 24. 4. 2022
veronika Holcová 21. 1. – 24. 4. 2022
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona 13. 5. – 25. 9. 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
Hodiny a hodinky ze sbírek  
Petra Hadravy 13. 5. 2022 – 5. 2. 2023
osobnosti Novohradska 23. 6. – 30. 10. 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 krumlov
Regionální muzeum v Českém krumlově
240 let ZUŠ Český Krumlov 22. 2. – 22. 5. 2022

Český těšín
Muzeum těšínska
historická budova Muzea Těšínska
Říční krajina Těšínska a její proměny  4. 2. – 28. 8. 2022

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Gabriela Chalupová: obrazy tečkovanou  
technikou 19. 4. – 3. 7. 2022
Tvorba žáků ZUŠ dačice 1. 5. – 29. 5. 2022
expedice středověk 5. 6. – 31. 8. 2022
Galerijní chodba na Starém zámku, krajířova 27/I

Bohuslava Beránková: malby a olejomalby  6. 2. – 6. 5. 2022
Jan Prokopius: Fotografie 15. 5. – 5. 8. 2022

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Ignác Arnož: Podmokelský misionář  
v Africe  9. 2. – 15. 5. 2022
martin Feri: verifikace poníkova prizmatu 23. 2. – 31. 5. 2022

Dobrovice
Dobrovická muzea
Společenský život hmyzu 15. 2. – 17. 6. 2022
výstava ZUŠ mladá Boleslav,  
pobočka dobrovice 9. 6. – 31. 7. 2022

Doksy
Památník karla Hynka Máchy
Tomáš Cidlina / Pavel Kraus: domov /  
/ Heimat 3. 5. – 18. 9. 2022

Domažlice
Muzeum chodska v Domažlicích
Japonsko / Jižní Korea 18. 3. – 31. 5. 2022

Dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad labem
včelařská výstava 29. 4. – 5. 6. 2022
Turismus na Královédvorsku 24. 6. – 31. 8. 2022
Stará radnice, náměstí T. G. Masaryka 1

modrotisk 22. 4. – 5. 6. 2022
marie Klust 15. 6. – 14. 8. 2022

Františkovy lázně
Městské muzeum Františkovy lázně
Anna Božena Kuchtová: organismus 8. 1. – 11. 6. 2022

Frýdek-Místek
Muzeum beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
Pomníky známé i neznámé 11. 3. – 1. 5. 2022
Po stopách brouka Pytlíka aneb Hmyzí  
postavičky  7. 4. – 12. 6. 2022
ondřeje Sekory očima entomologa
modely automobilů, které změnily svět 28. 4. – 5. 6. 2022

Havlíčkův brod
Muzeum vysočiny Havlíčkův brod
Kamenolom Pohled a jeho nerostné  
bohatství 14. 1. – 2. 5. 2022
václav Tajovský / Bohumír Špaček:  
obrazy a fotografie 26. 3. – 15. 5. 2022
dějiny havlíčkobrodské nemocnice 27. 5. – 18. 9. 2022

Hlinsko v Čechách
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina
výstava prací výtvarného oboru  
ZUŠ Hlinsko 17. 5. – 19. 6. 2022
Památková rezervace betlém
velikonoce na Betlémě 1. 4. – 1. 5. 2022   

Hluboká nad vltavou
Alšova jihočeská galerie
marek Číhal: Imperiál 6. 3. – 5. 6. 2022
margita Titlová Ylovsky 6. 3. – 5. 6. 2022
Jakub Janovský: Betonová zahrada 6. 3. – 5. 6. 2022
meN: výstava sbírky Roberta Runtáka 22. 5. – 2. 10. 2022
Senzační realismus: Theodor Pištěk a jeho američtí  
a evropští souputníci 26. 6. 2022 – 1. 1. 2023
národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Starokladrubský kůň: Historie dvorního hřebčína  
Kladruby nad Labem 31. 1. – 1. 5. 2022
mirko Hanák: Český malíř, grafik a ilustrátor  
přírody 1. 4. – 20. 7. 2022
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Papírové vzpomínky aneb myslivost v historických  
dokumentech 1. 4. – 20. 7. 2022

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Člověk a včely 7. 3. – 12. 6. 2022

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Březen ve znamení knihy 2. 3. – 18. 4. 2022
Augustin Rodin na Slovácku 6. 5. – 21. 8. 2022
Sál evropa
100 let českého tarotu 1. 4. – 18. 9. 2022

Hodonín u kunštátu
Památník holokaustu Romů a Sintů na Moravě
Lidická tragédie 1. 4. – 31. 10. 2022

Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Nová stálá expozice: Myslí a kamenem: Expozice minerálů, 
hornictví, zlata a perel od 23. 4. 2022

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
František Šafránek a jeho hořická kronika 7. 4. – 31. 8. 2022
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního 
sochařství pod širým nebem – vrch Gotthard
Nepatrnost 27. 3. – 4. 5. 2022
Paralely 13. 5. – 28. 8. 2022

Hradec králové
Muzeum východních Čech v Hradci králové
Nová stálá expozice: Cesty města od 3. 12. 2021
měnící se svět: Poslední lovci a první zemědělci (nejen)  
ve východních Čechách červen 2022 – listopad 2023
Spoušť plná života: Příroda míst narušených  
člověkem 18. 3. – 18. 9. 2022
Ke kořenům: Ukrajina krojů a tradic 24. 3. – 29. 5. 2022
mistři svého řemesla 25. 3. – 26. 6. 2022
marek Zákostelecký: L+ 1. 4. – 28. 8. 2022

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
výstava děl hustopečských škol 3. 4. – 24. 4. 2022

cheb
Muzeum cheb 
expoziční budova
Hory oheň plivající aneb Sopky  
našeho kraje 21. 1. – 29. 5. 2022

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
volynští Čechové 23. 4. – 25. 6. 2022
kostel sv. kateřiny

evy z eFY: Fotoamatéři z erlangenu 18. 6. – 24. 9. 2022
radnice
Retrogaming 10. 3. – 12. 6. 2022
výstava faksimile darovací listiny Bedřicha z Chomutova  
z roku 1252 k 770. výročí listiny 29. 3. – 22. 5. 2022
Portrétní miniautry 26. 6. – 26. 9. 2022

chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Spejblova ceSTovka 15. 1. 2021 – 9. 5. 2022
Cesta za světlem: Luminiscenční loutky  
divadla Blackwits 21. 3. 2022 – 8. 1. 2023

Regionální muzeum v chrudimi
600+1 rok od tažení Jana Žižky východními  
Čechami 12. 3. – 29. 5. 2022
Tajemství půdy: Poznejte výjimečné nálezy z českých  
a moravských synagog 8. 4. – 30. 6. 2022
130 let Průmyslového musea pro východní  
Čechy 5. 5. – 4. 9. 2022
Stroj času 16. 6. – 14. 8. 2022

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Jiřina Žertová 90 18. 1. – 15. 5. 2022
dana Zámečníková: Země v oblacích 11. 2. – 29. 5. 2022
vzorkařky jablonecké bižuterie: Stanislava Čechová /  
/ Zdena Hájková / vlasta Koldovská /  
/ marcela Kourková 15. 2. – 26. 6. 2022
Jiří Pačinek 50 17. 5. – 18. 9. 2022
vesmír: Současné studiové sklo a šperk 20. 5. – 11. 9. 2022
miluše & René Roubíčkovi:  
Jen my dva 10. 6. – 30. 10. 2022
evropský stůl: Nápojové sklo symbolizující  
členské země eU 16. 6. – 4. 12. 2022
Anička Škarda: vIP bižuterie 28. 6. – 23. 10. 2022

Jáchymov
královská mincovna v Jáchymově
Cesty české vědy 2. 4. – 10. 7. 2022

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Nová stálá expozice: Příroda a lidé  
na Jesenicku  od 24. 3. 2022
miroslav mottl: obrazy 28. 4. – 5. 6. 2022

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Zlaté české ručičky 2. 2. – 4. 9. 2022
Chlapi od milířů: Uhlířství v Jeseníkách  
i obecně 6. 4. – 19. 6. 2022

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Tisíc vůní: Květinová zátiší ve sbírce  
muzea 22. 4. – 5. 6. 2022
Petr Heber 29. 4. – 5. 6. 2022
Plechové hračky 10. 6. – 18. 9. 2022
Bohové a hrdinové z konce doby bronzové  
na Jičínsku 17. 6. – 23. 10. 2022

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Pavel matyska / martin Skalický / michal Šmeral:  
Asi vítr 9. 3. – 24. 4. 2022
markéta váradiová / Iva Kolorenčová 11. 5. – 18. 9. 2022
Muzeum vysočiny Jihlava
Pavel Bezděčka 70: Nepřekonatelný  
neklid 6. 4. – 30. 6. 2022
Josef Bubeník: omnia crystallographica 8. 4. – 30. 6. 2022
milan Skořepa: Fotografie a fotografiky 20. 4. – 12. 6. 2022
Nezkrotná Afrika 14. 6. – 31. 7. 2022

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Kreativní střední Čechy: Je to umění,  
je to filozofie 16. 3. – 24. 4. 2022
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Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Zdeněk Punda: Černá půl, půl bílá 2. 4. – 29. 5. 2022
J. Hradec sobě! 9. 6. – 2. 10. 2022
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Šerka, šáší, měchura, to je naše kultura 1. 4. – 6. 1. 2023
Jan Amos Komenský ve sbírkách muzea 1. 4. – 30. 6. 2022
Horní náměstí, místo paměti 5. 5. 2022 – 6. 1. 2023

kačina u kutné Hory
národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
Zázračné divadlo barokního  
světa 16. 8. 2021 – 5. 5. 2025
Čižba: Umění jemné a líbezné 25. 3. – 31. 12. 2022
Zámecká divadla rodiny  
Waldstein-Wartenbergů 1. 9. 2021 – 1. 1. 2023

kadaň
Městské muzeum v kadani
Loutky divadla Lampion 18. 2. – 24. 4. 2022
Kadaň 1742: omyl mistra voltaira 18. 6. – 30. 10. 2022
Bašta, Sokolovská 553, kadaň

Švédské šance: Třicetiletá válka  
v Krušných horách 3. 6. – 28. 9. 2022

kamenický Šenov
Sklářské muzeum kamenický Šenov
Ze šenovských chalup do světových  
paláců 2. 4. – 30. 11. 2022

karlovy vary
Muzeum karlovy vary 
expoziční budova
Červeně barvené sklo 15. 3. – 31. 5. 2022
obnovená krása: Restaurované sbírky  
muzea 16. 3. – 12. 6. 2022

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
Lidičky pohleďte, mistry díla pochvalte 21. 1. – 1. 5. 2022
Za ptáky: Ke krmítku a do kladenského  
okolí 11. 2. – 1. 5. 2022
13 km objevů 20. 5. – 28. 8. 2022

klatovy
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v klatovech
muži zvláštní skupiny d 24. 2. – 29. 5. 2022
mezi Prahou a Káhirou 24. 2. – 29. 5. 2022
Ze sbírek klatovského muzea k dějinám  
starověkého egypta 24. 2. – 29. 5. 2022
Sportovci ve fotografii 16. 6. – 25. 9. 2022
Historie sportu v Klatovech 16. 6. – 25. 9. 2022

klenová
Galerie klatovy/klenová
Jiří Procházka / eulalie Polne:  
Bin kurz weg  3. 4. – 19. 6. 2022
Jan Hendrych: 85  3. 4. – 10. 7. 2022
Cesta 2022  3. 4. – 12. 6. 2022

kolín
Regionální muzeum v kolíně
veigertovský dům
Zapomenutá vůně střelného  
prachu 18. 11. 2021 – 29. 5. 2022

králíky
Městské muzeum králíky
martin došek: Koláže 11. 3. – 30. 4. 2022

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
eva Hašková: výběr z grafického díla 30. 3. – 1. 5. 2022
70 let muzea 3. 5. – 19. 6. 2022
Umělecká beseda 29. 6. – 4. 9. 2022

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Jarní a velikonoční tradice 17. 3. – 2022

králíky
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub 
k-S 14 „u cihelny“ 
Památník obětem internace králíky
Nová stálá expozice Památník obětem internace  
Králíky od 2. 4. 2022

kravaře u České lípy
vísecká rychta
expozice lidového bydlení
Česká paní česky vaří, přitom dobře  
hospodaří 2. 4. – 30. 10. 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
3R 14. 5. – 18. 9. 2022
Zachraň jídlo! 10. 6. – 13. 11. 2022

kutná Hora
Galerie Středočeského kraje
Zdena Šafka: variace na lesní  
strunu 20. 2. – 29. 5. 2022
Jaroslav Bejvl: … za Karlínským  
viaduktem 20. 2. – 29. 5. 2022
Julie Kopová: Hybrid landscapes 20. 2. – 29. 5. 2022
Richard Loskot / vítězslav Plavec:  
Pohled do prázdnoty 20. 2. – 29. 5. 2022
Luděk Filipský: Intimní nezměrnost 20. 3. – 5. 6. 2022
Adéla matasová: metasystémy 20. 3. – 5. 6. 2022

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Plané rostliny 25. 4. – 28. 8. 2022

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Filip Pošivač: Až po uši v mechu 5. 2. – 30. 4. 2022
kulturní centrum Lart, nádražní 335

GdvK UmPRUm: Návrhy nového vizuálního stylu  
muzea 25. 3. – 30. 4. 2022

lány
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
Jezdíš jako Širón: Automobilové závody  
na masarykově okruhu (1930–1949) 6. 3. – 28. 8. 2022

lešná
Zámek a park lešná u valašského Meziříčí
Bankovky z celého světa 9. 4. – 31. 10. 2022
Až přiletí čáp 3. 5. – 30. 10. 2022



k
a

le
n

d
á

r
iu

m
 v

ýs
ta

v
 

36

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
Skaut Letohrad 23. 4. – 17. 9. 2022
Zámek Letohrad

malá hospodyňka a m. d. Rettigová 7. 4. – 15. 5. 2022
výstava dortů 23. 4. – 23. 4. 2022
SevA 25. 6. – 3. 9. 2022

lidice
Památník lidice
děti, škola a válka 1. 2. – 31. 5. 2022
Lidická galerie
Jitka Petřeková: odkaz holocaustu 11. 2. – 30. 4. 2022
Hrdinové: Příběhy odvahy a zrady v obrazech  
akad. mal. Zdenky Landové 11. 2. – 30. 4. 2022

litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění v litoměřicích
Slavíme 70. (Prů)let sbírkotvornou  
činností 25. 2. – 22. 5. 2022

litomyšl
Regionální muzeum v litomyšli
od košilky k rubáši aneb Narození a smrt  
v české lidové kultuře 29. 1. – 15. 5. 2022
mincovní poklad z vysoké 30. 4. – 15. 5. 2022
Už vyšlo Ábíčko? Časopisy pro děti a mládež  
od počátků po rozpad Československa 29. 5. – 18. 9. 2022
Současná dětská ilustrace 29. 5. – 4. 9. 2022
Portmoneum – Muzeum Josefa váchala
Recyklace: oldřich Hamera 26. 3. – 29. 5. 2022
Portmoneana / váchaliana 10. 6. – 11. 9. 2022

litovel
Muzeum litovel
Když jsem já sloužil to první léto… 9. 3. – 29. 5. 2022
Stavebnice SevA 8. 6. – 23. 10. 2022

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Když muzeum voní perníkem 13. 3. – 26. 6. 2022
Josef Kobrle: varhanářská tradice  
v Lomnici nad Popelkou 1. 5. – 26. 6. 2022

loštice
Památník Adolfa kašpara
Liška Bystrouška: Kresby  
Stanislava Lolka 16. 2. – 1. 5. 2022
malíř František Havelka (1817–1882) 4. 5. – 22. 6. 2022

louny
Galerie benedikta Rejta v lounech
voda 23. 3. – 11. 9. 2022
Oblastní muzeum v lounech
velikonoce na dobových pohlednicích 8. 3. – 24. 4. 2022

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

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Na skok za zvířaty 29. 3. – 24. 4. 2022
obojživelníci ve svém živlu 14. 4. – 15. 5. 2022
Josef Lír (1881–1971): malíř veselé mysli  
a smutného srdce 22. 4. – 22. 5. 2022

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

Mladá boleslav
kultura města Mladá boleslav
Městský palác Templ
Srdcem každý den 8. 3. – 14. 5. 2022
Paličkovaná krajka 23. 3. – 23. 4. 2022

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

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
v rukou restaurátora 28. 4. – 10. 7. 2022

napajedla
Muzeum napajedla
Robert Buček: Blaho, byt 24. 2. – 8. 5. 2022
od vrhané k házené: 100+2 let házené  
v Napajedlích 12. 5. – 12. 6. 2022
Absolventská výstava ZUŠ R. Firkušného  
Napajedla 16. 6. – 26. 6. 2022
Antonín Kratochvíl: Fotografie 30. 6. – 14. 9. 2022
Masarykovo náměstí

Radovánek: 50 let dětského folklorního  
souboru červen – září 2022

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Zvířata na pranýři 3. 3. – 24. 4. 2022
Panenky nestárnou 28. 4. – 19. 6. 2022
Sběratelský svět: Kinder 23. 6. – 11. 9. 2023

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
Ilja Bílek 26. 2. – 22. 5. 2022
Řemeslo a umění ve skle  
Nový Bor 2022 18. 6. – 2. 10. 2022

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Krajina oderské nivy: 30 let  
CHKo Poodří 22. 10. 2021 – 1. 5. 2022

Olomouc
vlastivědné muzeum v Olomouci
Roman Kubík: otisky a (ne)znamení 11. 3. – 15. 5. 2022

Opava
Slezské zemské muzeum
Sady u muzea

osobnosti na jedničku 27. 7. 2021 – 1. 5. 2022
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 SZm ve světle doby 
římské a stěhování národů ve Slezsku 1. 3. – 30. 12. 2022
můj svět 3. 3. – 1. 5. 2022
Zapomenuté obrazy: Sbírka umění bývalého muzea  
revolučních bojů a osvobození v ostravě 3. 5. – 26. 6. 2022
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Památník Petra Bezruče
Pravěký svět aneb ve stopách  
Zdeňka Buriana 25. 2. – 31. 12. 2022

Ostrava
národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů
Genetické zdroje: Klíč k zemědělské  
rozmanitosti 1. 4. 2022 – 31. 8. 2022
Zemědělství 4.0 5. 4. 2022 – 30. 4. 2023
Ostravské muzeum
Retrosbírky 25. 1. – 8. 5. 2022
marek Nenutil: once Upon a Time No. 2 /  
/ Kdysi dávno 2. 2. – 1. 5. 2022

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
martin Chochel: Jen tak si sednout  
a trochu vydechnout 1. 4. – 31. 7. 2022

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Na Betlémě: Bohumír Komínek /  
/ miroslava Zychová 16. 3. – 19. 6. 2022
Dům u Jonáše
Jakub Lipavský / Petr Stibral / matěj Lipavský:  
RAW 16. 2. – 24. 4. 2022
Zdeněk daněk: Zelené obrazy 16. 2. – 24. 4. 2022
východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: Peníze si do hrobu  
nevezmeš od 14. 12. 2021
Radek Kalhous: Nížina 29. 4. 2021 – 25. 4. 2022
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák: Návrhy  
a kresby sklářských výtvarníků  
ve stálé expozici S.K.L.e.m. 18. 6. 2021 – 29. 1. 2023
Přivedli svět domů: Binko – Gočár 26. 4. – 31. 8. 2022
Luděk vojtěchovský: ohlédnutí 6. 5. 2022 – 23. 4. 2023
Jiřina Žertová: Stopy 3. 6. – 2. 10. 2022
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 10. 6. – 30. 10. 2022

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
o píseckých šicech aneb c. k. Privilegovaný ostrostřelecký 
sbor v Písku 1. 3. – 1. 5. 2022
Zaniklý svět na fotografiích  
enrique Stanko vráze 1. 3. – 22. 5. 2022
Světlana Šímová / Irena mašíková:  
Keramika vs. krajka 14. 4. – 22. 5. 2022
masaryk a Svatá země 4. 5. – 29. 5. 2022
michaela Pašková: Z mých světů 26. 5. – 31. 7. 2022
Keltové na jihu Boiohaema 3. 6. – 11. 9. 2022
Sladovna Písek
Zachuchleno 23. 3. – 31. 8. 2022
Jan A jaK dál 13. 5. – prosinec 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

Tradiční stavitelství za císaře  
Franze Josefa 7. 4. – 31. 10. 2022

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
dílo a proměna umělecké scény 4. 3. – 29. 5. 2022
Kubišta, Pinkas, Sekal a kol.:  
Akvizice galerie (2012–2021) 22. 6. – 28. 9. 2022
výstavní síň Masné krámy
michal Cihlář: Zátiší s hozenou rukavicí 16. 2. – 28. 8. 2022
Západočeské muzeum v Plzni
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: Stáří a naděje 2. 4. – 15. 5. 2022
Jiří Špinka: Autorská výstava 27. 5. – 14. 8. 2022

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Svátky jara 22. 3. – 24. 4. 2022
výstava výtvarného oboru ZUŠ B. martinů  
Polička   8. 4. – 24. 4. 2022

Polná
Městské muzeum Polná
Zmizelí polenští sousedé: výstava k 80. výročí židovských 
transportů za 2. světové války 1. 4. – 12. 6. 2022
malý poklad z velkého světa: výstava šperků  
a další renesanční hrobové výbavy  
Zejdliců ze Šenfeldu 18. 6. – 10. 7. 2022

Praha
chvalský zámek
myši patří do nebe a na Chvalský  
zámek 22. 1. – 15. 5. 2022
Jarmila Králová: Chuť a síla barev 6. 4. – 15. 5. 2022
Studentské výtvarné práce 28. 5. – 13. 6. 2022
Příští stanice Chvalský zámek: Historické  
dopravní hračky 28. 5. – 22. 8. 2022
Talent Horních Počernic 16. 6. – 29. 6. 2022
kunsthalle Praha
Kinetismus: 100 let elektřiny v umění 23. 2. – 20. 6. 2022
Zengerova transformační stanice: elektřina ve městě,  
elektřina v architektuře 23. 2. – 22. 5. 2022
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Jiří Sopko: Retrospektiva 12. 3. – 29. 5. 2022
Karel vaňura: vrstvení 26. 3. – 29. 5. 2022
Muzeum hlavního města Prahy
Dům u Zlatého prstenu
město jako přízrak: Pražské inspirace  
Jaroslava Foglara 3. 9. 2021 – 4. 9. 2022
Zámecký areál Ctěnice
Pat a mat… a je to! 1. 7. 2021 – 18. 4. 2022
Baťa: Boty všem! 28. 5. – 2. 10. 2022
národní galerie v Praze
Schwarzenberský palác
miracula mundi: divy starověkého světa v grafice  
16. a 17. století 22. 2. – 22. 5. 2022
Šternberský palác
Falza? Falza! 19. 11. 2021 – 1. 5. 2022
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valdštejnská jízdárna
Buddha zblízka 3. 12. 2021 – 24. 4. 2022
veletržní palác
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
markéta othová 29. 4. – 30. 10. 2022
národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. A. komenského
Škola a válka: Branná výchova  
v české škole 27. 8. 2021 – 30. 6. 2022
národní technické muzeum
Příští stanice: muzeum železnice  
a elektrotechniky NTm  4. 3. 2020 – 31. 8. 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 – 22. 5. 2022
Bedřich Feuerstein, architekt:  
Praha – Paříž – Tokio 10. 11. 2021 – 31. 7. 2022
HoT HoT HoT 12. 4. – 2. 10. 2022
Hardtmuth: od úhlu k tužkařskému  
impériu 28. 6. 2022 – 26. 3. 2023
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 čs. lesnictví v období  
1. republiky   30. 9. 2021 – 1. 5. 2022
Stroje na poli 11. 1. – 1. 5. 2022
Ukázky z archivních fondů a sbírek 1. 2. – 31. 12. 2022
Kouzlo historické techniky 1. 4. – 30. 6. 2022
novoměstská radnice
Stopy židovské přítomnosti  
v Praze 2 4. 5. 2021 – 30. 4. 2022
Poezie barev 5. 5. – 29. 5. 2022
Památník národního písemnictví
Letohrádek hvězda
Bohumila Grögerová: Setiny 1. 4. – 15. 6. 2022
uměleckoprůmyslové museum v Praze
oldřich Plíva 7. 4. – 5. 6. 2022
martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce  
ze skla 19. 5. – 11. 9. 2022
Dům u černé Matky Boží
václav Podestát: daleko i blízko 10. 3. – 12. 6. 2022
Galerie Josefa Sudka
Petr Tausk: Portréty 2. 3. – 19. 6. 2022
Židovské muzeum v Praze
Synagoga, Jeronýmova 42, Luže

Tajemství půdy: Poznejte výjimečné nálezy  
ze synagogy v Luži 8. 4. 2022 – 2023
Galerie roberta Guttmanna
Robert Guttmann: Pražský poutník 20. 10. 2021 – 2024
vzdělávací a kulturní centrum
The Wingmen: Příběh čs. pilotů  
a leteckých mechaniků ve službách  
Státu Izrael 1. 3. – 29. 4. 2022

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Absolventi výtvarného oboru  
ZUŠ v. Ambrose 2. 6. – 26. 6. 2022
Pernštejnské ženy a evropa 1. 4. – 26. 6. 2022
monument: Absolventské práce  
SŠdAm 12. 5. – 28. 5. 2022
o máku 12. 5. – 11. 9. 2022
Špalíček
doba železná v srdci Hané 17. 2. – 17. 7. 2022

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Takový byl Tišnov 11. 12. 2021 – 4. 9. 2022
Záhady? muzejní kabinet kuriozit 8. 3. – 2. 10. 2022

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
Čtvero ročních období: Jaro 1. 3. – 29. 5. 2022
Cesty světla očima dětí 25. 3. – 29. 5. 2022
Kartograf J. A. Komenský 25. 3. – 26. 6. 2022
Cesty do pravěku aneb ve stopách  
Zdeňka Buriana 8. 4. – 24. 7. 2022
Čtvero ročních období: Léto 1. 6. – 30. 8. 2022
Anna Sypěnová: Proč maluji? 24. 6. – 18. 9. 2022

Přeštice
Dům historie Přešticka
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
ZUŠ Přeštice: Stopy 24. 5. – 24. 6. 2022

Příbor
centrum tradičních technologií Příbor
dřevěný svět 26. 6. 2021 – 31. 5. 2022
vzpomínky na starý Příbor 16. 11. 2021 – 1. 5. 2022

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů 5. 9. 2020 – 30. 6. 2022
Svatohorské poutní muzeum
varhany 20. 5. 2021 – 31. 12. 2022
Požár Svaté Hory 5. 10. 2021 – 2022

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Hana Pražáková červen – září 2022
Světelné stopy: Fotokoláže  
Gabriely Kopcové 24. 3. – 1. 5. 2022
vášeň pro krásu: mojmír Helcelet  
a svět exlibris 11. 5. – 9. 10. 2022
In Heaven: R. A. muselík 18. 5. – 30. 6. 2022
Tichá urputnost: Literární a výtvarné stopy  
staroříšských Florianů 18. 5. – 9. 10. 2022

Rakovník
Muzeum t. G. M. Rakovník
Bábovka na neděli 23. 4. – 12. 6. 2022
Rakovník starobylý: 770 let od první  
písemné zmínky 17. 6. – 18. 9. 2022
Záhada zlatých šperků: výstava nových unikátních nálezů  
z Rakovnicka 28. 6. 2022 – 27. 3. 2023
Galerie Samson – Cafeé
Krvavý román Josefa váchala 12. 4. – 27. 5. 2022
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Náš rok v mateřské škole:  
mŠ v Hradbách 31. 5. – 24. 6. 2022
110 let Klubu českých turistů Rakovník 30. 6. – 23. 9. 2022
Rabasova galerie Rakovník
Naplech: Umělecké smalty 14. 4. – 12. 6. 2022
Josef Istler 16. 6. – 28. 8. 2022
nová síň pod vysokou bránou
Xenia Hoffmeisterová: Prorůstání 7. 4. – 22. 5. 2022
Sdružení výtvarných umělců keramiků 28. 5. – 10. 7. 2022
výstavní síň na radnici
maxim muchow: milionkrát 31. 3. – 1. 5. 2022
výtvarný obor ZUŠ Rakovník 5. 5. – 5. 6. 2022
Namaluj své město, svoji vesnici 9. 6. – 26. 6. 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. – 4. 9. 2022
…bude zastřelen s celou svou rodinou! 27. 5. – 25. 9. 2022
ve škole před 100 lety 17. 6. – 23. 10. 2022
výstavní sál, J. knihy 146

Atlas ptáků neobyčejných 3. 6. – 25. 9. 2022
Roudnice nad labem

Galerie moderního umění v Roudnici nad labem
vladimír véla: Horizont konkrétna 11. 2. – 24. 4. 2022
Tomáš Spevák 6. 5. – 17. 7. 2022
Hynek Alt 6. 5. – 17. 7. 2022

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Nová stálá expozice: Archevita: Stopami věků od 22. 4. 2022
Čarovný svět vějířů 25. 3. – 3. 7. 2022
včela: Cesta do včelího města 1. 4. – 4. 9. 2022
Směle kupředu! Svět K. H. Borovského 1. 4. – 31. 10. 2022
včely a jejich svět 8. 4. – 4. 9. 2022

Rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
130 let družstva Kovo věšín 15. 4. – 28. 9. 2022
výstava výtvarných prací žáků  
ZŠ Jana Jakuba Ryby 30. 3. – 24. 4. 2022
výstava výtvarného oboru ZUŠ  
Jana Jakuba Ryby 2. 5. – 12. 6. 2022
Retrogaming 25. 6. – 12. 9. 2022

Rožnov pod Radhoštěm
národní muzeum v přírodě
Jiří Langer: etnolog / Historik /  
/ muzejník 16. 6. – 24. 7. 2022

Růžkovy lhotice
Zámek Růžkovy lhotice
v chalupách pod Blaníkem 1. 4. – 28. 10. 2022

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Pavel Charousek: Když si sochař hraje 2. 4. – 27. 4. 2022
výstava studentů Ateliéru malby 1  
ostravské univerzity 22. 4. – 29. 5. 2022
eva Prokopcová: v bodech a v plochách 30. 4. – 29. 5. 2022
Hasiči Rýmařovska 3. 6. – 26. 6. 2022
Roman Kubík: otisky a (ne)znamení 4. 6. – 26. 6. 2022

říčany
Muzeum říčany
Příběh říčanského hradu 26. 11. 2021 – 17. 7. 2022

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Benediktini: výstava fotografií martina  
a marcela Steckera červen – září 2022
Kamil Lhoták: mcalíř snů 3. 3. – 24. 4. 2022
Fotograf milan dlouhý 28. 4. – 12. 6. 2022
Krysáci 18. 6. – 2. 10. 2022

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
velikonoční výstava 25. 3. – 1. 5. 2022
Jan Pikous: Neznámo kam 1. 4. – 29. 5. 2022
Léčitelka Květoslava Patočková 8. 4. – 18. 9. 2022
malíři Pojizeří: Portrét, autoportrét 14. 4. – 19. 6. 2022
Semilská hračka 6. 5. – 28. 8. 2022
Jak se rodí večerníčky 3. 6. – 18. 9. 2022
v. Komárek / J. Němec: obrazy 24. 6. – 28. 8. 2022

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
160 let pěveckého sboru Rubeš 12. 4. – 29. 5. 2022
Hesham malik: Roztoužení 12. 4. – 29. 5. 2022
Tragédie v Ležákách 7. 6. – 4. 9. 2022
Ležáky: odkrytá minulost 7. 6. – 4. 9. 2022
dámy a pánové, držte si klobouky 14. 6. – 4. 9. 2022

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
výstava betlémů 24. 11. 2021 – 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
vlastimil Slabý: Umělecké  
fotografie 4. 6. – 31. 7. 2022

Sokolov
Muzeum Sokolov
výstava fotografií FoS Sokolov 2. 4. – 1. 5. 2022
Plavby po Jadranu 6. 5. – 26. 6. 2022
Historie policejních sborů 18. 5. – 28. 8. 2022

Sovinec
Hrad Sovinec
onřej Géla: dvanáctá udeřila 16. 4. – 30. 10. 2022
René Kajfosz: Krajinou horalů 11. 6. – 30. 10. 2022

Stará Huť
Památník karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
Nová stálá expozice: Po stopách hutí a hamrů  
v kraji Čapkovy Strže od 25. 9. 2021
v nouzi poznáš přítele 2. 4. – 18. 9. 2022
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Staré Město
Památník velké Moravy
Kněžna Ludmila a první Přemyslovci  
mezi moravou a Bavorskem 15. 9. 2021 – 31. 7. 2022

Stěbořice
Arboretum nový Dvůr
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
Svět třetím okem 6. 4. – 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
Nové archeologické poklady  1. 4. – 30. 10. 2022
Strakonický hrad v obrazech  1. 4. – 30. 10. 2022
Studenti na hradě III: voŠ a SPŠ  
volyně  6. 5. – 30. 6. 2022
Zastavení ve starém čase  1. 6. – 30. 6. 2022
výtvarný obor ZUŠ Strakonice  10. 6. – 17. 7. 2022

Strážnice
národní ústav lidové kultury
Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na moravě 1. 5. – 31. 10. 2022
Zámek Strážnice
Hudební nástroje v lidové kultuře 1. 5. – 31. 10. 2022
Lidový oděv na moravě 1. 5. – 31. 10. 2022
Cyril mandel (1873−1907):  
Tichá řeč malířovy palety 1. 5. – 31. 10. 2022
Historické loutky ze sbírek  
milana Knížáka 1. 5. – 31. 10. 2022

Šumperk
vlastivědné muzeum v Šumperku
Středověk hrou 18. 2. – 31. 8. 2022
Bohumil Teplý (1932–2020) 3. 3. – 25. 5. 2022
Zachráněné poklady 1. 4. – 19. 6. 2022
Poklady ze staré knihovny 8. 4. – 26. 6. 2022
Lidová architektura 2. 6. – 14. 9. 2022

tábor
Husitské muzeum v táboře
Centrum města

1942 / Heydrichyáda / Táborští Židé 30. 4. – 30. 11. 2022
Galerie ambit
vinné etikety se sbírky Regionálního muzea  
v mikulově 9. 4. – 15. 5. 2022
František Bílek (1872–1941):  
Umělec a mystik 21. 5. – 2. 10. 2022
Stará táborská radnice
marie michaela Šechtlová:  
Grafika, kresba, malba 16. 2. – 8. 5. 2022
Pavel Talich: 65 3. 4. – 26. 6. 2022
Ivan Uhlíř 18. 5. – 28. 8. 2022

tachov
Muzeum Českého lesa v tachově
visí mi doma na zdi… ale teď na chvíli visí  
v muzeu 1. 3. – 8. 5. 2022
vejce moje malované 15. 3. – 24. 4. 2022
Hrátky s drátky: drátované objekty  
L. Lokajíčka 27. 4. – 12. 6. 2022

teplice
Regionální muzeum v teplicích
Hynek Čermák: U přerodu 4. 3. – 24. 4. 2022
Po svém, společně 16. 3. – 1. 5. 2022
Stromy života 18. 3. – 24. 4. 2022

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2023
Respekt 3. 3. – 7. 6. 2022
Rés(o)nances: Navzdory všemu tvořit 25. 3. – 25. 5. 2022
Muzeum ghetta
esther Glück: dopisy pravicovému radikálovi,  
nikdy nenapsané 11. 3. – 31. 5. 2022

trutnov
Galerie města trutnova
Jazz World Photo 25. 3. – 3. 6. 2022
Tomáš Císařovský: Pravda vítězí! 31. 3. – 14. 5. 2022

třebechovice pod Orebem
třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů 3. 12. 2020 – 6. 11. 2022
od kůže až po kabelku 29. 4. – 25. 9. 2022

třebíč
Muzeum vysočiny třebíč
Photographia natura duben – květen 2022
Na krála, matičko, na krála 8. 4. – 12. 6. 2022
Historické kočárky ze sbírek muzea 1. 6. – 23. 10. 2022

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
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
Muzeum Českého ráje v turnově
Turnov, město drahých kamenů:  
Tradice trvající již 7 000 let 10. 2. – 30. 10. 2022
A. Karč: Šperky od secese k art deco 10. 2. – 24. 4. 2022
Náměstí, kterým šly dějiny 10. 2. – 29. 5. 2022
Rodina Alexandra F. Kotlera: Z Turnova  
na carský dvůr, do gulagu a zpět 7. 4. – 29. 5. 2022
Let there be rock 29. 4. – 12. 6. 2022

týn nad bečvou
Hrad Helfštýn
Jan Šablický: Prosby o věčnost 9. 4. – 22. 5. 2022
40 let Hefaistonu 30. 4. – 9. 10. 2022

uherské Hradiště
Slovácké muzeum v uherském Hradišti
Jako růže: móda zrcadlem doby 31. 3. – 7. 8. 2022
Zahrada Paula Klee 19. 5. – 10. 7. 2022
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Galerie Slováckého muzea
Lubomír Typlt: malba 10. 3. – 5. 6. 2022
Pohledy do sbírek /  
/ Přírůstky (2012–2022) 10. 3. – 5. 6. 2022

úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Ptačí svět: Fotografie milana Lhotáka 23. 4. – 5. 6. 2022
obrazy Julie Winterové mezerové 23. 4. – 30. 10. 2022
Dřevěnka, žižkova 92

Jaro na dřevěnce: Komu vajíčko dáme,  
toho rádi máme 26. 3. – 15. 5. 2022

ústí nad labem
Galerie Emila Filly
Pavel Kopřiva: Nejasná realita 25. 3. – 15. 5. 2022
martin Kolář / vanesa Wallet Hardi:  
Rubová strana 7. 5. – 17. 7. 2022
Muzeum města ústí nad labem
Flaška 16. 3. 2022 – 26. 2. 2023
Památné stromy ústeckého kraje 5. 4. – 29. 5. 2022
Zrcadlové bludiště na větruši, Fibichova 39

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 3. 3. – 24. 4. 2022
Strategies of Success:  
Slovenské umění ve sbírkách  
zahraničních muzeí a galerií 12. 5. – 2. 7. 2022

ústí nad Orlicí
Městské muzeum v ústí nad Orlicí
Život a doba spisovatele Karla Čapka 10. 2. – 29. 5. 2022
dobrodružství cyklistiky 31. 3. – 29. 5. 2022

valašské Meziříčí
Zámek kinských ve valašském Meziříčí
Jak se žilo na zámku 11. 3. – 26. 6. 2022
Nenechme se otrávit 11. 3. – 26. 6. 2022
Jaroslav Koléšek: Technofauna 11. 6. – 24. 4. 2022

valtice
národní zemědělské muzeum valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
Barevná inspirace 1. 4. – 30. 10. 2022
Zdraví rostlin ve fotografii 1. 4. – 30. 10. 2022
G. J. mendel: Zakladatel genetiky,  
šlechtitel, ovocnář 1. 4. – 30. 10. 2022

velké Meziříčí
Muzeum velké Meziříčí
Strašidelný zámek 22. 3. – 15. 5. 2022

velvary
Městské muzeum velvary
velvarský výtvarný salón pro děti  
a mládež 2022 14. 3. – 30. 4. 2022

veselý kopec
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě vysočina
expoziční celek veselý kopec
masopustní obchůzky z Hlinecka 15. 4. – 30. 10. 2022
Půlstoletí s vámi 15. 4. – 30. 10. 2022

vimperk
národní památkový ústav
Státní zámek vimperk
Muzeum vimperska
malby Barbory Chlastákové:  
v ráji šumavském 5. 6. – 31. 10. 2022

vlašim
Muzeum Podblanicka
Stále hledám: Jiří Stárek k životnímu  
jubileu 7. 4. – 8. 5. 2022
výtvarný obor ZUŠ vlašim 12. 5. – 12. 6. 2022
Svět kostiček LeGo 18. 6. – 4. 9. 2022

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
vladimír Nosek / Josef Bruckmüller:  
Fragmenty 20. 3. – 1. 5. 2022
Nejhezčí turistické pohlednice 1. 4. – 30. 4. 2022
Aneta Kovářová: domy 2. 5. – 30. 6. 2022
Kulturní dědictví UNeSCo 2022:  
Polsko 2. 5. – 31. 5. 2022
václav Sika: obrazy 8. 5. – 26. 6. 2022
otavský patchwork 1. 5. – 19. 6. 2022
vladimír Teringl: Portréty a postavy 26. 6. – 21. 8. 2022

volyně
Městské muzeum volyně
Zechovice 1. 8. 2021 – 30. 9. 2022
Přírůstky (2019–2021) 1. 8. 2021 – 20. 4. 2022
markéta a její žáci 8. 4. – 8. 5. 2022
Cesta křížová 13. 4. – 12. 6. 2022

vrchlabí
krkonošské muzeum
čtyři historické domy
S prstem na spoušti 8. 2. – 24. 4. 2022
vrchlabské cechy 20. 5. – listopad 2022

vsetín
Muzeum regionu valašsko
milan ošťádal: Foto 15. 2. – 24. 4. 2022
Kraslice a výšivka z Rožnovska 2. 3. – 29. 5. 2022
SUPŠS: malba / Sklo / design 19. 3. – 22. 5. 2022
Byl jednou jeden kůň 8. 5. – 11. 9. 2022
Sdružení výtvarných umělců moravských 27. 5. – 31. 7. 2022
Fenomén B. A. G. 14. 6. – 11. 9. 2022

vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
do Nového světa! Antonín dvořák  
a Josef václav Sládek v Americe 21. 4. – 16. 10. 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
kaple sv. anny, Dukelská ul. 6

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

vlastivědné muzeum Zábřeh
Lyrická perokresba 5. 2. – 24. 4. 2022
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věstník asociace muzeí a galerií čr, z. s., 2/2022
toto číslo vychází 14. dubna 2022. náklad 1 000 ks. periodicita šestkrát ročně. periodikum je registrováno Mk Čr,  
reg. č. 8331, Issn 1213-2152 (print), Issn 2464-7837 (online). Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury. 
uzávěrka příštího čísla: 10. května 2022
Tématem čísla 3/2022 je: Gloria musaealis 2021
kalendárium: pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu 
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. uzávěrka podkladů pro rok 2022 je: 31. května, 30. července,  
30. září, 30. listopadu.
redakce: Monika benčová, Anna komárková
Asociace muzeí a galerií Čr, z. s., jindřišská 901/5, 110 00 praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
redakční rada: luděk beneš, Milena burdychová, eva dittertová, hana dvořáková, Magdalena elznicová Mikesková, 
zdeněk Freisleben, jana hutníková, Anna komárková, radka křížková Červená, zdeněk kuchyňka, zita suchánková
Grafická úprava čísla: Monika benčová, Anna komárková
Ilustrační fotografie v rubrice Téma: Muzeum Českého lesa v tachově (s. 4–6, 8); památník národního písemnictví  
(s. 10, 13); husitské muzeum v táboře (s. 12); Muzeum říčany (s. 14); Muzeum regionu Valašsko (s. 15)
obálka: z výukového programu s principy místně ukotveného učení. Foto: Archiv Muzea říčany.
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evangelíci na Šumpersku 23. 4. – 5. 6. 2022
Barevné minipříběhy 26. 4. – 19. 6. 2022

Zbiroh
Muzeum J. v. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
od velikonoc k poutím 15. 3. – 22. 5. 2022
Jak plyne rok: výstava prací dětí  
k 75. výročí mŠ Zbiroh 1. 4. – 22. 6. 202
Čtyřlístek a jeho přátelé 24. 5. – 26. 6. 2022
Zbiroh v době Lobkoviců a hejtmané  
panství 24. 6. – 22. 12. 2022
václav Karel: Ilustrace k básnickým knihám  
J. v. Sládka 30. 6. – 28. 8. 2022

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Caprichos / Rozmary (1793–1799):  
Z cyklu 80 grafických listů F. Goyi 26. 1. – 1. 5. 2022
Hana mikulenková: FLoW 9. 3. – 5. 6. 2022
Jan Honsa (1876–1937):  
Samotář se srdcem venkovana 16. 3. – 5. 6. 2022

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
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
Dům umění
Projekt Nonvizuál 25. 3. – 24. 4. 2022
Pavel Kopp: Znojemská zrcadlení 22. 4. – 29. 5. 2022
výtvarná nadechnutí 29. 4. – 26. 6. 2022
Znojemský hrad
Lidové tradice Znojemska 2. 4. – 30. 10. 2022

Hugo Lederer / Alexander Pock:  
Střety 1871 2. 4. – 30. 10. 2022
Procitlé sklo Iv. 2. 4. – 30. 10. 2022

Zubrnice
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Zubrnice
Proutí v řemesle, designu a umění 1. 4. – 30. 6. 2022

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Petr Čapek: Krajina blízká 11. 2. – 1. 5. 2022
140. výročí zavedení železnice  
do Žacléře 21. 5. – 4. 9. 2022

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Fotografie prací ak. soch. Františka Rouse  
(1872–1936) 24. 4. – 11. 9. 2022
Řekli si „ANo“ 24. 4. – 5. 6. 2022
výprava za loutkami 19. 6. – 11. 9. 2022

Žatec
Regionální muzeum k. A. Polánka v Žatci
vzpomínky naší maminky 7. 4. – 30. 10. 2022
Povodeň na Blšance 21. 4. – 2. 10. 2022
křížova vila
Žiju v první republice 9. 9. 2021 – 24. 4. 2022
Stará papírna
Papír, taška, krabice 28. 4. – 3. 12. 2022

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
do zbraně! 12. 4. – 14. 5. 2022
Život v baroku: od kolébky po hrob 7. 6. – 6. 11. 2022





Nabízíme Vám bezplatné zapůjčení sady systému testo 160 / Saveris 2
pro ověření stavu klimatu ve Vašich expozicích či depozitářích.

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

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

S monitorovacím systémem WLAN dataloggerů testo 160 
máte podmínky okolního prostředí nenápadně, obsáhle 
a odkudkoliv zcela pod kontrolou.

Naměřené 
hodnoty 
dostupné
kdekoliv.
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Aby staří mistři
zůstali věčně mladí.
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