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úvodem

Gloria musaealis jubilejní

V

ážené kolegyně, vážení kolegové,
stalo se již tradicí, že třetí číslo Věstníku AMG je věnováno Národní soutěži muzeí Gloria musaealis. Naprosto
zaslouženě, poněvadž se časem proměnila v rodinné stříbro
a její potenciál zdaleka není vyčerpán. Uplynulý 20. ročník
byl jubilejní a stejně jako ten předchozí byl poznamenán
pandemií. Okolnosti se však v jeho průběhu vlivem vývoje
opatření lišily. Přece jen dávaly větší naději, že výsledky
práce muzejníků veřejnost uvidí, i proto, že se muzea
a galerie s krizí naučily lépe žít.
Výstupů v roce 2021 bylo sice méně než v předchozích
dvou ročnících, avšak velmi inspirativních. Došlo k zajímavému posunu v kategorii Muzejní počin roku. Oproti
minulým letům se ukázala pestrost muzejních aktivit,
navíc v propracovanější a nápaditější podobě. Nelze přehlédnout stoupající kvalitu edukačních programů, ať již
samostatně přihlášených nebo jako součást výstavních
projektů, účinněji a účelněji se pracuje s rozšířenou realitou, využití popularity únikových her slouží k hlubšímu
poznání historie či předání silného poselství. Je zde snaha
o větší vtažení návštěvníků do děje, přičemž není řeč jen
o dětech, ale i dospělých. Komise soutěže při hodnocení
ocenila napříč kategoriemi projekty překračující svým
významem sbírkovou činnost, např. v oblasti záchrany
přírodního bohatství, uchování a rozvoje nehmotného
kulturního dědictví, oživující dějinnou paměť nebo reflektující aktuální diskuzi. Celkově je patrnější důraz na
interakci s publikem, participativní a inkluzívní modely,
aktivní přístup k sociálním problémům, tedy jevům charakteristickým pro současné muzejní trendy.
Koronavirus i ve 20. ročníku znepříjemňoval výjezdy
odborné poroty, o to více je třeba všem jejím členům poděkovat za poctivý přístup a obětavost. Velký dík za dokonalou organizaci a servis patří kolegyním ze sekretariátu
AMG i oběma spoluvyhlašovatelům, Ministerstvu kultury
a Českému výboru ICOM, z. s. Velmi si vážíme dlouhodobé podpory všech partnerů, včetně vzácných osobností,
jež jsou členy čestného výboru soutěže.
Ráda bych vzdala hold všem muzejníkům, kteří nerezignovali, třebaže koronavirové období plynule přecházející do krize na Ukrajině bylo a je dosti náročné. Muzejní
instituce svým dílem přispívají k uzdravení společnosti.
Jsou součástí kultury, která je pro všechny živou vodou.
A spokojení návštěvníci jsou pak vodou živou pro naše
muzea a galerie.
Irena Chovančíková

předsedkyně AMG
a ředitelka Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis
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Gloria musaealis 2021
20 let existence soutěže
Irena Chovančíková
předsedkyně AMG

N

srovnávání, což posouvá obor kupředu. Na dokumentaci k přihláškám je
patrné, že se mění nejen aktivity, ale
i samotná forma jejich prezentace,
je výstižnější i atraktivnější, zvýšila
se profesionalita zpracování projektů
a naučili jsme se také naši práci lépe
„prodat“.
Jubilejní ročník byl stejně jako
ten předchozí poznamenán pandemií.
V době uzavření muzejních institucí
patřila komise soutěže mezi několik málo návštěvníků, kteří výsledky
mnohdy dlouholetého bádání viděli.
Výstupů bylo sice o něco málo méně
než v předchozích dvou letech, ale velmi inspirativních. Došlo také k zajímavému posunu v kategorii Muzejní
počin roku. Ukázala se pestrost muzejní činnosti, navíc v propracovanější

Foto: Martin Čarek, archiv AMG

edávno ukončený 20. ročník
Národní soutěže muzeí Gloria
musaealis nejenže uzavřel dvě dekády její existence, ale zároveň ukázal
muzea a galerie ve velmi netypickém
období způsobeném pandemickou
krizí a posléze válkou na Ukrajině.
Naše generace nic takového nezažila
a nastalá situace nás nutí měnit chování i návyky. Paměťové instituce plní
svoji přirozenou funkci, a to zachovat
svědectví pro budoucnost, ochránit
kulturní bohatství a udržet chladnou
hlavu.
Za 20 let existence Cen Gloria
musaealis udělalo muzejnictví obrovský kus práce. Soutěž upozorňuje na
kvalitní činnost muzeí a galerií různých zaměření a velikostí ze všech
koutů naší země a umožňuje vzájemné

Slavnostní ceremoniál se odehrál ve Smetanově síni Obecního domu
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a nápaditější podobě. Nelze přehlédnout stoupající kvalitu edukačních
programů, ať již samostatně přihlášených nebo jako součást výstav. Byla
vidět větší snaha muzejníků o aktivní
vtažení všech návštěvníků přímo do
děje. Účelné využití rozšířené reality
vede k prohlubování informací, zážitků i zkušeností, využití popularity únikových her slouží nejen k samoúčelnému hledání pokladu, nýbrž
i ke kvalitnějšímu poznání zvoleného
tématu či snahu o předání silného
poselství.
Soutěžní komise při hodnocení
ocenila napříč kategoriemi projekty
překračující svým významem sbírkovou činnost a vstupující do širších společenských témat, například v oblasti
záchrany přírodního bohatství, uchování a rozvoje nehmotného kulturního
dědictví, oživující dějinnou paměť či
reflektující aktuální veřejné diskuze.
Patrný je další posun k větší interakci
s publikem, participativním a inkluzivním modelům, aktivnímu přístupu
k sociálním problémům, atd.
Koronavirus i v uplynulém roce
znepříjemňoval činnost a výjezdy odborné poroty, o to více je třeba všem
jejím členům poděkovat za obětavost
a svědomitý přístup. Soutěž je vedena
v zásadně pozitivním duchu, zdůrazňuje ty největší kvality, nikoli nedostatky. Vítězem je tak každý, kdo se
jí zúčastní.
Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis existuje od roku 2002 a od
roku 2003 vyzdvihuje špičkové výkony
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muzeí a galerií na základě Nařízení
vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních v oblasti kultury udělovaných MK ČR.
K jejímu vzniku vedla snaha přispět
ke všeobecnému zvýšení prestiže muzejních institucí a posílení chápání
jejich existence jako strážců významné
části kulturního dědictví naší země.
Od druhého ročníku má soutěž ředitele a ve třetím byl poprvé ustaven
čestný výbor, jehož členy jsou přední osobnosti kulturního, vědeckého
a společenského života. Od roku 2015
je dalším oficiálním vyhlašovatelem
soutěže Český výbor ICOM, z. s.
AMG převzala od počátku zodpovědnost za její realizaci, zajišťuje organizační a technické zázemí a spravuje
webové stránky na adrese http://www.
gloriamusaealis.cz. Slavnostní vyhlášení výsledků jednotlivých ročníků se
koná vždy u příležitosti Mezinárodního dne muzeí (18. května).
Soutěž si postupně získala kladný
ohlas, nicméně pozornost ze strany
médií byla spíše kolísavá. Aby se stala skutečně prestižní, bylo zapotřebí
dosáhnout intenzivnější spolupráce
všech vyhlašovatelů na její propagaci
a získat nové partnery. Kvalitativní
posun a jiné pojetí byly nutné zejména s ohledem na snahu o vymanění
soutěže z uzavřeného muzejního světa
a vytvoření její atraktivnější podoby
srozumitelné i pro nemuzejní veřejnost. S tím souvisí realizace opatření
na podporu těchto záměrů, což znamená především adekvátní finanční
zabezpečení akce, racionalizaci průběhu soutěžního roku zkrácením termínu přihlášek a tím i získání více času
na přípravu slavnostního ceremoniálu
a v neposlední řadě také úpravu výše
Hlavní pořadatelé soutěže:

Foto: Martin Čarek, Archiv AMG
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Moderátoři Karolína Cingrošová
Žmolíková a Václav Žmolík

zmíněného Nařízení vlády. Práce na
změně pravidel překazila pandemie,
kultura v té době řešila jiné priority
a aktualizace zmíněného dokumentu
se dočasně ocitla na vedlejší koleji.
Nová koncepce vytvořená ve spolupráci se společností Three Brothers
Production s sebou přinesla i obměnu místa konání vyhlašování výsledků, které se přesunulo do Smetanovy
síně Obecního domu v Praze. Ve snaze aktivizovat širokou návštěvnickou
veřejnost vznikla v roce 2015 soutěž
Muzeum roku, ale její přínos nebyl
adekvátní očekávání ani vynaložené
energii a v současné době hledáme
jiné řešení. Velmi šťastným se ukázalo spojení s Českým rozhlasem, který
se od té doby významně zapojuje do
medializace soutěže i samotného programu ceremoniálu. Od roku 2015
jsou oceněná muzea také po dohodě
s agenturou CzechTourism propagována na portálu Kudyznudy.cz. Podoba vyhlášení nese profesionální rukopis, značnou měrou se na ní podílejí
i samotní nominovaní svým vystupováním a proslovy. Právě letos se projevila příjemná schopnost muzejníků
Hlavní mediální partner:

výstižně sdělit vše podstatné v krátkém časovém limitu, jejich projevy
dodaly akci svěžest a vtip.
Národní soutěž muzeí Gloria
musaealis získala po dobu svého trvání
řadu partnerů. Partnerství předávání Cen Gloria musaealis již tradičně
přijímají nejen její spoluvyhlašovatelé
Ministerstvo kultury a Český výbor
ICOM, z. s., ale i Obecní dům, a. s.,
Národní muzeum, Hlavní město Praha (poskytnutím každoroční záštity),
AV MEDIA SYSTEMS, a. s., a Three
Brothers Production. Hlavním mediálním partnerem se již počtvrté stala
Česká televize, která prezentaci soutěže posílila formou spotové kampaně
na celostátních kanálech ČT 1, ČT 2,
ČT 3, ČT 24, a ČT art a také na iVysilani.cz. Mediálními partnery byly opět
i Český rozhlas Dvojka a internetový portál a časopis PROPAMÁTKY.
Zásadní je i zázemí, dokonalá organizace každého soutěžního ročníku
a také servis při přípravě a realizaci
slavnostního ceremoniálu, které poskytují naše kolegyně ze sekretariátu
AMG.
Vážíme si podpory, které se muzeím a galeriím zvláště v této složité
době dostává. Děkujeme všem muzejníkům i zřizovatelům, kteří přes
tíhu současné situace kulturu podrželi
a snaží se jí vytvářet potřebný prostor
a oporu. Únava z pandemie a válečné
události názorně ukazují, jak je důležitá sounáležitost a solidarita. Pokud
skutečně chceme, aby svět kolem nás
byl lepší, musíme pro to sami něco
udělat. Jak i dění kolem národní soutěže dokládá, naši kolegové a kolegyně
lidské kvality i vnitřní sílu mají. Tak
ať to vydrží!
Mediální partneři:

Spolupracující organizace:
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Výsledky 20. ročníku
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

D

o 20. ročníku soutěže, který společně vyhlásily Ministerstvo kultury, Asociace muzeí a galerií České
republiky, z. s., a Český výbor ICOM,
z. s., přihlásilo 52 muzeí a galerií celkem 79 projektů. Nejsilnější kategorií
se stala Muzejní výstava roku 2021
(33 projektů), následovaná kategoriemi Muzejní publikace roku 2021
(29 projektů) a Muzejní počin roku

2021 (17 projektů). Celkem bylo oceněno 15 projektů. Ceny Gloria musaealis
za rok 2021 byly předány dne 19. května 2022 ve Smetanově síni Obecního
domu v Praze. Podrobné informace lze
nalézt na http://www.gloriamusaealis.cz. Zástupcům oceněných institucí
jsme položili dvě otázky. Za redakci
Věstníku AMG se ptali členové odborné komise.

Muzejní výstava roku 2021

1.

Národní galerie v Praze /
Toyen: Snící rebelka
Le Brun, která patřila k jejím nejbližším
přátelům. Dokázala tudíž zprostředkovat
onen důvěrný rozměr. Toyen je navíc velmi
inspirativní svou vnitřní svobodou a věrností sama sobě v takové míře, že mne
to během práce nepřestávalo udivovat.
2. Jak náročné bylo získat ke spolupráci
tak prestižní francouzské a německé
instituce?
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uměleckým dílem i rebelujícím životním stylem.
1. Někde zaznělo, že z Vašich výstupů
posledních let (Kupka, Šíma) byla výstava o Toyen pro Vás projektem „nejosobnějším“. Můžete nám prozradit,
proč?

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

Mimořádná výstava podala nové
komplexní zhodnocení tvorby jedné
z nejvýznamnějších umělkyň 20. století. Díky spolupráci s prestižními
institucemi v Hamburku a v Paříži
s ní seznámila nejen domácí, ale i široké mezinárodní publikum. Odborný tým, který zahrnul i blízké přátele Toyen (např. básnířku Annie Le
Brun), vytvořil projekt evropského
významu. Výstava, doprovázená výpravným katalogem ve čtyřech jazykových mutacích, přinesla zasvěcený pohled na zásadní existenciální
otázky, které si Toyen kladla svým

ANNA PRAVDOVÁ: U tohoto projektu
nás nejprve oslovila Hamburger Kunsthalle. Společně jsme se pak obrátili
na pařížské Museé d´Art Moderne, které
okamžitě se zapojením souhlasilo. V tomto případě jsme tedy měli štěstí a nijak
náročné to vlastně nebylo.

ANNA PRAVDOVÁ, AUTORKA VÝSTAVY: Hodně osobní záležitostí byla
pro mne i výstava Josefa Šímy „Cesta
k vysoké hře“. U tohoto projektu ale
„osobní“ kontakt s Toyen umocňovala
skutečnost, že se na něm podílela Annie

Věstník AMG 3 /2022
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Východočeské muzeum v Pardubicích /
Peníze si do hrobu nevezmeš

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

2.

Numismatická sbírka pardubického
muzea má své kořeny v 19. století.
Nová expozice sleduje chronologický vývoj české měny od 10. století do
současnosti. Věnuje se i dějinám tolarových ražeb od 16. století až po dolarové měny z celého světa, a to v překvapivých souvislostech. Představuje
také tvorbu významného medailéra
Zdeňka Kolářského. Nejhodnotnější
součástí je poprvé vystavený denárový
poklad nalezený v roce 2015 u Chýště
na Pardubicku.

také lapidárium. Po stavební rekonstrukci,
která se dotkla především tzv. trezorové
místnosti určené k prezentaci denárového pokladu, zde podle návrhu architekta

3.

Martina Poldaufa a numismatika Petra
Vorla vznikla instalace, která návštěvníkům kromě zmíněného depotu z Chýště
přibližuje další tři numismatická témata.

Galerie Středočeského kraje /
Samota uprostřed davu: Charles Baudelaire a české umění

1. Kolik mincí obsahuje denárový poklad z Chýště?
LADISLAV NEKVAPIL, HISTORIK: Poklad obsahuje celkem 1 674 inventárních čísel a tvoří jej celé mince, mincovní
zlomky i fragmenty keramické nádoby,
v níž byly do země ukryty. V expozici je
unikátním způsobem vystaveno 563 kusů
zpravidla celých denárů, které reprezentují většinu typů zastoupených v depotu.
2. Jaké prostory pardubického zámku
byly pro tvorbu nové expozice využity?
LADISLAV NEKVAPIL: Pro expozici
numismatiky byly vybrány sklepní prostory severního křídla zámeckého paláce. V letech 2001–2017 tu byla stálá
výstava pohlednic Orbis Pictus a zčásti

Věstník AMG 3 /2022

Galerie oslavila 200. výročí narození
Charlese Baudelaira výstavou, která
zmapovala vliv tohoto „prokletého básníka“ na české umění od konce 19. století do současnosti. Vybraná díla více
než 90 autorů, z nichž některá vznikla
speciálně pro tento projekt, byla představena v celcích inspirovaných Baudelairovými tématy formou připomínající

básnickou skladbu. Součástí byla i publikace a řada doprovodných programů.
1. Máte zpětnou vazbu, zda Váš projekt
vedl k většímu zájmu u nových skupin
návštěvníků?
LÝDIE JÍCHOVÁ, PROJEKTOVÁ MANAŽERKA: Je velmi složité srovnávat
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1. Jak reagovali návštěvníci na připomínku tradice sušení ovoce?

2. Je pro Vás výstava povzbuzením
a inspirací k přípravě dalších mezioborových projektů?
KRISTÝNA JIRÁTOVÁ, AUTORKA VÝSTAVY: Rozhodně ano, vždy jsem ve své
práci kladla důraz na mezioborové souvislosti. Příprava výstavy byla sice náročná,
a to nejen pro mě jako její autorku, ale
i pro celý tým galerie a další kolegy, kteří

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

meziroční návštěvnost a zájem o velké
výstavy z pohledu absolutních čísel.
V posledních dvou letech navíc byla instituce zcela uzavřena nebo s omezeným
provozem, a proto se zájem v souvislosti
s drastickými důsledky pandemie probouzí spíše pozvolna. Nicméně díky zastoupení řady současných umělců, kteří
u nás dosud nevystavovali, se nám rozšířil okruh kontaktů s příslušníky dnešní
výtvarné scény. Projekt se stal součástí
edukačního programu Lektorského centra
GASK, které vytvořilo např. pracovní list
pro školní skupiny, čímž základní témata
zpřístupnilo i této důležité cílové skupině.
se na ní podíleli, nicméně nadšení a důvěra všech umělců mě přesvědčily, že
přesahové projekty mají velký smysl. Fakt,
že zapojíte prameny i odborníky z jiných
oborů, je nesmírně obohacující. Vaše úsilí
se tak vydá nejrůznějšími směry, které
většinou vyústí v originální a pro návštěvníky často nečekaný výsledek. Baudelaire
mi ukázal spoustu cest a já se na ně již
opravdu těším.

ZV 

láštní ocenění: Muzeum regionu Valašsko /
Někdo to rád sušené

Sušené plody jsou dnes považovány za
pochoutku. Dlouho tomu tak ale nebylo. Horní Vsacko byl chudý a neúrodný
kraj, kde nenáročné ovoce představovalo jednu z mála dostupných plodin, a sušení byla nejjednodušší cesta
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k jeho uchování. Na počátku projektu
stála soukromá záchrana jedné z mála
dochovaných sušáren. Následovala
výstava, která tento místní fenomén
představila ve velmi širokém a poutavém záběru.

IVANA SPITZER OSTŘANSKÁ
A LUKÁŠ SPITZER, AUTOŘI VÝSTAVY:
Mladší generace často s údivem, neboť
povědomí o tradičním způsobu uchování
ovoce se od poloviny 20. století takřka vytratilo. Mnozí dokonce nedokázali pojmenovat klasické moravské koláče (frgály).
Zájem o prezentované téma korespondoval s obnovenou zálibou v konzumaci
sušených plodů. I když se s dřevěnou sušárnou či její ruinou v krajině čas od času
setkáváme, málokdo dokáže identifikovat
její funkci, přestože se jedná o typologicky nezaměnitelný objekt. Starší generace
přicházela naopak cíleně a ráda se dělila
o své vzpomínky. Podzimní sušení ovoce bývalo příjemnou tečkou za celoroční
dřinou v hospodářství, časem odpočinku,
zábavy i námluv. Přínosná byla četná upozornění na dosud nezmapované sušárny
či upřesňování postupů sušení (včetně
osvědčených tipů na vhodné odrůdy).
2. Máte představu, kolik sušáren u nás
bylo a kolik jich zůstalo k možnému zachránění?
IVANA SPITZER OSTŘANSKÁ
A LUKÁŠ SPITZER: V době největšího
rozvoje sušárenství ve 2. polovině 19. století stávala v ovocnářských oblastech (východní Morava, východní Čechy a Litoměřicko) sušárna takřka u každého většího
gruntu. Míra zastoupení sušeného ovoce
v jídelníčku byla odvislá od přírodních
podmínek. V případě Valašska, kde probíhal i náš průzkum, hrálo důležitou roli, neboť nahrazovalo obilí, které se v kamenité
horské půdě takřka nedá vypěstovat. Pro
představu ohledně počtu původně existujících a do dneška dochovaných sušáren
uveďme příklad z Halenkova: V roce 1900
je zde známo asi 40 funkčních objektů,
v roce 2022 už jediný v pravidelném provozu. Co je ale nemilé, za posledních 5 let
víme o čtyřech demolovaných budovách.
Na Horním Vsacku máme zmapováno cca
70 stojících sušáren a dosud jsme se podíleli na záchraně 4 z nich.
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Cena Čestného výboru soutěže

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

Regionální muzeum v Českém Krumlově /
Se lvem za svobodu: Československá samostatná obrněná brigáda
ve 2. světové válce

Poznání dějin české vojenské účasti ve
2. světové válce rozšířila výstava, která
poprvé připomněla pozemní vojsko
působící v zahraničí, a to samostatnou
brigádu, jež vznikla na území Velké
Británie. Jednotka se účastnila řady
bojů, mimo jiné i obléhání přístavu
Dunkerque. Instalace přinesla rozsáhlé svědectví o bojových aktivitách
i běžném životě vojáků a byla sestavena z unikátních exponátů zapůjčených
ze soukromých sbírek.
1. Měli jste k dispozici spoustu exponátů ze soukromých sbírek. Bylo těžké
je získat?
VLADIMÍRA PODANÁ, AUTORKA VÝSTAVY: Některé ano, záleželo na tématu. Např. u RAF byl problém u fotografií
i předmětů, sběratelé často na prosby nereagovali. Nakonec jsme ale našli ochotné
zapůjčitele a pomohli také potomci letců.
Naopak ti, od kterých jsme získali artefakty k roku 1938, byli vstřícní a sami
často kontaktovali dalšího sběratele.
U Československé samostatné obrněné brigády byl spíše oříšek s kompletací
figurín pro její různé jednotky, abychom
měli dostatek uniforem, bot, opasků, spinek, atd. I díky tomu se počet partnerů
rozšiřoval. Naší výhodou je, že udržujeme
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dobré vztahy s kluby vojenské historie,
které jsou na vysoké úrovni i sběratelsky.
2. Který z předmětů měl největší ohlas
mezi návštěvníky?
VLADIMÍRA PODANÁ: Pro ženy se
stala nejzajímavější plynová maska pro
miminka a také u uniforma ATS (pomocných pozemních sborů). Muže zaujal
motocykl Ariel W/NG 350 v markingu

Československé samostatné obrněné brigády a protitankový vrhač PIAT. Děti bavily
modely obrněné techniky, letadel a diorámy. Pro ty, kteří jsou v tématu zběhlí, byl
lákadlem nůž pro speciální jednotky Commandos na Středním východě. Obecně se
návštěvníci zastavovali u předmětů, které
patřily posádce bombardéru Enola Gay.
Kromě originálů podpisů jsme měli zapůjčené stužky vyznamenání a miniaturu
pilotního odznaku Paula W. Tibbetse. Vystaveny byly i brýle s regulovaným stmíváním použité při shozu bomby na Hirošimu.
Pro mnohé bylo překvapením, že exponáty
pocházejí ze soukromé sbírky v Čechách
a že jsou k vidění u nás v muzeu.

Cena Českého výboru ICOM
Uměleckoprůmyslové museum v Praze /
Móda v modré: Tradice a současnost indiga v japonském
a českém textilu
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Modrotisk je tradiční textilní technika nedávno zapsaná na Seznam světového nehmotného dědictví UNESCO. Výstava ukázala na nepřeberném
množství barev a vzorů současné výroby, že stále patří k oblíbeným postupům. Přiblíženy byly kořeny modrotisku v českých zemích, produkce
lidových uměleckých dílen i ateliérová
tvorba. Díky úzké spolupráci se zahraničními partnery porovnala instalace
české příklady s těmi japonskými. Spolu s krátkými filmy, praktickými ukázkami a stejnojmennou publikací se
stal tento mezinárodní projekt poučnou událostí v úhoru covidové sezóny.
1. Jak budujete soubor současných
textilií, speciálně kolekci modrotisku?
Spolupracujete s uměleckými dílnami
a ateliéry nebo vycházíte z nabídky na
trhu?
MARKÉTA VINGLEROVÁ, AUTORKA
VÝSTAVY: Současný modrotisk je výzvou pro všechny sbírkotvorné instituce,
které se věnují historii oděvu, resp. módy.
V našich fondech máme několik zástupců
už z produkce Ústředí lidové umělecké
výroby. Za nejzajímavější moderní modrotisk považuji komplet Marie Jandorové,
vytvořený spolu s výtvarnicí Janou Kubínovou na konci 80. let. Většina kusů
se k nám dostala nákupy nebo dary od
soukromých osob či přímo od autorů.
Protože jsme získali za katalog k výstavě
ocenění v soutěži Nejkrásnější kniha roku
2020, rozhodli jsme se věnovat výhru na
pořízení dvou současných oděvů. Jedná
se o dvojdílný komplet Moniky Drápalové,
který vznikl ve spolupráci s výtvarníkem
Františkem Matouškem aka Francisem
de Nim v rámci kolekce Podzim/Zima
2019–2020 a šaty Kláry Nademlýnské
z kolekce Podzim/Zima 2013–2014.
2. Barevnému textilu hrozí na světle blednutí. Měli japonští zapůjčitelé
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Foto: Martin ČArek, archiv AMG

Cenu Českého výboru ICOM získal
projekt přihlášený do kategorie Muzejní výstava roku 2021.

nějaké speciální podmínky pro vystavení?
MARKÉTA VINGLEROVÁ: Textilie obecně jsou velmi choulostivé materiály co
se světla a vlhkosti týče. Pro barvené
látky je správné osvětlení zásadní. Dbali jsme na to v české i v japonské části
instalace. Každá výstava probíhá také

ve spolupráci s naším restaurátorským
týmem. Kurátorka Secuko Šibata získala z několika soukromých sbírek vzácné
jukaty z 19. a z 1. poloviny 20. století.
Právě jejich zápůjčka byla podmíněna vystavením za sklem. Proti mechanickému
poškození byly pak všechny další artefakty chráněny dostatečnou vzdáleností
od návštěvníka.

Muzejní publikace roku 2021

1.

Západočeská galerie v Plzni /
Epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní výtvarná
scéna 1870–1914

Salonní umění se vyznačovalo díly
progresivních směrů, i když převažovala žánrová malba s anekdotickou
a moralizující pointou. Umělci z našeho prostředí studovali, žili a vystavovali v Paříži, v Mnichově, ve Vídni
či v Praze, čemuž odpovídá i koncepce obsáhlé publikace. Mezinárodní
autorský tým zkoumal vývoj dosud
opomíjeného až opovrhovaného tématu jak z pohledu velkých oficiálních
výstav, tak i jako fenomén spojený se

střední společenskou vrstvou a jí preferovanými náměty.
1. Publikace zkoumá vlivy salonů na
české výtvarné umění. Domníváte se, že
již uzrál čas na pozitivní hodnocení této
spíše opovrhované umělecké etapy?
ROMAN MUSIL A ALEŠ FILIP, AUTOŘI PUBLIKACE: Souhlasíme s tím,
a to byl také důvod, proč jsme po pěti
letech badatelské práce knihu vydali.
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2.

salonů před sto lety“, který v roce 1980
připravil Roman Prahl. Protože navazujeme na jeho příklad, jsme rádi, že k publikaci napsal předmluvu.
2. Přinesla Vám mezinárodní spolupráce nějaké netušené pohledy či odhalení?
ROMAN MUSIL A ALEŠ FILIP: Projekt
podpořila Grantová agentura České republiky, a tak jsme mohli studovat a bádat
v hlavních kulturních metropolích, jimž
jsou věnovány i tři kapitoly publikace –
Paříži, Mnichově a Vídni. V Paříži byla
naší spolupracovnicí Markéta Theinhardt,
v Mnichově Caroline Sternberg, do našeho týmu patřili také Tomáš Sekyrka,
Šárka Leubnerová a Michaela Kořistová.
Pokud jde o netušené pohledy, uvědomili
jsme si například, jak probíhala umělecká
výměna v síti mezinárodně provázaných
institucí a jaké byly rozdíly mezi pařížskou
a středoevropskou scénou.

Jihomoravské muzeum ve Znojmě /
Znojmo 1918–2020: Architektonické proměny

Po roce 1918 zaznamenalo Znojmo,
jako téměř všechna města v ČSR,
velký urbanistický a architektonický
rozvoj. Kniha, která byla doprovázena stejnojmennou výstavou, podrobně
mapuje jeho proměny, a to až do konce
20. století. V úvodu přibližuje urbanistickou transformaci a následně vybírá
77 nejzajímavějších staveb a celků.
Přitom odhaluje i česko-německé počátky moderní architektury, nevyhýbá
se ani budovám kontroverzním či dnes
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již zmizelým. Je skvělým příkladem,
jenž může inspirovat další místa.

Ohlasy jsou převážně pozitivní. Čtenáři
si cení přehlednosti publikace, nových
informací a dobových fotografií zachycujících i celkovou atmosféru doby. Setkali
jsme se s názorem, že volba staveb je
subjektivní a zbytečně zahrnuje budovy
z okolních obcí. Nechtěli jsme ale udělat
obyčejný soupis nebo jen chronologický
přehled. Zvolený výběr je zásadní pro poznání architektonického vývoje Znojma
za posledních 100 let. Některé příklady
varují před nabubřelostí výstavby vlivem
dobového kontextu, další ukazují kvalitní
architekturu hodnou následování, jiné
zase připomínají, jak ohrožená je autenticita moderních staveb novodobými zásahy (byť s dobrým úmyslem), a pak tu jsou
realizace dávající naději v citlivé začleňování současného do toho historického.
2. Narazili jste při sběru podkladů na
něco nečekaného?
MONIKA MAŽÁROVÁ: Podařilo se nám
potvrdit autorství Karla Pragera u školní
budovy v nedalekých Prosiměřicích. Právě
tento objev byl jeden z důvodů, proč jsme
se rozhodli upozornit i na stavby z okolí
Znojma. V případě vodojemu na náměstí
Republiky se dlouho nedařilo dohledat
jednoznačný pramen dokládající autorství Viléma Lorence. Zcela náhodou byla
objevena fotografie dokumentující jeho výstavbu s informační cedulí, na níž je Vilém
Lorenc uveden jako autor. Úspěšně jsme
také identifikovali bytový dům od Jana Víška, který byl považován za nerealizovaný.
Při sběru podkladů nás opět zaskočilo, jak
silně je zakořeněné vnímání Znojma coby
historického sídla, a také určitý despekt
vůči jeho moderní tváři. Věříme, že se nám
povedlo přispět k nové perspektivě sledování města i jeho proměn.

1. Jaké máte na knihu ohlasy? Je něco,
co Vám čtenáři vyčítají, že v ní být třeba
nemuselo?

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

Pohled na dění na výročních uměleckých
přehlídkách je dosud určován kritickou
optikou nejprve secesních a později
avantgardních sdružení. Díky nim se
prosadil atraktivnější styl pořádání výtvarných výstav, zapomíná se však, že
předchozí model celá desetiletí dobře
fungoval a plnil svůj účel při zprostředkování umění veřejnosti. Salony patřily
k hlavním kulturním událostem sezóny,
o které podrobně referovaly všechny důležité noviny a časopisy. Prezentovaly
šíři mezinárodní tvorby, v níž nechyběla
ani progresivní díla. Bohužel poměrně
značnou část zaujímala komerčně orientovaná produkce, někdy sklouzávající až
ke kýči. Naší snahou bylo upozornit na
desítky opomíjených tvůrců, jejichž tvorba nepostrádá invenci a kvalitu. Prvním
krokem směřujícím k revizi hodnocení
salonního umění byla výstava „Le salon
imaginaire“ v roce 1968 v Západním
Berlíně. V českém prostředí měl podobný
iniciační význam projekt „Z malířských

MONIKA MAŽÁROVÁ, AUTORKA PUBLIKACE: O knihu je veliký zájem. První
náklad zmizel během necelých 3 měsíců.
Abychom uspokojili neutuchající poptávku, spustili jsme prodej druhého vydání.
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Muzeum romské kultury /
…to jsou těžké vzpomínky: Vzpomínky Romů a Sintů
na život před válkou a v protektorátu
Foto: Martin ČArek, archiv AMG

3.

Kniha završuje neobyčejně rozsáhlý
a metodologicky promyšlený projekt,
který zachytil často bolestné vzpomínky romských pamětníků na období
rasové diskriminace a pozdější genocidy v době protektorátu. Výzkum
shromáždil cenný materiál, poskytnutý i washingtonskému Muzeu holokaustu, a přinesl důležitá svědectví
o tzv. cikánských táborech v Hodoníně
u Kunštátu a v Letech u Písku. Vzpomínky přeživších přibližují tragiku
rasové perzekuce romského etnika,
dosud nedostatečně objasněné a málo
připomínané.

2. Druhý díl publikace bude věnován
táborům v zahraničí. Evidujete, kolik
Romů a Sintů vězněných u nás nakonec
skončilo mimo území protektorátu?
JANA HORVÁTHOVÁ: Před započetím otevřené proticikánské politiky bylo

u nás sečteno asi 6 500 „cikánů a cikánských míšenců“. Celkem 5 500 z nich
bylo transportováno do Osvětimi a dále,
zbytku se podařilo utéci do zahraničí nebo
skrývat. Z původní romské populace se
z koncentráků vrátilo jen 583 osob, jak
informovaly policejní zprávy.

ZV 

láštní ocenění: Regionální muzeum v Kolíně /
Dobrodružství cyklistiky: Éra vysokého kola v Čechách

1. Jak se Vám podařilo pamětníky povzbudit ke vzpomínání na události, na
které by sami chtěli asi raději zapomenout?
JANA HORVÁTHOVÁ, ŘEDITELKA
MUZEA: Bylo svízelné přesvědčit je, aby
s námi příběhy sdíleli. Mnozí odmítli, jiní
svolili jen pod podmínkou anonymity. Někteří své prožitky vyprávěli poprvé, případně jejich citlivé detaily. Někdy bylo
vhodné vzpomínky zaznamenat mimo
domácí prostředí, beze svědků a rušivých
prvků. Jedním z nejcitlivějších momentů
bylo, že aktéři historických událostí se
v této zemi narodili a prožili utrpení, kterému ostatní jen nečinně přihlíželi, anebo
jej přímo schvalovali. Fakt, že strádali
z důvodů biologických („rasových“) byl
pro mnohé největší ranou, o níž se nechtěli s nikým dělit. Mnozí z pamětníků
se považovali za vlastence.
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Publikace představuje jednu z vývojových fází jízdních kol. Zatím nejkomplexnějším způsobem mapuje vývoj
bicyklu v 19. století, cyklistický sport
v této době i samotné vysoké kolo. Podává přehled výrobních technologií
i výrobců. Jejich podrobný popis stejně jako záznam odborné terminologie je cennou pomůckou při evidenci
a dokumentaci kol.

nejela, pouze jsem na něm seděla. Vzhledem k menší postavě nemám dostatečně
dlouhé nohy, abych je mohla samostatně
ovládat.

1. Vyzkoušeli jste si jízdu na vysokém
kole? A co bylo nejtěžší zvládnout?

ROBERT HONS, SPOLUAUTOR PUBLIKACE: Na vysokém kole jsem jezdil.
Vyrobil jsem si repliku bicyklu Jan Kohout
Smíchov (v. č. 69), na níž jsem podnikal
výlety. Jízda se podobá jízdě na normálním kole. Pozor se musí dávat především
na pedály a přední brzdu, nastupování
a sestupování je už spíše otázkou cviku.

LENKA MAZAČOVÁ, SPOLUAUTORKA
PUBLIKACE: Na vysokém kole jsem nikdy

2. Jak obtížné bylo dohledat výrobce
vysokých kol u nás i v zahraničí?
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Muzejní počin roku 2021

Nově otevřené muzeum nákladních
a užitkových vozů Tatra představuje
nejkomplexnější expozici produktů
této automobilky ze soukromých i veřejných sbírek. Tradiční prezentaci
doplňují moderní technologie, které
umožňují získat podrobné informace
o každém automobilu a podívat se i do
jeho interiéru. Atmosféru působivě
podtrhuje zrekonstruovaná hala bývalé slévárny. Je tak vytvořena instalace,
která zaujme každého návštěvníka.
1. Jak návštěvníci přijali a využívají
rozšířenou realitu v expozici?

Věstník AMG 3 /2022

Michal Skořepa a band s písní „Válka je
vůl“ od rockové skupiny Synkopy 61

Virtuálně ho tedy pustíme tam, kam by
se jinak nedostal.
2. Zajímají se o muzeum a spolupráci
s ním i bývalí či současní zaměstnanci
podniku Tatra?

LUKÁŠ FILIP, VEDOUCÍ MUZEA: Rozšířená realita byla součástí až 2. etapy
tvorby nové expozice. I když jsme některé
části měli k dispozici již při otevření muzea (17. listopadu 2021), až nyní je k využití v plné podobě. Podle prvních reakcí
můžeme konstatovat, že návštěvníci vnímají virtuální realitu jako příjemné doplnění instalace. Samozřejmě každý má jiný
přístup k moderním technologiím, a proto
jsme muzeum koncipovali tak, že musí
fungovat i bez nich. Kdo ale AR využije,
získá mnohem více informací a zpřístupní
se mu i to, co se do prezentace nevešlo,
resp. co jsme nemohli fyzicky představit.

LUKÁŠ FILIP: Někteří současní zaměstnanci se přímo podíleli na vzniku expozice. Ať už je to autor původního konceptu
a tvůrce všech důležitých textů Radomír
Smolka, který je ředitelem výzkumu a vývoje v akciové společnosti Tatra Trucks,
nebo jeho kolega Ondřej Skácel, odborník
zejména na dávnější historii, jenž skvěle
zajistil převoz exponátu z Technického
muzea Tatra i z depozitářů. Neobešli bychom se bez tatrováckých řidičů, kteří
vozidla na milimetry přesně přistavili na
určená místa. Oslovují nás i bývalí pracovníci Tatry. Rádi o autech vyprávějí.
Někdy může být i těžké je uhlídat, aby
nám pod některé nevlezli. A jsou také
velmi potěšeni, že se podařilo zachránit
objekt bývalé slévárny.

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

1.

Muzeum Novojičínska /
Muzeum nákladních automobilů Tatra

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

LENKA MAZAČOVÁ: Dohledat výrobce
vysokých kol není vůbec jednoduché. Co
se týče českých pramenů, jsou živnostenské rejstříky z 80. až 90. let 19. století
v archivních sbírkách dochovány torzovitě. V případě zahraničních firem neexistuje žádná česká literatura. Čerpat lze pouze ze zahraničních publikací, která však
u nás nejsou dostupné, anebo z různých
webových stránek. Problematické je i to,
že centrem britského cyklistického průmyslu bylo město Coventry, které však za
2. světové války „surově“ vybombardovali.
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Muzeum města Ústí nad Labem /
Lutra Lutra aneb Jak vydra přes hranici přišla

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

2.

Mezinárodní projekt zaměřený na
výzkum vydry říční zmapoval původ,
stav a rizikové faktory této rybožravé
vodní myši v oblastech Saska a Ústeckého kraje. Data o ohroženém živočichovi se podařilo prezentovat nejen
v rámci odborné a laické veřejnosti,
ale předat i úřadům a institucím, které mají ochranu tohoto druhu na starosti. Genetická analýza prokázala, že
do českého Krušnohoří a Podkrušnohoří se savec znovu rozšířil právě ze
saské strany hranice.
1. Znovu rozšíření vydry v českém příhraničí „migrací“ ze Saska je skvělou
zprávou, nicméně její populace je stále
křehká. Plánujete nějaké další kroky,
které by se týkaly její ochrany?
VÁCLAV BERAN, GARANT PROJEKTU:
V rámci projektu jsme připravili seznam
rizikových míst na vodních tocích. Nyní
se snažíme s vlastníky pozemků a příslušnými úřady domluvit jejich zabezpečení.
Nejčastěji se jedná o silniční mosty. Pokud totiž pod nimi není suchý břeh, vydry
se tudy bojí procházet a raději volí cestu
přes vozovku. V loňském roce na podzim
jsme také realizovali mapování výskytu
vydry v celém kraji, abychom získali aktuální informace. Nyní chystáme výzkum
z dotačního titulu Ministerstva vnitra,
který řeší environmentální kriminalitu na
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vydrách a jiných dravcích. Pokud bude
projekt podpořen, rádi bychom vyhledávali otrávené návnady, nelegální pasti nebo zakázané nástrahy. Pro Policii
ČR chceme vytvořit databázi s případy
nezákonného zabíjení zvířat a speciální
metodiku.
2. Jaké aktivity plánujete společně se
saskými ochranáři?

2.

VÁCLAV BERAN: S našimi kolegy ze
Saska jsme se intenzivně bavili o projektu se zaměřením na zajištění vhodného
prostředí pro ohrožené druhy živočichů
v plochách hnědouhelných velkolomů
s ukončenou těžbou. Akci jsme ale museli odložit, neboť už nemáme kapacity
na další velký výzkum. Nicméně rádi bychom něco společného v budoucnu opět
realizovali.

Muzeum Ostrov lidových krojů /
Otevření Muzea Ostrov lidových krojů

Nově vytvořené muzeum v rekonstruovaném areálu poplužního dvora v Bohdanči-Ostrově představuje
rozsáhlou sbírku lidových krojů, která

je systematicky uspořádaná podle
regionálního ukotvení. Jde o mimořádný počin, neboť spolu s publikací
Atlas lidových krojů České republiky
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Foto: Martin ČArek, archiv AMG
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textilu všech německy mluvících Čechů
a vydali jsme i publikaci.
2. V expozici lze nalézt přehled uvádějící přibližná data, dokdy se v daném
regionu kroje běžně nosily. Jak jste
získali podklady?
JAN MIČÁNEK: Vyhotovili jsme unikátní
mapu odkládání (zániku) lidových krojů

mapuje všechny typy lidového oděvu,
jeho součásti, výrobní nástroje a příslušenství ze všech oblastí Čech, Moravy a Slezska, i s přihlédnutím k etnické a kulturní různorodosti. Kroje
vystavuje na vkusně tvarovaných figurínách s kvalitním restaurátorským
ošetřením. Instituce vybudovaná ze
soukromých prostředků s pomocí
osvědčených specialistů je plně přístupná veřejnosti.

3.

v České republice, která zatím nebyla
k dispozici. Díky tomuto plánu získáváme
pomůcku znázorňující zmíněný proces,
probíhající na našem území v období
téměř dvou staletí. Pramenem informací byla samozřejmě dostupná literatura
(naše knihovna má již 550 knih o krojích)
a především znalosti kurátora Mgr. Jana
Kuči, který svou pozornost soustřeďuje
na lidové stavby, kroje a nářečí.

Galerie moderního umění v Hradci Králové /
Sbírka Karla Tutsche

1. Co bylo impulzem pro vytvoření tak
rozsáhlého souboru krojů a jeho prezentaci?
JAN MIČÁNEK, ŘEDITEL MUZEA: Prvním impulzem se stala obnova komplexu
budov ostrovského poplužního dvora, kterou jsme realizovali v letech 2005–2008.
Z oceánu malebné, neuspořádané krajiny
se vynořila krása české venkovské architektury se zvláštním geniem loci, útulností, vyváženým prostorem, barevností
a prostými tvary hmot, budící pocit domova. Druhým byla možnost zakoupit sbírku
lidových krojů Ivany Bukové. Následovaly
velkorysé dary rozsáhlých souborů Anny
Holubové, Dušana Naňáka a unikátní kolekce Ludmily Zvoníkové. A další fondy
rychle přibývají. Třetím je náš dlouholetý
zájem o historii české vesnice, související
s našimi profesemi v zemědělství a lesnictví. Čtvrtým důležitým impulzem bylo zjištění, že lze v tomto oboru dosáhnout hned
několika prvenství. Najdete u nás největší
soukromou sbírku lidových oděvů, první
kompletní mapu oblastí lidových krojů
v ČR, poprvé jsou zde vystaveny součásti

Věstník AMG 3 /2022

Galerie díky mimořádnému postoji
svého zřizovatele zakoupila výjimečnou kolekci brněnského galeristy Karla Tutsche (1941–2008), čítající více
než 800 uměleckých děl zejména českých a zahraničních autorů od 80. let
20. století po první desetiletí nového
milénia. V novodobé historii se jedná
o nejvýznamnější přírůstek, a to nejen
rozsahem a investovanou částkou, ale
především jeho kulturní hodnotou.
Začlenění souboru do fondu veřejné
instituce umožňuje jeho budoucí prezentaci i odborné zhodnocení.
1. Nabytí tak obsáhlého souboru do
sbírky veřejného muzea je u nás stále
ojedinělým počinem. Co bylo obtížnější:
jednání s dědicem nebo získání mimořádné dotace?
FRANTIŠEK ZACHOVAL, ŘEDITEL GALERIE: Jednání s Jindřichem Tutschem

trvalo přibližně 4 týdny, samotná alokace
finančních prostředků, znalecké posudky
a další nutné úkony zabraly asi 4 měsíce.
Bylo to dáno také tím, že jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají
dle schváleného kalendářního plánu, tedy
jednou za 2 měsíce. K získání mimořádné
dotace nám pomohl i fakt, že jsme měli
v rezervních fondech nastřádáno více než
5 milionů korun. Výsledná částka ve výši
12 miliónů korun se tedy skládá z rezerv
naší instituce a z osmimiliónového příspěvku zřizovatele.
2. Jaké projekty k odbornému zhodnocení nové kolekce připravujete?
FRANTIŠEK ZACHOVAL: Naplňujeme
standardy veřejné služby, jednotlivá díla
jsou tedy již nyní zapůjčována na různé tematické projekty. Paralelně jsme
získali kompletní archiv Galerie Na bidýlku, kterou Karel Tutsch provozoval
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v letech 1986–2008. Obsahuje texty
k výstavám, originální umělecké práce
na papíře a fotografickou dokumentaci.
Jak samotný archiv, osobnější pohled na
sběratele, tak i teoretické zhodnocení

sbírky je základem pro připravovanou
monografii. Kromě toho by měla být na
přelomu let 2023 a 2024 otevřena nová
instalace, která bude prezentovat vybraná díla.

ZV 

láštní ocenění: Muzeum Brněnska /
V kůži tajného agenta

Imerzivní pátrací hra vychází z detektivního autobiografického románu Paula Dukese s názvem Tanec
s gestapem. Její účastníci řeší v roli
bývalého agenta britské tajné služby
záhadu zmizení brněnského textilního magnáta Alfreda Löw-Beera. Hra
navozuje atmosféru dějinných událostí
spojených s životem rodiny vystavené
rasové perzekuci. Umístění do temných půdních prostor muzea přispívá
ke zvýšení intenzity prožitku a vcítění
se do příběhu.

samého počátku tento břitký a svébytný
humor návštěvníkům zprostředkovat.
Jako nejpřirozenější se nám jevil právě
film noir. Nápad se objevil spontánně
během diskuze nad ranní kávou, kterou

naše tvůrčí sezení vždy začínalo. Hlasité
sdílení myšlenek hlavní postavy a doprovodné projekce byly pro nás výbornými
pomůckami, jak sdělit účastníkům to
nejnutnější a plynule je posouvat napříč
příběhem.
2. Mohou se návštěvníci dopředu seznámit s fungováním hry? A případně
kde?
JANA ČERNÁ: Zásadní informace je
možné dohledat na webových stránkách
muzea, kde jsou pravidelně aktualizovány
i volné termíny pro přihlášení. Zájemci
se dozvědí o vlastním průběhu hry, tedy
o inspiraci filmem noir, ale také o inscenovaném divadelním intru. Rozhodli jsme
se totiž sejít z tradičních vyšlapaných
cestiček v rámci uvažování o prezentování muzejního obsahu. V úvodu upovídaná komorná Julie nabídne hráčům
občerstvení v prvorepublikovém duchu,
včetně oblíbeného dezertu rodiny Löw-Beerů s názvem špicbubny. Tento atraktivní koncept, ve kterém jde především
o komfort a plnohodnotný zážitek, nám
pomohl do vily přilákat návštěvníky, kteří
by sem pravděpodobně jinak nezavítali
a motivovat je i k dalšímu zájmu o naši
instituci.

JANA ČERNÁ, SPOLUAUTORKA PROJEKTU: Myšlenka se zrodila ihned po
přečtení knižní předlohy, v níž sir Paul
Dukes sarkastickým a neotřelým jazykem
glosuje situaci v protektorátu. Osobitý vypravěčský styl evokoval velkolepé
hollywoodské projekce staré doby. To
nás inspirovalo k tomu, že jsme chtěly s kolegyní Markétou Brhlíkovou od
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1. Koho napadlo koncipovat pátrací hru
jako divadelní představení?

Finále slavnostního předávání cen a píseň „Let The Sunshine“ z muzikálu Hair:
Michal Skořepa, Štěpán Klouček, Jana Rybníčková a dětský sbor JaVa pod vedením Jany Vackové

Věstník AMG 3 /2022
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Ohlédnutí za 20. ročníkem
soutěže
Dagmar Jelínková
členka komise Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

P

bylo více času na připravované projekty. Významným faktorem kvality
byla skutečnost, že vedle financí od
zřizovatelů a státní podpory mohly
organizace čerpat prostředky z Evropských fondů anebo z fondů Evropského hospodářského prostoru a Norska.
Již samotný zisk těchto prostředků vyžadoval od muzejních pracovníků velmi důkladnou projektovou přípravu.
Pro komisi nebylo vůbec snadné
vybrat z různorodých aktivit pouze
deset do druhého kola postupujících
výstav, počinů či publikací. Porota
konstatovala, že uznání si zaslouží
všechny projekty, tedy nejen ty z „elitní desítky“. Pravidla soutěže jsou však
nastavena natolik dobře, že umožňují
objektivní zhodnocení.
Při svých cestách se členové komise setkávají s obdivuhodným zápalem
muzejníků, s jejich zaujetím svým oborem a zájmem přinést místní komunitě nové poznatky co nejpřitažlivějším způsobem. Občas se však stane, že

Foto: Archiv AMG

rvní ročník soutěže proběhl v roce
2002. Od skromných začátků se
projekt, jehož cílem je představit to
nejlepší z muzejnictví v Čechách, na
Moravě a ve Slezsku postupně rozvinul do reprezentativní, vskutku národní podoby. Díky stoupající úrovni
našeho oboru, nezištné práci hodnotící komise, systematickému úsilí
sekretariátu AMG a ředitelů soutěže i prestiži členů čestného výboru
si Gloria musaealis postupně získává
své místo také v náročném mediálním
prostředí, což umožňuje prezentovat
výsledky profesionální práce muzejníků, a díky tomu oslovit i tu část veřejnosti, která běžně muzea nevyhledává.
Úroveň jubilejního 20. ročníku,
do něhož 52 muzejních institucí přihlásilo celkem 79 projektů, byla vysoká, a to i přesto, nebo někdy právě proto, že také rok 2021 byl poznamenán
vládními opatřeními proti opětovně
se šířící virové pandemii. Muzea musela omezit provoz, a tak paradoxně

Komise soutěže na závěrečném hodnocení v Táboře
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celkový dojem pokazí ne zcela fungující součásti projektu, zejména ty technické. Jindy zase chvályhodný záměr
není z výsledné instalace pro běžného
návštěvníka úplně srozumitelný bez
zasvěceného výkladu autora. O tom
jsme se několikrát přesvědčili, když
jsme navštívili muzea „inkognito“.
Nejrozmanitější kategorií je Muzejní počin roku. Rok 2021 tradičně
přinesl několik rekonstrukcí historických objektů (Památník bratří Mrštíků v Divákách, statek v Milíkově,
atd.) či nových depozitářů (Muzeum
Českého krasu a Národní zemědělské muzeum). Online počiny reprezentoval např. projekt Ostravského
muzea Dívka jménem Mariana, což
je atraktivně přiblížený mezioborový
výstup o výzkumu hrobů zaniklého
hřbitova. Členové komise se zúčastnili doprovodných her V kůži tajného
agenta, mrazivého pátrání připraveného Muzeem Brněnska nebo interaktivní naučné hry Průvodce poznáním doplňující v roce 2020 otevřenou
expozici ve Vlastivědném muzeu v Kyjově. Porotce vždy potěší zpřístupnění nové muzejní instituce či sbírky.
V loni bylo otevřeno Muzeum nákladních automobilů Tatra v Kopřivnici
a Muzeum Ostrov lidových krojů ve
Zbraslavicích. Oba tyto počiny prezentují veřejnosti pozoruhodné soukromé fondy.
V českém muzejnictví je stále ojedinělým jednorázový nákup souboru
více než 800 kvalitních uměleckých
děl galeristy Karla Tutsche do veřejného muzea. Věřme, že tato mimořádná 12milionová investice pro Galerii
moderního umění v Hradci Králové
bude inspirací pro další zřizovatele.
Třeba pro získání výjimečné kolekce
hodinek a hodin PRIM od Libora Hovorky do Technického muzea v Brně,
které tyto exponáty představilo v rámci výborně připravené výstavy.
Muzejní výstavy roku jsou zpravidla nejpočetnější kategorií. Vzpomenu
jen několik z těch, které mě zaujaly, ale nedosáhly přímo na ocenění.
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Členové poroty na výstavě „Znojmo 1918–2020: Architektonické proměny“
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zaviněné omezeními během pandemie, odrazily v celkovém hodnocení.
Všech 29 muzejních publikací
nejen po odborné stránce, ale i úrovní

Rozhovor s ministrem
kultury Martinem Baxou
1) Národní soutěž muzeí Gloria musaealis oslavila v letošním roce 20. výročí.
Co byste jí popřál do dalších let?
Tuto cenu, respektive její výsledky,
pravidelně sleduji. Její role je významná, představuje a vyzdvihuje kvalitní

a zajímavé projekty a realizace napříč
světem muzeí a galerií. Jako důležité
vnímám i to, že oceněné počiny jsou
inspirací a podnětným impulzem pro
další muzejní a galerijní profesionály. Popřál bych jí toho spoustu – ať

Foto: Archiv MK ČR

Národní galerie v Praze a Galerie
moderního umění v Hradci Králové
otevřely dlouho obcházené téma padělků ve výtvarném umění a každá
ho veřejnosti představila z jiného pohledu. Západočeské muzeum v Plzni
připravilo další z interaktivních výstav zaměřených na mladé návštěvníky, tentokrát na téma „Ozdoby dávné doby“. Muzeum východních Čech
v Hradci Králové přihlásilo dva projekty, výstavu „Rudolf II.: Umění pro
císaře“ a Cesty města, novou expozici
mapující historii Hradce Králové od
pravěku až po období první republiky.
Muzeum Cheb a Muzeum Českého
ráje v Turnově nezávisle na sobě mapovaly pohřební rituály na výstavách
„Smrt pohledem archeologie“ a „Na
poslední cestě“. Muzeum Blanenska
dokončilo zámeckou prohlídkovou
trasu stálou expozicí Obrazy z Moravského Švýcarska věnovanou přírodním
počátkům Moravského krasu a bádání
o této oblasti. Monumentální instalaci
vystihující barokního ducha měla nevelká výstava Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem „Jan Jiří
Heinsch: Ve službách jezuitů“. Očekávaný projekt Collegia Bohemica
a Muzea města Ústí nad Labem Naši
Němci, nebyl v době příjezdu poroty
ještě zcela dokončený, chyběly některé
exponáty, popisky i doprovodné texty, takže se tyto nedostatky, částečně

grafického a tiskového zpracování
svědčilo o velkém posunu ke knižní kvalitě a kráse. Pokud muzeum
přihlásilo výstavu i její doprovodný
katalog, snažila se komise o vzájemné porovnání obou výstupů a někdy
hodnotila knihu jako lépe vypovídající a sloužící svému účelu. Platí to
zejména pro Muzeum hlavního města
Prahy připomínající 400. výročí bitvy
na Bílé hoře Praha 1580–1680: Místo
konfesijních střetů a publikaci Jihomoravského muzea Znojmo 1918–2020:
Architektonické proměny.
Své ohlédnutí uzavírám poděkováním Husitskému muzeu v Táboře,
které vytvořilo přátelskou atmosféru
pro závěrečné hodnocení 20. ročníku
soutěže a přeji úspěšný vstup do ročníku 2022 všem institucím, které zvažují
podání své první přihlášky.
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2) Muzea pečují o kulturní a přírodní
dědictví naší země. Jsou otevřenými
a živými organizacemi, které nabízejí množství programů. Co Vás dokáže
přilákat k návštěvě?
Stejně jako každého jiného návštěvníka mne může přilákat několik věcí –
patří k nim hlavně původnost tématu,
ať už jde o velkolepou novou expozici
či nějaký menší pozoruhodný studijní projekt. Jako čím dál důležitější
vnímám edukační potenciál muzeí,
tedy možnost ukázat události či situace v nových úhlech pohledu. Vždy
mne osloví, když je dobře připravena
prezentace autentického předmětu
s nějakou zajímavou interaktivní instalací. Pochopitelně mám své oblíbené instituce, kam chodím na jakoukoli
výstavu, v Plzni to je třeba Západočeská galerie. Potěšilo mne tudíž, že
právě ZČG byla ve 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
oceněna I. místem v kategorii Muzejní
publikace roku.
3) V době pandemie se muzea potýkala s omezováním provozu, přesto byla
velmi aktivní v online prostoru. Jaký
projekt Vás zaujal?
Přiznám se, že jsem častěji sledoval
projekty z performativní umělecké
oblasti. Nicméně zhlédnul jsem některé komentované prohlídky, zaujaly mne programy ukazující činnosti, které návštěvník běžně nevidí. Za
všechny uvedu třeba pohled na práci
restaurátorek textilu, jak je během
pandemie představilo Uměleckoprůmyslové museum v Praze. Co považuji
za výjimečné je fakt, s jakou rychlostí,
nasazením a erudicí se muzea a galerie všech typů a úrovní vrhla do online
světa. Dlouhodobým přínosem je tak
velký pokrok v digitalizaci, nebo ještě
lépe v uvědomění si nutnosti využívat
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ty nejsoučasnější technické prostředky
pro komunikaci s návštěvníkem.
4) Kam by měl dále směřovat vývoj muzejních institucí a jak by měla být např.
více ukotvena ve vzdělávacím procesu?
Ukotvení edukační činnosti ve vzdělávacím procesu je velké téma, kterému
se spolu s kolegy z Ministerstva kultury i s řadou externích spolupracovníků (například uskupení KOMPAS)
věnujeme. Dlouhá léta jsem působil
jako pedagog a o to více si uvědomuji
nutnost získávat specifické dovednosti
a znalosti i v jiném než školním prostředí. Velkým tématem je rozvoj kreativity dětí, což není jenom otázkou

vlastní tvorby, ale zejména rozvíjení
schopnosti kreativně a novátorsky přistupovat k jakýmkoli úkolům. V současné době probíhá revize rámcových
vzdělávacích programů, v jejímž rámci
se snažíme muzejní a galerijní edukaci přesněji pojmenovat a začlenit.
Ohledně dalšího směřování vývoje muzeí a galerií – myslím, že právě po
pandemii covidu-19 a válce na Ukrajině je potřeba provést zásadní rozvahu
nad jejich budoucí rolí ve společnosti.
Jsem velmi rád, že v létě bude Česká
republika hostit Generální konferenci
ICOM, která bude právě na diskuzi
o vývoji muzejních organizací zaměřena.

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

je stále z čeho vybírat, tedy co nejvíc
výstav, knih a akcí napříč celou republikou, dobře zvolenou, nestrannou porotu, a pořád stejně pozitivní přístup,
který organizátory z AMG provází.

Zástupci vyhlašovatelů a partnerů soutěže ve Smetanově síni Obecního domu

Rozhovor s grafikem
Tomášem Nedomou

N

a jaře letošního roku jsme se dozvěděli smutnou zprávu, že nás
náhle opustila MgA. Jana Hrachová
Dolanská po léta spjatá s muzejním
světem a hlavně s vizuálem Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis. AMG
proto hledala šikovného grafika, který
by se vytvoření všech materiálů potřebných k jubilejnímu 20. ročníku
soutěže zhostil. A stejně jako tehdy,

před deseti lety v případě paní Dolanské, jsme dostali doporučení na
spolupráci, která se ukázala být v osobě Tomáše Nedomy výbornou volbou.
Výsledná podoba grafického řešení si
získala mnoho příznivců. V kombinaci s oboustrannou spokojeností se už
těšíme, že se nad tvorbou návrhu na
vyhlášení Cen Gloria musaealis za rok
2022 opět sejdeme.
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vyhnout, většinou je v přímém rozporu s nadčasovostí a takto určený
design často i rychle zestárne.

4) Věnujete se i autorskému písmu. Na
co by neměl běžný uživatel zapomenout, když se rozhodne pro jeho užití
ve svých materiálech?
V první řadě by se měl obrátit na grafického designéra, který mu s využitím autorského písma může hodně
poradit. Pokud už se ale k takovému
kroku rozhodne uživatel sám, měl by
pamatovat alespoň na to, aby písmo
plnilo správně svůj účel. Například by
neměl sázet knihu z písma titulkového
a podobně.

2) Jakou zakázku byste považoval za
vysněnou?
Nevím, jestli je jedna taková zakázka.
Důležitá je pro mě určitá rozmanitost
úkolů, což mě i daleko více baví. Cením si spíše vracejících se zákazníků.
To je pro mě důkaz, že jsem pro ně
svoji práci odvedl dobře.
3) Kde berete inspiraci pro své neotřelé
návrhy?
Inspiračních zdrojů mám celou řadu.
Čerpám z volného umění, tradice

Výroční zpráva 20. ročníku Národní
soutěže Gloria musaealis je k dispozici na Sekretariátu AMG

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

Foto: Martin ČArek, archiv AMG

1) Které moderní přístupy v současném
grafickém designu jsou Vám blízké?
Blízká je mi hlavně silná a čistá typografie, důraz na jednoduchou barevnost. Snažím se přílišné „trendovosti“

švýcarského plakátu, módy, architektury, fotografie i průmyslového designu. Často je pro mě inspirující hovor
s kolegy a bývalými spolužáky.

Foto: Archiv Tomáše Nedomy

Tomáš Nedoma dokončil v roce
2010 magisterské studium (MgA.) na
Fakultě multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
v Ateliéru grafického designu. Za svoji
diplomovou práci věnovanou autorskému písmu získal Cenu rektora. Už
při studiu byl zaměstnán v grafickém
studiu reklamní agentury Oglivy CID,
kde pracoval pro významné klienty
jako Škoda Auto, DHL, RWE, OKD
nebo Telefónica O2. S profesorem
Rostislavem Vaňkem, vedoucím Ateliéru grafického designu a vizuální
komunikace na VŠUP, se podílel na
rozsáhlých digitálních písmových rodinách. Působí také jako lead graphic
designer pro newyorské OAX Studio
a věnuje se i pedagogické činnosti
ve formě workshopů zaměřených na
digitalizaci písma (Fakulta designu
a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity v Plzni; Katedra
grafiky a kresby Ostravské univerzity;
Fakulta multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně).
A mezitím pracuje na úpravě a sazbě
knih, katalogů a jiných publikací.

Členové komise 20. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis
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200 let českého muzejnictví

30 let Slepeckého muzea

S

slepeckého muzea. To se nakonec
podařilo a pomůcky byly postupně
umístěny v budově básníka Josefa
Chaloupky. Od září roku 2000 byl
sbírkový fond převeden do majetku
Technického muzea v Brně (TMB)
a mohlo tak vzniknout jeho oddělení
dokumentace slepecké historie, které
má k dispozici i svoji expozici Kultura nevidomých. V ní je prezentován
život, kultura a vzdělávání nevidomých a slabozrakých osob běžným
návštěvníkům, žákům a studentům
základních, středních i vysokých škol.
Pod vedením zkušených lektorů si mohou vyzkoušet např. psaní na Pichtově psacím stroji, čtení jednoduchých
taktilních obrázků se zavázanýma
očima a další činnosti. Pro nevidomé a těžce slabozraké je možné na
požádání otevřít vitríny, aby si i tato
skupina osob mohla prohlédnout historické pomůcky. Od roku 2004 jsou
pořádány komorní výstavy, na nichž
seznamujeme zájemce s jednotlivými

Foto: Archiv muzea

lepecké muzeum v Brně bylo
založeno moravským tyflopedem PhDr. Josefem Smýkalem dne
5. května 1992. Od svých 17 let začal shromažďovat pomůcky týkající se
historie, výchovy, kultury a vzdělávání
nevidomých a těžce slabozrakých dětí
a dospělých. Díky studiu tyflopedické
literatury zjistil, že v Praze vzniklo po
výstavě „Českého slepeckého tisku“
v roce 1935 podobné Slepecké museum, které založil tehdejší ústřední
inspektor ministerstva školství Josef
Zeman. Kromě předmětů, které vyráběli nevidomí a slabozrací pedagogové Ústavu pro nevidomé v Brně,
se Josefu Smýkalovi podařilo zajistit
i některé pomůcky právě z pražské
výstavy.
Soukromá Smýkalova sbírka
byla nejdřív umístěna v tehdejší Základní devítileté škole pro nevidomé
v Brně jako koutek tradic. V 90. letech 20. století se postupně rozšiřovala a Josef Smýkal snil o vybudování

Akce ke Dni nevidomých nazvaná „Zažij svět nevidomých“
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Foto: Archiv muzea

Eliška Hluší
Technické muzeum v Brně

Expozice muzea v Chaloupkové ulici,
kde instituce dříve sídlila
výročími nevidomých či slabozrakých
osobností. U příležitosti Dne nevidomých, který připadá na 13. listopadu,
se v loni konala akce „Zažij svět nevidomých“. Běžní návštěvníci dostali
možnost na různých stanovištích v expozicích Technického muzea v Brně
zkusit si vnímat své okolí očima nevidomého nebo těžce slabozrakého
člověka. Probíhá rovněž spolupráce
se zahraničními slepeckými muzei,
ale také s institucemi zabývajícími se
výchovou a vzděláváním nevidomých
a slabozrakých. Na důkaz takového
spojenectví jsme v roce 2017 ze slepeckého muzea v Bernu získali psací stroj
tzv. rafigraf, na němž Louis Braille
psal korespondenci z Národního ústavu pro mladé slepce v Paříži rodičům
do rodného městečka Coupvray. Dalším dokladem je i pořízení faksimile
francouzského slabikáře Louise Brailla, které bylo obstaráno v roce 2018
z Národního muzea historie v Petrohradu – Oblastní organizace Všeruské
společnosti nevidomých. Tento unikát
vznikl v Národním ústavu pro mladé
slepce v Paříži v roce 1852.
Expozice Kultura nevidomých
je v České republice zcela ojedinělá. Jako kurátorka jsem hrdá na to,
že je součástí TMB, neboť může být
přístupna všem, kdo navštíví jihomoravskou metropoli.
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příběh muzejního předmětu

Vlastislav Tokoš
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově
nad Kněžnou

V

roce 2021 se podařilo našemu
muzeu uskutečnit díky dotačnímu programu Ministerstva kultury
a za finanční spoluúčasti Královéhradeckého kraje mimořádný nákup.
Jeho předmětem se stal cyklus 12 obrazů, malovaných temperou. Soubor
nazvaný Slatinský rok vytvořil přední
český malíř Miloslav Holý (4. října
1897 – 3. března 1974).
Samotný záměr, jenž byl úspěšně realizován, šťastně uzavřel příběh získání tohoto významného celku, trvající bezmála pět desítek let.
Cyklus, zobrazující proměnu Slatiny
nad Zdobnicí v jednotlivých měsících
roku, namaloval Miloslav Holý v letech 1958–1961. Nedlouho po jeho
dokončení bylo zřejmé, že se jedná
o dílo vyzrálé a ucelené, kdy umělec
zúročil předchozí práci jak v grafice
a malbě, tak i zkušenosti z Francie.
Tehdy nově ustavená Orlická galerie
(1. ledna 1965) chtěla soubor získat
do svého sbírkového fondu. S odstupem času lze konstatovat, že za celou
její historii se tak nestalo. Když byl
finanční obnos zabezpečen a mohlo
dojít k odkupu díla, zasáhla doslova
vyšší moc. Při vichřici byla poškozena
střecha rychnovského zámku a všechny peníze musely být použity na její
opravu. Ani pozdější plán Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou odkupovat jednotlivé obrazy,
se nedařilo naplnit. Teprve s hrozivou
vidinou, že cyklus pozbude svoji celistvosti a bude rozprodán po plátnech,
byl díky dotaci MK ČR a vstřícnosti
zřizovatele soubor získán do naší instituce, kam svým významem dávno
patřil.

22

Slatinský rok je pozoruhodným
a monumentálním dílem závěru života
Miloslava Holého. Začíná se rodit ještě před dokončením předcházející Slatinské zahrady (1951–1959). Je zřejmé, že v těchto kolekcích jsou Orlické
hory pevně zakořeněny nejen motivicky, ale i filozoficky. Malíř zde jasně
definuje svůj umělecký názor na člověka, jeho intimitu a nejbližší krajinu
jako předobraz ráje. Pojetí přírodních
motivů je zcela jiné, než jak je chápal při svém prvním setkání. Kouzlo
tohoto kraje začal objevovat se svým
přítelem Václavem Špálou, za kterým
dojížděl do Kostelce nad Orlicí nebo
do Pěčína. Další nezapomenutelnou
zkušeností byl letní pobyt v Helvíkovicích nedaleko Žamberku v roce 1933
i nadcházející rok, kdy se sem vrátil.
Bylo to období, kdy jej nadchla horská
zeleň a harmonie modrých a zelených
tónů. Nicméně k jeho pevnějšímu sžití

s podhůřím Orlických hor došlo až po
2. světové válce, kdy přišel do Slatiny
nad Zdobnicí. Seznámil se s manželi
Krčmářovými, také výtvarníky, kteří
mu poskytli ateliér, ale i uměleckou
sounáležitost a cenné přátelství. Miloslav Holý tu nalezl druhý domov.
Jako profesor pražské Akademie
(1946–1960) odhaloval neopakovatelnou krásu zdejšího kraje svým studentům, kteří sem dojížděli na plenér. V roce 1961 ve Slatině dokonce
založil Obrazárnu kulturního klubu
JZD a daroval jí nebo propůjčil svá
díla a sbírky.
Kromě transformace vztahu
k podhorské krajině a jejím náladám
došlo u Miloslava Holého k proměně jeho práce. Jestliže na přelomu
20. a 30. let 20. století maloval své
náměty za jedno odpoledne technikou
alla prima, na přelomu 50. a 60. let
přicházel před vybraný motiv opakovaně, ve stejnou dobu, za stejného
osvětlení, více než desetkrát a soustředěně tvořil.
Cyklus Slatinský rok je pro Orlickou galerii nejen výjimečným uměleckým přínosem a obohacením fondů,
ale také cenným dokumentem, neboť
se vztahuje ke konkrétní lokalitě, která od roku 1960 došla podstatných
změn.

Foto: archiv muzea

Miloslav Holý a Slatinský
rok
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právní poradna amg

Prevenční povinnost muzeí
a galerií
Libor Vašíček / Matúš Baliak
Legal Partners, advokátní kancelář, s. r. o.

T

ento článek se věnuje změně
ve výkladu prevenční povinnosti provozovatelů muzeí a galerií zapříčiněné nedávným rozhodnutím
Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo
2387/2020, ve kterém dal soud za
pravdu zákaznici, která utrpěla zranění na chodbě jedné pražské nákupní galerie, a to i přes to, že místo na
podlaze bylo zakryté a řádně označené
výstražnou lepicí páskou. Žalobkyně
se v důsledku domnělého porušení
prevenční povinnosti provozovatele
domáhala zaplacení statisícové částky, která měla představovat náhradu
ušlého výdělku, nákladů souvisejících
s léčením, náhradu za ztížení společenského uplatnění, zadostiučinění za
nemajetkovou újmu a bolestné.

Obecná a zvláštní prevenční
povinnost

Předtím, než začneme pojednávat
o tom, co se změnilo, je vhodné ujasnit si, co je vlastně zákonná prevenční povinnost. Dělíme ji na obecnou
a zvláštní. Pod pojmem obecná nebo
generální prevenční povinnost se skrývá povinnost každé fyzické i právnické
osoby chovat se v běžném životě tak,
aby nebylo neopodstatněně zasaženo
do svobody, života, zdraví nebo vlastnictví jiného. Generální prevenční
povinnost tedy zakládá odpovědnost
každého za své konání, jímž aktivně
ovlivňuje okolí a může zasáhnout do
právní sféry někoho jiného. Jakkoli
výše uvedené možná zní komplikovaně, s příklady takového chování
se setkáváme denně, ať už se jedná
o škodu způsobenou např. vylitím
kávy na oděv cestujícího v tramvaji, nezvládnutím situace při řízení
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vozidla a způsobením škody dalším
účastníkům provozu nebo poškozením
hodnotného uměleckého díla neopatrností způsobenou podnapilým stavem.
Existuje však i situace, za níž
vznikne odpovědnost za pouhé nekonání nebo opomenutí určitého jednání. Ta je podmíněna takzvanou zakročovací povinností uloženou zákonem
(i) tomu, kdo vytvořil nebezpečnou
situaci nebo nad ní má kontrolu,
(ii) odůvodňuje-li to povaha poměru
mezi osobami, potažmo (iii) tomu, kdo
může podle svých možností a schopností snadno odvrátit újmu, o níž ví
nebo musí vědět, že hrozící závažností
zjevně převyšuje, co je třeba k zákroku
vynaložit. Typickými adresáty této odpovědnosti jsou vlastníci budov, rodiče
a děti navzájem, nebo lékaři vůči kolabujícím spolucestujícím v tramvaji.
Škodné události a odpovědnost za ně
jsou pak vždy vykládány optikou povahy věci, zvyklostmi soukromého života, místních poměrů a konkrétních
okolností vzniku újmy.
Odlišný odpovědnostní režim
v závislosti na tom, zda újma vzešla
z aktivního či pasivního jednání škůdce, vychází z obecného pravidla, že
každý by měl odpovídat za své konání. Požadovat ovšem, aby někdo zakročil na ochranu jiného, ačkoli se
sám na vzniku újmy nijak nepodílel,
je možné pouze ve specifických případech. Odpověď na otázku, který
z odpovědnostních režimů na určitou situaci dopadá, v praxi nemusí
být zcela jednoznačná a bude záviset
na skutkovém stavu konkrétní situace. Není ojedinělé, že výsledná odpovědnost bude založena na kombinaci
porušení prevenční povinnosti jak

konáním, tak i opomenutím jiného
konání. Příkladem může být škoda
způsobená výbuchem plynu, za který
je odpovědný vlastník bytového domu,
který neodborně manipuloval s přípojkou plynu (aktivní jednání), tím
vytvořil nebezpečnou situaci (vznik zakročovací povinnosti), kterou se však
rozhodl ignorovat (omisivní porušení
povinnosti).

Co na to Nejvyšší soud ČR?

Jak jsme již uvedli, skutkový stav případu je nejdůležitějším meřítkem pro
stanovení odpovědnosti. Co se tedy
vlastně stalo? Předmětem sporu byla
domnělá odpovědnost provozovatele
za zranění, které si způsobila sama
žalobkyně, když během nákupů zakopla o poškozenou podlahu v nákupní
galerii. Porušená část v rámci jinak
hladkého povrchu dlažby byla přitom
překryta plastovou deskou a označena
lepicí páskou (zda se jednalo o speciální žlutočerný výstražný pásek či
nikoliv se strany přely po celou dobu
sporu). Nicméně v době zranění byl
tento úsek zřejmě již zašlý, špinavý,
tedy hůře viditelný. Soudy posuzovaly,
jaká prevenční povinnost se na provozovatele uplatňuje a jakým způsobem
má být taková překážka označena.
Zatímco Obvodní soud pro Prahu 2 i odvolací Městský soud v Praze
totožně žalobu zamítly, Nejvyšší soud
ČR dal žalobkyni částečně za pravdu, rozhodnutí obou institucí zrušil
a případ vrátil prvoinstančnímu soudu
k dalšímu řízení. Hlavním argumentem bylo, že pro návštěvníky pasáže
s obchody je typické, že na rozdíl od
chodců na chodníku věnují zvýšenou
pozornost spíše obsahu výloh než nečekaným nerovnostem podlahy. S odkazem na výše nastíněné zásady prevenční povinnosti lze tedy očekávat, že
provozovatel nákupní galerie vyznačí snadno přehlédnutelné poškození
dlažby natolik zřetelným způsobem,
aby jej zaregistrovaly i procházející
osoby soustředěné na prezentované
nabídky prodejců. Nejvyššímu soudu

23

právní poradna amg

ČR nezbylo než souhlasit se žalobkyní,
která od počátku sporu zdůrazňovala především nedostatečnost opatření
přijatých provozovatelem k označení
překážky.

Praktické důsledky a jejich
relevance pro muzea a galerie

Vrácení případu prvostupňovému
soudu spolu se zarputilostí žalobkyně domoci se svých práv znamená, že
do finálního rozhodnutí v této věci

může být ještě dlouhá cesta. Vyslovený
názor Nejvyššího soudu ČR by však
měl být výstrahou pro všechny majitele a provozovatele budov, že prosté
označení překážky na podlaze nemusí
být dostačující pro zproštění odpovědnosti za případnou újmu. Osud žaloby
by měli sledovat i představitelé muzejních institucí, jelikož i jejich návštěvníci jsou motivováni k soustředění své
pozornosti na umělecká díla a exponáty, nikoliv na podlahu výstavních

prostor. Jakkoli může žaloba působit poněkud bizarním, řekněme až
americkým dojmem, doporučujeme
všem v mezičase označovat poškození, opravy a neočekávané překážky
excesivně zřetelným způsobem, ideálně barevně odlišitelným a ve výšce
očí. V případě muzeí a galerií navíc
do úvahy přichází rovněž doplňující
upozornění u vstupu do místnosti, ve
které hrozí návštěvníkům nebezpečí
zranění.

otázky pro nové ředitele

MgA. František Zachoval
Galerie moderního umění v Hradci Králové

pyšnit skutečně reprezentativním výběrem. V první řadě mohu jmenovat
Bohumila Kubištu, Josefa Váchala,
Aloise Wachsmana, Ladislava Zívra, Věru Janouškovou, ale třeba také
Karla Šlengera.
Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vaší galerii?
Každý předmět má, kromě své umělecké hodnoty, také svůj specifický příběh.
V poslední době mi přišlo „zajímavé“
množství objevených falz, na která
jsme se zaměřili při přípravě výstavy
„Originál? Umění napodobit umění“.

Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do funkce ředitele?
Po absolvování AVU v Praze v roce
2006 jsem zůstal na akademii, kde
jsem vedl Digitální laboratoř. S kolegy jsem spoluzakládal a intenzivně
spolupracoval na internetové televizi
Artyčok TV. Posléze jsem žil v Berlíně, kde jsem měl malé nakladatelství a věnoval se převážně publicistice.
V letech 2015 až 2019 jsem zastával
post ředitele v Českém centru v Bukurešti, kde se mi podařilo úspěšně
realizovat množství projektů, ale
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především jsem získal bohaté manažerské zkušenosti.
Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepříjemně překvapilo?
Velice příjemně mě překvapily sbírky klasické moderny, kde se vyskytují
nádherné práce, za kterými stojí za
to do Hradce Králové cestovat. Josef
Sůva, zastávající post ředitele galerie
v letech 1963–1997, se věnoval intenzivní sběratelské činnosti, v rámci níž
se zaměřoval i na autory a autorky
působící v regionu. Můžeme se tak

Čeho jste doposud v čele galerie dosáhl a čeho byste si přál dosáhnout?
Letos na jaře to jsou přesně tři roky,
co jsem ve vedoucí pozici. Podařilo
se nám nastartovat proces kvalitních
akvizic. V této oblasti jsme byli velice
úspěšní. Povedlo se nám získat Sbírku
Karla Tutsche. Loni jsme otevřeli nové
stálé expozice. Celoroční činnost galerie, tedy program dočasných výstav,
je odbornými komisemi již druhým
rokem oceňována. Projektem o falzech jsme přilákali do Hradce Králové zájemce z celé České republiky
a současně jsme několikrát znásobili
počet návštěvníků. Práce nás tu baví
a snad je to vidět také zvenku.
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z prvních publikací věnované slováckým
krojům a zvykům ze Svatobořic a Mistřína,
která vyšla v 1943 pod názvem U žúdra.
Všechny tyto naše „příběhy“ nakonec
vykrystalizovaly ve vytvoření stálé expozice. Zásadní však bylo rozhodnutí o základní myšlence důvodu existence MOLK.
Sbírky slouží především, ostatně jako
u všech muzejních institucí, k uchování
historické a kulturní hodnoty předmětů,
k jejich studiu a vědecké práci. Expozicí
jsme však chtěli především oslovit širokou
veřejnost a splatit tak velký dluh. Ten

spočíval ve skutečnosti, že se v minulosti nikdo nepokusil trvale prezentovat
bohatství lidových oděvů ze všech oblastí
Čech, Moravy i Slezska, vč. německy mluvících regionů. A to přesto, že fenomén
lidových krojů je ve své vrcholné podobě
bezesporu jevem, provázejícím venkovské
obyvatelstvo v 19. století.
K pokrytí záměru prezentace všech
významných krojových oblastí v novém
muzeu nemohly stačit jen naše sbírky.
Proto jsme oslovili desítky veřejných
institucí a soukromých sběratelů v ČR
i v zahraničí, aby nám je pomohli doplnit
krojovými součástkami i celými soubory
formou dlouhodobých zápůjček. Vstřícnost oslovených byla nečekaná. Zápůjčky
tvoří téměř 20 % projektu, postupně se
nám je však daří nahrazovat vlastními
kusy. Vydali jsme také Mapu krojových
oblastí České republiky a navazující Atlas
lidových krojů České republiky.
Muzeum Ostrov lidových krojů vstupuje do první úplné sezóny. Atraktivita
naší expozice, jejímž jádrem je 260 figurín, bude snad lákat dostatek návštěvníků. Doufejme, že nás brzy opustí důsledky
pandemie i války na Ukrajině, abychom se
mohli věnovat i takovému luxusu, jako je
zájem o historii české vesnice.
Jan Mičánek

Foto: archiv AMG

Vznik Muzea Ostrov lidových krojů
(MOLK) doprovázel souběh několika
víceméně nesouvisejících příběhů. První je spojen s místem jeho současného
sídla. Vesnička Ostrov je malou osadou
s několika desítkami obyvatel na severozápadním okraji Českomoravské vrchoviny. MOLK najdete v nádherném areálu
bývalého panství. Historie poplužního
dvora v Ostrově je dlouhá a zajímavá.
V členité krajině, obklopen neuspořádanou přírodou, působí soubor budov jako
zjevení řádu, kultury a civilizace. Díky
tomu dýchá místo omamným geniem loci
historie osmi staletí.
Další důležitou okolností byla informace o zájmu sběratelky lidových krojů,
která hledala prostory vhodné k vystavování své kolekce. Po složitých jednáních
jsme sbírku v roce 2016 koupili. Následně
se ukázalo, že v České republice existuje
mnoho soukromých fondů, jejichž vlastníci nemají žádné následovníky a shánějí
pro své milované kroje „bezpečný přístav“. Získali jsme tři další velké soubory
a desítky menších celků. Postupně tak
vznikla největší soukromá kolekce lidových oděvů českého venkova 19. století
u nás.
S budováním sbírky se začal formovat
tým lidí. Vedle „místních“ zaměstnanců
to byli i konzultující odborníci, kteří nám
pomohli jak s expozicí, tak s postupným
formulováním koncepce MOLK. Byla to
zejména doc. PhDr. Irena Štěpánová,
CSc., PhDr. Martin Šimša, Ph.D., a PhDr.
Daniel Dědovský, Ph.D. Největší štěstí
však potkalo MOLK v osobě Mgr. Jana
Kuči, který má rozhodující podíl na finální
podobě souborů jednotlivých krojů a stal
se také kurátorem muzea.
Třetí příběh nám pomáhá vytvářet
pocit „mytického“ předurčení MOLK.
Mým dědečkem byl totiž Martin Ševela,
redaktor Lidových novin a zaměstnanec
rodiny Stránských v Brně, autor jedné

Foto: archiv muzea

Příběh vynoření
nového muzea
s lidovými kroji
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Rozhodně není slušné prozrazovat hned
v první větě věk dámy, obzvláště když se
jedná o tak milou kolegyni, jakou bezesporu je Milena Burdychová. Nicméně
když uvedu, že se narodila 27. června
1952 v Chrudimi, tak se snad výrazného
faux pas nedopouštím. Původní zaměření jejího studia – absolvovala Střední
průmyslovou školu stavební v Havlíčkově
Brodě a poté stavební fakultu Českého
vysokého učení technického v Praze –
ještě nenasvědčovalo tomu, že se téměř
po celý svůj život bude věnovat oboru
muzejnictví. Její orientace na ochranu
nemovitých památek podpořená i postgraduálním studiem dějin památkové
péče (úspěšně je dovršila během druhé
mateřské dovolené), ji však přivedlo ke
kulturnímu dědictví a odtud je do muzea
již velice blízko.
Po kratších epizodách na oddělení
památkové péče a poté na pozici inspektora kultury na Okresním národním
výboru v Chrudimi začala v roce 1987
pracovat ve funkci ředitelky zdejšího muzea. Na základě vyhraného konkurzního
řízení byla na tomto postu potvrzena i po

Foto: Archiv AMG

Milena
Burdychová slaví
jubileum

listopadové revoluci v roce 1989. Instituci, která změnila svůj název na Regionální muzeum v Chrudimi, pak vedla až
do roku 2011, kdy odešla na zasloužený
odpočinek. Dokázala přitom zvládnout
i noční můru všech muzejníků a obzvláště
ředitelů, jíž byla generální rekonstrukce
a s ní související dislokace prostor organizace v 90. letech 20. století a následující
vytváření nových expozic. Osobně se také
podílela na přípravě a realizaci mnoha
výstav a také na edičním programu muzea. Z její bohaté publikační činnosti je
nezbytné uvést alespoň autorství hesel
ve Vlastivědné encyklopedii Chrudimska
a sestavení knížky Alfons Mucha Plakáty,
vydané k otevření stejnojmenné instalace.

Milena Burdychová se od počátku
iniciativně zapojila do aktivit AMG. Již
v roce 1991 byla zvolena členkou Senátu
AMG a byla jí až do roku 2000, kdy se
na tři léta stala členkou Exekutivy AMG.
V letech 1992–2001, tj. po celou dobu
jeho existence, zastávala post předsedkyně Regionálního kolegia východočeských
muzeí. Poté se věnovala práci v Revizní
komisi AMG, z toho v letech 2006–2011
jako její předsedkyně.
Ani coby důchodkyně rozhodně nevysedává před obrazovkou a bačkory si
dosud nenazula. Z bohatého spektra jejích činností je třeba zdůraznit, že od roku
2013 až do současnosti působí v komisi
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a rovněž v redakční radě Věstníku
AMG. Svou přízeň nadále věnuje oběma
chrudimským muzeím, tedy „rodnému“
regionálnímu jako členka poradního sboru
pro sbírkotvornou činnost a také redakční
rady, a stejně tak i „sousednímu“ Muzeu
loutkářských kultur, rovněž jako členka
jeho rady.
Suchý výčet faktů a čísel však nic
neříká o tom, jak milé a povzbuzující vždy
bylo a stále je s Milenou Burdychovou
spolupracovat. Nikdy nezkazila žádnou
legraci a na druhé straně nás, kteří s ní
strávili řadu hodin v různých orgánech
AMG, vždy zahanbovala svou pracovitostí
a nadšením. Nezbývá, než jí popřát, aby jí
i nadále sloužilo zdraví a vydržel životní
optimismus.
Luděk Beneš
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Celým městem Hlinskem se dne 4. května 2022 nesla smutná zpráva, že vyhasl život mladého člověka. Člověka, jenž
měl rád lidi kolem sebe a jehož největším
zájmem bylo výtvarné umění, kterému
se i sám aktivně věnoval. Martin Horák, ředitel Městského muzea a galerie
Hlinsko, zemřel náhle ve věku 40 let.
Narodil se 10. prosince 1981 v Praze.
Celé dětství i následující léta prožil na
Vysočině spolu se svými rodiči a bratrem.
Po studiích na Střední umělecké škole
grafické v Jihlavě pracoval mnoho let jako
redaktor a kameraman v místní kabelové
televizi. Tato pozice mu poskytla mnoho
poznatků a zkušeností. Počátkem roku
2017 byl jmenován do funkce ředitele
muzea v Hlinsku, kde výborně uplatnil
své znalosti a velký zájem o výtvarné
umění. Pokračoval v tradici Výtvarného
Hlinecka, která trvá již 63 let. Na této aktivitě spolupracoval s kurátorkou Šárkou
Leubnerovou. Každoročně se pořádalo
5 výstav v galerii, především malířů, kteří
působili na Vysočině, ale také mladých
současných tvůrců, a 2 instalace v muzeu
mimo stálé expozice.
Martin Horák byl autorem mnoha
plakátů, pozvánek, katalogů i publikací
(např. Josef Dvořák, Anna Dvořáková,
Prošli zdejší krajinou, Gustav Macoun
1889–1934, Karel Beneš 1881–1941).
Podílel se na vydání knihy Hlinsko včera
a dnes. Jako první svazek edice MMGH
FOTO vytvořil Stoleté lyže: 100 let běžeckého a sjezdového lyžování v Hlinsku.
Díky jeho působení se naše muzeum od
roku 2017 pravidelně účastnilo Festivalu
muzejních nocí, přičemž tuto novou tradici přerušila až pandemie. Bohatý program, občerstvení i zajímavé expozice
přilákali každoročně desítky návštěvníků.
Všichni od nás odcházeli nadšení. Další
novinkou byly Dialogy, tedy rozhovory se
zajímavými lidmi z hlineckého regionu.
Tyto pořady se setkaly s velmi kladným
ohlasem veřejnosti. V roce 2017 byla otevřena nová expozice věnovaná významné
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Odešel Martin
Horák

rodině Adámků, o rok později jsme kompletně předělali prezentaci malířů Vysočiny s názvem Prošli zdejší krajinou, ke
které byl vydán i katalog.
I přes své pracovní vytížení začal
Martin Horák v roce 2020 studovat muzeologii na Masarykově univerzitě. Za
jeho přispění byl rozšířen sbírkový fond
výtvarného umění nákupy na aukcích či
od soukromých sběratelů. Byl to člověk
na správném místě, spolehlivý, klidný,
přátelský a znalý oboru. Nestihl dokončit
mnoho svých plánů. V hlineckém muzeu
a galerii bude velmi chybět kolegyním,
všem přátelům a známým, kteří ho měli
moc rádi.
Šárka Odehnalová

Vzpomínka na
Medu Mládkovou
Museum Kampa mělo původně zahájit
svůj provoz dne 8. září 2002, tedy v den
83. narozenin jeho zakladatelky Medy
Mládkové (8. září 1919 – 3. května
2022). Tři týdny před plánovanou slavnostní vernisáží, která měla udělat tečku
za roky tahanic kolem rekonstrukce budovy Sovových mlýnů, ale přišla tisíciletá
povodeň a suterén a přízemí se ocitly

pod vodou. Oficiální otevření se nakonec uskutečnilo až o rok později. Ovšem
již v listopadu 2002 se v muzeu konala
výstava fotografií dokumentujících Prahu
pod vodou.
Začínám vzpomínku na Medu Mládkovou, která nás upustila začátkem května 2022 ve věku 102 let, touto dramatickou historkou, abych připomněl její
nezdolnost a odhodlání. O zřízení Musea
Kampa usilovala dlouhých 10 let. Když se
její vize krátce před dokončením ocitla
v troskách, otřepala se a bojovala dál.
To vše ve věku, kdy již dávno měla nárok
na odpočinek.
Propagace českého umění a kultury
pro ni byla celoživotní vášní i posláním.
Jako iniciační moment ve vztahu k umělecké tvorbě uváděla setkání s Františkem
Kupkou v Paříži na podzim 1956. Ve prospěch naší kultury začala ale pracovat
mnohem dřív. V roce 1949 ve Švýcarsku
pomáhala vydávat exilový časopis Skutečnost a na jaře 1952 založila Éditions
Sokolova. Sokolová bylo Medino dívčí
příjmení. Vedle dvou knih projevů a úvah
Ferdinanda Peroutky či antologie exilové
poezie Neviditelný domov vyšla v nakladatelství také první monografie Toyen.
Grafickou úpravu vydávaných publikací
dělal dnes slavný ilustrátor dětských knih
Miroslav Šašek.
V Paříži 50. let 20. století se seznámila se svým manželem, českým ekonomem Janem Mládkem, který byl vysokým
manažerem Mezinárodního měnového
fondu. Příznačné je, že příležitostí k jejich prvnímu setkání byla schůzka, na níž
se Meda objednala, aby Janu Mládkovi
vyčinila, jak málo podporuje exilovou kulturu. Když byl v roce 1960 Jan Mládek
převelen do centrály fondu ve Washingtonu, D. C., Meda se do Spojených států
stěhovala spolu s ním a krátce na to se
vzali.
Od roku 1967 pravidelně navštěvovala Československo a zajímala se
o současné umění. Jejími průvodci po
pražských ateliérech byli Jindřich Chalupecký, Jiří Šetlík a Jana Claveri. Mezi
autory, jejichž tvorbu systematicky sledovala, patřili Adriena Šimotová, Karel
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Malich či Stanislav Kolíbal. Nejreprezentativněji a nejpočetněji byl ve sbírce
manželů Mládkových zastoupen Jiří Kolář. Museum Kampa dnes opatruje přes
200 jeho děl, včetně monumentálních

dvoumetrových chiasmáží či vzácných
raných prací a textilních objektů.
Sběratelství pro Medu nikdy nebylo
jen soukromou kratochvílí, české umění
se snažila podporovat i organizováním
výstav či zprostředkováním nejrůznějších stipendijních pobytů. První instalaci
„Recent graphics from Prague“ ve washingtonské Corcoran Gallery připravila
na podzim 1968. Asi nejvýznamnějším
projektem se stalo „Expressiv: Středoevropské umění po roce 1960“ v roce
1987 v Museu Moderner Kunst ve Vídni
a v následujícím roce reprízované v americkém Hirshhorn Museu.
Ačkoliv se Meda Mládková s Františkem Kupkou osobně znala jen několik měsíců, neboť malíř zemřel v červnu
1957, setkání s ním ji ovlivnilo na celý
život. Několik děl získala přímo od něj,
naplno se sběratelství a propagaci Kupkovy tvorby začala věnovat až v USA.
Podílela se i na Kupkově první americké

retrospektivě, která se konala v roce
1975 v Guggenheim museu v New Yorku.
To hlavní z rozsáhlé kolekce Meda
v roce 1999 darovala Praze. Město sbírku svěřilo do péče nově založeného muzea a pro její vystavení dalo k dispozici
budovu na Kampě. Na nadaci, která má
Sovovy mlýny v pronájmu na 99 let, Meda
Mládková následně převedla zbývající díla
i další svůj majetek.
Od původně zamýšlené instituce
se stálou expozicí se Museum Kampa
v průběhu uplynulých 20 let více přeorientovalo na výstavní činnost. Současně
pokračuje v akvizicích. Zaměřujeme se
na umělce, kteří působili v exilu, a na
rozšiřování fondu o další výrazné autory od 70. let 20. století po současnost.
Museum Kampa tak není a nemá být jen
připomínkou aktivit Medy Mládkové, ale
hlavně naplněním a pokračováním její víry
v moc a význam umění a kultury.
Jan Skřivánek

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

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

Deváté setkání pracovní skupiny pedagogické komise AMG se uskutečnilo dne
21. března 2022 ve vlídném prostředí
Muzea hl. m. Prahy, v Domě U Zlatého
prstenu. Tentokrát 33 účastníků se věnovalo představení dalších možností spolupráce mezi učiteli dějepisu a muzejníky.
Opětovně jsme otevřeli také téma vhodných aktivit s nevidomými a slabozrakými.
Petr Sedlák z Ústavu pro studium
totalitních režimů představil podstatu
projektu Dějepis+ a jeho nabídku k profesnímu síťování, k prezentaci dějin a využívání lokálních pramenů či sbírkových
předmětů. Velký potenciál může mít tato
platforma zejména v regionech. Muzea
zde pro školy připraví kolekce didakticky
ošetřených historických zdrojů a mohou
přispívat k aktivitám zabývajícím se minulostí daného místa.
Následně v rámci programu proběhly
dva paralelní praktické workshopy. Garantem se stala opět Terezie Kochová
z Asociace rodičů a přátel dětí nevidomých a slabozrakých v ČR, která vedla
jeden ze seminářů zacílených na specifika hmatového vnímání. V simulaci světa
tmy zkoušeli frekventanti několik běžných aktivit. Vyzkoušeli si společenské
hry, početní úkony, házení a chytání míčů
i hvězdic. Nechyběla ukázka hmatových
knih, pomůcek či videospotů.
Dílna Zuzany Čižinské, dobrovolná
lektorka průvodců nevidomých, cílila na
praktické průvodcovství nevidomého návštěvníka. Po úvodní teoretické průpravě
se účastníci střídavě v rolích průvodců
a provázených s páskou na očích procvičovali v základních postojích, v procházení zúženým profilem a dveřmi, v orientaci
při změně strany, usazování na židli či
chůzi po schodech. Objasnili si principy
správné komunikace i nevhodných způsobů jednání s nevidomými a slabozrakými
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v muzejním prostředí, ale i v běžném životě.
Seminář korunovala spokojená zpětná vazba. Těšíme se, že i kulaté desáté
setkání plánované na 19. září 2022 proběhne v duchu přitažlivých aktuálních
témat nosných pro další profesní růst
české edukátorské základny.

Z jednání
Moravskoslezské
krajské sekce
AMG
Radka Křížková Červená
Exekutiva AMG

Setkání Moravskoslezské krajské sekce AMG se uskutečnilo 5. dubna 2022
v prostorách přednáškového sálu Ostravského muzea. Účastníky jednání přivítala
ředitelka muzea Jiřina Kábrtová. Nově
zvolenou Exekutivu AMG zastupovala
Radka Křížková Červená, která má sekci
na starosti. Jednání se zúčastnila i Anna
Komárková, výkonná ředitelka AMG. Zasedání bylo svoláno kvůli volbě nového
předsedy či předsedkyně dle usnesení
13. Sněmu AMG. Moravskoslezská krajská sekce AMG neměla od července 2021
své vedení (po odvolání ředitelky Muzea
v Bruntále Jitky Koščákové a před jednáním Sněmu AMG v Brně již nebyl nikdo
zvolen). Sekce měla ke dni 5. dubna 2022
celkem 19 řádných členů a 14 členů individuálních a čestných AMG. Jednání se
zúčastnilo 9 zástupců členských muzeí
a 3 individuální členové. Kandidátem na
předsedu se stal Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea Hlučínska. Pro jeho zvolení se
vyslovilo 8 členů, proti nebyl nikdo a 1 se
zdržel (hlasování v rámci mimořádného
zasedání proběhlo v souladu s § 16 odst.
4 a 5 Stanov AMG). Přítomní byli seznámeni s aktuální činností AMG a pozváni
k účasti na chystaných akcích (fungování a komunikace v rámci AMG, výměna

průkazů AMG a uznávání volných vstupů,
legislativa, sdílení dobré praxe a řešení problematických situací, Ceny Gloria
musaealis za rok 2021, Národní zahájení 18. ročníku Festivalu muzejních nocí,
příprava 10. kolokvia AMG na aktuální
téma českého muzejnictví a seminářů ke
zhodnocení AMČR-PAS a ke krizovému
řízení v souvislosti s děním na Ukrajině,
panelová výstava „150 let Ostravského
muzejnictví“). Poté byla detailněji diskutována problematika hledačů kovů a spolupráce detektorářů s muzejními institucemi. V rámci Exekutivy AMG se tématu
věnuje Jiří Orna, ředitel Západočeského
muzea v Plzni a předseda Archeologické komise AMG. S případnými dotazy je
možné se také obracet na Jiřího Juchelku,
vedoucího oddělení archeologie Slezského zemského muzea. Členové sekce se
shodli, že je potřeba systémové řešení
v oblasti archeologie a osvěta vysvětlující
principy péče o kulturní dědictví.

Rozhodování
per rollam
u Středočechů
David Hroch
Městské muzeum Sedlčany

Volba nového předsedy Středočeské krajské sekce AMG se uskutečnila formou
per rollam. Jednání bylo svoláno za tímto
jediným účelem. Řádné setkání pak proběhne 24. května 2022 ve Středočeském
muzeu v Roztokách u Prahy. Dne 1. dubna 2022 byl členům AMG zaslán e-mail
s žádostí o návrh kandidáta na předsedu
Středočeské krajské sekce AMG. Navrženi byli dva kandidáti Jan Vinduška, ředitel
Polabského muzea, který návrh na kandidaturu nepřijal, a David Hroch, ředitel
Městského muzea Sedlčany. Hlasování
probíhalo ve dnech 8.–22. dubna 2022,
a to písemnou formou, prostřednictvím
e-mailu. Volbu bylo nutné opakovat,
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neboť jednání sekce nebylo usnášeníschopné, z celkem 43 řádných členů
AMG se zúčastnilo jen 14 zástupců,
nebyla tudíž dosažena potřebná nadpoloviční většina. Ve dnech 26. dubna až
10. května 2022 bylo proto přistoupeno
k druhému hlasování opět písemnou formou prostřednictvím e-mailové korespondence. Členové sekce se k navrženému
kandidátovi vyjádřili souhlasně, tentokrát
hlasovalo 33 zástupců, z toho 32 kladně.
David Hroch tak byl (znovu)zvolen pro
další období za předsedu Středočeské
krajské sekce AMG.

Královéhradecká
krajská sekce
AMG volila
elektronicky
Michal Babík
Regionální muzeum a galerie
v Jičíně

Královéhradecká krajská sekce AMG se
v posledních letech pravidelně schází
společně s Pardubickou krajskou sekcí
AMG. Další takové zasedání bylo ovšem
naplánováno až na duben či květen 2022.
Členové se tak rozhodli, že volba nového předsedy sekce proběhne formou per
rollam. Jednání bylo svoláno za tímto jediným účelem, k němuž mělo dle usnesení 13. Sněmu AMG dojít do 3 měsíců
od konání valné hromady AMG. Volba
probíhala následujícím způsobem: Dne
11. února 2022 byl členům sekce zaslán
e-mail s žádostí o návrh kandidáta na
předsedu Královéhradecké krajské sekce
AMG. Na základě došlých odpovědí byl
určen jako kandidát Michal Babík, ředitel
Regionálního muzea a galerie v Jičíně.
Následně bylo ve dnech 14.–28. března 2022 přistoupeno k hlasování, a to
písemnou formou, prostřednictvím e-mailu. Sekce má 24 řádných (institucionálních) členů, hlasovalo 15 z nich. Ve
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funkci předsedy na další tříleté období
byl potvrzen Michal Babík.

Liberecký kraj se
sešel v Jablonci
Jiří Křížek
Severočeské muzeum v Liberci

Dne 30. března 2022 se v Muzeu skla
a bižuterie v Jablonci nad Nisou konalo
jednání Liberecké krajské sekce AMG.
Exekutivu zde zastupoval Václav Houfek.
Hlavním bodem setkání byla volba nového
vedení sekce pro období 2022–2024. Ke
kandidatuře se přihlásil stávající předseda
Jiří Křížek, ředitel Severočeského muzea v Liberci, jiný návrh předložen nebyl.
Přítomnými 7 zástupci z 15 členských
institucí AMG byl ve funkci jednomyslně
potvrzen Jiří Křížek (hlasování v rámci
mimořádného zasedání proběhlo v souladu s § 16 odst. 4 a 5 Stanov AMG).
Po volbě následovala diskuze ohledně
připravovaných muzejních akcí na rok
2022, informace o novém řádném členovi AMG – Oblastní galerii Liberec,
o přípravě generální konference ICOM
a prohlídka expozic Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.

Setkání členů
AMG v Praze
Zuzana Strnadová
Muzeum hlavního města Prahy

Zasedání se konalo dne 4. května 2022
v malé zasedací síni Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Přítomni byli
zástupci 12 řádných členů a jako host
výkonná ředitelka AMG. Anna Komárková
podrobně informovala o přípravě 18. ročníku Festivalu muzejních nocí a zapojení

některých pražských institucí do této
kampaně AMG. Dále předala zkušenosti
o dosavadním způsobu fungování Pražské
muzejní noci, včetně jejího finančního
zajištění. Zuzana Strnadová navázala na
diskuzi z minulého zasedání sekce o možné podobě akce pro další období a o případném zapojení společnosti Prague City
Tourism, a. s., do její realizace. Vzhledem
k počtu přítomných vypracuje shrnutí dosavadního vývoje a jednoduchý dotazník,
který bude ve spolupráci se Sekretariátem
AMG rozeslán všem účastníkům poslední
Pražské muzejní noci v roce 2019. Následovala volba předsedy sekce, většinou
přítomných byla do funkce opět zvolena
Zuzana Strnadová, ředitelka Muzea hl. m.
Prahy. Na závěr setkání zazněly informace
a pozvánky na aktivity některých pražských muzeí (akce NZM k 200. výročí
narození Gregora Johanna Mendela, otevření Letenského kolotoče po restaurování NTM, Grand Opening UPM, vyhlášení
výsledků 20. ročníku Národní soutěže
muzeí Gloria musaealis).

Volby v Olomouckém kraji
Marie Gronychová
Vlastivědné muzeum v Šumperku

Dne 11. února 2022 byli osloveni všichni
členové Olomoucké krajské sekce AMG,
aby formou per rollam rozhodli o svém
novém vedení. V době od 11. do 25. února 2022 tak mohli svůj hlas zaslat prostřednictvím e-mailu zástupci členských
institucí AMG z Olomouckého kraje.
Z 11 řádných členů se volby zúčastnilo
7 z nich, z toho 6 hlasovalo kladně pro ředitelku Vlastivědného muzea v Šumperku
a 1 se zdržel. Marie Gronychová tak bude
pokračovat ve funkci předsedkyně sekce
i v dalším tříletém období. Vlastivědné
muzeum v Olomouci a Pivovarské muzeum v Hanušovicích nehlasovaly z důvodu
probíhající změny v jejich vedení.
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inzerce

Zažijte neopakovatelné
dobrodružství
1) Jak vnímáte digitalizaci muzejních
organizací v České republice?
Pokud bych měl porovnat vývoj u nás a ve
světě, myslím si, že jsme tak dva roky
pozadu. Mám nicméně obrovskou radost
z toho, že jsou již muzea a galerie, které
jdou digitalizaci naproti a které se chtějí
vydat právě touto cestou. Velkou roli zde
hraje stát, neboť pomáhá s financováním
záměru. Stále ale existuje řada menších
institucí, jež o výhodách digitalizace zatím nevědí, případně si nedokážou pod
tímto pojmem nic konkrétního představit.

Pojmy virtuální nebo rozšířená realita
(VR/AR) se stále více prolínají do našich životů. Jejich vývoj se výrazně zrychluje a uplatnění již nenacházejí pouze
v herním průmyslu, ale čím dál více se
hlásí o své využití ve firmách, ve vědě,
nebo také v historii. Své o tom ví i Matěj Rejnoch, zakládající člen společnosti
Tasty Air, s. r. o., která se zabývá VR/AR
a jejich instalací v muzeích a galeriích či
v jiných kulturních institucích a památkových objektech. Rozhovor s Matějem
Rejnochem vedla Ing. Pavla Švancerová

Věstník AMG 3 /2022

2) Proč jste se rozhodli pracovat právě
v segmentu muzejnictví?
Tato oblast je neskutečně atraktivní a zábavná. Dokážeme zasáhnout do edukace mladých lidí a přiblížit jim poutavým
způsobem naši minulost. Historie vás
zcela pohltí, je to nekonečná studnice
možností, témat, ale také významných
okamžiků, které bychom měli vyzdvihnout
a poučit se z nich.
3) Kde se v letošním roce můžeme
osobně setkat?
Určitě se potkáme na 26. generální konferenci Mezinárodní rady muzeí (ICOM),
která se koná ve dnech 20. až 28. srpna
2022 na téma „Síla muzeí / The Power of
Museums“. Budeme zde mít firemní stánek Tasty Air, s.r. o. Takže se zastavte na

něco dobrého a my pro Vás připravíme
i zajímavou ochutnávku z naší tvůrčí dílny.
4) Se kterými muzei a galeriemi jste již
navázali spolupráci?
Dlouhodobě spolupracujeme s Muzeem
umění Olomouc, pro které jsme připravili
rekonstrukci Svatováclavského náměstí
z 12. století. Pro Podkrušnohorské technické muzeum zpracováváme projekt
Dolů do dolu. Jde o vzdělávací aplikaci,
jež je určena především pro školy. A nově
jsme navázali spolupráci také s Židovským muzeem v Praze.
5) Jaké jsou novinky v Tasty Air?
Rádi bychom naše stávající i potenciální
klienty pravidelně informovali o novinkách
ze světa VR/AR. Rozhodli jsme se proto
pro vydávání oborového newsletteru. Pokud se rozhodnete k jeho odběru, dostanete se tak k nejčerstvějším aktualitám,
přehledu toho, co se u nás právě teď děje.
Rozjeli jsme sérii workshopů, jejichž cílem
je ukázat a přiblížit přidanou hodnotu
VR/AR a jejich využití v kulturní sféře.
Bližší informace naleznete na http://
www.tastyair.cz.
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně

Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně

H. Johnová: První dáma české keramiky 10. 6. – 11. 9. 2022
Do světa Miroslava Šaška
10. 6. – 11. 9. 2022

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešov: The Best of

19. 5. – 6. 11. 2022

Muzeum umění a designu Benešov
Josefína Dušková: Otisk

22. 5. – 27. 8. 2022

Beroun
Muzeum Českého krasu
Krajinou Krasu: Český kras očima umělců
a dětí
21. 2. – 28. 8. 2022

Blansko
Muzeum Blanenska

Blatná
Městské muzeum Blatná
Muzeum slaví 100!

3. 6. – 28. 8. 2022

Infocentrum Blatná, třída J. P. Koubka 4

Naše paní Božena Němcová II
20. 1. – 13. 11. 2022
Letem světem s naším motocyklem
1. 5. – 18. 9. 2022
Zbraně a zbroj z dílny Vladislava Ruperta 2. 6. – 28. 8. 2022

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
23. 6. – 25. 9. 2022

INSPIRACE 1:
Home Grounds – Grete’s Legacy
25. 5. – 10. 7. 2022
Mies / Tugendhat / Sandalo / Kalivoda 12. 7. – 11. 9. 2022

Muzeum romské kultury
Otisk cest: Fotografie
Claude a Marie–José Carret
30 let Muzea romské kultury
ve fotografiích

Otevřená cesta / The Road is open /
/ Phundrado drom
4. 6. 2022 – 31. 5. 2024

Technické muzeum v Brně
Stroje Leonarda da Vinci
Všechno jde, i když trochu jinak
Zlaté řemeslo

15 let Muzea Josefa Hoffmanna

Modrá je dobrá
Fenomén cyklistika
Invazivní živočichové

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

Bučovice
Muzeum Bučovice

Pražákův palác
6. 5. – 28. 8. 2022
6. 5. – 28. 8. 2022

13. 6. 2022 – 30. 4. 2023

Bitva u Chotusic

Galerie

Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác

Výstavní síň
1. 12. 2021 – 4. 9. 2022
8. 6. 2022 – 28. 2. 2023

Palác šlechtičen
Dvanácte vrchů ten strom má: Kramářské a poutní tisky
s náboženskou tematikou
13. 5. – 13. 11. 2022

Pavilon Anthropos
18. 6. 2021 – 17. 7. 2022

14. 3. – 26. 6. 2022
6. 5. – 28. 8. 2022
11. 7. – 30. 10. 2022

8. 6. – 30. 10. 2022

Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav

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

Óóó, Indiáni!

8. 3. – 31. 12. 2022
7. 6. 2022 – 28. 3. 2023
24. 5. – 18. 9. 2022

Za středověkem do muzea

Uměleckoprůmyslové muzeum

Stříbrná a zlatá Vysočina
Český komiks a jeho svět

7. 4. – 31. 12. 2022

Národopisné muzeum Národního muzea,

8. 5. 2022 – 26. 3. 2023

Rafani S22E06: 4HLAV	
Rafani S21E06: Triglav

7. 4. 2021 – 31. 12. 2022

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál

Místodržitelský palác
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Nová stálá expozice: Rakouská Morava / Výtvarné umění
16.–19. století v Brně
od 24. 2. 2022
Poklady špilberské zbrojnice
17. 3. – 31. 12. 2022
Ondřej Svoboda: Satura lanx
1. 4. – 11. 9. 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 autíček
1. 6. – 30. 9. 2022
Brno očima G. J. Mendela
15. 6. – 30. 9. 2022
Šedesát: Sólo pro stále mladou dámu 23. 6. – 31. 12. 2022

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoffmanna

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Josef Bolf v Jurkovičově vile:
Minoritní zpráva

Muzeum města Brna

Kinského zahrada 98, Praha 5

10. 5. – 26. 6. 2022

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Minerva

6. 5. – 30. 9. 2022

Vila Tugendhat

Nová stálá expozice: Obrazy z Moravského
Švýcarska
od 24. 2. 2022
Lucemburské opráski
28. 4. – 31. 10. 2022
O víně
26. 5. – 30. 10. 2022
Josef Mánes
17. 6. – 31. 10. 2022

Matouš Vondrák: Obrazy

Vyhláška 30. května 1945

1. 4. – 30. 9. 2022

Osobnosti Čáslavska: Co se do kalendáře vešlo
i nevešlo
8. 4. – 31. 10. 2022
Klobouky a jiné pokrývky hlavy
Výstava fotografií Fotoklubu
Zruč nad Sázavou

14. 6. – 31. 7. 2022
9. 8. – 28. 8. 2022

Národní zemědělské muzeum Čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu
a zemědělství
Klukovský sen: Vojáci v krajině

1. 4. – 31. 10. 2022
1. 4. – 31. 10. 2022

Nová stálá expozice: Těžba uranu
na Českolipsku
od 3. 3. 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
18. 6. – 18. 9. 2022
Wilhelm Horn: Průkopník fotografie a malíř
moravských lidových krojů
5. 8. – 31. 12. 2022

Česká Třebová
Městské muzeum Česká Třebová
16. 6. – 31. 8. 2022

13. 5. – 25. 9. 2022

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
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
Zvuk času: Hodiny a hodinky ze sbírek Petra Hadravy
a muzea
13. 5. 2022 – 5. 2. 2023
Osobnosti Novohradska
24. 6. – 30. 10. 2022

Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
26. 5. – 30. 10. 2022

Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
12. 6. – 23. 10. 2022
12. 6. – 23. 10. 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
Expedice středověk
5. 6. – 31. 8. 2022
Galerijní chodba na Starém zámku, Krajířova 27/I

15. 5. – 5. 8. 2022

Dobrovice
Dobrovická muzea

Doksy
Památník Karla Hynka Máchy

Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
24. 6. – 31. 8. 2022
15. 6. – 14. 8. 2022

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Frýdecký zámek
Karpatské roubenky
Svět z Kostek II.
Vodní svět

16. 6. – 4. 9. 2022
23. 6. – 2. 9. 2022
30. 6. – 28. 8. 2022

Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
Výstava broušeného skla
6. 5. – 7. 8. 2022
Historie nemocniční péče: Lékárenství, lékaři
a lékařství v Havlíčkově Brodě
27. 5. – 18. 9. 2022
Umělecká keramika Igora Doležala
a Petry Sedlmajerové
12. 8. – 27. 11. 2022

Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Jaroslav Panuška (1872–1958): Od světa pohádek
ke slovanskému dávnověku
18. 6. – 18. 9. 2022

Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie
MEN: Mužské tělo ve sbírce
Roberta Runtáka
22. 5. – 2. 10. 2022
Senzační realismus: Theodor Pištěk a jeho američtí
a evropští souputníci
26. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Michal Škoda: Stopy
3. 7. – 2. 10. 2022

Národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Mirko Hanák: Český malíř, grafik
a ilustrátor přírody
Papírové vzpomínky aneb Myslivost
v historických dokumentech

1. 4. – 20. 7. 2022
1. 4. – 20. 7. 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
3. 5. – 18. 9. 2022

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Vidět se zavřenýma očima: Práce dětí
ZŠ Nová škola

1. 6. – 30. 9. 2022
14. 6. – 9. 10. 2022

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně

Brána do mého světa: Výstava ZUŠ Mladá Boleslav,
pobočka Dobrovice
9. 6. – 31. 7. 2022
Petr Janečka: Výstava plastik
6. 8. – 19. 9. 2022

Tomáš Cidlina / Pavel Kraus: Domov /
/ Heimat

Přírodovědcem v muzeu aneb
Zeptejte se Johany
Srdce a zvon

Marie Klust

Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona

Jan Prokopius: Fotografie

Chodovie: Keramika 60. let 20. století červen – srpen 2022

Doupě u Telče
Hrad Roštejn

Stará radnice, náměstí T. G. Masaryka 1

České Budějovice
Alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům

60 let Fotoklubu Český Krumlov
Taras

Galerie Bratří Špillarů

Turismus na Královédvorsku

Letní interaktivní výstava pro celou
rodinu

Vážky Českobrodska

Čerchov: Hora, která spojuje
1. 6. – 20. 11. 2022
Věra Krumphanzlová: Barvy a jiné tajnosti 7. 6. – 31. 7. 2022
Lenka Herzogová
9. 8. – 31. 10. 2022

kalendárium výstav

Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě

1. 4. – 31. 10. 2022

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
František Šafránek a jeho hořická kronika 7. 4. – 31. 8. 2022
Náměstí Jiřího z Poděbrad

27. 5. – 30. 9. 2022

Tomáš Polcar: Kyklos

25. 5. – 31. 8. 2022
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Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního
sochařství pod širým nebem – Vrch Gotthard
Paralely

13. 5. – 28. 8. 2022

Hradec Králové
Divadlo Drak a Mezinárodní institut figurálního
divadla
Továrna na utopii

6. 10. 2021 – 31. 8. 2022

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
17. 6. 2022 – 12. 11. 2023
Spoušť plná života: Příroda míst narušených
člověkem
18. 3. – 18. 9. 2022
Mistři svého řemesla
25. 3. – 26. 6. 2022
Marek Zákostelecký: L+
1. 4. – 28. 8. 2022

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
Město v obrazech: Hustopeče
ve výtvarném umění

29. 6. – 25. 9. 2022

Cheb
Muzeum Cheb
Expoziční budova
Hory oheň plivající aneb Sopky
našeho kraje
21. 1. – 24. 7. 2022
Chebské krajkářky: 20 let pod vedením
Libušky Fajtlové
6. 5. – 28. 8. 2022

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Volynští Češi

23. 4. – 25. 6. 2022

Kostel sv. Kateřiny

Evy z EFY: Fotoamatéři z Erlangenu

18. 6. – 24. 9. 2022

Radnice
Portrétní miniautry

26. 6. – 26. 9. 2022

Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Cesta za světlem: Luminiscenční loutky
divadla Blackwits
21. 3. 2022 – 8. 1. 2023

Regionální muzeum v Chrudimi
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
150 let Sboru dobrovolných hasičů
20. 7. – 28. 8. 2022
Chrudim

Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Nová stálá expozice: Svět zázraků / World of Wonders /
/ WOW!
od 23. 6. 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
16. 6. – 4. 12. 2022
členské země EU
Anička Škarda: VIP bižuterie
28. 6. – 23. 10. 2022
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Kostel Povýšení sv. Kříže v Kunraticích u Cvikova

Miluše & René Roubíčkovi: Setkání

10. 6. – 31. 8. 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
Jak jsme jezdili na dovolenou
Kafíčko

od 24. 3. 2022
10. 6. – 4. 9. 2022
8. 7. – 4. 9. 2022

Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka
Zlaté české ručičky

2. 2. – 4. 9. 2022

Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Tisíc vůní: Květinová zátiší ve sbírce
muzea
13. 5. – 26. 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
Iva Kolorenčová / Markéta Váradiová: Sonáta
pro tři smysly
11. 5. – 18. 9. 2022

Muzeum Vysočiny Jihlava
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy
na Třebíčsku
28. 5. – 31. 12. 2022
Pavel Bezděčka 70: Nepřekonatelný
neklid
6. 4. – 30. 6. 2022
Josef Bubeník: Omnia crystallographica 8. 4. – 30. 6. 2022
Vojtěch Zikmund: Vcházení do krajin
8. 7. – 18. 9. 2022
Nezkrotná Afrika
14. 6. – 31. 7. 2022

Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Krakonoš: Vládce našich hor
Dalibor Matouš: Výběr z tvorby
Na poslední cestě: Zločin, trest
a záhrobí

4. 2. – 27. 11. 2022
13. 5. – 4. 9. 2022
25. 5. – 6. 11. 2022

Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Hurá léto aneb Kam jsme jezdívali na prázdniny
v 60.–80. letech 20. století
3. 6. – 11. 9. 2022
Táborníci
3. 6. – 11. 9. 2022
125 let Vltavanu Davle
11. 6. – 28. 8. 2022
Čtvrtstoletí výroby elektrických kytar
v Jílovém u Prahy
13. 6. – 28. 8. 2022
Od koleček ke kolům
18. 6. – 28. 8. 2022

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Jindřichův Hradec sobě!

9. 6. – 2. 10. 2022

Kostel sv. Jana Křtitele s klášterem minoritů
Šerka, šáší, měchurka: To je naše
kultura
Jan Amos Komenský ve sbírkách
muzea
Horní náměstí, místo paměti
František Peltán: Čtvrtý ze Tří králů

1. 4. 2022 – 6. 1.2023
1. 4. – 30. 6. 2022
5. 5. 2022 – 6. 1. 2023
23. 7. – 2. 10. 2022

Zázračné divadlo barokního světa
Zámecká divadla rodiny
Waldstein-Wartenbergů
Čižba: Umění jemné a líbezné

16. 8. 2021 – 5. 5. 2025
1. 9. 2021 – 1. 1. 2023
25. 3. – 31. 12. 2022

Kadaň
Městské muzeum v Kadani
18. 6. – 30. 10. 2022

Švédské šance: Třicetiletá válka
v Krušných horách

3. 6. – 28. 9. 2022

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum Kamenický Šenov
Ze šenovských chalup do světových
paláců
8. mezinárodní sympozium rytého
skla

Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary
Expoziční budova
29. 6. – 31. 8. 2022

Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
13 km objevů

červen – 30. 10. 2022

Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Studio Prám: Jsem prostorem, v němž
jsem

24. 6. – 24. 7. 2022

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Historie sportu v Klatovech
Sportovci ve fotografii

16. 6. – 25. 9. 2022
16. 6. – 25. 9. 2022

Klenová
Galerie Klatovy/Klenová
Jan Hendrych: 85
Hebké
Michal Adamovský: Multikontakt II.

3. 4. – 10. 7. 2022
19. 6. – 11. 9. 2022
26. 6. – 14. 8. 2022

Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Červinkovský dům
Umění gotiky a renesance ze sbírek
muzea

24. 3. – 2. 10. 2022

Dvořákovo muzeum pravěku

Kutná Hora
České muzeum stříbra
Hrádek
Česká vrcholná gotika v modelech
1. 4. – 30. 11. 2022
Jiří Kašpar / Jiří Kašpar ml. / Andrej Barla:
Dva sochaři a fotograf
1. 4. – 31. 7. 2022
Dvakrát měř…
9. 8. – 20. 11. 2022
Čaj a stříbro
1. 4. – 30. 11. 2022
Průzkum stříbrných dolů kutnohorských 1. 4. – 2. 10. 2022

Tylův památník
Miroslav Perný: Fotografie
Kutná Hora četnická

10. 6. 2022 – 25. 6. 2023

Veigertovský dům
1. 4. – 30. 10. 2022
1. 7. – 15. 1.2023

Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
O včelách a včelařství

1. 4. – 30. 10. 2022

Králíky
Městské muzeum Králíky
Sandra Vaněčková: Krajina domova

12. 5. – 30. 6. 2022

1. 4. – 10. 7. 2022
15. 7. – 30. 10. 2022

Galerie Středočeského kraje
Dan Zollman: Minjan
Kutnohorská iluminace
Stavopluk Klimeš: Fénix
Otto Placht: Mezizem
Ondřej Vicena: Pink brýle
Kamila B. Richter / Michael Bielický:
Ultima Culpa
Milan Guštar: Ascensus et descensus

8. 5. – 28. 8. 2022
18. 6. – 2. 10. 2022
19. 6. – 9. 10. 2022
19. 6. – 9. 10. 2022
19. 6. – 9. 10. 2022
19. 6. – 9. 10. 2022
20. 6. – 9. 10. 2022

Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Plané rostliny

Tesaříci ze sbírek muzea
Lví silou, vzletem sokolím:
160 let Sokola v Kolíně

14. 5. – 18. 9. 2022
10. 6. – 13. 11. 2022

Kamenný dům
9. 4. – 26. 6. 2022

Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Společné cesty X.

27. 5. – 24. 7. 2022

Kroměříž
Muzeum Kroměřížska
3R
Zachraň jídlo!

Detektivové, četníci a sběratelé kostí

2. 4. – 30. 10. 2022

Krnov
Městské muzeum v Krnově
Poslední přírůstky do sbírek muzea

7. 6. – 30. 11. 2022

16. 6. – 13. 8. 2022

Kravaře u České Lípy
Vísecká rychta
Česká paní česky vaří, přitom dobře
hospodaří

2. 4. – 30. 11. 2022

30. 6. – 4. 9. 2022

Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Ladislav Rosík: Fotografie

Bašta, Sokolovská 553, Kadaň

od 2. 4. 2022

Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské
Týnici
Umělecká beseda

Kadaň 1742: Omyl mistra Voltaira

Ozdoby dávné doby

Nová expozice: Památník obětem internace
Králíky

kalendárium výstav

Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub
K-S 14 „U Cihelny“

Kačina u Kutné Hory
Národní zemědělské muzeum Kačina
Muzeum českého venkova

25. 4. – 28. 8. 2022

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Nová stálá expozice: Lapidárium
od 23. 4. 2022
Muzejní nej... Fotografie z historie města
Lanškrouna
5. 5. – 30. 6. 2022
Lubomír Šilar: Sochař, keramik a jeho dílo
v architektuře
14. 5. – 14. 8. 2022

Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Jezdíš jako Širón: Automobilové závody na Masarykově
okruhu (1930–1949)
6. 3. – 28. 8. 2022
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Lešná
Zámek a park Lešná u Valašského Meziříčí
Bankovky z celého světa
Až přiletí čáp

15. 4. – 31. 12. 2022
3. 5. – 30. 10. 2022

Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Městské muzeum
23. 4. – 17. 9. 2022

SEVA

25. 6. – 3. 9. 2022

Liberec
Oblastní galerie Liberec

Severočeské muzeum v Liberci
2. 12. 2021 – 31. 8. 2022
8. 6. – 28. 8. 2022

Polský venkov za 2. světové války

22. 4. – 30. 6. 2022

Lidická galerie
Moje muzeum: 50. Mezinárodní dětská výtvarná výstava
Lidice 2022
2. 6. 2022 – 1. 2. 2023

Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění
v Litoměřicích
Nazí: Přirozeně

29. 6. – 25. 9. 2022

Kostel Zvěstování Panny Marie v Litoměřicích
Magické aktuality: Vzpoura lenochodů

3. 6. – 25. 9. 2022

Muzeum insitního umění
Josef Heja (1902–1985):
Moravský Chagall

24. 6. – 25. 9. 2022

Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Současná dětská ilustrace
29. 5. – 4. 9. 2022
Čtení pod lavici: Časopisy pro děti a mládež
od počátků po rozpad Československa 29. 5. – 18. 9. 2022

Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala
10. 6. – 11. 9. 2022
10. 6. – 11. 9. 2022

Litovel
Muzeum Litovel
8. 6. – 23. 10. 2022

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
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23. 3. – 11. 9. 2022

Ptačí stavitelé
Pravěk Lounska

4. 5. – 31. 7. 2022
24. 6. – 9. 10. 2022

Prostor u kostela sv. Mikuláše

14. 6. – 17. 7. 2022

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Masky, kostýmy, maškary

7. 10. 2021 – 18. 9. 2022

Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
Máte sirky?

19. 3. – 13. 11. 2022

Mělník
Regionální muzeum Mělník
Svět lidí
Kovozávody Semily hravě i zdravě
Kokořínská strašidla

3. 6. – 26. 6. 2022
10. 6. – 28. 8. 2022
24. 6. – 28. 8. 2022

Park u kostela sv. Ludmily

Lidice
Památník Lidice

Když muzeum voní perníkem
Josef Kobrle: Varhanářská tradice
v Lomnici nad Popelkou
Drahé kameny a minerály ze sbírek
lomnických kamenářů

Louny
Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Pod cizím nebem

Malíř Max Kaminski
13. 5. – 4. 9. 2022
Intervence #31: Laureátky a laureáti Ceny
Jindřicha Chalupeckého 2021
3. 6. – 4. 9. 2022
Krajiny zázraků
24. 6. – 9. 10. 2022
Na křídlech života
24. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Slavomíra Ondrušová / Svätopluk Mikyta:
Zpřítomnění / Myslet kresbou
1. 7. – 2. 10. 2022
Nostalgie periferie: Obraz předměstí v dílech Skupiny 42,
jejích předchůdců a současníků
1. 7. – 23. 10. 2022

Stavebnice SEVA

4. 5. – 26. 6. 2022

Oblastní muzeum v Lounech

Zámek Letohrad

Penáti
Portmoneana / Váchaliana

Malíř František Havelka (1817–1882)

Voda

Skaut Letohrad

Porigami: Práce z papíru
Terezy Hradilkové
Liberec pohledem Petra Šimra

Loštice
Památník Adolfa Kašpara

13. 3. – 26. 6. 2022

Jan Jindřich Lucemburský: Rodák mělnický
a věrný bratr Karla IV.
17. 6. – 20. 11. 2022

Mladá Boleslav
Kultura města Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Daniel Pavlíček: Tváře Rajastanu
Jaroslav Wild: Cesta

18. 5. – 16. 7. 2022
2. 6. – 9. 7. 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
Militaria ze sbírky muzea

22. 4. – 10. 7. 2022
15. 7. – 25. 9. 2022

Napajedla
Muzeum Napajedla
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

Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Suvenýr: Výstava k 20. výročí infocentra
v Netolicích
1. 5. – 31. 10. 2022
Vítězslav Pužej: Výstava fotografií
2. 6. – 30. 6. 2022
Zuzana a Kateřina Návarovy: Tvořím,
tedy jsem
1. 7. – 31. 7. 2022
Marie Gabriela Lhotová: Obzory
každodennosti
2. 8. – 31. 8. 2022

1. 5. – 26. 6. 2022

Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí

3. 7. – 11. 9. 2022

Sběratelský svět Kinder

23. 6. – 11. 9. 2022

Plasy
Centrum stavitelského dědictví Plasy

Řemeslo a umění ve skle Nový Bor 2022 18. 6. – 2. 10. 2022

Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
Muzeum ošetřovatelství: 20. výročí
založení
1. 2. – 31. 12. 2022
Koptské textilie ze sbírky muzea
3. 2. – 4. 9. 2022
Ostravsko a Šoa: K 80. výročí konference
ve Wannsee
28. 2. – 26. 6. 2022
Civilizace a barbaři aneb Antická sbírka SZM
ve světle doby římské a stěhování
národů ve Slezsku
1. 3. – 30. 12. 2022
Zapomenuté obrazy: Sbírka umění
bývalého Muzea revolučních bojů
a osvobození v Ostravě
3. 5. – 26. 6. 2022

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. – 31. 8. 2022
Zemědělství 4.0
5. 4. 2022 – 30. 4. 2023

Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Martin Chochel: Jen tak si sednout
a trochu vydechnout

1. 4. – 31. 7. 2022

Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Kořeny a toulky malíře a ilustrátora
Jaroslava Panušky

29. 6. – 25. 9. 2022

Východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: Peníze si do hrobu
nevezmeš
od 14. 12. 2021
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: Binkovi
a Josef Gočár
26. 4. – 31. 8. 2022
Luděk Vojtěchovský: Ohlédnutí
6. 5. 2022 – 23. 4. 2023
3. 6. – 2. 10. 2022
Jiřina Žertová: Stopy
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí
s hendikepem
10. 6. – 30. 10. 2022

Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov
Svět pod lupou

Plzeň
Západočeská galerie v Plzni
Kubišta, Pinkas, Sekal et al.:
Akvizice ZČG (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
Smetanovy sady

Plzeň loutkářská

3. 6. – 30. 6. 2022

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Jiří Špinka: Dřevěný čas

27. 5. – 14. 8. 2022

Muzeum loutek
Pablo Parés: Mobiles, loutky v pohybu

11. 6. – 31. 8. 2022

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Pexeso: Český fenomén
Polička plní her
Zábaviště pro sviště

1. 5. – 31. 8. 2022
1. 5. – 31. 8. 2022
15. 5. – 31. 8. 2022

Polná
Městské muzeum Polná
Malý poklad z velkého světa: Výstava šperků
a další renesanční hrobové výbavy
Zejdliců ze Šenfeldu
18. 6. – 10. 7. 2022
I nám jednou bylo sedmnáct
16. 7. – 31. 8. 2022

Praha
Chvalský zámek
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

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Barbora Blahutová

27. 6. – 2. 10. 2022

Park Kampa

21. 5. – 18. 9. 2022

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Michaela Pašková: Z mých světů
Keltové na jihu Boiohaema

Nová stálá expozice: Expozice středověkých stavebních
strojů
od 14. 5. 2022
Tradiční stavitelství za císaře
Franze Josefa
7. 4. – 31. 10. 2022
Štukatéři
7. 4. – 31. 10. 2022
Fenomén JAWA
7. 4. – 31. 10. 2022
Městská řemesla
7. 4. – 31. 10. 2022

kalendárium výstav

Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor

Králové majálesů: Studentské slavnosti
v Československu (1945–1990)
30. 4. – 27. 7. 2022

Museum Montanelli
26. 5. – 31. 7. 2022
4. 6. – 11. 9. 2022

Sladovna Písek
Zachuchleno
23. 3. – 31. 8. 2022
Jan A jaK dál
13. 5. – prosinec 2022
Jan Paul: Ze západu na východ a zpět /
/ Čínské fragmenty a obrazy
24. 5. – 24. 7. 2022

In Sacrificio Florum / V objetí květin

28. 4. – 18. 9. 2022

Muzeum hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu
Město jako přízrak: Pražské inspirace
Jaroslava Foglara
3. 9. 2021 – 4. 9. 2022

Rothmayerova vila
Koláže v zahradě Rothmayerovy vily

srpen – září 2022
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Studijní dokumentační centrum Norbertov
Architekt Adolf Loos: Modely
a fotografie

5. 11. 2021 – 31. 1. 2023

Zámecký areál Ctěnice
Baťa: Boty všem!

27. 5. – 2. 10. 2022

9. 6. – 2. 10. 2022
16. 6. – 30. 10. 2022

Židovské muzeum v Praze

Muzeum paměti XX. století

Synagoga, Jeronýmova 42, Luže

Park Kampa

Tajemství půdy: Poznejte výjimečné nálezy
ze synagogy v Luži
8. 4. 2022 – 2023

Králové majálesů: Studentské slavnosti
v Československu 1945–1990
30. 4. – 27. 7. 2022

Národní galerie v Praze
Salmovský palác
Zenga: Japonské zenové obrazy
ze sbírky Kaeru–an

Robert Guttmann: Pražský poutník

27. 5. – 2. 10. 2022

Lombardské dědictví Antonia Marii Vianiho:
Kresby z Regionálního muzea
v Teplicích
31. 5. – 4. 9. 2022

Šternberský palác
Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.–18. století
ze sbírek galerie
17. 6. – 27. 11. 2022

Veletržní palác
Digitální blízkost
11. 11. 2021 – 10. 7. 2022
Markéta Othová
29. 4. – 30. 10. 2022
Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:
Fenomén prémiových tisků
17. 5. – 28. 8. 2022
Vize antiky a středověku na kresbách
Ludvíka Kohla
17. 5. – 28. 8. 2022
Move festival: Intimita jako rezistence 10. 6. – 9. 10. 2022

Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Škola a válka: Branná výchova
v české škole

27. 8. 2021 – 31. 8. 2022

Národní technické muzeum
Příští stanice: Muzeum železnice
a elektrotechniky NTM	
4. 3. 2020 – 31. 8. 2022
Bedřich Feuerstein, architekt:
Praha – Paříž – Tokio
10. 11. 2021 – 31. 7. 2022
HOT HOT HOT
12. 4. – 2. 10. 2022
Hardmuth: Od úhlu k tužkařskému
impériu
28. 6. 2022 – 26. 3. 2023

Národní zemědělské muzeum
Stavba Zemědělského muzea na Letné:
Vize / Plány / Realita
20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Ukázky z archivních fondů a sbírek
1. 2. – 31. 12. 2022
Kouzlo historické techniky
1. 4. – 30. 6. 2022
Nekonečný příběh: Odkaz Mendela
v zemědělství
22. 7. – 31. 12. 2022

Novoměstská radnice
Stopy židovské přítomnosti
v Praze 2
Marek Odrobina: 1. pětiletka
Uložit jako
Posun v čase III

Galerie Roberta Guttmanna
20. 10. 2021 – 2024

Prachatice
Prachatické muzeum

Schwarzenberský palác

Pevnosti bronzového věku v jižních
Čechách

Martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce
ze skla
19. 5. – 11. 9. 2022
The Power of Lace: Krajka / Objekt /
/ Oděv
19. 5. – 11. 9. 2022

16. 6. – 4. 9. 2022

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Pernštejnské ženy a Evropa
O máku
Absolventi výtvarného oboru
ZUŠ V. Ambrose
70 let VÚ 8280: 601. skupina generála
Moravce
Parohatí a dutorozí

1. 4. – 26. 6. 2022
12. 5. – 11. 9. 2022
2. 6. – 26. 6. 2022
8. 7. – 4. 9. 2022
15. 7. – 9. 10. 2022

Špalíček
Doba železná v srdci Hané
17. 2. – 17. 7. 2022
Návrat domů nežádoucí: Hodiny a hodinky
ze sbírky Bruna Wintera
4. 8. – 30. 10. 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
Kartograf J. A. Komenský
Cesty do pravěku aneb Ve stopách
Zdeňka Buriana
Čtvero ročních období: Léto
Anna Sypěnová: Proč malovat?
Dagmar Havlíčková: Modlitby

25. 3. – 26. 6. 2022
8. 4. – 24. 7. 2022
1. 6. – 30. 8. 2022
24. 6. – 18. 9. 2022
12. 8. – 6. 11. 2022

Přeštice
Dům historie Přešticka
Historie průmyslu v Přešticích
8. 4. – 24. 6. 2022
ZUŠ Přeštice: Stopy
24. 5. – 24. 6. 2022
Rychlá kola Jiřího Beneše
1. 7. – 4. 9. 2022
Historie šitá na míru: Historické kostýmy
Kateřiny Bejčkové
1. 7. – 4. 9. 2022

Příbram
Hornické muzeum Příbram
Když si havíř nosil práci domů

4. 5. 2021 – 31. 8. 2022
3. 6. – 3. 7. 2022
24. 6. – 28. 8. 2022
8. – 31. 7. 2022

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
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Jak šel kocour do světa:
Hračky Libuše Niklové
a jejich zahraniční kříženci
Sběratel: Lannova sbírka

5. 9. 2020 – 30. 6. 2022

Svatohorské poutní muzeum
Varhany
Požár Svaté Hory

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

Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Hana Pražáková
Vášeň pro krásu: Mojmír Helcelet
a svět exlibris
In Heaven: R. A. Muselík

červen – září 2022
11. 5. – 9. 10. 2022
18. 5. – 30. 6. 2022

Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník

Kočárky: Dětské a loutkové
kočárky (1860–1960)

Rakovník starobylý: 770 let od první písemné
zmínky
17. 6. – 18. 9. 2022
Záhada zlatých šperků: Unikátní nálezy
královských klenotů z období stěhování národů
ze středních Čech
28. 6. 2022 – 25. 6.2023

Galerie Samson – Cafeé
Náš rok v mateřské škole:
MŠ V Hradbách
110 let Klubu českých turistů
Rakovník

2. 6. – 24. 6. 2022
30. 6. – 23. 9. 2022

Rabasova galerie Rakovník
Josef Istler (1919–2000): Kresby a grafiky
ze soukromé sbírky
16. 6. – 28. 8. 2022
Výstava celostátního spolku pěstitelů lilií
Martagon
1. 7. – 3. 7. 2022

Nová síň pod Vysokou bránou
Sdružení výtvarných umělců keramiků
Jean Paul Chablais: Počkej a uvidíš

28. 5. – 10. 7. 2022
14. 7. – 4. 9. 2022

Výstavní síň na radnici
Namaluj své město, svoji vesnici
Tomáš Hřivnáč

9. 6. – 26. 6. 2022
30. 6. – 28. 8. 2022

Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
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. – 30. 10. 2022
Výstavní sál, J. Knihy 146

Atlas ptáků neobyčejných

10. 6. – 25. 9. 2022

Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Hynek Alt: Tomorrow Never Knows
Tomáš Spevák: Game
Folklore is not dead
Viktor Kopasz: Destilace fragmentů

6. 5. – 17. 7. 2022
6. 5. – 17. 7. 2022
29. 7. – 30. 10. 2022
29. 7. – 23. 10. 2022

Roztoky
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Nová stálá expozice: Archevita /
/ Stopami věků
Čarovný svět vějířů
Včela: Cesta do včelího města
Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka
Borovského
Včely a jejich svět

1. 4. – 31. 10. 2022
8. 4. – 4. 9. 2022

15. 4. – 28. 9. 2022
25. 6. – 12. 9. 2022

Rožnov pod Radhoštěm
Národní muzeum v přírodě
Jiří Langer: Etnolog, historik, muzejník

Výstava prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy
Ústí nad Orlicí
25. 6. – 21. 8. 2022
Věra Jičínská: V dobré společnosti
25. 6. – 21. 8. 2022
Ilustrace k dílu Karla Poláčka I.
25. 6. – 21. 8. 2022
Katedra výtvarné kultury a textilní
tvorby UHK
25. 6. – 21. 8. 2022
Martina Novotná: VesMír
25. 6. – 21. 8. 2022

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Jiří Novák: (Po)hnutí
Gabriela Prokešová: O prostoru
Roman Kubík: Otisky a (ne)znamení
120 let činnosti SDH v Rýmařově

2. 6. – 28. 8. 2022
2. 6. – 28. 8. 2022
4. 6. – 26. 6. 2022
7. 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
Krysáci
18. 6. – 2. 10. 2022

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Léčitelka Květoslava Patočková
Semilská hračka
Jak se rodí večerníčky
Vladimír Komárek / Josef Němec:
Obrazy

8. 4. – 18. 9. 2022
6. 5. – 28. 8. 2022
3. 6. – 18. 9. 2022
24. 6. – 28. 8. 2022

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Ležáky: Odkrytá minulost
Tragédie v Ležákách
Dámy a pánové, držte si klobouky

7. 6. – 4. 9. 2022
7. 6. – 4. 9. 2022
14. 6. – 4. 9. 2022

Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
9. 6. – 16. 10. 2022

Centrum města

Narovnám záda, prorazím strop

27. 5. – 16. 10. 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
16. 6. – 24. 7. 2022

Růžkovy Lhotice
Zámek Růžkovy Lhotice
V chalupách pod Blaníkem

30. 4. – 30. 10. 2022

Orlická galerie

Zdeněk Miler: Nejen Krtek
od 22. 4. 2022
25. 3. – 3. 7. 2022
1. 4. – 4. 9. 2022

Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
130 let družstva KOVO Věšín
Retrogaming

Rychnov nad Kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad
Kněžnou

kalendárium výstav

Tichá urputnost: Literární a výtvarné stopy
staroříšských Florianů
18. 5. – 9. 10. 2022
Fotografie Miloše Budíka
24. 6. – 4. 9. 2022

1. 4. – 28. 10. 2022

Už koníček pádí: 16. výstava keramiky
ZUŠ Soběslav
30. 4. – 2. 10. 2022
Vlastimil Slabý: Umělecké fotografie
4. 6. – 31. 7. 2022
Jaroslava Melicharová: Krajinomalba a zátiší,
malované hrnky
5. 8. – 30. 9. 2022
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Tábor
Husitské muzeum v Táboře

Sokolov
Muzeum Sokolov
Plavby po Jadranu
Historie policejních sborů
Retro výstava

6. 5. – 26. 6. 2022
18. 5. – 28. 8. 2022
13. 7. – 6. 11. 2022

Sovinec
Hrad Sovinec
Onřej Géla: Dvanáctá udeřila
René Kajfosz: Krajinou horalů

16. 4. – 30. 10. 2022
11. 6. – 30. 10. 2022

2. 4. – 18. 9. 2022

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

Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
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. 2022 – 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
Nové archeologické poklady
1. 4. – 30. 10. 2022
Rekonstrukce expozic muzea
v obrazech
1. 4. – 30. 10. 2022
Studenti na hradě III: VOŠ a SPŠ Volyně 6. 5. – 28. 6. 2022
Zastavení ve starém čase
1. 6. – 30. 6. 2022
Výtvarný obor ZUŠ Strakonice
10. 6. – 17. 7. 2022
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat: Savci 8. 7. – 31. 8. 2022

Strážnice
Národní ústav lidové kultury
Zámek Strážnice
Hudební nástroje v lidové kultuře
Cyril Mandel (1873−1907): Tichá řeč
malířovy palety
Historické loutky ze sbírek
Milana Knížáka
Lidový oděv na Moravě

1. 5. – 31. 10. 2022
1. 5. – 31. 10. 2022
1. 5. – 31. 10. 2022
1. 5. – 31. 10. 2022

Muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
Hliněné stavitelství na Moravě

1. 5. – 31. 10. 2022

22. 5. – 4. 9. 2022
22. 5. – 4. 9. 2022

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Středověk hrou
Poklady ze staré knihovny
Lidová architektura
Putování za motýly
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1. 5. – 20. 11. 2022

František Bílek (1872–1941):
Umělec, mystik, vizionář
Statečný Jaroslav Vacek

21. 5. – 9. 10. 2022
8. 6. – 30. 6. 2022

Stará táborská radnice
Pavel Talich ´65
Ivan Uhlíř: Obrazy, sochy, kresby,
plastiky
Jižní Čechy očima členů HOLLARU

3. 4. – 26. 6. 2022
18. 5. – 28. 8. 2022
30. 6. – 9. 10. 2022

Tachov
Muzeum Českého lesa v Tachově
Bor, od hradu k zámku aneb Od Švamberské labutě
po Löwensteinského lva
29. 6. – 2022
Svět kostiček: SEVA
29. 6. – 2. 9. 2022

Teplice
Regionální muzeum v Teplicích
Svět kostiček: LEGO	
27. 5. – 10. 9. 2022
Křišťálové vzpomínky aneb Skleněné dárky
z cest
27. 5. – 18. 9. 2022
Absolventi výtvarného oboru ZUŠ Teplice 2. 6. – 29. 6. 2022
Královna Dagmar: Dánská královna a česká
princezna
3. 6. – 28. 8. 2022
Local business: Výstava audiovizuální dílny
Gymnázia Teplice
11. 6. – 23. 6. 2022
Výtvarná skupina SPOLU,
spolek Ústí nad Labem
6. 7. – 23. 7. 2022

Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Genocida Romů za 2. světové války
Památník Terezín v proměnách
času (1989–2022)
Přírůstky do sbírky
Památníků Terezín (2017–2021)

4. 8. 2020 – 2023
2. 6. – 25. 10. 2022
2. 6. – 25. 10. 2022

Trutnov
Galerie města Trutnova
Otakar Lebeda (1877–1901):
Světla a stíny
Patrick Marek: Fotit očima

26. 5. – 27. 8. 2022
16. 6. – 16. 9. 2022

Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů
Od kůže až po kabelku

3. 12. 2020 – 6. 11. 2022
29. 4. – 25. 9. 2022

Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč

Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Tajemství jeskynních kostí
V říši dinosaurů

1942: 80. výročí heydrichiády
a transportů Židů z Táborska

Galerie Ambit

Stará Huť
Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše
V nouzi poznáš přítele

Masarykovo náměstí

18. 2. – 30. 9. 2022
8. 4. – 26. 6. 2022
2. 6. – 14. 9. 2022
2. 7. – 11. 9. 2022

Historické kočárky
Výstava obrazů studentů Akademie
pro seniory

2. 6. – 23. 10. 2022
18. 6. – 18. 9. 2022

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Sportovní okamžiky na Třinecku
Beata Haltof / Lucie Kalužová:
Přirozenost bez přetvářky

5. 4. – 30. 10. 2022
8. 4. – 30. 6. 2022

24. 4. – 30. 9. 2022
13. 5. – 31. 7. 2022
10. 7. – 30. 10. 2022
5. 8. – 20. 11. 2022

Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově
Krkonoše – Vzpomínky: Fotografická výstava
Jacka Jaśko
20. 5. – 2. 10. 2022
Turnov, město drahých kamenů: Tradice trvající
již 7 000 let
10. 2. – 30. 10. 2022

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
40 let Hefaistonu
Poldi Haberman: Sochy / obrazy

30. 4. – 9. 10. 2022
12. 6. – 25. 9. 2022

Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Jako růže: Móda zrcadlem doby
Zahrada Paula Klee
LFŠ

31. 3. – 7. 8. 2022
19. 5. – 10. 7. 2022
28. 7. – 18. 9. 2022

Galerie Slováckého muzea
Trienále textilu X.

21. 7. – 16. 10. 2022

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Obrazy Julie Winterové Mezerové
Vilém Pokorný: Obrazy

23. 4. – 30. 10. 2022
18. 6. – 4. 9. 2022

Dřevěnka, Žižkova 92

Květinková Dřevěnka

28. 5. – 4. 9. 2022

Ústí nad Labem
Galerie Emila Filly
Martin Kolář / Vanesa Wallet Hardi:
Rubová strana

7. 5. – 17. 7. 2022

Muzeum města Ústí nad Labem
Flaška
Experimentátor Karel Gottstein

16. 3. 2022 – 26. 2. 2023
15. 5. – 31. 12. 2022

UJEP – Fakulta umění a designu, katedra dějin
a teorie umění
Dům umění Ústí nad Labem
Strategies of Success
12. 5. – 2. 7. 2022
Hladce obrace: Od sebe sama, kolem prázdna
a skrze něj
2. 6. – 2. 7. 2022
Zahradní slavnost
18. 8. – 10. 9. 2022
Tomáš Moravec
18. 8. – 2. 9. 2022

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Osudová místa hlavního velitele
Výstava klobouků

18. 6. – 25. 9. 2022
18. 6. – 25. 9. 2022

Valašské Meziříčí
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Jak se žilo na zámku
Nenechme se otrávit
Unikáty ze sbírky starých tisků

11. 3. – 26. 6. 2022
11. 3. – 26. 6. 2022
1. 6. – 25. 7. 2022

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

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

Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Emilie Paličková a její pokračovatelé

30. 4. – 28. 8. 2022

Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Weisův dům
Nová stálá expozice: Život ve městě
od 23. 6. 2022
Nová stálá expozice: Modelové kolejiště železničního
uzlu Veselí nad Lužnicí
od 23. 6. 2022
Barbora Blahutová / František Svátek: Koláže
a hydrokinetické objekty
25. 6. – 30. 9. 2022

kalendárium výstav

Není včela jako včela
Království včel
Čas přistižen při činu
Werk, jak ho z ulice nevidíte!

Veselý Kopec
Muzeum v přírodě Vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec
Půlstoletí s vámi
Masopustní obchůzky z Hlinecka

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

Vimperk
Národní památkový ústav
Státní zámek Vimperk
Muzeum Vimperska
Malby B. Chlastákové: V ráji šumavském 5. 6. – 31. 10. 2022

Vlašim
Muzeum Podblanicka
Svět kostiček LEGO	

18. 6. – 4. 9. 2022

Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Aneta Kovářová: Domy
2. 5. – 30. 6. 2022
Václav Sika: Unlimited Love
8. 5. – 26. 6. 2022
Židovské památky v jižních Čechách: Architektura
20. století v jižních Čechách
1. 7. – 28. 7. 2022
Olena Šesteryková: Malování je moje
vášeň
3. 7. – 30. 9. 2022
Jihočeská krajina
3. 7. – 4. 9. 2022
VII. Vodňanské výtvarné dny 2022: Přehlídka prací
výtvarníků z partnerských měst
30. 7. – 31. 8. 2022

Muzeum (synagoga)
Vladimír Teringl: Portrét a postava
ve fotografii
Pavel Pavelka: Obrazy

26. 6. – 21. 8. 2022
28. 8. – 30. 9. 2022

Volyně
Městské muzeum Volyně
Zechovice
Vercajk
Volyňsko & Pavel Dušek
Krajina za Volyní

1. 8.2021 – 30. 9. 2022
28. 4. – 2. 10. 2022
11. 5. – 31. 7. 2022
15. 6. – 15. 10. 2022

Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Vrchlabské cechy

20. 5. – listopad 2022

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko
Byl jednou jeden kůň
8. 5. – 11. 9. 2022
Sdružení výtvarných umělců moravských 27. 5. – 31. 7. 2022
B. A. G.: Bohemia Art Glass
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
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Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Nová stálá expozice: Vysoké Mýto světové
od 7. 10. 2021
Hrom do pedálu! K počátkům cyklistiky (nejenom)
v Pardubickém kraji
5. 1. – 25. 9. 2022

Muzeum českého karosářství
Automobil dříve a dnes

1. 5. 2022 – 30. 3. 2023

Vyškov
Muzeum Vyškovska
Kouzlo starých plováren
Karty osudu: Co nám říkají
a kam nás vedou?
Historické fotografie Vyškova

3. 6. – 4. 9. 2022

Dům umění
Výtvarná nadechnutí
29. 4. – 26. 6. 2022
Loupežnická věž
3. 6. – 7. 8. 2022
Z Mramotic až na kraj světa aneb Libor Sečka:
Příběh (našeho) velvyslance
1. 7. – 7. 8. 2022
Obrazem do krajiny: Vcházení do krajinomalby
a fotografie
12. 8. – 20. 11. 2022

Znojemský hrad
12. 7. – 4. 9. 2022
19. 7. – 11. 9. 2022

Kaple sv. Anny, Dukelská ul. 6

Náboženství a rituály

Pohřby v mladší době kamenné:
Hroby lengyelské kultury v oblasti jižní Moravy
a Dolního Rakouska
5. 8. – 30. 10. 2022

8. 7. 2021 – 28. 2. 2023

Zábřeh
Vlastivědné muzeum Zábřeh
Pavel Skrott: Tříštivé struktury

22. 6. – 21. 8. 2022

Zbiroh
Muzeum J. V. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Jak plyne rok: Výstava prací dětí k 75. výročí
MŠ Zbiroh
1. 4. – 22. 6. 2022
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
Dominik Fey: Stavitelem na přelomu
doby
11. 5. – 31. 7. 2022
Vcházení do krajinomalby a krajinářské
fotografie
15. 6. – 11. 9. 2022
Václav Vaculovič: Naléhavost času
22. 6. – 11. 9. 2022

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
A až se budeš vracet, lepší časy s sebou vem… Rakouské
nouzové peníze (1918–1921) 18. 3. 2022 – 28. 8. 2023
Herna na cestách aneb Fyzika hrou
29. 4. – 31. 7. 2022

Procitlé sklo IV.
Lidové tradice Znojemska
H. Lederer / A. Pock: Střety 1871

2. 4. – 30. 10. 2022
2. 4. – 30. 10. 2022
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
140 lokální železniční dráhy
Královec – Lampertice – Žacléř
21. 5. – 4. 9. 2022
Michael Bednář: Kouzelný svět modelové
železnice
22. 5. – 4. 9. 2022

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Ak. soch. František Rous (1872–1936) 24. 4. – 30. 9. 2022
Výprava za loutkami
19. 6. – 11. 9. 2022

Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Vzpomínky naší maminky
Povodeň na Blšance roku 1872

7. 4. – 30. 10. 2022
21. 4. – 17. 7. 2022

Křížova vila
Bratři Šavlové: Pastelový Žatec

5. 5. – 23. 10. 2022

Stará papírna
Papír, taška, krabice

28. 4. – 3. 12. 2022

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum města Žďáru nad Sázavou
Život v baroku: Od kolébky po hrob

7. 6. – 6. 11. 2022

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 3/2022
Toto číslo vychází 20. června 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. července 2022
Téma Věstníku AMG 4/2022: Muzea a válka
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: 30. července, 30. září,
30. listopadu.
Redakce: Monika Benčová, Anna Komárková
Asociace muzeí a galerií České republiky, 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
Obálka: Muzeum nákladních automobilů Tatra. Foto: Archiv Muzea Novojičínska.

42

Věstník AMG 3 /2022

°C

%rv

Lux

mW/m2

ppm

mbar

Záznamníky dat testo
- chytrá alternativa
k termohydrografům.

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

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
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