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Doteky ozbrojených 
konfliktů

Blízkost válečných událostí v Evropě nás nutí vnímat 
stav věcí zcela novou optikou než před několika lety. 

Dopady bezprecedentní agrese Ruské federace na kulturní 
statky na území Ukrajiny vyvolaly mnoho dotazů. Zača-
la se řešit témata ochrany movitého kulturního dědictví 
v případě válečného ohrožení, ale především to, co o stavu 
dané problematiky vlastně víme, jak byla řešena dříve, 
zda jsou stát a jednotlivé kulturní instituce na takovou 
eventualitu dostatečně připraveny.

Útoky na kulturní podstatu a identitu národů, např. 
na Blízkém východě, nevzbudily u nás takovou vlnu zá-
jmu a obav jako situace na Ukrajině. V relativně krátké 
vzdálenosti od ČR jsou nyní bombardovány školy, školky, 
divadla, muzea či nemocnice. Kybernetické a hybridní 
ataky jsou již běžně zaměřovány na strategické cíle zemí 
EU a společnost začíná problém velmi citlivě vnímat.

Tak, jak je v konzervativním prostředí zvykem, jsme 
v  Evropě vázáni různými konvencemi a vzájemnými 
úmluvami mezinárodního humanitárního práva, které 
do detailu popisují, co se ve válečném konfliktu „nesmí“ 
a především deklarují, že se na tom vyspělé země jedno-
značně shodly. Obzvláště po 2. světové válce bylo postupně 
ratifikováno množství mezinárodních smluv. 

Co však dělat, když se tato pravidla nedodržují, a to cí-
leně a opakovaně? Co mají muzea a galerie činit v momen-
tě, kdy agresor konvence systematicky porušuje a dochází 
k fyzickému ohrožení kulturního dědictví nejrůznějšími 
formami? Jaká je skutečná vymahatelnost v oblasti mezi-
národního práva při napadení takových cílů? Je ochrana 
sbírek a objektů dostatečná? Mají jednotlivé instituce vy-
pracovaný systém krizového řízení i v rámci ozbrojeného 
konfliktu? Má stát v tomto případě koordinační úlohu? 
Jestliže ano, kde takové informace nalezneme? 

Český komitét Modrého štítu se snažil pátrat a uká-
zalo se, že situace není zdaleka tak jednoduchá. Vytváří 
se zde v rámci oboru muzejnictví společenský požadavek, 
kdy je nutné, aby rizika a hrozby byly řešeny systematicky, 
abychom věděli, co a jak činit. Reakce organizací nebo 
dotázaných osob byly prozatím nejednoznačné.

Speciální číslo Věstníku AMG otevírá nelehké téma. 
V blízké době se chce AMG ve spolupráci s ČKMŠ, 
MK ČR a dalšími partnery pokusit některé otázky v od-
borné rovině řešit, a to i např. formou konferencí či dis-
kusních panelů. Věřím také, že poučení ze sousedních 
konfliktů vyburcuje kompetentní orgány a odborníky, se 
danou problematikou aktivněji zabývat.

RichaRd M. Sicha
II. MístopředsedA AMG
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Muzea a válka
Preventivní ochranná 
opatření
Jana SOučkOvá / Pavel JiráSek
Český koMItét Modrého štítu

téMA / MuzeA A VálkA

Knihovna pro mládež v Černigovu zničená dne 11. března 2022 (původně hlavní 
budova Muzea ukrajinských starožitností)
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Nerada píšu tyto řádky a vím, že 
je jen neradi budete číst. Minulé 

měsíce před nás ale postavily nena-
dálé, leckde snad i nečekané nároky 
a naléhavé výzvy a bylo by mimořádně 
lehkomyslné nevěnovat jim důslednou 
pozornost. Vyžaduje ji odpovědnost za 
svěřené kulturní hodnoty, jimž roz-
hodně prospěje i tehdy, když se naše 
obavy ukážou jako liché. Však již po 
staletí víme, že štěstí přeje připrave-
ným. 

Kam tedy naši pozornost napřít 
nejdříve? Bezesporu ke krizovému 
plánu instituce. Je nezbytné jej aktu-
alizovat do současného stavu a podle 
něj upravit. Tam, kde snad organizace 
dosud krizový plán nemá, je třeba jej 
urychleně vytvořit. Inspiraci lze najít 

na webových stránkách Českého ko-
mitétu Modrého štítu (www.modrys-
tit.cz), kde jsou k dispozici příslušné 
metodiky a také vzorové dokumenty. 
Vytvořeny byly pro různé typy paměťo-
vých institucí, rozličné velikosti a vy-
bavení, jsou anonymizované, mohou 
tak být dobrým vodítkem. Je však vždy 
nutné vycházet ze stavu a potřeb vlast-
ní organizace a podle nich formulovat 
konkrétní ustanovení. 

Předně musíme prověřit perso-
nální stav, případně upravit obsaze-
ní a pověření pro jednotlivé opera-
ce. Dotyčné pracovníky bychom měli 
prokazatelně seznámit s jejich úkoly. 
Kompetence jim mají být jasně vy-
mezeny. Následně je třeba zajistit ak- 
tuální kontaktní údaje a pořídit jejich 

seznamy (elektronické i listinné), a to 
v takovém počtu, aby byly k dispozici 
všem řídícím zaměstnancům.  

Zkontrolovat musíme všechna 
technická zařízení a systémy tech-
nické ochrany, které instituce pro 
preventivní ochranu má, případně je 
podle možností doplnit (např. popla-
chový zabezpečovací a tísňový systém, 
elektrická požární signalizace, dohle-
dový videosystém, systém elektronic-
ké kontroly vstupu, hlásiče CO2, sta-
bilní hasicí zařízení, hasicí přístroje, 
čidla průtoku a stavu vody, uzávěry 
elektřiny, plynu, vody). Dále bychom 
měli prověřit, případně určit či zaji-
stit úložiště pro evakuované předmě-
ty. Depozitáře v centru velkých nebo 
strategických měst nelze považovat za 
vhodné prostory, leda by byly v chrá-
něném podzemí. Ideální nejsou ani 
depozitáře na periferiích lidnatých 
středisek, nicméně jsou nadějnější než 
centrum. Je záhodno dbát, aby nebyl 
nutný transport přes mosty a lokace 
se nenacházela v těsné blízkosti stra-
tegických objektů, letišť či nádraží. 
Záruky bezpečí neskýtá ani nedale-
ká čerpací stanice. Je také radno roz-
vážit možnosti transportu. Kde není 
k dispozici dostatečný vlastní vozový 
park, je žádoucí dojednat perspektiv-
ně smluvní dopravce.

Bezodkladně je třeba ověřit prů-
chodnost únikových cest a evakuač-
ních tras uvnitř organizace a všechny 
tyto koridory udržovat trvale volné. 
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Osudy sbírek během 
2. světové války
luDěk Beneš
IndIVIduální Člen AMG

Vyplatí se zkontrolovat oprávnění 
a přístup ke klíčům, resp. přístupo-
vým kódům, a to nejen u depozitářů. 
Totéž platí o komunikačních systé-
mech. Je velmi příhodné mít po ruce 
základní obalový materiál a uskladnit 
jej na výchozím místě. Všichni víme, 
co potřebujeme. Nicméně nabízíme 
vám možnost nahlédnout do seznamu 
přání našich ukrajinských kolegů z je-
jich žádosti o pomoc. Stojí na draze 
zaplacených zkušenostech.

Věříme, že všude je dostatečně zá-
lohována stávající sbírková evidence 
a dokumentace. Kopie veškerých dů-
ležitých dat, databází a dokumentů by 
měly být uloženy odděleně od před-
mětů, v dalších kopích lépe i mimo 
budovu, a to na dobře chráněném mís-
tě (fyzicky i elektronicky). Listinná 
forma dokumentů a jejich kopie jsou 
nejen v současné době velmi důležité, 
v mimořádných situacích je nutno po-
čítat např. s výpadky elektřiny.

Zásadní podmínkou pro úspěch 
jakékoliv záchranné akce je včasný 
výběr sbírkových předmětů, archiválií, 
a knihovních fondů prvního sledu, po-
řízení jejich seznamů a pokud možno 
jejich adjustace v takové formě, aby 
byly rovnou připraveny k transportu. 
Osvědčilo se očíslovat bedny a pořídit 
seznamy jejich obsahu, a to ve dvou 
kopiích – jednu do bedny, druhou 
do chráněné dokumentace, uložené 
nejlépe opět odděleně. V případě, že 

nečekaně dojde k akutní evakuaci, ne-
zbývá než přistoupit k výběru typo-
vých kusů. To znamená, že z větších 
celků se vyjmou typické jednotlivosti, 
ostatní části kolekce se – pokud mož-
no zdokumentované – musí v takové 

chvíli pominout. Ano, je to až svato-
krádežný postup, ale má své ratio: Pro 
budoucnost zůstanou zachovány klíčo-
vé části souboru a zbude čas a prostor 
pro záchranu dalších předmětů.

V rámci preventivních opatření 
je žádoucí zajistit zejména: hasební 
prostředky a shromáždit je na snad-
no dosažitelném místě; prověřit trasy 
a způsob zásahu s příslušným hasič-
ským sborem a minimálně 1x do roka 
uskutečnit cvičný požární poplach; 
objekty pravidelně kontrolovat požár-
ní hlídkou; mít k dispozici základní 
zdravotnický materiál a záchranné 
pomůcky, určit zodpovědné osoby 
a pravidelně kontrolovat jejich pro-
vozuschopnost. Z hlediska prevence 
je pak zásadní provádět pravidelné 
kontroly všech výše uvedených zásad 
dle předpisů, minimálně však 1x za 
rok.
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Aktuální politická a vojenská situ-
ace na Ukrajině související s rus-

kou agresí a okupací části ukrajinské-
ho území v mnohých z nás evokuje 
myšlenky (a u těch nejstarších i vzpo-
mínky) na 2. světovou válku a pomě-
ry v protektorátu Čechy a Morava. 
Problémy českých, moravských a slez-
ských organizací v letech 1938–1945 
a ukrajinských muzeí v současnosti 
jsou do značné míry podobné. Připo-
meňme si ve stručnosti, co se tehdy 
dělo a co postihlo naše muzejní in-
stituce v uvedeném období, abychom 
tak snad i lépe pochopili, s čím se nyní 
potýkají na Ukrajině.

Mnohá muzea se snažila nalézt 
úkryt pro své nejcennější sbírky již 

v době krize v září 1938, ale i v týd-
nech po ní, kdy v důsledku neblahé 
Mnichovské dohody muselo Česko-
slovensko odstoupit Německu pod-
statnou část svého území. Předměty 
byly ukládány ve sklepích vlastních 
budov, mnohdy však byly převáženy 
na, alespoň zdánlivě, bezpečnější mís-
ta v blízkém i vzdálenějším okolí. Mu-
zeum hlavního města Prahy (MMP) 
ukrylo část svého fondu v městské 
spořitelně, a to včetně artefaktů ze 
stálých expozic, další část ve vlastním 
podzemí na Florenci. Sbírky českého 
muzea v Žatci byly rozptýleny po měs-
tě i celém okrese, část z nich, zejmé-
na knihy, pak byla po příchodu vojsk 
zkonfiskována pro německé muzeum. 

Pracovníci Národního muzea andreje Šeptyckého ve Lvově přesouvají obraz Zvěsto-
vání z Nejsvětějšího Bohorodčanského ikonostasu



6 Věstník AMG 4 /2022

téMA / MuzeA A VálkA
Fo

to
: A

rc
hi

v 
U

Pm

Tato situace se pak v mnohem šir-
ší míře opakovala po napadení Polska 
wehrmachtem v září 1939, kdy se oče-
kávalo rozšíření válečného konfliktu, 
popř. i bombardování některých cílů 
letectvem Velké Británie či Francie. 
Exponáty ze stálé expozice VHÚ byly 
přestěhovány do Schwarzenberského 
paláce a vystaveny pod hlavičkou ně-
meckého vojenského muzea. Původně 
se zde nacházející sbírky NTM musely 
být přemístěny do Invalidovny a před 
koncem války dokonce odvezeny do 
Německa. Po jejím skončení se však 
naštěstí navrátily bez újmy. Národní-
mu muzeu bylo zkonfiskováno deset 
bronzových soch z Panteonu. Celé vá-
lečné období však přežily ve skladišti 
barevných kovů na Maninách a nebyly 
tedy použity pro výrobu zbraní, jak 
bylo původně v úmyslu. Fondy muzea 
v Havlíčkově Brodě byly rozmístěny 
v bytech jeho zaměstnanců.

Velký pohyb sbírek nastal od roku 
1942, kdy nebezpečí spojeneckých 
náletů nabylo reálné podoby. Vede-
ní Uměleckoprůmyslového musea 
v Praze (UPM) dalo přepravit část 
své kolekce skla a keramiky do prostor 
břevnovského kláštera a do nedávno 
dokončené muzejní kotelny. Vůbec 
nejcennější kusy pak byly uloženy do 
trezoru Živnostenské banky. Do jara 
1945 byly další fondy transportovány 

na celkem osm zámků (mj. Štiřín, 
Milíčeves, Konárovice, Kopidlno, 
Lázně Bělohrad) a Lannova sbírka 
skla našla své místo dokonce v kapli 
sv. Kříže na Karlštejně. Stejně tak re-
agovala i správa MMP, která své další 
artefakty odeslala na Orlík nebo do 
Mníšku pod Brdy. Z Českých Budějo-
vic předměty putovaly na Kratochvíli 
a do kláštera Zlatá Koruna. Z obou 
brněnských muzeí – Městského a Mo-
ravského zemského – pak na Pern-
štejn, do Mikulova, Velkého Meziříčí, 
Předklášteří a do dalších lokalit. Ze 
Šumperka byly muzejní fondy přestě-
hovány do blízké Mohelnice.

Další potíž, s níž se muzea v této 
době setkávala, bylo omezování jejich 
prostor a zejména činností. Budova 
Vojenského historického muzea byla 
již na jaře 1939 zabrána gestapem. 
Slezské zemské muzeum bylo pře-
měněno na Říšské župní muzeum, 
do něhož byly integrovány zbývající 
opavské muzejní instituce s výjimkou 
té městské. Areál NTM byl ihned po 
jeho dokončení v roce 1941 zabrán 
okupační správou pro potřeby mi-
nisterstva pošt. Část pracovišť UPM 
zaujaly kanceláře továrny Letov (za-
členěné do koncernu Junkers), další 
se musela přestěhovat např. na Žofín. 
Jírovo archeologické muzeum jako 
součást MMP bylo transformováno 

na Markomanské muzeum. V Žatci 
bylo silně upřednostněno německé 
muzeum, přenesené do areálu bý-
valé nemocnice. Dne 17. listopadu 
1940 zde byla otevřena nová expozice 
prezentovaná jako vzorová pro celé 
území Sudet. Zámek v Úsově obsa-
dila německá armáda, a tak muselo 
být zrušeno zdejší lovecké muzeum. 
V mnoha organizacích byly odstra-
něny památníky odboje připomína-
jící historii čs. legií (mj. v Českých 
Budějovicích). V souvislosti s vyhlá-
šením totální války v létě 1944 byla 
nakonec veškerá muzea pro veřejnost 
uzavřena.

V  některých institucích došlo 
během okupace k personálním změ-
nám (většinou ve prospěch německých 
zaměstnanců). V Městském muzeu 
v Brně byla dosazena výhradně němec-
ká správa. V Moravském zemském 
muzeu byl ředitel Vladimír Helfert 
(který byl poté zatčen a zemřel v kon-
centračním táboře) nahrazen prona-
cistickým správcem. V  plzeňském 
muzeu byli penzionováni nežádoucí 
muzejníci Fridolín Macháček (také on 
skončil v roce 1944 v koncentračním 
táboře) a Ladislav Lábek. V tomtéž 
roce byl zatčen ředitel plzeňského 
Uměleckoprůmyslového muzea Jin-
dřich Čadík. Muzejní sbor v Havlíč-
kově Brodě byl suspendován v lednu 
1944.

Záchranná protiletecká četa v pobočce UPM na Slovanském ostrově v Praze během 
náletu v říjnu 1944
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Pohlednice k výstavě v roce 1944
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Historie mezinárodního 
humanitárního práva
MagDalena elznicOvá MikeSkOvá
MuzeuM t. G. M. rAkoVník

Přímé škody způsobené válečným 
konfliktem nebyly tak časté a rozsáhlé, 
ale přesto existovaly. Koncem března 
1945 vyhořela historická výstavní bu-
dova opavského muzea s většinou zde 
umístěných předmětů, které se nepo-
dařilo před blížící se frontou evakuo-
vat. V Českých Budějovicích došlo při 
náletu k poškození budovy (vysklení 
oken), nikoliv však sbírek. Poničena 
byla naopak část fondu Městského mu-
zea v Brně uložená ve skladišti v Me-
čové ulici a újmy došla i křížová chod-
ba starobrněnského kláštera, v němž 
instituce sídlila. MZM přišlo o část 
nejcennějších archeologických sou-
borů uložených v mikulovském zám-
ku, který zapálila ustupující německá 
armáda. Některé další předměty pak 

poničila neodborná manipulace sovět-
ských vojáků. V často bombardované 
Plzni byly výrazně zasaženy pravěké 
a geologické sbírky. Již v předchozích 
letech z nich však ubyly některé cenné 
kusy, které přenechal německý ředitel 
Ulrich Nicolai jako dar vysokým oku-
pačním činitelům. V samém závěru 
bojů, v květnu 1945, zničili sovětští 
vojáci na Žofíně část kolekce empi-
rového skla UPM. Vysypali obsah tří 
beden, aby je mohli využít pro přepra-
vu vína. Částečně vypleněno bylo také 
skladiště v Mníšku pod Brdy, kde byly 
uloženy fondy MMP. Více postiženo 
bylo NM, na jehož střední trakt do-
padla 7. května 1945 letecká bomba, 
která poničila několik pracoven i část 
zoologických sbírek. 

V  současné době v  souvislosti 
s válečnými událostmi na Ukra-

jině si více než kdy jindy připomíná-
me důležitý význam mezinárodního 

humanitárního práva. Jako muzejní-
kům je nám v této oblasti blízké pře-
devším označení Modrý štít a pak 
Haagská úmluva z roku 1954 o ochra- 

ně kulturních statků. Méně si již 
uvědomujeme, co vzniku těchto do-
kumentů předcházelo a že jejich his-
torie úzce souvisí s organizací Červe-
ného kříže.

Původně se normy mezinárodního 
humanitárního práva rozvíjely ve dvou 
liniích. Jedná se o dohody k ochraně 
obětí ozbrojených konfliktů (tzv. že-
nevské právo) a o ty, jež upravují způ-
soby vedení boje (tzv. haagské právo). 
Do první skupiny patří např. Ženevská 
úmluva z roku 1864, do druhé např. 
Haagské úmluvy. Rozdíl mezi oběma 
skupinami smluv se však časem setřel. 
Základní kodex soudobého humani-
tárního práva tvoří čtyři Ženevské 
úmluvy o ochraně obětí ozbrojených 
konfliktů a tři Dodatkové protokoly 
(rozsáhlý dokument o 650 článcích). 

Mezinárodní humanitární právo 
zahrnuje jak problematiku upravenou 
původními Ženevskými úmluvami, tak 
i těmi Haagskými (vč. zásad Úmluvy 
na ochranu kulturních statků za ozbro-
jeného konfliktu z roku 1954) a kodi-
fikuje celou řadu pravidel. Zásady ob-
sažené v Úmluvách a I. a II. Protokolu 
jsou závazné i pro státy, které nejsou 
jejich signatáři. Kromě uvedeného sys-
tému jsou dnes relevantní i smlouvy 
omezující či zakazující užití některých 
druhů zbraní.

V roce 1859 proběhla u italského 
města Solferino jedna z nejkrvavěj-
ších bitev evropské historie. Padlo zde 
více než 6 000 vojáků a bezpočet jich 
bylo zraněno. Svědkem události se stal 
obchodník Henry Dunant. Po tomto 
otřesném zážitku se rozhodl usilovat 
o vytvoření instituce, která by pomáha-
la obětem válek. Své myšlenky shrnul 
v knize Vzpomínky na Solferino a záro-
veň se obrátil na významné osobnosti 
v rodném Švýcarsku. První útočiště 
nalezl u ženevské Společnosti pro 
veřejné blaho, jejímž předsedou byl 
Gustav Moynier. Dne 9. února 1863 
vznikl tzv. „výbor pěti“, do něhož byli 
zvoleni Gustave Moynier, Louis Ap-
pia, Theodore Maunoir, generál Henri 
Guillaume Dufour a Henry Dunant. 
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Zničený kostel Nanebevstoupení Páně v Lukashivce na Ukrajině v roce 2022
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Ochrana kulturních statků 
za války
Jana SOučkOvá
Český koMItét Modrého štítu

Tento přípravný komitét se později 
prohlásil za stálý Mezinárodní výbor 
a začal chystat konferenci, kde by došlo 
k vyhlášení nové humanitární organi-
zace. Místem setkání se stala Ženeva. 
Pozvání ve dnech 26.–29. října 1863 
přijalo 36 zástupců ze 16 evropských 
států – Rakouska, Švýcarska, Itálie, 
Španělska, Velké Británie, Francie, 
Švédska, Nizozemska, Ruska, Prus-
ka, Bádenska, Bavorska, Hannover-
ska, Hesenska, Saska a Wirtenberska. 
Účastníci zasedání přijali tzv. Rezoluci 
konference, která vyzývala ke zřizová-
ní Výborů pro pomoc raněným v době 
míru, k výcviku a přípravě ošetřovate-
lů a k dodržování zásad neutrality a ne-
dotknutelnosti raněných a ošetřujícího 
personálu. Znakem nové mezinárodní 
instituce se stal Červený kříž, obráce-
ná vlajka Švýcarska. Za hlavní heslo 
bylo vybráno sousloví: „Milosrdenství 
mezi zbraněmi“ (Inter arma caritas). 

Časem se však ukázalo, že tato 
forma není dostačující. V Ženevě se 
proto ve dnech 9.–12. a 16.–18. srp-
na 1864 konal diplomatický kongres, 
na kterém byl sestaven první text Že-
nevské úmluvy. Ta se stala základem 
dnešního humanitárního práva. Že-
nevskou úmluvu o zlepšení osudu ra-
něných v polních armádách podepsalo 

dne 22. srpna 1864 celkem 17 zemí 
– Švýcarsko, Francie, Velká Británie, 
USA, Španělsko, Portugalsko, Itálie, 
Belgie, Nizozemí, Dánsko, Švédsko, 
Norsko, Prusko, Bádensko, Hessen-
sko, Virtembersko a Sasko. A do roku 
1900 ji ratifikovalo více než 50 stá-
tů. První znění dohody bylo později 
doplněno o další články a jednotlivé 
části revidovány (v letech 1899, 1906 
a 1929).  Po 2. světové válce, v níž 
50 % obětí tvořily civilisté a která byla 
provázena mimořádnými zločiny Ně-
mecka a Japonska, byly na konferen-
ci v Ženevě nově formulovány čtyři 
Ženevské úmluvy o ochraně obětí oz-
brojených konfliktů. Znění dohod ze 
dne 12. srpna 1949, kdy je podepsala 
i ČSR, je dodnes platné.

S počátky humanitárního práva 
seznamuje nově zrekonstruované Mu-
zeum Alice G. Masarykové a Českého 
červeného kříže v Lánech. Autentická 
instalace je zároveň koncipována jako 
protiválečné memento. Mezinárodní 
humanitární právo zakotvilo ve svých 
regulích mnoho pozitivních norem, 
které se snaží zmírnit utrpení těch, 
kteří nejsou přímými účastníky váleč-
ného konfliktu. Bohužel jak v historii, 
tak i v současnosti je často intenzivně 
porušováno.

Roerichově paktu či Washingtonské 
smlouvě z 15. dubna 1935. Rozsáh-
lá destrukce kulturního dědictví na 
bojištích i v zázemí však mobilizova-
ly svět a vedly k formulaci zmíněné 
konvence a jejího (prvního) proto-
kolu. Konference v Haagu, jež tento 
akt dne 14. května 1954 završila, se 
zúčastnilo 56 států. A postupně se 
připojili i další signatáři. Českoslo-
vensko přistoupilo k Haagské kon-
venci v roce 1956.

Cílem dohody je zmírnit následky 
ozbrojeného konfliktu (ať již meziná-
rodního či národního) pro kulturní 
dědictví a preventivními opatřeními, 
v míru, dokud je čas, podniknout kro-
ky na jeho ochranu. Zavazuje smluv-
ní partnery, aby nepoužívali památky 
k účelům, které by je vystavily zničení 
či poškození, aby proti nim nepodni-
kali nepřátelské akce, zakázali kráde-
že, loupení, nesmyslné ničení a všemi 
možnými způsoby je bránili. Ukládá 
rovněž nedopustit zabírání movitých 
památek jiné smluvní strany, nýbrž 
při obsazení cizího území podporo-
vat místní orgány v péči o ně. Vyzývá 
v tomto smyslu také poučit vojenské 
síly, vést je k úctě ke kulturnímu dě-
dictví a v mírových dobách se postarat 
o to, aby k tomuto záměru byl vyško-
len odborný personál. 

Uplynulá desetiletí ukázala, že 
v některých aspektech je třeba ujed-
nání doplnit, zpřesnit či nově konci-
povat. Nástrojem k tomu se stal Dru-
hý protokol. Práce na něm započaly 
v roce 1991 a trvaly dlouhých 13 let. 
Zachytily tak i všechny smutné zku-
šenosti balkánských válek, brutálních 
k památkám stejně jako k lidem. Po-
slední tečka za zněním tohoto doku-
mentu byla provedena v březnu 1999 
a protokol byl tímto dnem otevřen me-
zinárodnímu společenství. Podle ob-
vyklých regulí však vstoupil v účinnost 
teprve 3 měsíce po podpisu 20. sig-
natáře, jímž se 9. prosince 2003 stala 
Kostarika, tedy dne 9. března 2004. 
V České republice vstoupil v platnost 
1. října 2007.

Důležitou mezinárodní dohodu, 
Haagskou konvenci, uzavřenou 

na ochranu kulturních hodnot jsme 
připomněli ve Věstníku AMG v roce 
2004, když dne 14. května oslavila 
50 let svého trvání a když ještě před 
tímto výročím dne 9. března vstou-
pil v účinnost její Druhý protokol. 

Události posledních měsíců ukazují, 
že i v Evropě je zapotřebí se k usta-
novením Haagské konvence s plnou 
vážností vrátit. 

Myšlenka se nezrodila teprve pod  
dojmem ztrát z 2. světové války: Po-
dobné snahy předcházely již v doho-
dách z Haagu z let 1899 a 1907 a v tzv. 
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Poničené památky v přístavním městě 
Mariupolu
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Druhý protokol se snaží reflekto-
vat vývoj mezinárodního práva a po-
sílit možnosti smluvních stran při 
ochraně kulturních hodnot dalšími 
nástroji. Preventivně předpokládá dů-
kladné inventáře, umístění kulturních 
objektů mimo okruh vojenských cílů, 
evakuační plány a budování vhodných 
úložišť. Útok na objekt kulturního dě-
dictví se promíjí pouze tehdy, jestliže 
byl zneužit k vojenským účelům a ne-
lze dosáhnout dohody jiným způso-
bem. Rozhodnutí o útoku vyhrazuje 
pouze vyšším velitelům a ukládá jim 
předem účinně varovat. Zakazuje od-
vážet či přemisťovat kulturní objekty 
a případné záchranné akce na okupo-
vaném teritoriu podnikat vždy pouze 
v úzké spolupráci s kompetentními ná-
rodními orgány. Zpřesňuje možnosti 
a podmínky poskytnutí zvláštní ochra-
ny pro vybrané památky a nastoluje 
možnost osobní trestní odpovědnosti 
(i s případnou kvalifikací jako válečné-
ho zločinu) při provinění proti těmto 
ustanovením. Obviněnému garantuje 
spravedlivý soud. Druhý protokol také 
v čl. 29 ustavuje Fond na ochranu kul-
turního dědictví při ozbrojeném kon-
fliktu, který může v souladu s před-
pisy UNESCO poskytnout finanční 

prostředky či personální podporu již 
při preventivních opatřeních v míru.

V roce 2016 připravilo UNES-
CO přehledný manuál, který shrnuje 
odpovídající zásady pro ochranu kul-
turních statků v projekci na vojenské 
operace. Vzhledem k jeho aktuálnosti 
přinášíme shrnutí části o označová-
ní památek. Český překlad zajistila 
Národní skupina pro implementaci 
mezinárodního humanitárního práva 
v roce 2021.

Rozlišovací emblémy jsou sta-
noveny mezinárodními smlouvami. 
Označení objektů těmito znaky vyja-
dřuje jejich kulturní hodnotu a záko-
nem chráněný status. Efektivní využití 
může odradit od zločinů proti kultur-
nímu dědictví a snížit riziko neúmysl-
ných škod, a to jak v době míru, tak 
v případě ozbrojeného konfliktu. Kro-
mě definování omezení nepřátelských 
akcí s cílem ochrany kulturních stat-
ků vytvořila Úmluva symbol známý 
jako Modrý štít. Používá se ve třech 
různých podobách a jeho zneužití je 
výslovně zakázáno. Za určitých okol-
ností může být útok na označenou pa-
mátku válečným zločinem. Umístění 
rozlišovacího emblému je na přísluš-
ných orgánech každého státu, který 
přijímá svá vlastní pravidla a praxi 
týkající se autorizace jeho používání.

Znak Modrého štítu může být 
uveden samostatně. V takovém pří-
padě se jedná o  určení kulturních 
statků – objektů, předmětů, struktur 
či míst – obecně a pod všeobecnou 
ochranou, které lze dle mezinárodní-
ho práva považovat za kulturní maje-
tek. Mohou tak být označeny i osoby 
zabývající se ochranou památek, příp. 
dohlížející na provádění Úmluvy. Roz-
hodnutí umístit symbol na kulturní 
statky musí být pečlivě posouzeno, ne-
boť jejich výslovné označení je může 
změnit v cíl.
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Znak Modrého štítu oddělený 
vnějším červeným pruhem je charak-
teristický pro památky pod zvýšenou 
ochranou. Mechanismus zavedený 
Druhým protokolem poskytuje imu-
nitu omezenému množství kulturních 
statků „největšího významu“. 

Znakem Modrého štítu třikrát 
opakovaného v trojúhelníkovém útva-
ru lze označit nemovité kulturní stat-
ky, úkryty k uložení movitých památek 
nebo transporty sbírkových předmětů, 

dobrovolníci se snaží ochránit pomník 
princezny Olgy v Kyjevě
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výbor pro pomoc muzeím 
na ukrajině
alicJa knaSt
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které jsou pod zvláštní ochranou. 
Zvláštní ochraně může podléhat jen 
omezený počet míst, která obsahují 
památky a nemovitý kulturní majetek, 
nebo jsou určena jako úkryt dalších 
artefaktů „velmi důležitého význa-
mu“. Tento status je udělen zápisem 
do Mezinárodního registru kulturních 
statků pod zvláštní ochranou. Smluvní 
státy se zavazují zajistit imunitu vybra-
ných míst tak, že se zdrží nepřátelské-
ho činu namířeného proti nim či jejich 
zneužití pro vojenské účely. Použití 
znaku na určených objektech je během 
ozbrojeného konfliktu povinné. Jeho 
umístění musí být při transportech na 
dopravních prostředcích jasně viditel-
né ze vzduchu i ze země.

Znak světového dědictví byl vy-
tvořen v roce 1978 a jeho prostřednic-
tvím lze identifikovat místa chráněná 
Úmluvou o ochraně světového kultur-
ního a přírodního dědictví a zapsaná 
na Seznam světového dědictví. Použití 
emblému je přísně regulováno a sta-
noveno Výborem světového dědictví. 
Toto označení není povinné, ale může 
znamenat ještě účinnější ochranu.

Brutální agrese Ruska proti Ukra-
jině představuje množství zločinů 

a utrpení. Přináší řadu obětí na civil-
ním obyvatelstvu, které je vystaveno 
barbarskému bombardování. Každá 
válka však znamená i nenahraditelné 
ztráty na kulturním dědictví. Úmysl-
né ničení památek a kulturních stat-
ků je o to reálnější, neboť Vladimir 
Putin dal jasně najevo, že neuznává 
samostatnost ukrajinského národa. 
Lze tedy očekávat, že Rusové budou 
usilovat o „vymazání“ kulturní iden-
tity Ukrajinců i jejich jazyka v rámci 
dobytých oblastí.

Poláci této hrozbě velmi dobře ro-
zumí. Podobný osud zažili za 2. svě-
tové války, zejména během Varšav-
ského povstání. Německé síly nejen 
bezostyšně plenily polské území, ale 
věnovaly i nemalé úsilí ničení zdejších 
památkových objektů a uměleckých 

děl. I proto byl na začátku března 
2022 z iniciativy Muzea varšavského 
povstání založen Výbor pro ukrajinská 
muzea, abychom je mohli uchránit 
před podobným osudem. 

Ukrajinské instituce čelí extrém-
ním podmínkám a hlavně palčivým 
otázkám, jak nejlépe zajistit sbírky, 

o něž pečují, jak zachovat jejich od-
kaz pro budoucí generace. Abychom 
zabránili katastrofě, byl ustaven výše 
uvedený Výbor, který se skládá z více 
než 50 polských muzeí a dalších kul-
turních organizací. Ty vyjádřily svoji 
připravenost spolupracovat na podpo-
ře kolegů a kolegyň z Ukrajiny. Pomoc 
je směřována všem potřebným a zahr-
nuje asistenci: při ochraně sbírkových 
fondů a památek; při jejich dokumen-
taci, digitalizaci a inventarizaci; při 
poskytování obalových a jiných mate-
riálů nezbytných pro jejich bezpečné 
uložení; při sdílení zkušeností a při 
shromažďování dostupných informa-
cí, které dokazující ničení kulturních 
statků na ukrajinském území.

Během prvních 100 dní své exis-
tence Výbor materiálně a finančně 
podpořil více než 50 ukrajinských 
muzeí. Dvěma přispěl sponzorskými 
dary na nákup technického zařízení 
pro digitalizaci sbírek. Navázána byla 
spolupráce s desítkami partnerů z ce-
lého světa. Výbor průběžně monito-
ruje situaci a soustřeďuje informace 
o aktuálních potřebách jednotlivých 
institucí. Následně organizuje trans-
port materiálu přímo na Ukrajinu. 
Pomoc se tak dostala např. do Lvova, 
Kyjeva, Dněpropetrovska, Záporoží, 
Vinnice, Dergacze, Baturynu a dalších 
míst. Díky každodenním kontaktům 
Výboru s ukrajinskou stranou jsou 
známy obrovské nároky na zabezpeče-
ní sbírek, které se ani postupem času 
nijak výrazně nezmenšily.
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kolečko první pomoci 
a záchranných prací 
MOnika BenčOvá
sekretArIát AMG

Kamiony s pomocí pravidelně 
směřují do Lvova, kde působí Cent-
rum záchrany národního dědictví. To 
pak koordinuje logistiku na Ukrajině. 
Obsah balíků odpovídá požadavkům, 
které ukrajinští muzejníci průběžně 
hlásí Výboru. Jedná se mimo jiné o pa-
pírové, kartonové, plastové, dřevěné 
a kovové obaly, různé druhy konzer-
vačních materiálů, výpočetní techni-
ku, stavební a renovační výrobky, vy-
soušeče vzduchu, absorbéry vlhkosti, 
hasicí vybavení, atd.

Informace o zřízení Výboru pro 
pomoc muzeím Ukrajiny se setkala 
s velkým ohlasem. Mezi institucemi, 
které se rozhodly iniciativu podpořit, 
lze zmínit např. Metropolitní muzeum 
umění v New Yourku, Švýcarskou na-
daci Stiftung für Kunst, Kultur und 
Geschichte, Národní knihovnu Es-
tonska, Národní knihovnu Lotyšska, 
VCCP Praha, Evropský parlament, 
ICOMOS, Univerzitní muzeum 
v Bergenu nebo Dánský komitét Mod-
rého štítu. Řada partnerů poskytla 
finanční prostředky na podporu asis-
tenčních aktivit. Další organizace da-
rovaly různé druhy materiálů, hasicí 
přístroje či obaly. Speciálním poči-
nem VCCP Praha je Virtuální muze-
um ohroženého umění (https://moea.
cz). Výbor spolupracuje i se sponzory 
a obchodními partnery, kteří sdílejí 
své zdroje. 

Výbor chce pokračovat v poskyto-
vání materiální pomoci a má v plánu 
realizovat i další podporu ukrajin-
ských muzejníků, kteří nyní hledají 
možnosti k rozšíření svých znalostí 
o osvědčených postupech. Bude proto 
zahájena např. výroba instruktážních 
videí o konzervaci muzejních sbírek. 
Situace na Ukrajině je bez přestání 
sledována. Bohužel stále častěji při-
cházejí i zprávy o škodách páchaných 
na kulturních institucích. Výbor pro-
to rozšířil svoji nabídku pomoci při 
odstraňování následků jednotlivých 
útoků.

Zahájena byla sbírka, kterou 
pořádá Institut Pawla Włodkowice. 

Platby lze provádět prostřednictvím 
http://www.zrzutka.pl (česká verze 
je na https://zrzutka.pl/en/j4wpyv/s/
moneyboox). Nashromážděné fi-
nanční prostředky budou alokovány 
na nákup vybavení nezbytného pro 
obnovu kulturního dědictví na Ukra-
jině. Do projektu se mohou připojit 

i firmy. Aktuální informace jsou k dis-
pozici také na Faceboku a Twiteru 
(https://www.facebook.com/Muze-
alnicyDlaUkrainy; https://twitter.
com/M muzeumUkrainie). Členy 
a sekretariát Výboru je možné kon-
taktovat na e-mailu: info@muzeal-
nicydlaukrainy.pl.

Čas od času se příroda ukáže v plné 
síle a nejen pracovníky muzeí po-

staví před velkou zkoušku. Bylo tomu 
tak i v letech 1997 a 2002. Povodeň 
zatopila budovy a přihnala se tak rych-
le, že leckde nebylo možné včas eva-
kuovat muzejní, knihovní či archivní 
fondy do bezpečných míst. Všichni se 
usilovně snažili zabránit dalším ško-
dám. Obvyklé restaurátorské a kon-
zervátorské postupy se ovšem většinou 
nedaly uplatnit, protože kromě znalos-
tí, zkušeností a zručnosti vyžadují po-
řádnou porci trpělivosti a času, který 
chyběl nejvíc. Záchranné týmy nevě-
děly, kam dřív skočit, po ruce byly jen 
jednoduché pomůcky. Poučení a zku-
šenosti, které jsme nasbírali, nesmíme 
zapomenout. Český komitét Modrého 
štítu (ČKMŠ) proto záhy začal pomá-
hat svými semináři a workshopy, vy-
hledávat kritická místa a připravovat 
také vzorové krizové plány pro různé 
typy paměťových institucí. Nově se 
ukazují i hrozby, na něž nejsme zvyklí, 
jako jsou tornáda či případné napade-
ní cizím státem. 

Pro okamžiky následující bezpro-
středně po katastrofě vzniklo v roce 
2004 za podpory s MK ČR Kolečko 
první pomoci a záchranných prací, mí-
něné jako jednoduchý manuál přímo 

do terénu. Muselo být přehledné, 
stručné a snadno použitelné i všude 
tam, kde chybí jakékoliv technické 
zázemí. Na třech kruhových listech 
tuhého papíru jsou shromážděny důle-
žitá telefonní čísla a definovány hlavní 
zásady pro záchranná a preventivní 
opatření. Vnitřní segmenty obsaho-
valy hlavní kroky v rámci kritického 
stavu: Vyhlášení pohotovosti, zajištění 
bezpečnosti personálu a stability bu-
dov, úkoly po opuštění nebezpečné 
oblasti, dokumentace záchranných 
prací, ochrana a evakuace sbírkových 
předmětů, stanovení rozsahu škod, 
priority při záchraně, specifické po-
kyny pro postup v historických ob-
jektech, atd. Druhá strana nabídla 
doporučení pro záchranné práce dle 
materiálu jednotlivých fondů: Textil, 
nábytek, keramika, kámen a kovy, 
organické materiály, přírodovědné 
sbírky, umělecká díla v rámech, fo-
tografie, knihy a papír, elektronické 
záznamy. 

Čas se však nezastavil a objevila se  
potřeba upravit Kolečko pro novou 
situaci. ČKMŠ ve spolupráci s Me-
todickým centrem konzervace TMB 
a dalšími autory a s opětovným fi-
nančním přispěním MK ČR připravil 
v roce 2014 nové vydání, kde krizové 
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pokyny nahradila doporučení pro žá-
doucí postup za předem vytipovaných 
nebezpečných okolností: Poškození 
předmětů kulturní hodnoty při dopra-
vě, působení nepříznivých vlivů (vody, 
ohně, nevhodné relativní vlhkosti, tep-
loty, světla, záření), při krádeži, požá-
ru, povodni, vandalismu, teroristic-
kém útoku, sociálních nepokojích či 
zemětřesení. Podle současných znalos-
tí byla upravena i část věnovaná péči 

o předměty z různých typů materiálu: 
Textil a useň, dřevo, archeologické 
sbírky, kovy a jejich slitiny, kámen, 
keramika a sklo, přírodniny, závěsné 
obrazy, fotografie, audio a video nosi-
če, papír a pergamen. 

O Kolečko je stále veliký zájem 
nejen u nás, ale i v zahraničí. Finan-
ce na jeho slovenské vydání aktuální 
shání Zväz muzeí na Slovensku, jemuž 
byla udělena licence ČKMŠ. Koleč-
ko jako základní metodický materi-
ál pro paměťové instituce vyšlo také 
v polském překladu. Jeho speciální 
verze – Kolečko první pomoci a zá-
chranných prací pro knihovní fondy 
– byla v roce 2019 připravena i pro 
oblast knihovnictví. S ohledem na 
důležitost této pomůcky, obsahující 
kontakty na osoby a instituce schop-
né efektivně pomoci v případě obtíží, 
ale zejména základní rady a postupy, 
vč. inovovaných poznatků získaných 
díky mnoha výzkumným projektům, 
lze do budoucna přemýšlet o, v pořadí 
již třetím, dotisku Kolečka.

Před českou muzejní obcí tak stojí 
její muzealizace a pomoc při zapo-
jení „nově příchozích“. S  přílivem 
migrantů řešila v nedávné minulosti 
problém kulturní různorodosti muzea 
v Německu, Rakousku či Holandsku. 
Zdůrazněme slovo různorodost, neboť 
lidé, kteří v roce 2015 do Evropy dora-
zili, pocházeli z jiného náboženského 
a kulturního prostředí. Ve zmíněných 
zemích vybrané organizace za pomoci 
exponátů názorně zprostředkováva-
ly kontakt mezi kulturou většinové 
společnosti a uprchlíky. Srozumitelný 
muzejní potenciál byl rovněž použit 
pro názornou výuku v jazykových kur-
zech (např. http://www.mpz-bayern.
de/vielfalt-im-museum). Obdobný 
dialog mezi předmětem a „člověkem 
se zkušeností uprchlíka“ umožňující 
jeho aktivní zapojení se odehrál v ra-
kouských muzeích. Poslední příklad 
se týká loňského roku, kdy skupina 
externích kurátorů-azylantů proved-
la intervenci do stávající expozice 
Rakouského národopisného muzea 
ve Vídni, kterou aktualizovala věcmi 
použitými na útěku (batoh, záchranná 
vesta, igelitová taška). 

Až do dnešních dnů sledovala čes-
ká strana, nemající tuto „žitou“ praxi, 
dané téma především teoreticky (viz 
v roce 2016 uspořádaná konference 
Muzeum a změna V). Aktuální situace 
s uprchlickou vlnou z Ukrajiny na-
vedla Etnografický ústav Moravského 
zemského muzea, který se menšinami 
programově zabývá, k nabídce mož-
nosti poznání kultury pomocí muzejní 
sbírky. Kurátorky navázaly spolupráci 
s dobrovolnickou organizací Šatník 
Vesna, což vyústilo 20. května 2022 
do komentované prohlídky nové stálé 
expozice Tradiční kultura na Moravě 
v zrcadle času. Cílem bylo představit 
kulturní zázemí země, v níž se lidé 
z Ukrajiny nedobrovolně ocitli, sezná-
mit je se zvyklostmi a životním stylem 
v historickém průřezu. Chtěli jsme po-
ukázat na specifika moravského pro-
středí a odkázat na projevy tradice, 
které jsou oběma stranám společné. 

Jak zapojit nově příchozí?
Hana DvOřákOvá
MorAVské zeMské MuzeuM

Do činnosti paměťových institucí 
se vždy promítnou situace, v ni-

chž se společnost právě nachází. To se 
týká minulosti i současnosti, logicky 
také událostí na Ukrajině. Od února 
2022 se téma uprchlictví neodehrává 
pouze v rovině sledování dění „daleko 
od nás“, ale razantně zasáhlo do na-
šich životů. Koncepce integrace cizin-
ců, s níž muzea pracovala a která byla 
díky konsolidovanému společenskému 
stavu řešena na bázi teorie, se nyní 
rozrostla o reálnou dimenzi. 

Stávající program monitorování 
života menšin a jejich soužití s ma-
joritou se rozšířil o novou kategorii. Fo
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Muzeum válečného dětství
Mia BaBić
Muzej rAtnoG djetInjstVA

Vzhledem k faktu, že ve skladbě pří-
chozích převládaly ženy, byl program 
zaměřen na volnočasové aktivity v po-
době tzv. ručních prací. V této pasáži 
logicky upoutaly největší pozornost vý-
šivky, jež jsou na Ukrajině i na Moravě 
dodnes živým jevem. Návštěvnice se 
s nimi seznámily nejen v expozici, ale 
byly pro ně připraveny i ukázky z de-
pozitářů. Nečekanou a o to vítanější 
sparring partnerkou v diskuzi byla 

ukrajinská kolegyně z Vlastivědného 
muzea ve Vynohradivu, která se spolu 
se svými dětmi setkání zúčastnila. 

Jedná se o malý příklad, ale vě-
řím, že v případě např. začleňování 
nejmladší generace mají muzea pro-
střednictvím svých edukačních odděle-
ní co nabídnout. Tato praxe je jen dal-
ším dokladem univerzality muzejních 
institucí a jejich schopnosti reagovat 
na aktuální společenské dění.

The War Childhood Museum 
(WCM) bylo otevřeno v  roce 

2017 v Sarajevu jako jediná instituce 
na světě zaměřená výhradně na ob-
dobí dětství ovlivněného ozbrojenými 
konflikty. Tento mezinárodní projekt 
si rychle získal uznání nejen v Bosně 
a Hercegovině, ale i v zahraničí. Plat-
forma umožňuje bývalým a současným 
dětem z válečných zón promlouvat 
k široké veřejnosti.

Myšlenka založit WCM se zro-
dila během práce na knize Válečné 
dětství, jež popisuje obléhání Saraje-
va. Cílem bylo představit zážitky dětí 
během války v jejich komplexnosti. 
V roce 2010 Jasminko Halilovic, sa-
rajevský podnikatel, aktivista a „váleč-
né dítě“, položil v prostředí internetu 
zdánlivě jednoduchou otázku: „Co pro 
Vás znamenalo dětství prožité v ob-
dobí války?“ Zareagovalo přes 1 000 

lidí. Některé z výpovědí jsou zahrnuty 
do zmíněné publikace. Její limitova-
ný rozsah, stejně jako skutečnost, že 
dětské vnímání ozbrojených konflik-
tů nebylo dosud nijak zohledňováno, 
vedly k tomu, že začal být vytvářen 
prostor, kde by se mohly přeživší děti 
podělit o své příběhy s ostatními. 

Jasminko Halilovic si archivoval 
veškerou korespondenci týkající se pří-
pravy knihy a s mnoha přispěvateli se 
sešel osobně. Dozvěděl se o různých 
předmětech, které si „válečné děti“ 
uschovaly. Uvědomil si, jakou sílu 
mají zdánlivě obyčejné věci k vyvolá-
ní intenzivních vzpomínek. Společně 
s Aminou Krvavac a Selmou Tanovi 
pak začal spolupracovat na konceptu 
WCM a nalezení vhodné metodiky pro 
vytvoření sbírky. Muzeum se soustře-
dí na dokumentaci dětství zasaženého 
válkou. Snaží se také pomáhat jednot-
livcům a propojovat je s ostatními „dět-
mi“, které mají obdobné zkušenost-
mi. Vytvořená platforma s sebou nese 
i ozdravný proces, neboť je jejich hlas 
najednou slyšet. V roce 2016 byla rea-
lizována první výstava v Sarajevu. Díky 
obrovské podpoře veřejnosti vznikla 
stálá expozice a WCM tak mohlo začít 
uskutečňovat další aktivity.

Mezi tři základní pilíře instituce 
patří výzkum, prezentace a vzdělávání. 
Pět let po otevření se může pochlubit 
fondem čítajícím přes 5 000 předmě-
tů. Pobočky má v Sarajevu, v Kyje-
vě, v Haagu a v New Yorku. Muze-
um uspořádalo celkem 17 výstav, jež 
zhlédlo více než 70 000 návštěvníků. 
Shromážděno bylo na 300 hodin vi-
deozáznamů vzpomínek z 15 různých 
ozbrojených konfliktů. Vzdělávacími 
aktivitami organizace dosud prošlo 
cca 15 000 dětí školního věku. Sbír-
ky se rozrůstají systematicky a doku-
mentují příběhy z Chorvatska, Ko-
sova, Ukrajiny, Libanonu, Palestiny, 
Iráku, Afghánistánu nebo z Eritreje. 
Muzejní kolekce začala vznikat zalo-
žením několika výzkumných „buněk“ 
na území Bosny a Hercegoviny. WCM 
se brzy stalo největším archivem 
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věnovaným tématu válečného dětství 
na světě. Univerzální zaměření insti-
tuce a aplikovatelnost jejího modelu 
i na další komunity se staly součástí 
hodnocení poroty EMYA při uděle-
ní ceny Council of Europe Museum 
Prize v roce 2018. Ve stejném období 
se muzeum začalo věnovat dětským 
uprchlíkům ze Sýrie žijícím v Libano-
nu. Jejich zážitky a osobní předměty 
byly součástí první mezinárodní výsta-
vy „Mír patří všem“.

Fond WCM se značně rozšířil 
také díky sdílení informací ze srebre-
nické genocidy. Videa se vzpomín-
kami mladistvých vojáků, s oběťmi 
válečného sexuálního násilí i s dětmi 
z něho narozenými dávají prostor pro 
nedostatečně prozkoumané téma a po-
tlačené prožitky. Ukazují alternativu 
k muzejnímu způsobu dokumentace 
a vystavování. Každoročně obměňo-
vaná stálá expozice představuje výběr 
z pamětí, s nimi související sbírkové 
předměty a výňatky z knihy Válečné 
dětství. Zatímco putovní výstavy se 
drží stejného schématu, v  případě 
tzv. „Speaking Out“ a online projek-
tu #ChildrenAndGenocide se muzeum 
snaží objevovat další formy prezenta-
ce, např. za využití uměleckých děl 
přeživších nebo působivého vyprávění 
ve spolupráci s platformou Humans 
of Amsterdam. U příležitosti 25. vý-
ročí masakru ve Srebrenici bylo na-
příč různými sociálními sítěmi sdíleno 
14 silných příběhů. Kampaň oslovila 
přes 11 milionů diváků a poté byla ve 
formátu tzv. „pop-up“ výstavy uvedena 
v Sarajevu a ve Stockholmu. Podobné 
akce budou pokračovat po zpřístupně-
ní pobočky WCM na Ukrajině.

Koncepce muzea silně rezonuje 
i v  jiných zemích díky svému čistě 
humanisticky zaměřenému přístupu. 
Zatímco v Bosně a Herzegovině bylo 
klíčové vytvořit apolitickou instituci, 
která funguje mimo zažité narativy 
a v níž jsou etnické rozdíly překonány, 
na Ukrajině bylo zpočátku zásadní zvý-
šit povědomí o probíhající válečné krizi 
uvnitř státu samotného a samozřejmě 

i za jeho hranicemi. V roce 2021 byla 
proto v Kyjevském historickém muzeu 
otevřena první výstava WCM prezen-
tují na 300 předmětů. Instalace se sta-
la vyvrcholením dvouletého výzkumu 
prováděného v šesti regionech Ukra-
jiny, konkrétně v Kyjevě, Charkově, 
Doněcku, Luhansku, Lvově a v Odě-
se. V plánu bylo, že navštíví i další 
ukrajinská města. Až do začátku února 
2022 byla umístěna v Chersonu, další 
místo již určeno nebylo. Po evakuaci 
sbírky do Lvova začal ukrajinský tým 
WCM pořádat workshopy pro různé 
skupiny dospělých s cílem osvětlit, jak 
s dětmi mluvit o válce. 

Vzdělávací aktivity WCM se za-
měřují na zvyšování povědomí o důle-
žitosti světového míru pro budoucí ge-
nerace. Instituce ročně pracuje s více 
než 5 000 dětmi. Edukační worksho-
py, semináře, divadelní a tvůrčí dílny 
mají přispívat k pozitivním změnám 
v  rámci komunit. V poslední době 
se muzeum snaží o větší dostupnost 
svých objektů a výstav pro handica-
pové návštěvníky. Instalace byly do-
plněny o hmatové obrázky, repliky 
exponátů či příběhy v Braillově pís-
mu. Komentované prohlídky jsou pak 
možné i s výkladem do znakového ja-
zyka.

Podpora pracovníků 
v oblasti kultury
Petr SvOBODa
europA nostrA

Na Mezinárodní den muzeí, tedy 
18. května 2022, založily Euro-

pa Nostra a Global Heritage Fund 
(GHF) ve spolupráci s International 
Alliance for the Protection of He-
ritage in Conflicts Areas (ALIPH) 
a s podporou Heritage Emergency 
Response Initiative (HERI) se sídlem 
v Kyjevě iniciativu s názvem Heritage 
Solidarity Fellowship for Ukraine. Cí-
lem Programu solidarity pro pracov-
níky v oblasti kulturního dědictví na 
Ukrajině je poskytnout tolik potřeb-
nou podporu odborníkům, kteří v sou-
časnosti čelí těžkostem zapříčiněným 
ruskou agresívní a nesmyslnou válkou 
vedenou proti Ukrajině.

První tranše ve výši 100 tis. eur zís-
kaná nevládními organizacemi sdru-
ženými v rámci Europa Nostra (50 tis. 
eur prostřednictvím crowdfundingové 
kampaně zahájené Europou Nostrou 
a GHF a odpovídající příspěvek ve 
výši 50 tis. eur poskytnutý ALIPH) 

byla směrována k pracovníkům muzeí, 
knihoven, archivů a dalších paměťo-
vých institucí, jakož i k jednotlivcům, 
kteří prokázali profesionalitu a občan-
ský aktivismus při ochraně kulturního 
dědictví Ukrajiny ve zvláště těžkých 
podmínkách v oblasti aktivních bojů. 
Europa Nostra chce i nadále vyvíjet 
tuto iniciativu, aby tak mohla kladně 
odpovědět na co možná nejvíce žádostí 
o pomoc.

Příjemci podpory by měli splnit 
několik podmínek (zaměstnání v sek-
toru kultury, aktivní zapojení do zá-
chrany kulturních statků v době války, 
žádný nebo snížený plat). Z uchaze-
čů vybírá poradní skupina složená 
ze zástupců zakladatelů a donátorů 
stipendijního programu a dalších 
místních nebo mezinárodních inicia- 
tiv na záchranu ohroženého kulturní-
ho dědictví na Ukrajině. V současné 
době je posuzováno více než 1 300 
žádostí. Ukrajinští kolegové v čele 
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s členkou Rady Europa Nostra Natalií 
Moussienko jsou nyní plně vytíženi vý-
běrem lidí, kteří splňují daná kritéria 
pro získání příspěvku ve výši 500 eur 

na osobu. Europa Nostra bude nadále 
vyvíjet iniciativu pro získání dalších 
prostředků tak, aby by se mohlo rea-
govat na co nejvíce žádostí.

institucím na Ukrajině k minimalizaci 
a k odstranění škod způsobených vá-
lečnými událostmi“, jak stojí v úřed-
ním povolení z 11. května 2022. Tato 
iniciativa byla vyhlášena v předvečer 
Mezinárodního dne muzeí na bene-
fičním koncertu „Hvězdy září pro 
Ukrajinu“, který se uskutečnil v Ná-
rodním muzeu. Dne 18. května 2022 
se pak řada muzejních institucí za-
pojila do projektu tím, že vyvěsila ve 
svých prostorách nebo na webových 
stránkách či sociálních sítích infor-
mační plakát upozorňující na mož-
nost přispět na transparentní účet 
č.  123-7121270287/0100 přes QR 
kód. Sbírka není nijak časově ome-
zena. Ke dni 18. července 2022 se 
podařilo vybrat takřka 100 tis. Kč. 
Další příspěvky jsou rozjednané i díky 
aktivitám generálního ředitele Ná-
rodního muzea Michala Lukeše. Na 
přelomu července a srpna plánujeme 
další nákup materiálu a jeho vyslá-
ní na Ukrajinu. Nyní zjišťujeme ve 
spolupráci s HERI aktuální potřeby 
ukrajinských organizací, které se stále 
primárně zaměřují na ochranu svých 
fondů před jejich fyzickým zničením. 
S veřejnou sbírkou budeme pokračo-
vat i po skončení válečného konfliktu 
a rádi bychom ve shodě s partnery na 
Ukrajině využili vybrané peníze na 
pomoc s obnovou poškozených před-
mětů, muzejních budov a památek.

Hvězdy září pro ukrajinu
Jiří StřecHa
Český Výbor ICoM

Pro ČV ICOM je v letošním roce 
zásadní pořadatelství Generální 

konference Mezinárodní rady muzeí. 
Přípravu tohoto celosvětového setkání 
muzejníků v České republice kompli-
kovala koronavirová pandemie. Když 
se zdálo, že již začíná odeznívat, přišel 
24. únor 2022 a napadení Ukrajiny 
Ruskou federací. Díky našemu na-
pojení na Ukrajinský výbor ICOM 
se podařilo několik hodin po invazi 
propojit ministry kultury obou zemí. 
Martin Baxa tak mohl vyjádřit pod-
poru svému ukrajinskému protějšku 
Oleksandru Tkačenkovi. Jednalo se 
o symbolický, ale velice důležitý mo-
ment.

Dále bylo jasné, že mimo pomoci 
vojenské je nutné podpořit i ochranu 
kulturního dědictví Ukrajiny. Nebylo 
úplně snadné se zorientovat v tom, 
s kým potřeby ukrajinských institucí 
projednat a kdo by měl být příjem-
cem případného příspěvku. Ukrajin-
ský výbor ICOM a několik dalších 
kontaktů nám doporučilo HERI 
(Heritage Emergency Response Ini-
tiative) v čele s Vasylem Rozshkem. 
Zde se skvěle uplatnily zkušenosti 
předsedkyně Českého výboru ICOM 
Giny Renotière, která léta vede Stře-
doevropské Fórum Olomouc (SEFO), 
a její přátelství s ukrajinskou kolegyní 
Marianou Angelovou, vedoucí Vědec-
ko-metodického centra televizní žur-
nalistiky, moderátorkou, producent-
kou a novinářkou s dlouholetou praxí. 
Ta potvrdila důvěryhodnost Vasyla 

Rozhka a iniciativy HERI, jež koor-
dinuje záchranu muzeí, zaměstnanců 
a jejich rodin, jakož i předmětů kul-
turního dědictví. Průběžně shromaž-
ďuje požadavky na obalový materiál 
a další nezbytné věci. Informace jsou 
předávány zahraničním donátorům 
tak, aby se pomoc nedublovala a byla 
účelná. HERI vytvořila i vlastní dis-
tribuční systém s centrálním skladem 
a výdejem. Na začátku května uvolnila 
česká vláda na podporu ukrajinských 
kulturních organizací celkem 2 mil. 
Kč. Realizací projektu bylo pověře-
no Národní muzeum, které má s ob-
dobnými aktivitami v zahraničí letité 
zkušenosti. Dne 10. května 2022 tak 
mohly odjet první dva plně naložené 
kamiony na Ukrajinu. 

Český výbor ICOM založil ve-
řejnou sbírku „na pomoc kulturním 

Muzea pro ukrajinu a proti 
válce
venDula POtůčkOvá JurášOvá
sekretArIát AMG

Invaze vojsk Ruské federace na 
Ukrajinu na konci února 2022 

zvedla vlnu pomoci válečným uprch-
líkům. Přidaly se k ní nejen státy, ale 
i různé organizace, mezi jinými také 

paměťové instituce. Asociace muzeí 
a galerií České republiky, z. s. (AMG), 
se rozhodla nabídnout svým řádným 
členům možnost propagace a pre-
zentace jejich dobročinných aktivit 
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na svých webových stránkách. Nově 
zřízená záložka Muzea pro Ukraji-
nu v online Kalendáriu akcí a výstav 
AMG tak funguje od 4. března 2022.

Zájem muzeí a galerií byl bezpro-
středně po vypuknutí konfliktu značný 
a nabízená podpora, která v mnohých 
případech stále trvá, je velice rozma-
nitá. Kromě vyjádření solidarity se pa-
měťové instituce zapojily také prak-
ticky. Letecké muzeum v Kunovicích 
např. ve spolupráci s Českým červe-
ným křížem a dalšími organizacemi 
vypravilo celkem 10 letů s humanitár-
ní pomocí k ukrajinsko-slovenským 
hranicím. Vrtulníky na zpáteční ces-
tě pak do České republiky převážely 
uprchlíky. Některé instituce poskytly 
část svých prostor pro potřeby center 
ke shromažďování, třídění a distri-
buci materiální pomoci. Například 
Moravská galerie v Brně ve spoluprá-
ci s Ženským vzdělávacím spolkem 
Vesna za tímto účelem otevřela na 
nádvoří Pražákova paláce v polovině 
března Dobrovolnické centrum. Jinde 
se zase rozhodli uspořádat benefiční 
výstavy či aukce uměleckých předmětů 
a finanční výtěžek poskytnout huma-
nitárním organizacím, které jej ná-
sledně využily na podporu uprchlíků.

Většinou má pomoc ukrajinským 
občanům formu nabídky volného vstu-
pu (či za symbolickou částku) nejen 
do stálých expozic, ale také na různé 
doprovodné programy a workshopy. 
Ty jsou obvykle zaměřené na děti, kte-
ré se jejich prostřednictvím mají pri-
márně pobavit a odreagovat, ale také 
seznámit jak s českými tradicemi (či 

si naopak připomenout ty ukrajinské), 
tak s naší vlastí a třeba i s pohádkami. 
Tyto aktivity nabízejí především mu-
zea představující lidové umění a et-
nografii. Jistě zajímavým a důležitým 
krokem s nepopiratelnými socializač-
ními benefity jsou komentované pro-
hlídky měst v ukrajinštině.

Muzea a galerie se snaží šířit osvě-
tu mezi českými občany, a to nejen 
o  ukrajinských dějinách a  kultuře 
(vznikají dokonce celé cykly tematic-
kých přednášek), ale i jednorázovými 
lekcemi především pro žáky základ-
ních a středních škol na téma lidských 
práv, dějin 20. století či rozpoznávání 
dezinformací a tzv. Deepfakes. Insti-
tuce v regionech se spojují a o chysta-
ných akcích informují koordinovaně. 
Například Muzeum východních Čech 
v Hradci Králové na svých webových 
stránkách představuje pod záložkou 
Východočeská muzea a galerie proti 

válce programy muzeí Královéhradec-
kého a Pardubického kraje. 

Kromě humanitárních aktivit je 
nabízena podpora týkající se záchra-
ny kulturních statků Ukrajiny. Vláda 
České republiky vydala dne 6. dubna 
2022 usnesení k poskytnutí bezpro-
střední pomoci při ochraně ohrožené-
ho ukrajinského kulturního dědictví, 
na jehož základě vypravilo Minister-
stvo kultury ve spolupráci s Národním 
muzeem na Ukrajinu dva kamiony 
s obalovým a konzervátorsko-restau-
rátorských materiálem. 

Přehled činností českých muzeí 
a galerií je pravidelně aktualizován 
a k nahlédnutí (v češtině, případné 
plakátky a odkazy v  ukrajinštině) 
na webu AMG v sekci Kalendárium 
akcí a výstav pod záložkou Muzea pro 
Ukrajinu. Velice děkujeme všem insti-
tucím i jednotlivcům, kteří se rozhodli 
do aktivní pomoci zapojit.

Bezpečné chování paměťových institucí v kyberprostoru ii

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s cESNET, z. s. p. o., a UPM srdečně zvou na seminář zaměřený na protiprávní 
jednání v kyberprostoru. do problematiky It legislativy Vás zasvětí specialista na kybernetickou kriminalitu a bezpečnost 
doc. judr. jan kolouch, ph.d. součástí budou i základní doporučení, jak se nestát obětí či aktérem kybernetického útoku.

program a podrobnější informace naleznete na http://www.cz-museums.cz.

19. září 2022, Multifunkční sál, Uměleckoprůmyslové museum v Praze

Vojáci u památníku vévody de Richelieu v Oděse
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200 let Českého MuzejnICtVí

Muzeum v krnově slaví 
140 let 
ĽuBica MezerOvá
Městské MuzeuM krnoV

Za den vzniku Městského muzea 
v Krnově se považuje 3. květen 

1882, kdy podal ředitel zdejší reálky 
Josef Wunsch žádost o založení této 
instituce. Pro muzeum byly v budově 
vyčleněny dvě místnosti. V roce 1895 
vzniklo v chlapecké škole muzeum 
živnostenského spolku, kam byly pře-
stěhovány i sbírky městského muzea. 
V roce 1902 byl předsedou živnosten-
ského muzea zvolen ředitel Odborné 
textilní (tkalcovské) školy v Krnově 
Heinrich Kinzer, který položil základ 
systematické muzejní činnosti. V roce 
1911 byly vyčleněny prostory v klášte-
ře minoritů a obě instituce sloučeny. 
Až do 2. světové války rozvíjela tato 
nová organizace rozsáhlé sbírkotvorné 
aktivity, především v oblasti archeo-
logie a textilní výroby. Město Krnov 
na její provoz přispívalo každoročně 
značnou částkou.

Po odsunu německého obyvatel-
stva zahájilo muzeum novou etapu své 
činnosti. Z poškozeného kláštera bylo 
vystěhováno, sbírky spolu se svozy ze 
zámků v Linhartovech, Hošťálkovech, 
Slezských Rudolticích a v Jindřicho-
vě byly uskladněny do budovy Silesie. 
V roce 1949 poskytla správa města 
pro muzejní potřeby bývalý sirotčinec 
na Revoluční ulici a díky mnoha nad-
šencům byla instituce opět zpřístup-
něna veřejnosti. Její znovuotevření 
mělo velký význam pro kulturní život 
města. V 50. letech 20. století vzniklo 
okresní muzeum, jehož nová expozice 
prezentovala především prehistorický 
a přírodní vývoj Krnovska.

V roce 1963 přešlo krnovské mu-
zeum pod správu Okresního vlastivěd-
ného muzea v Bruntále. O rok později 
byla vytvořena odborníky oceňovaná 

regionální expozice. Při muzeu praco-
vala různá zájmová sdružení. V roce 
1965 musela organizace uvolnit část 
budovy Lidové škole umění, byla zru-
šena galerie, část přírodovědného fon-
du byla odvezena do Bruntálu a sbír-
kové předměty byly uloženy do sklepů 
a na půdu. V 60. a 70. letech muze-
um téměř nefungovalo. Nedostatečné 
personální obsazení a další technické 
nesnáze vedly k myšlence zrušení kr-
novské pobočky. Úsilím členů muzejní 
rady se tak nestalo, i když přírodo-
vědné sbírky a knihovna byly odveze-
ny do Bruntálu. V roce 1980 byl stav 
zbytku expozice již natolik kritický, že 
byla zrušena a místo ní byly vybudo-
vány provizorní depozitáře. Instituce 
rozvíjela pouze výstavní činnost (vý-
tvarné a politické instalace) a nadále 
při ní fungovala dobrovolná sdružení 
(Vlastivědný a Numizmatický krou-
žek, Kruh přátel výtvarného umění). 
V roce 1988 hrozilo opět převedení 
sbírek pod správu OVÚ v Bruntále. 
Proti tomu se postavili spolupracov-
níci muzea společně s kulturní komisí 
MNV a navrhované zrušení instituce 
se tedy neuskutečnilo.

V roce 1993 bylo muzeum pře-
vzato pod správu města Krnov. Kvů-
li špatnému stavu budovy se v roce 
1996 přestěhovalo do vily na Zacpalo-
vě ulici a stalo se součástí Městského 

informačního a kulturního střediska. 
V podkroví mělo vlastní depozitáře, 
kanceláře i malou místnost pro drob-
né konzervátorské zásahy a vykazo-
valo bohatou výstavní činnost. Pravi-
delnější doplňování fondů mohlo být 
uskutečňováno od roku 2005, když 
začalo město přispívat na nákup no-
vých předmětů. V roce 2008 dostalo 
MIKS do užívání Flemmichovu vilu, 
kde vznikly výstavní prostory, bada-
telna a kanceláře. V roce 2011 se pak 
spolu s depozitáři instituce přestěho-
vala do bývalého internátu na Zámec-
kém náměstí.

Činnost muzea, které má 3 za-
městnance a přes 23 tisíc sbírkových 
předmětů, je zaměřena na dokumen-
taci společenského a kulturního vývoje 
města a oblasti Krnovska. Těžiště prá-
ce spočívá ve vytváření sbírek, jejich 
ochraně a prezentaci široké veřejnosti 
v podobě expozic, výstav, různých po-
řadů a přednášek. Podstatná část fon-
du muzea má charakter historických 
sbírek, menší část je uměleckohisto-
rická. Nejrozsáhlejší je část numis-
matická a archeologická. Významné 
jsou kolekce textilnictví, národopi-
su, užitého umění, bohatě využívaný 
je fond fotografií a negativů. Menší 
část tvoří militaria, mapy a plány, 
nábytek, knihy a písemné materiály. 
Exponáty pocházejí z Krnovska a ze 
Slezska, případně z území českých 
zemí a střední Evropy. Výjimku tvoří 
soubor koptských tkanin a orientál-
ních předmětů. Část fondu si mohou 
návštěvníci prohlédnout na zámcích 
ve Slezských Rudolticích, v Hošťál-
kovech a v Linhartovech. Součástí je 
i muzejní knihovna. Kromě výstav po-
řádá muzeum akce o osobnostech, pa-
mátkách a památečních místech, výro-
čích a historických událostech. Pečuje 
také o vilu Theodora Flemmicha, kde 
umožňuje pořádání koncertů, vzdělá-
vacích akcí i svatebních obřadů. Měst-
ské muzeum Krnov je od roku 1996 
řádným členem AMG a od 15. března 
2002 je jeho fond zapsán do Centrální 
evidence sbírek MK ČR.
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Právní formy nestátních 
neziskových organizací
liBOr vašíček / Matúš Baliak
leGAl pArtners, AdVokátní kAnCelář, s. r. o.

Zakládáte-li neziskovou organiza-
ci, je třeba vyřešit mnoho otázek, 

z nichž významnou je i to, jakou práv-
ní formu zvolit. Česká legislativa na-
bízí hned několik možností. Výběr té 
nejvhodnější závisí především na tom, 
za jakým účelem NNO zakládáte, ja-
kou má do budoucna vykonávat čin-
nost a jak silný vliv na ní chcete mít. 
V případě, že zakladatelům nevoní 
forma příspěvkové organizace, budou 
typicky volit mezi ústavem, spolkem 
a společností s ručením omezeným. 
Jak se ale vyznat v právních či dokon-
ce účetních rozdílech mezi nimi?

Flexibilita spolku s minimem 
formalit
Spolek je prototypem, základní formou 
dobrovolného sdružení osob, jehož za-
ložením v podstatě nemůžete šlápnout 
vedle. Není tedy překvapením, že je 
v praxi nejčastější formou NNO.

Se vznikem spolku je spojeno jen 
pár formalit a není třeba navštívit no-
táře. Mohou ho založit jakékoli tři 
fyzické nebo právnické osoby k na-
plňování takřka libovolného společ-
ného zájmu. Výjimkou je podnikání, 
tedy výdělečná činnost, které se spol-
ky mohou věnovat pouze okrajově za 
účelem finanční podpory jejich hlavní 
neziskové činnosti. Tato forma NNO 
se zakládá přijetím stanov a vzniká zá-
pisem do spolkového rejstříku. Stano-
vy musejí ze zákona obsahovat alespoň 
minimální náležitosti, jako je název 
a sídlo spolku, účel, k jehož naplňo-
vání byl založen, práva a povinnosti 
členů a určení statutárního orgánu. 

Spolek jakožto sdružení osob je 
postaven na aktivním zapojení čle-
nů do jeho činnosti, nikoliv na pouhé 

finanční podpoře prostřednictvím 
členských příspěvků (vymezené v ab-
solutní výši nebo algoritmem jejich 
výpočtu specifikovaným ve stanovách; 
jsou přitom osvobozené od daně z pří-
jmů). S členstvím jsou spojena roz-
sáhlá práva. Členská schůze je často 
nejvyšším orgánem, který volí členy 
statutárních orgánů. Myšlenka, na 
které je fungování této NNO postave-
no, je, že se zvyšujícím se vlivem spol-
ku se bude přirozeně zvyšovat i počet 
jeho členů. Zakladatelům přitom nic 
nebrání omezit ve stanovách práva no-
vých členů v rámci různých úrovní je-
jich členství. V úvahu přichází rovněž 
stanovení přísných podmínek, v jehož 
důsledku bude mít spolek pouze pár 
členů, zatímco zbytek zúčastněných 
osob bude v zaměstnaneckém poměru. 
Je to však právě teoretická ztráta vli-
vu na řízení spolku, která zakladatele 
v určitých případech od založení této 
formy NNO odradí.

ústav jako spravedlivý 
poskytovatel služeb
Ústav je právnickou osobou ustanove-
nou s cílem poskytování společensky 
nebo hospodářsky prospěšných služeb 
veřejnosti. Podnikání může být v rám-
ci této NNO provozováno jen jako 
vedlejší činnost a pouze v případě, že 
jej zakladatelská listina nevylučuje. 
Na rozdíl od spolku, který funguje 
výhradně na principu sdružení osob, 
je ústav kombinací majetkové a osob-
ní složky. Typická je absence členské 
základny, posílená role zakladatele 
a profesionálně orientovaná organi-
zační struktura.

Ústav může být založen i jedi-
nou fyzickou osobou přijetím zakla- 

datelské listiny nebo pořízením pro 
případ smrti. Nad rámec minimálních 
náležitostí stanov spolku musí zakla-
datelská listina ústavu obsahovat úda-
je o obsazení správní rady, jakožto po-
vinně zřizovaného dozorčího orgánu, 
a výši vkladu (či popis nepeněžitého 
předmětu vkladu) zakladatele. Právě 
veřejně dohledatelná výše či předmět 
vkladu, se kterým může ústav libovol-
ně nakládat, má zvyšovat jeho důvěry-
hodnost v očích třetích osob. 

Ústavy jsou, co do jejich organi-
zační struktury, podobné kapitálovým 
obchodním korporacím. Jsou totiž za-
ložené na zaměstnaneckém principu, 
přičemž na vrcholu organizace stojí 
ředitel, který je monokratickým sta-
tutárním orgánem zastupujícím ústav 
navenek. Ze své funkce je odpovědný 
správní radě, která jej volí a odvolává. 
Ředitel si rovněž musí opatřit její sou-
hlas, aby mohl právně jednat ve věcech 
přesahujících běžnou činnost. Jeho 
jednání spočívající například v prodeji 
nemovitosti ve vlastnictví ústavu bez 
souhlasu správní rady je přitom abso-
lutně neplatné. Korporační struktuře 
se vymyká pouze pozice zakladatele, 
který je pomyslným mecenášem řídí-
cím směřování ústavu. Svůj vliv může 
uplatnit především změnou zaklada-
telské listiny, vyhotovením statutu či 
jmenováním členů správní rady. Toto 
oprávnění dopadá i na každodenní ak-
tivity vzhledem k pravomocím správní 
rady volit a odvolávat ředitele jako 
statutární orgán ústavu, rozhodovat 
o provozu vedlejší činnosti a schvalo-
vat účetní závěrky.

Pozorní čtenáři již tuší, jakou dal-
ší nevýhodu s sebou tato právní forma 
přináší. Majetková složka ústavu je 
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spojena s vyššími zákonnými nároky 
na transparentnost jeho hospodaře-
ní, které se projevují například po-
vinností každoročně sestavit výroční 
zprávu.

transformace spolku na ústav
Silná pozice zakladatele, profesionál-
ní organizace a transparentní hospo-
daření činí z ústavu atraktivní právní 
formu pro každou NNO. Čím to tedy 
je, že je jich u nás stále pomálu? Od-
pověď je jednoduchá. Ústav je v čes-
kém právním prostředí pořád relativní 
novinkou, kterou představil občan-
ský zákoník teprve v roce 2014. Tento 
zákon s sebou přinesl i často opomí-
jenou možnost spolků, nebo spíše ob-
čanských sdružení, založených podle 
předchozí úpravy, změnit svoji právní 
formu na ústav, přičemž ta není nijak 
časově omezená.

K čemu je přeměna dobrá a jak ji 
zrealizovat? Zásadní výhodou trans- 

formace oproti založení nového ústa-
vu je, že organizaci zůstane současné 
identifikační číslo, ve kterém je za-
znamenána celá její historie. O změně 
bude obecně jednat členská schůze. 
Obsahem takového rozhodnutí musí 
být označení spolku a nového ústa-
vu (názvem, sídlem, IČ), popis or-
ganizační struktury v  předepsaném 
rozsahu, jakož i úplné znění jeho za-
kladatelské listiny. Aby toho forma-
lismu nebylo málo, vyžaduje zákon 
vyhotovení rozhodnutí o změně právní 
formy v podobě notářského zápisu. 
Posledním krokem je zápis změny do 
veřejného rejstříku. Tím se transfor-
mace stává účinnou a spolek se mění 
na ústav.

třetí (podnikatelská) možnost
Nejrozšířenější obchodní korporace, 
kterou je společnost s ručením ome-
zeným, může být založena i za veřejně 
prospěšným nebo smíšeným účelem. 

Pokud neplánujete provozovat gale-
rii či muzeum jako nepodnikatelskou 
činnost financovanou příspěvky a do-
tacemi, ale jako úplatnou aktivitu, je 
pro Vás „s. r. o.“ vhodnou volbou. Spo-
lečnost s ručením omezeným může 
sice založit i jediná osoba s minimál-
ním, jednokorunovým základním ka-
pitálem, nicméně povinnou formou 
zakladatelského dokumentu je notář-
ský zápis. Stejně jako pro ústav i pro 
tuto kapitálovou obchodní korporaci 
je význačná silná pozice jejího zakla-
datele (coby jediného společníka, pří-
padně více zakladatelů na valné hro-
madě) a absence členského principu. 
Výhodou oproti spolku a ústavu je, že 
„eseróčka“ jsou založena na principu 
ekonomie. Zákon totiž poskytuje zá-
kladní variantu úpravy organizační 
struktury a práv společníků, která se 
uplatní v případě, že tyto záležitosti 
nejsou zakladatelskou listinou upra-
veny odlišně.

asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ve spolupráci s Ministerstvem kultury, archeologickými ústavy 
aV ČR, Praha a Brno, v. v. i., a dalšími subjekty se rozhodly připravit cyklus seminářů věnovaný aktuálním otázkám 
týkajícím se problematiky ochrany archeologického kulturního dědictví.

První setkání bude zaměřeno na tuto sféru muzejní činnosti ve vztahu k nelegálnímu vyhledávání archeologických 
nálezů. Vzhledem k tomu, že k intenzivní diskuzi na dané téma došlo v poslední době především v důsledku zavádění 
platforem, které mají za cíl nastavit pravidla a definovat možnosti spolupráce organizací oprávněných k provádění  
archeologických výzkumů a tzv. hledačů – detektorářů, bude pozornost věnována zejména těmto aktivitám a vyhodnocení 
jejich fungování. V rámci programu bude prezentován i širší kontext dané problematiky, jako je vlastnictví archeologických 
nálezů nebo etické hledisko práce muzejních archeologů.

Účast na semináři je zdarma. počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 60 osob).

pro potvrzení účasti je třeba vyplnit ONLiNE PŘihLÁŠKU nejpozději do 31. srpna 2022.

Všechny materiály a odkaz k přihlášení se na seminář jsou zveřejněny na http://www.cz-museums.cz.

aktuální problémy týkající se ochrany archeologického 
kulturního dědictví
13. září 2022, Konírna Nostického paláce, Ministerstvo kultury
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noVá expozICe

V dubnu 2022 byla v králíkách otevřena 
nová expozice našeho muzea, jíž je pa-
mátník obětem internace. je důstojnou 
připomínkou III. odboje i osudu řeholníků, 
kteří byli v letech 1950–1961 komu-
nistickým režimem v rámci tzv. Akce „k“ 
na základě státem řízené centralizace 
násilím deportováni do kláštera na hoře 
Matky boží v králíkách-dolní hedeči. 
novému památníku společně se zástup-
ci řádů a kongregací požehnali kardinál 
dominik duka a břevnovský arciopat pro-
kop siostrzonek. za oběti komunistické 
perzekuce byla také sloužena mše svatá 
v kostele sv. Michaela Archanděla.

původní expozice byla v roce 2019 
vystěhována z areálu kláštera na hoře 
Matky boží, kde sídlila celých 10 let. 
další dva roky procházela v prostorách 
na Velkém náměstí rekonstrukcí. nyní 
je mnohem rozsáhlejší, a to jak plochou, 
tak hlavně obsahem. V několika bohatě 
členěných sálech zachycuje životní cestu 
internovaných řeholníků. 

„Jsem rád, že po náročném stěhování 
a několika letech úprav nových prostor 

dobrovolníky našeho muzea, mají budou-
cí návštěvníci možnost vidět Památník 
nejen v jeho obnovené podobě, ale také 
rozšířený o další důležitá historická fak-
ta k perzekuci duchovních v 50. letech 
20. století. Celý projekt by nebylo mož-
né realizovat bez přispění Konference 
vyšších představených mužských řeholí 
a Pardubického kraje,“ uvedl Ing. richard 
M. sicha, ředitel Muzea čs. opevnění z let 
1935–1938.

V hlavním sále je možné si prohléd-
nout exponáty ze sbírek významných čes-
kých katolických mužských řeholí. jsou 
zde vystaveny obřadní předměty z jejich 
života, jež se podařilo ukrýt či zachránit, 
nebo které byly v období totality zabaveny 
a následně řádům navráceny. najdeme 
tu oděvy a různé osobní věci odsouze-
ných nebo zavražděných členů III. odboje. 
V tomto sále je také největší model teh-
dejší podoby Centralizačního kláštera 
králíky s okolními, dnes již neexistujícími, 
hospodářskými budovami.

V druhém výstavním sále se návštěv-
níci seznámí s přípravou různých procesů 

s řeholníky a jejich pronásledováním ze 
strany státní bezpečnosti. je zde zachy-
cen celý systém, od vzetí obviněných do 
vazby, jejich vyšetřování, předání soudu 
a odsouzení. V místnosti se nachází i zre-
konstruovaná „vazební“ kancelář stb. 
nejsou vynechány ani osudy některých 
příslušníků represivních složek v období 
1948–1989 a jejich metody perzekuce 
obyvatelstva a způsob práce proti du-
chovním.

poslední místnosti jsou věnované 
vězením, táborům a krutým podmínkám 
v nich. prohlídka začíná typizovanou věz-
nicí z poloviny 20. století s ukázkou dvou 
samovazeb, tzv. „izolací“. panely v celách 
informují o „babických procesech“, které 
přivedly jejich aktéry až na popraviště. 
zvláštní pozornost je zaměřena na výkon 
trestu smrti a s ním souvisejícím právním 
předpisům a jejich zneužití vůči politic-
kým vězňům. 

samostatný „barák“ umožňuje na-
hlédnout do vězeňské ošetřovny s in-
formacemi o chabé lékařské péči, která 
byla v období totality poskytována. smrt 
zde díky tomu nalezla řada vězňů. na 
závěr si lze projít umývárnu „vězeňské-
ho baráku npt“ s výhledem na strážní 
věž, tzv. „špačkárnu“, a zažít na vlastní 
kůži neblahou atmosféru táborů nuce-
né práce a nápravně-pracovních táborů. 
Více informací najdete na http://www.
pamatnikkraliky.cz
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expozice v králíkách 
MicHaela Wecker
MuzeuM Čs. opeVnění z let 1935–1938 pěChotní srub 
k-s 14 „u CIhelny“ králíky
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zápIs z MIMořádného zAsedání senátu AMG

Mimořádné zasedání  
Senátu aMg
dne 23. června 2022 v uměleckoprůmyslovém museu v Praze

přítomni: 27 z 55 s hlasem rozhodovacím
 3 z 17 s hlasem poradním

jelikož se členové senátu AMG nesešli 
v čase zahájení jednání v dostatečném 
počtu (alespoň jedna třetina s hlasem 
rozhodovacím), předsedající Mgr. Irena 
Chovančíková dle § 12 odst. 2 stanov 
AMG informovala přítomné o uskutečnění 
mimořádného zasedání o 30 minut poz-
ději. po uplynutí této doby byl přítomen 
dostatečný počet členů, a to v průběhu 
celého jednání senátu AMG (27 členů 
s hlasem rozhodovacím). 

V úvodu přivítala předsedkyně AMG 
všechny přítomné. poté byla schválena 
návrhová komise ve složení: phdr. ště-
pánka běhalová, ph.d., Mgr. zdeněk 
duda, Mgr. Magdalena elznicová Mikes-
ková, dis.; mandátová komise ve slože-
ní: Mgr. Monika benčová, Mgr. Michal 
Chmelenský, Mgr. Vendula potůčková 
jurášová, a také dle předloženého návrhu 
program mimořádného zasedání senátu 
AMG.

činnost exekutivy aMg
Ing. richard M. sicha informoval o čin-
nosti Exekutivy aMG od posledního za-
sedání Senátu aMG, které se konalo per 
rollam ve dnech 18. února až 4. března 
2022. zdůraznil některé důležité části 
podrobné zprávy, jež byla jako podklad 
pro jednání zaslána v předstihu všem čle-
nům senátu AMG. V období od posled-
ního zasedání se exekutiva AMG sešla 
celkem třikrát, a to ve dnech 31. března, 
27. dubna a 31. května 2022 na sekre-
tariátu AMG, v mezidobí pak všechna 
aktuální témata projednávala zejména 
elektronicky.

Mediální kampaně aMg
následovalo shrnutí aktuálních informa-
cí k mediálním kampaním aMG. dne 

19.  května 2022 proběhlo vyhlášení 
výsledků 20. ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis. záznam cere-
moniálu je možné sledovat na webu AMG. 
hlavním mediální partnerem se opět stala 
Čt, mediální partnerství potvrdily i Český 
rozhlas dvojka a internetový portál a ča-
sopis propAMátky. pro iVysílání.cz byl 
vyroben preroll před pořady, který v rámci 
vysílacích časů self-promotion zhlédlo od 
18. dubna do 18. května 2022 na 12 000 
uživatelů. pro celostátní vysílání Čt 1, 
Čt 2, Čt 3, Čt 24 a Čt art byla připrave-
na upoutávka s představením nominova-
ných projektů. spotovou kampaň zhlédlo 
od 18. dubna do 1. května 2022 celkem 
1 200 984 diváků. reportáž z akce byla 
prezentována na webu Čt 24 a v pořadu 
Události v kultuře. Český rozhlas uvedl 
několik reportáží a odvysílal rozhovory 
se zástupci vyhlašovatelů a oceněných 
muzeí, zajistil též soutěž o vstupenky na 
ceremoniál. Akce sklidila pozitivní ohlasy 
muzejníků i médií, zaujalo též protiváleč-
né ladění jejího programu. do 21. ročníku 
soutěže, jenž probíhá od 1. ledna 2022, 
je možné hlásit nové projekty. pro předá-
vání Cen Gloria musaealis za rok 2022 
byly již rezervovány prostory smetanovy 
síně obecního domu v praze (25. května 
2023).

Výsledky 20. ročníku národní soutě-
že muzeí Gloria musaealis byly prezento-
vány i na Národním zahájení Festivalu 
muzejních nocí, jehož 18. ročník byl 
odstartován v pátek 20. května 2022 
v Českém těšíně. Veškeré informace jsou 
k dispozici na http://www.muzejninoc.cz. 
do kampaně se přihlásilo rekordních 601 
institucí a 178 měst. Pražská muzejní 
noc byla pro rok 2022 zrušena. danou 
problematikou se na svém zasedání dne 

4. května 2022 zabývala krajská sekce 
hl. m. prahy AMG. jednou z variant je 
převzetí realizace pMn organizací pra-
gue City tourism. k otázce podoby akce 
v příštím období bude realizováno mezi 
pražskými institucemi dotazníkové šetře-
ní. ty, které se chtěly zapojit do letošního 
FMn, se mohly hlásit jako ostatní muzea 
a galerie prostřednictvím online formu-
láře na webu akce. Národní zahájení 
19. ročníku Festivalu muzejních nocí 
by se mělo uskutečnit v olomouci v pátek 
19. května 2023. 

dne 10. června 2022 proběhlo jed-
nání s ředitelem České centrály cestov-
ního ruchu Ing. janem hergetem, ph.d. 
AMG a agentura Czechtourism se po-
dílejí na popularizaci oboru muzejnictví 
prostřednictvím národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis a portálu kudyznudy.
cz od roku 2014. V září 2020 bylo mezi 
oběma institucemi podepsáno memo-
randum o vzájemné spolupráci spočíva-
jící zejména v prezentaci muzeí a galerií 
jako atraktivních cílů turistů z domova 
i ze zahraničí. AMG požádala o společné 
setkání také s ohledem na realizaci ná-
vštěvnické soutěže Muzeum roku v dal-
ším období.

na Serveru muzeí a galerií ČR na 
adrese http://www.cz-museums.cz mají 
řádní členové AMG možnost prezentovat 
informace o své činnosti (Adresář muzeí 
a galerií ČR, Kalendárium akcí a výstav, 
sekce Dění v oboru, Festival muzejních 
nocí, kampaň Muzea a 20. století, Ná-
rodní soutěž muzeí Gloria musaealis, on-
line aktivity). podklady je možné zasílat 
průběžně během celého roku. Všechny 
formuláře pro aktualizaci údajů jsou k dis-
pozici na webu AMG. 

kampaň Muzea a 20. století se v ro- 
ce 2022 zaměřila na téma „Muzea a lid-
ská práva: 45 let Charty ´77“. Web na 
adrese http://www.muzea20stoleti.cz 
byl aktualizován a připraven pro zasílání 
online přihlášek. Možné je prezentovat 
i online aktivity.

Problematika rvP zv
oblasti Postavení muzeí ve vzdělávacím 
procesu a problematice revizí RVP ZV 
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se věnuje phdr. jana hutníková, která 
AMG také zastupuje na všech setkáních 
platformy koMpAs i dalších subjektů 
v oblasti vzdělávání. tématu „Vzdělávání 
v muzeích“ byl věnován Věstník AMG 
č. 2/2022. V březnu 2022 byly zaháje-
ny práce na definitivním znění rVp zV. 
Všechny materiály jsou k dispozici na 
http://velke-revize-zv.rvp.cz. připomín-
ky k hlavním směrům revize RVP ZV 
bylo možné zaslat do 21. dubna 2022. 
zástupci platformy koMpAs připravili 
stanovisko k úpravě vzdělávací oblasti 
„Umění a kultura”. doplnění materiálu za 
AMG zpracovala phdr. jana hutníková. 
k revizi budou vytvořeny pracovní sku-
piny, do kterých bylo možné se přihlásit 
do konce května 2022. phdr. jana hut-
níková podala za AMG přihlášku do širší 
konzultační skupiny, která bude mít za 
úkol přinášet podněty ke změnám v dané 
vzdělávací oblasti, oboru, průřezovém té-
matu rVp zV a která bude zároveň připo-
mínkovat návrhy užších tvůrčích skupin. 
Muzejní instituce by se měly pokusit 
vstoupit do procesu tvorby modelových 
šVp, jelikož zájem škol v tomto ohledu je.

odbor základního vzdělávání a mlá-
deže MšMt Čr oslovil AMG s žádostí 
o nominaci člena a náhradního člena do 
rady pro mládež, neformální a zájmové 
vzdělávání, která byla zřízena jako po-
radní orgán ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy. rada, která se poprvé se-
jde dne 15. srpna 2022, se bude zabývat 
problematikou účelného a smysluplného 
využívání volného času dětí a mládeže, 
neformálním a zájmovým vzděláváním 
a naplňováním Strategie vzdělávací po-
litiky ČR do roku 2030+. AMG zde bude 
zastupovat phdr. jana hutníková a jako 
její náhradník bude působit Mgr. jakub 
smrčka, Th.d. 

vzdělávání muzejních 
pracovníků
téma Vzdělávání muzejních pracovní-
ků představila Anna komárková, bbus 
(hons). V červnu 2022 byly ukončeny 
19. a 20. ročník základního kursu Školy 
muzejní propedeutiky, do kterých se při-
hlásilo 82 posluchačů. ročníky probíhaly 

paralelně, jelikož šMp musela být z dů-
vodu protiepidemických opatření přeru-
šena. přihlášky do 21. běhu základního 
kursu a do 9. běhu kursu nástavbového 
je možné zasílat na sekretariát AMG do 
31. srpna 2022. Informace byly rozeslá-
ny Bulletinem, resp. Newsletterem AMG 
do všech muzejních institucí a publiko-
vány též na webu a Fb AMG a také ve 
Věstníku AMG.

Ve dnech 9.–10. listopadu 2022 se 
v brně bude konat 10. celorepublikové 
kolokvium aMG na aktuální téma čes-
kého muzejnictví s názvem „Muzea po 
pandemii“. komise muzejních historiků 
AMG navrhla pět programových bloků: 
1. reflexe ztrát a nálezů; 2. plány a vize 
do budoucna; 3. digitalizace a virtuální 
prostor; 4. proměny (očekávání a potřeb) 
muzejního publika; 5. jak dokumento-
vat a prezentovat pandemii. přihláška 
1. cirkuláře bude do muzejních institucí 
rozeslána během července 2022.

Spolupráce s detektoráři
Problematice spolupráce muzeí s detek-
toráři bylo věnováno speciální číslo Věst-
níku AMG č. 1/2022 s názvem „Muzea 
a  hledači kovů“. zástupci AMG se v břez-
nu 2022 setkali s ředitelem Muzea vý-
chodních Čech v hradci králové doc. Mgr. 
petrem Grulichem, ph.d., který jim před-
stavil způsob zapojení hledačů kovů do 
činnosti muzea (prezentace systému 
královéhradeckého kraje s názvem „Jak 
nalézat a neničit?“). na základě jednání 
s ředitelem ArÚ AV Čr, praha, v. v. i., 
Mgr. janem Maříkem, ph.d., a náměst-
kem ministra kultury Ing. Vlastislavem 
ourodou, ph.d., bylo domluveno, že AMG 
ve spolupráci se všemi zainteresovanými 
stranami připraví v roce 2022 workshop 
věnovaný ochraně archeologického kul-
turního dědictví ČR. komunikací s AMG 
ve věci přípravy konference, která by se 
měla uskutečnit dne 13. září 2022, byl 
pověřen ředitel odboru památkové in-
spekce Mk Čr judr. Martin zídek. před-
sedkyně AMG znovu připomněla možnost 
vytvoření etického kodexu muzejního ar-
cheologa. jednání na dané téma by mělo 
probíhat také se zástupci npÚ.

uzs Čr zaslala AMG k připomínko-
vání návrh zastupitelstva pardubického 
kraje na vydání zákona, kterým se mění 
zákon č. 20/1987 sb., o státní památ-
kové péči. Cílem materiálu byla úprava 
podmínek pro odejmutí povolení k pro-
vádění archeologických výzkumů. z tex-
tu bylo zřejmé, že je reakcí na konkrétní 
událost, přičemž řada formulací zůstala 
spíše v obecnější rovině. jelikož k návrhu 
nebylo možné vznést konkrétní připomín-
ky, doporučení AMG pro uzs Čr bylo 
zamítavé. 

nelegálními aktivitami hledačů kovů 
se zabývá i sekce pro kulturu a komuni-
kaci České komise pro unesCo (jednání 
5. dubna a 22. dubna 2022). k podkla-
dovému materiálu AMG připojil své teze 
odbor archeologie npÚ. téma bylo za-
řazeno do programu plenárního zasedání 
Čk pro unesCo dne 3. června 2022, kde 
jej za AMG detailně prezentoval Mgr. jiří 
orna. 

legislativa
bod s názvem Legislativa a koncepč-
ní materiály v muzejnictví představil 
Ing.  richard M. sicha. na programu 
jednání sekce kultury UZS ČR dne 
7. března 2022 bylo schválení priorit 
pro rok 2022 a příprava konference 
„Kultura 2023“. dne 8. března 2022 
se její zástupci sešli s ministrem kultury 
Mgr. Martinem baxou. Valná hromada 
uzs Čr se uskutečnila dne 16. května 
2022. do 15. března 2022 bylo možné 
prostřednictvím uzs Čr připomínkovat 
materiál „Stav implementace Národního 
plánu obnovy”. 

 pro další období byl jako člen 
expertní skupiny MV Čr zabývající se 
vznikem tzv. nové zbraňové legislativy 
za AMG potvrzen Ing. bc. richard M. si-
cha. odbor bezpečnostní politiky MV Čr 
informoval, že práce na přípravě jednotli-
vých norem budou v roce 2022 obnoveny.

Mk Čr chystá novelu vyhlášky 
č. 275/2000 Sb. Úprava se týká inven-
tarizací muzejních sbírek a je mj. reakcí 
na kontrolní zprávu nkÚ z roku 2020. 
Členové poradního sboru soM Mk Čr 
k problematice legislativy ochrany sbírek 
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muzejní povahy, v němž AMG zastupuje 
phdr. zdeněk kuchyňka, měli své stano-
visko zaslat do 1. dubna 2022.

z dosavadních jednání k Národnímu 
plánu obnovy a jeho kapitolám vyplývá, 
že pro muzea a galerie bude z jeho pro-
gramových výzev spíše obtížné čerpat 
finanční prostředky (nemožnost hradit 
dph, mzdové výdaje, někde nemohou 
požádat přímo příspěvkové organizace). 
zástupci AMG se zúčastnili přípravy ně-
kolika dotačních titulů („Kreativní uče-
ní“, „Kreativní vouchery“, „Digitalizace 
kulturních statků a národních kulturních 
památek”). právě oblast digitalizace by 
chtělo Mk Čr řešit v rámci npo. Infor-
mace k již zveřejněným výzvám jsou k dis-
pozici na webu Mk Čr.

od března 2022 proběhla čtyři 
setkání členů pracovní skupiny AMG 
pro legislativu (10. března, 31. břez-
na, 3.  května a 8. června 2022) ve 
věci přípravy věcného návrhu zákona 
o muzeích jako institucích a jejich spe-
cifických činnostech. Materiály k této 
problematice byly publikovány v Příloze 
Věstníku AMG č. 6/2021. důležité je 
v této věci připomínat stanovisko AMG, 
že není cílem destruovat stávající zákon 
č. 122/2000 sb., ale že by tento a nový 
zákon o muzeích měly vedle sebe fungo-
vat paralelně. Ing. bc. richard M. sicha 
bude o muzejním zákoně referovat na 
jednání pt rhsd pro kulturní otázky 
dne 23. června 2022. setkání porad-
ního orgánu Mk Čr pro přípravu nové 
muzejní legislativy se od 30. ledna 2020 
neuskutečnilo. 

Pomoc ukrajině
aktivity směřujících k pomoci válkou 
zasažené Ukrajině shrnula Anna komár-
ková, bbus (hons). V reakci na aktuální 
situaci byla v Kalendáriu akcí a výstav 
AMG v březnu 2022 vytvořena nová zá-
ložka „Muzea pro Ukrajinu“, do které je 
možné průběžně vkládat odkazy týkají-
cí se realizace humanitárních sbírek či 
beneficí, volných vstupů pro uprchlíky, 
komentovaných prohlídek, akcí pro rodiny 
s dětmi, seniory, atd. přehled činností byl 
zprostředkován médiím a organizacím, 

které nabízejí konkrétní podporu ukrajině 
a jejím občanům. V sekci Dění v oboru je 
možné zveřejňovat nabídky pracovních 
míst pro ukrajinské muzejníky. na webu 
AMG byl vytvořen rozcestník s informa-
cemi, kam je možné se obrátit s nabídkou 
pomoci, resp. k jakým aktivitám se mohou 
muzea jako instituce, stejně jako muzej-
níci-jednotlivci připojit. 

AMG ve svém vyjádření samostatně 
i jako signatář Českého komitétu Modré-
ho štítu a organizace zastoupená v České 
komisi pro unesCo odsoudila napadení 
ukrajiny ruskou federací. připojila se také 
k požadavku na zrušení zasedání Výbo-
ru pro světové dědictví v roce 50. výročí 
podepsání Úmluvy o ochraně kulturního 
a přírodního dědictví, které se mělo usku-
tečnit ve dnech 19.–30. června 2022 
v  kazani. na webu unesCo vzniká 
seznam poškozených památek. pomoc 
ukrajinským muzejním institucím z pově-
ření Mk Čr koordinuje národní muzeum.

Mk Čr oslovilo státní instituce 
s úkolem aktualizace krizových plánů 
a opatření k zajištění bezpečnosti sbír-
kových fondů. doporučení Mk Čr by 
mělo být směřováno i na ostatní muzea 
a galerie zřizované ÚsC. zástupci ČkMš 
upozornili na potřebu opakovaných ško-
lení muzejních pracovníků ke krizovému 
řízení, což by mohly převzít jako jeden ze 
svých úkolů metodická centra Mk Čr. 
tématu „Muzea a válka“ bude věnován 
Věstník AMG č. 4/2022. danou proble-
matiku chtějí v říjnu 2022 oživit také 
Mk Čr a ČkMš v rámci společného se-
mináře „Kulturní dědictví ve válečných 
souvislostech“.

Plán činnosti a rozpočtu aMg
phdr. jana hutníková podrobně seznámi-
la s plánem činnosti a rozpočtem aMG 
pro rok 2022. senát AMG poté oba 
dokumenty upravené dle výše získaných 
dotací Mk Čr schválil.

revize hospodaření aMg
Mgr. Magdalena elznicová Mikesková, 
dis., informovala o revizi hospodaření 
aMG za rok 2021. kontrola byla na se-
kretariátu AMG provedena dne 25. dubna 

2022. Zpráva o revizi hospodaření AMG 
za rok 2021 byla hlasováním schválena 
a stane se součástí Výroční zprávy AMG 
za rok 2021.

výroční zpráva aMg
Anna komárková, bbus (hons), předsta-
vila Výroční zprávu AMG za rok 2021 
a poděkovala předsedům krajských sekcí, 
komisí a kolegií AMG za zaslané podkla-
dy. připomněla, že dokument bude zaslán 
Mk Čr a zveřejněn také na webových 
stránkách AMG. následně byl materiál 
členy senátu AMG schválen.

Stav a změny členské základny
se stavem a změnami členské základny 
aMG postupně členy senátu AMG se-
známila Mgr. Vendula potůčková jurášo-
vá. Členství na základě vlastní žádosti 
v předchozím období ukončily: Agentura 
dobrý den, s. r. o. – Muzeum rekordů 
a kuriozit, a Mgr. luboš Vrtiška. za řád-
né členy AMG byly přijaty tyto instituce: 
Městské muzeum týnec nad sázavou, 
Ústav pro interpretaci místního dědictví 
Čr, z. ú., Galerie josefa jambora, Art sa-
lon s, z. s. a Vzdělávací a kulturní centrum 
jindřichův hradec, p. o. Individuálními 
členy AMG se stali: phdr. karel rechlík, 
Ing. dominika nagyová, phdr. božena 
kabelíková, phdr. Marie ripperová, lenka 
dolanská a Mgr. daniela záveská. senát 
AMG neschválil přijetí lucie horákové 
a bc. davida toufara. přihlášky Muzea 
českého granátu a galerie třebenice, Ma-
rie schneidrové, phdr. jitky Gelnarové, 
ph.d., Ing. arch. hynka Fetterleho, Mgr. 
nikoly navrátilové, Ing. zdeňky Fabíkové, 
Vlasty rydlové a MgA. pavla rydla byly 
odloženy na příští zasedání.

různé
Ve dnech 25.–27. září 2022 se usku-
teční 30. setkání českých, saských, 
bavorských a hornorakouských muzej-
ních pracovníků v saské kamenici na 
téma „Příležitosti a výzvy: Přeshraniční 
spolupráce muzeí“.

AMG nominovala jako kandidáta 
na člena Rady ČT na uvolněné mís-
to s funkčním obdobím do 27. května 
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2026 předsedu představenstva obecní-
ho domu, a. s., a člena čestného výboru 
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 
Mgr. Vlastimila ježka.

středočeský kraj vypsal VŘ na obsa-
zení pozice ředitele/ředitelky Českého 
muzea stříbra v kutné hoře (8. března 
2022) a ředitele/ředitelky regionálního 
muzea Mělník (23. května 2022). do 
obou výběrových komisí byla za AMG 
nominována Mgr. Irena Chovančíková. 
AMG zaslala dopis starostovi města Fran-
tiškovy lázně v reakci na aktuální situaci 
v Městském muzeu Františkovy Lázně, 
které je členem AMG. z veřejně dostup-
ných zdrojů se zástupci AMG dozvěděli 
o odvolání jeho ředitele. následně on 
i další zaměstnanci ukončili k 30. dubnu 
2022 svůj pracovní poměr v muzeu. exe-
kutiva proto vznesla dotaz, jak bude od 

1. května 2022 zajištěna odborná sprá-
va sbírek dle zákona č. 122/2000 sb. 
zástupci AMG také nabídli metodickou 
pomoc a účast se Vř na obsazení pozice 
nového ředitele/ředitelky.

Mgr. Irena Chovančíková a Anna ko-
márková, bbus (hons), se dne 10. června 
2022 sešly s vedením asociace majitelů 
hradů a zámků ve věci možné spolupráce 
(memorandum).

AMG byla oslovena několika muzej-
ními institucemi a univerzitami s žádostí 
o podporu jejich výzkumných projektů 
v rámci výzvy NaKi iii na léta 2023–
2030. AMG jako garant za obor muzej-
nictví projevila zájem o výstupy projektu 
nzM na téma „Prezentační strategie 
pro muzea a sbírky: Metodika přípravy 
a realizace muzejních výstavních pro-
jektů” a katedry sociologie, andragogiky 

a kulturní antropologie up v olomouci na 
téma „Co oko přitáhne: Měření atraktiv-
nosti stálých muzejních expozic pomocí 
technologie eye-tracking”. předpokláda-
né výsledky obou projektů považuje AMG 
za přínosné muzejní praxi.

dne 13. června 2022 proběhlo na 
sekretariátu AMG jednání zástupců 
Českého komitétu Modrého štítu. ČkMš 
připravuje na 19. září 2022 v Multi-
funkčním sále upM seminář týkající se 
problematiky kybernetických útoků a It 
legislativy s názvem „Paměťové instituce 
v kyberprostoru II“.

jednání senátu AMG bylo ukončeno 
schválením usnesení.

zApsAly:
VENdULa POTůČKOVÁ JURÁŠOVÁ

aNNa KOMÁRKOVÁ

usnesení mimořádného zasedání Senátu aMg  
ze dne 23. června 2022

Senát aMg schválil:
1. program jednání dle předloženého návrhu (pro 27, proti 0, zdrželo se 0); mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika 

benčová, Mgr. Vendula potůčková jurášová, Mgr. Michal Chmelenský (pro 27, proti 0, zdrželo se 0); návrhovou komisi ve 
složení: phdr. štěpánka běhalová, ph.d., Mgr. Magdalena elznicová Mikesková, dis., Mgr. zdeněk duda, ph.d. (pro 27, 
proti 0, zdrželo se 0).

2. Aktualizovaný návrh plánu činnosti a rozpočtu AMG na rok 2022 dle výše získaných dotací (pro 27, proti 0, zdrželo se 0).
3. zprávu o revizi hospodaření AMG za rok 2021 a Výroční zprávu AMG za rok 2021 (pro 27, proti 0, zdrželo se 0).
4. přijetí nových řádných členů AMG: Městské muzeum týnec nad sázavou (pro 27, proti 0, zdrželo se 0); Ústav pro 

interpretaci místního dědictví Čr, z. ú. (pro 24, proti 1, zdrželi se 2); Galerie josefa jambora (pro 27, proti 0, zdrželo 
se 0); Art salon s, z. s. (pro 26, proti 0, zdržel se 1); Vzdělávací a kulturní centrum jindřichův hradec, p. o. (pro 21, proti 0, 
zdrželo se 6).

5. přijetí nových individuálních členů AMG: phdr. karel rechlík (pro 25, proti 0, zdrželo se 0), Ing. dominika nagyová (pro 
25, proti 0, zdrželo se 0), phdr. božena kabelíková (pro 25, proti 0, zdrželo se 0), phdr. Marie ripperová (pro 25, proti 0, 
zdrželo se 0), lenka dolanská (pro 24, proti 0, zdržel se 1), Mgr. daniela záveská (pro 25, proti 0, zdrželo se 0).

6. návrh usnesení ze zasedání (pro 25, proti 0, zdrželo se 0).

Senát aMg neschválil:
1. Žádost o individuální členství AMG: lucie horáková (pro 0, proti 16, zdrželo se 9); david toufar (pro 0, proti 23, zdrželi se 2).

Senát aMg bere na vědomí:
1. zprávu o činnosti exekutivy AMG od jednání senátu AMG konaného mimo zasedání ve dnech 18. února až 4. března 2022.
2. zprávu o přípravě 10. celorepublikového kolokvia AMG ve dnech 9.–10. listopadu 2022.
3. ukončení individuálního členství AMG: Mgr. luboš Vrtiška; ukončení řádného členství AMG: Agentura dobrý den, s. r. o. – 

Muzeum rekordů a kuriozit.

zapsaly: ZdENěK dUda, ŠTěPÁNKa BěhaLOVÁ, MaGdaLENa ELZNicOVÁ MiKESKOVÁ ExPOZicE V KRÁLíKÁch
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Muzeolog karel 
Boženek 

karel boženek (*4. září 1938 – 
†28. května 2022) vtiskl české muzeolo-
gii přelomu milénia nezaměnitelnou tvář. 
rozvinul myšlenky jiřího neustupného, 
zbyňka zbyslava stránského, Vladimíra 
tkáče a josefa beneše a završil význam-
nou etapu opavské muzeologické školy, 
která se opírá o filozofická východiska 
a především o axiologii. 

karel boženek byl předním muziko-
logem a jeho profesní dráha byla spojena 
se slezskem a s významnými hudebními 
osobnostmi, které zde působily. narodil 
se ve Valašských kloboukách, kde prožil 
dětství a absolvoval základní a střední 
školu. od roku 1956 studoval v olomouci 
obory hudební věda a výchova v kombi-
naci s ruským jazykem. roku 1962 na-
stoupil jako odborný pracovník na zámek 
v hradci nad Moravicí, který v té době 
fungoval jako sídlo slezského kulturního 
střediska. V roce 1967 se stal vedoucím 
muzikologického pracoviště szM, když 
stanul před nesnadným úkolem vybudo-
vat jej zcela od základů. jako muzejník 
založil a rozvinul jedinečnou sbírku za-
hrnující rozličné muzikálie od notových 
záznamů přes dobové tisky až po vzácné 
hudební nástroje. V letech 1967–1970 

absolvoval postgraduální studium muze-
ologie na Filozofické fakultě ujep v brně. 
doktorát filozofie v oboru teorie a dějiny 
hudby získal v roce 1971 za dizertační 
práci „Vývoj opery ve slezsku“.  od roku 
1987 se věnoval dramaturgii v sekcích 
opery a baletu státního divadla v ostravě 
a v letech 1991–1993 pak působil ve 
funkci hlavního dramaturga Českoslo-
venské umělecké agentury pragokoncert. 
pedagogem Ústavu historie a muzeolo-
gie Filozoficko-přírodovědecké fakulty 
slezské univerzity v opavě se stal roku 
1993. dizertační práci na téma „hudební 
muzeum“ obhájil v roce 1999 a o rok 
později se habilitoval na pedagogické 
fakultě ostravské univerzity. 

karlu boženkovi se na slezské uni-
verzitě podařilo se svými kolegy zformo-
vat silnou a úspěšnou generaci muzejníků 
a muzeologů, kteří dnes pracují na ku-
rátorských i ředitelských postech v růz-
ných typech kulturních institucí napříč 
Českou republikou. přestože nerad stál 
v centru pozornosti a pro studenty se 
na první pohled zdál nepřístupným, byl 
charismatickým pedagogem se zvláštní 
schopností motivovat a oslovovat své 
žáky, které bedlivě sledoval a záměrně 
pro ně neviditelně jim nastiňoval možné 
cesty. Mnoho jeho důmyslně ukryté prá-
ce tak zůstalo během výuky neodhaleno 
a ukázalo se až po letech.

jeho přednášky byly nezapomenu-
telné. byl náročný a mnozí se doslova 
hroutili, když začínal pro něj typickými 
slovy: „Víc po Vás nechci…“ nebo „Rozu-
míte, co tím myslím!“ upřímně, v prvním 
ročníku mu většina z nás nerozuměla. 
nařídil nám vybavit noční stolky student-
ských kolejí čtyřmi knihami: Biblí, Korá-
nem, Bhagavadgítou a heideggerovým 
Bytím a časem. byl vědcem, který nebyl 
zahleděný do svého oboru, respektoval 
studenty, jejich zaměření a možnosti. 
pokud poznal, že žák není zrovna muze-
ologem ani muzejníkem, snížil své nároky 
a nechal jej věnovat se jiným předmětům. 
přesto ho potutelně a o to více srdečně 
naoko postrašil. jako málokdo dokázal 
své okolí zpoza katedry analyzovat a od-
hadnout potřebnou sílu či potenciál. 

když už to nešlo jinak, přišlo na řadu při- 
rovnání: „Boženkovy brýle – Bezručovy  
brýle.“

karel boženek rozšířil a posunul mu-
zeologické bádání o axiologické rozměry 
a otázky. Muzealizace, filozofická antro-
pologie, chápání muzeality jako hodnoty, 
akvizice a selekčního procesu jako hod-
notícího aktu, to byla témata, kterými se 
zabýval nejčastěji. jeho metoda práce se 
studenty při seminářích rozhodně nebyla 
jednoduchá. nevysvětloval. naznačoval 
a čekal. nechával nás objevovat Ameriku, 
lámat si hlavu, narazit na dno, jít vlastní 
cestou, neopakovat chyby a spolehnout 
se na vlastní úsudek. jeho slovům: „Co 
vymyslíte teď, s tím pak vystačíte až do 
konce“ nebo „V praxi už nic nového ne-
vymyslíte, budete to jen rozvíjet“ jsme 
nevěřili. dnes jim dáváme plně za prav-
du. naučil nás přemýšlet. Vychoval z nás 
muzeology. I díky tomu u své práce v mu-
zeích zůstáváme navzdory řadě překážek. 

karel boženek byl jedním z posled-
ních mohykánů stránského muzeolo-
gické školy. Věříme, že by se zlobil jen 
na oko, kdyby od nás uslyšel, že jsme 
ho v duchu platónské filozofické tradice 
nazvali muzeologickým demiurgem. ode-
šel 28. května 2022 ve věku nedožitých 
84 let. naše generace se hrdě hlásí k jeho 
odkazu. Čest jeho památce. 

PaVEL dOUŠa
STaNiSLaV MiKULE
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Seminář 
muzejních 
archeologů 
v Opavě
JiŘí ORNa 
ArCheoloGICká koMIse AMG

Ve dnech 1. až 3. června 2022 se ve spo-
lupráci se szM uskutečnil v prostorách 
Müllerova domu 49. seminář Archeolo-
gické komise AMG, jehož hlavním téma-
tem byla „Prezentace archeologie v rámci 
muzejních výstav a expozic“.

jednání zahájil pozdravný proslov 
Mgr. jany horákové, ředitelky slezské-
ho zemského muzea. V rámci dalšího 
programu proběhlo plenární zasedá-
ní Archeologické komise AMG. V jeho 
úvodu zazněla zpráva o činnosti komise 
v uplynulém období, kterou přednesl jiří 
orna, pověřený výkonem funkce před-
sedy do řádných voleb. po vyčkání na 
usnášeníschopnost byl schválen nový 
jednací řád Archeologické komise AMG 
a následně proběhly volby členů nové-
ho výboru. za členy byli zvoleni Martina 
beková (Muzeum a galerie orlických hor 
v rychnově nad kněžnou), kateřina blaž-
ková (Muzeum t. G. M. rakovník), ondřej 
Chvojka (jihočeské muzeum v Českých 
budějovicích), karel sklenář (individuál-
ní člen AMG) a david zimola (Muzeum 
Vysočiny jihlava), místopředsedou se 
stal petr kostrhun (Moravské zemské 
muzeum) a předsedou jiří orna (zápa-
dočeské muzeum v plzni). po volbách 
nadešel čas na hlavní referát semináře 
s názvem „(skryté) možnosti muzejní 
pedagogiky při prezentaci archeologie 
formou muzejních výstav a expozic“, kte-
rý přednesla lucie jagošová z Ústavu 
archeologie a muzeologie Masarykovy 
univerzity a předsedkyně komise pro pr 
a muzejní pedagogiku AMG. Vzhledem 
k délce přednášky a obsáhlé diskuzi byl 
tento příspěvek završením oficiálního 
programu prvního dne a další rozpravy 
se přesunuly do kuloárů.

druhý den pokračoval exkurzí pod 
odborným vedením jiřího juchelky, ar-
cheologa szM. Účastníci postupně na-
vštívili raně středověké hradisko kyle-
šovice, polykulturní lokalitu hradec nad 
Moravicí, probíhající záchranný arche-
ologický výzkum v neplachovicích, kde 
je zkoumáno osídlení z období eneolitu 
a mladého bronzu, a hrad Cvilín. den 
zakončil společenský večer konaný v pro-
storách kavárny Müllerova domu.

V pátek 3. června 2022 pak měli 
zájemci možnost ještě zhlédnout výstavy 
„koptské textilie“ a „Civilizace a barbaři“ 
probíhající v historické výstavní budově 
szM. 

V  usnesení semináře uložili jeho 
účastníci nově zvolenému výboru Ar-
cheologické komise AMG, aby i nadále 
sledoval vývoj otázek spojených s muzejní 
archeologií. dále má zajistit přípravu a re-
alizaci jubilejního 50. semináře archeo-
logů z muzeí a institucí památkové péče 
v roce 2023. ten by se měl uskutečnit 
v kolíně ve spolupráci s tamním regionál-
ním muzeem. tématem bude ohlédnutí za 
padesáti lety setkávání muzejních arche-
ologů. proběhnout by také měla aktuali-
zace adresáře členů komise s ohledem na 
případné hlasování per rollam.

závěrem se sluší poděkovat vedení 
i pracovníkům slezského zemského mu-
zea, kteří připravili program semináře ke 
spokojenosti všech zúčastněných. 

Jednání zlínské 
krajské sekce 
aMg
TOMÁŠ ViTÁSEK
MuzeuM reGIonu VAlAšsko

řádné setkání zlínské krajské sekce 
AMG je plánováno na podzim 2022, 
k volbě předsedy bylo tedy přistoupeno 
korespondenčním způsobem, neboť dle 
usnesení 13. sněmu AMG mělo dojít ke 

zvolení nového vedení do 3 měsíců od 
konání valného shromáždění. za tímto 
účelem svolal jednání zlínské krajské 
sekce AMG její předseda Ing. tomáš Vi-
tásek. podle § 22 stanov AMG byla volba 
provedena formou per rollam ve dnech 
6.–20. června 2022. Celkem hlasovalo 
15 řádných členů. novým předsedou zlín-
ské krajské sekce AMG byl na další tříleté 
období zvolen Ing. tomáš Vitásek.

Společné setkání 
v ústí nad Orlicí 
RichaRd M. Sicha
pArdubICká krAjská sekCe AMG

na základě dohody předsedů královéhra-
decké a pardubické krajské sekce AMG 
proběhlo zasedání těchto orgánů AMG 
společně. z důvodu nepřítomnosti phdr. 
Michala babíka se zahájení jednání a uví-
tání hostů ujal Ing. bc. richard M. sicha 
a zároveň poděkoval řediteli Městského 
muzea v Ústí nad orlicí phdr. radimu 
urbánkovi za vstřícné zajištění akce.

předseda pardubické krajské sekce 
AMG seznámil přítomné se zprávami 
ze zasedání senátu a exekutivy AMG. 
byla řešena příprava zákona o muzeích, 
jednotlivá jednání s Mk Čr a ministrem 
kultury Mgr. Martinem baxou, programo-
vé záležitosti AMG, mediální kampaně, 
vzdělávání, problematika „detektorářů“, 
Národní plán obnovy a jeho stav a hlavní 
aktivity sekce kultury uzs Čr. Ing. bc. 
richard M. sicha také blahopřál VČM 
k umístění v Národní soutěži muzeí Glo-
ria musaealis. ke všem bodům proběhla 
podrobná diskuze. zúčastnění informo-
vali o aktivitách svých institucí zejmé-
na k rozvoji a investičním akcím, které 
mají pozitivní dopady. debata proběhla 
i k otázkám rozšiřování sbírkových fondů 
(metody), jejich ukládání (potřebnost 
depozitářů na všech úrovních) a také 
ohledně terminologie v oblasti sbírek. 
zazněl požadavek, aby stát (Mk Čr) 
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aktivněji řešil problém digitalizace 
a ochrany dat, a to centrálním způsobem, 
jak bylo kdysi avizováno. uskutečnila se 
i rozprava nad stávajícími sW a apli-
kacemi pro evidenci sbírkových fondů. 
řešen byl stav návštěvnosti po uvolnění 

nařízení v souvislosti s nákazou covid-19 
nebo aktivity muzeí ve věci komunikace 
s detektoráři. Účastníci jednání konsta-
tovali potřebnost všechny oblasti aktivně 
řešit a z diskuze vyplynuly všestranné 
podněty. 

na závěr setkání proběhla volba 
předsedy pardubické krajské sekce AMG. 
do vedení byl pro následující období na-
vržen Ing. bc. richard M. sicha, který 
byl následně hlasováním (znovu)zvolen 
na další 3 roky.

zpráVy

Osobnosti 
světových muzeí 
v Praze
FiLiP PETLiČKa
kAnCelář Generální konFerenCe 
ICoM 2022

Ve dnech 20.–28. srpna 2022 se v České 
republice uskuteční 26. generální konfe-
rence Mezinárodní rady muzeí ICoM. na 
3 000 muzejních profesionálů a dalších 
odborníků ze 124 zemí světa bude dis-
kutovat na téma „síla muzeí“, hlasovat 
o nové definici muzea, sdílet své zkuše-
nosti a projekty, bude se inspirovat na 
odborných přednáškách i na exkurzích 
po českých muzeích.

V rámci programu proběhne na 500 
přednášek, diskuzí či workshopů. do pra-
hy dorazí ty nejvýznamnější osobnosti 
světového muzejnictví. problematiku 
vztahu muzeí a občanské společnosti uve-
de Margarita reyes suárez. kolumbijská 
antropoložka a muzeoložka se specializu-
je na práci s komunitami, tradice, jejich 
obnovu a udržování. její podněty týkající 
se kulturní dynamiky různých společenství 
mají v současnosti obrovský dopad na 
řadu institucí, které usilují o rozvíjení své 
role coby komunitních center.

Vážné téma udržitelnosti a schop-
nosti muzeí překonávat krize představí 
hilda Flavia nakabuye, ugandská aktivist-
ka věnující se změnám klimatu. je zakla-
datelkou hnutí Fridays for Future v ugan-
dě, které je dnes jedním z největších na 

světě. Ve svých 25 letech je řazena mezi 
nejvlivnější ženy bojující proti klimatic-
kým změnám, kam ji řadí bbC, The Gu-
ardian či tIMe. 

Velice poctěni jsme tím, že pozvá-
ní přijal i lonnie G. bunch III., který je 
tajemníkem smithsonian Institution ve 
Washingtonu, největšího muzejního 
komplexu na světě tvořeného 21 muzei, 
21  knihovnami, národní zoologickou 
zahradou, četnými výzkumnými a vzdě-
lávacími centry. byl zakládajícím ředite-
lem smithsonianova národního muzea 
afroamerické historie a kultury. lonnie 
G. bunch III. bude předávat své zkušenos-
ti s vedením muzeí, a to formou diskuze 
s hilary Carty, která je výkonnou ředitel-
kou společnosti Clore leadership, neju-
znávanějšího poskytovatele vzdělávání 
a rozvoje v oblasti vedení lidí ve spojeném 
království. její exekutivní roli předcházelo 
šest let na pozici konzultantky, facilitá-
torky a koučky se specializací na rozvoj 
vedení kolektivu a organizačních změn.

obrovskou radost máme z  účasti 
seba Chana, z ACMI (Australia‘s nati-
onal Museum of screen Culture), který 
bude hovořit o nových technologiích. 
V rámci divize experience & engagement 

má na starosti muzejní průvodce, mar-
keting, design značky a komunikaci, 
digitalizaci a programy na uchovávání 
digitálních záznamů. po nedávné obnově 
australského národního muzea filmové 
kultury je nyní ACMI multiplatformní 
institucí nejen v centru Melbourne, ale 
i v celém internetovém rozhraní.

jak je patrné z uvedených hlavních 
témat generální konference, reaguje 
ICoM na současnou společenskou si-
tuaci a její proměny. pandemie zásadně 
proměnila i formát setkání, který je poprvé 
v historii hybridní a účastníci se budou 
moci zúčastnit jak osobně, tak i v online 
prostředí. 

Generální konference se bude také 
věnovat dopadům války na ukrajině. V re-
kordně krátkém čase se podařilo připravit 
panel, který se bude věnovat „ochraně 
kulturního dědictví na ukrajině“. bude 
představeno, čemu všemu musela a stále 
musí ukrajinská muzea čelit. Muzejníci 
z Čr, estonska, Francie, německa, pol-
ska, rakouska, slovenska a švýcarska 
pak uvedou příklady konkrétní pomoci. 
tato část programu se bude konat ve ve-
lice symbolickém termínu, a to 21. srpna 
2022.
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co umí Web 
umenia?

o „digitálních“ zkušenostech z projektu 
slovenské národné galérie, možnostech 
a dalším směřování hovoří Mgr. barbora 
tribulová, phd., vedoucí oddělení gale-
rijní pedagogiky. 

Web umenia (WU) je online katalog 
vytvořený ze sbírek slovenských gale-
rií zapsaných v centrální evidenci děl 
výtvarného umění (cEdVU). Můžete 
přiblížit jeho význam?
Wu je postavený na dátach z CedVu, 
ktoré vznikli digitalizáciou dát pôvodne 
vedených na klasických kartotečných líst-
koch „kamenného“ katalógu sídliaceho 
v snG. približne v 90. rokoch sa tieto 
lístky začali prepisovať do digitálneho 
katalógu spolu s fotografiami či sken-
mi, ktoré sa neskôr realizovali vo vysokej 
kvalite vďaka moderným technológiám 
získaným v rámci projektu Digitálna ga-
léria. niekedy začiatkom 21. storočia aj 
svetové trendy naznačili význam sprístup-
ňovania zdigitalizovaných katalógov, čo 
viedlo k vzniku Wu, ktorý je určený ve-
rejnosti. práve tento odlišný účel má na 
svedomí aj trochu iný dizajn a to nie len 
formálny ale aj obsahový. okrem presných 
informácií má aj pridanú hodnotu v po-
dobe doplňujúcich textov a reprodukcií. 
texty a články sú písané prístupným ja-
zykom, čo spolu s rôznymi parametra-
mi systému vyhľadávania korešponduje 
s jeho hlavným poslaním. Verejnosť si tiež 
môže objednať digitálnu alebo fyzickú 
reprodukciu niektorých umeleckých diel.

Na WU je i několik paměťových institucí 
z České republiky. Jak tato spolupráce 
vznikla a jak probíhá?
Wu sa osvedčil a navyše platforma lab.
snG sa pritom vyprofilovala ako tím, kto-
rý dlhodobo pracuje na vývoji interneto-
vých a digitálnych nástrojov narábajúcich 
s reprodukciami umeleckých diel. Čiže 
keď múzeá umenia hľadajú firmu, ktorá 
by im vyvinula web sprístupňujúci zbier-
ky online, ponúka sa osloviť práve lab.

snG. Čo sa stalo aj v prípade niektorých 
českých galérií, napríklad Moravskej ga-
lerie v brne, s ktorou okrem iného snG 
širšie spolupracovala aj pri príležitosti 
100. výročia založenia Československa. 
V rámci takej partnerskej spolupráce zdi-
gitalizované zbierky zdieľame aj na Wu. 
Výnimkou je web nG, ktorej diela u nás 
nenájdete.

Oddělení galerijní pedagogiky SNG 
se nyní asi více orientuje na možnos-
ti virtuální. Jak vaši činnost ovlivnila 
„covidová doba“?
Ako väčšina galérií a múzeí, aj my strie-
dali obdobia, kedy boli výstavné priestory 
otvorené alebo zatvorené. pochopiteľne 
sme zintenzívnili prácu v online priesto-
re a začali publikovať množstvo článkov 
a videí, v ktorých sprostredkúvame zdigi-
talizované umelecké diela, realizovali sme 
aj pomerne veľa workshopov či diskusií. 
Má to samozrejeme svoje klady a zápory. 
Akokoľvek kvalitne zdigitalizované dielo 
prichádza o určité svoje aspekty. na druhú 
stranu, je podstatne prístupnejšie, a tak 
sa nám rozšírilo publikum nielen o ľudí zo 
vzdialenejších regiónov, ale aj o tých, ktorí 
neboli motivovaní vybrať sa za umeniem 
do kamenných inštitúcií. pri workshopoch 
a diskusiách v online podobe nám často 
chýbal priamy kontakt s publikom. Isté 
problémy však při tom všetkom predsta-
voval personálny faktor. pre prechod do 
online fungovania by sme potrebovali viac 
ľudí, ktorí dokážu produkovať kvalitné 
fotografie, videá, zvuk, streamovať, gra-
ficky nadizajnovať a uspôsobiť pre web 
a sociálne siete. preto sme si stanovili 
z každej výstavy vytvoriť kvalitnú digi-
tálnu stopu a tiež intenzívnejšie pracovať 
s už „hotovým“ digitálnym materiálom 
prístupným na Wu. 

Bezesporu jednou z nejdůležitějších 
skupin návštěvníků jsou žáci a studenti. 
Jaký je zájem ze strany učitelů a jejich 
svěřenců? Museli jste překonávat ně-
jaké problémy, stereotypy?
pre nás je Wu už bežnou záležitosťou, no 
pre školské skupiny, ani učiteľov to taká 
samozrejmosť nie je. na konci prvej vlny 

pandémie sme si preto spravili prieskum 
cez databáze škôl a zistili sme, že po-
merne málo pedagógov, aj tých vzdelá-
vajúcich v oblasti umenie a kultúry, Wu 
pozná. pre tie školy, ktoré sa zvykli zú-
častňovať vzdelávacích programov snG 
je to celkom bežný zdroj reprodukcií a na-
vyše aj inšpirácií. práve preto sme využili 
online vzdelávanie a realizovali niekoľko 
webinárov, kde sme prezentovali aj po-
tenciál využívania Wu vo vyučovacom 
procese. Avšak pri workshopoch takmer 
vždy zaznievalo obmedzenie časovej do-
tácie v rámci vyučovania. preto sa aj naše 
materiály postupne vyvýjajú k lepšiemu 
a orientujeme ich na kratšie zadania pri-
pravené na okamžité použitie na hodi-
nách, pričom sú dopĺňané metodikami.

Která z aktivit na WU je nejvíce využí-
vaná? a proč? 
Ako som spomínala, je ťažké presne spra-
viť analýzu reálneho využívania. nevi-
eme koľko sledovaných, prečítaných či 
stiahnutých materiálov je nakoniec aj 
aplikovaných do vyučovania. 

Jaké máte další plány s WU?
boli by sme radi, keby do sekcie vzdeláva-
nia pribudli materiály aj zo vzdelávacích 
oddelení ostatných zainteresovaných 
galérií, pretože povedomie o galerijnej 
pedagogike je u nás ešte slabé. rovna-
ko tak by sme radi viacej zapracovali na 
analýze využívania týchto zdrojov, v čom 
verím, že nám napomôže spolupráca 
s metodicko-pedagogickými centrami. Čo 
sa týka vývoja webu, pracuje sa na tom, 
aby bol užívateľsky osobnejší, momentál-
ne sa testuje ukladanie obľúbených diel 
a tvorba vlastných tematických kolekcií 
a radi by sme viac pracovali s interakti-
vitou publika.

za odpovědi děkuje a další úspěšný 
rozvoj projektu přeje Michal janiš
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Poklady 
špilberské 
zbrojnice
Muzeum města Brna

17. března – 31. prosince 2022

středověký hrad špilberk založený ve 
13. století, v 17. a 18. století přesta-
věný na barokní pevnost, v 19. století 
plnící také úlohu těžkého rakouského 
žaláře, hostil vždy ve svých zdech vojen-
skou posádku. Ať již v období válek mezi 
Matyášem korvínem a jiřím z poděbrad, 
za obléhání brna švédy roku 1645, nebo 
za 2. světové války, kdy v jeho prostorách 
sídlila vojska německého wehrmachtu 
a od roku 1945 i československá armáda.  
na hradě byly po celou dobu pravděpo-
dobně zbrojnice a skladiště vojenského 
materiálu. bohužel se dochovaly jen stříp-
ky zpráv o tom, co vše zde bylo v průběhu 
staletí uloženo. současné sbírky Muzea 
města brna obsahují velké množství 
zbraní a militarií, z nichž jen část je zpří-
stupněna ve stálých expozicích. Aktuální 

výstavou „poklady špilberské zbrojnice“ 
proto chceme nabídnout ty zbraně a zbro-
je, které byly dosud očím návštěvníků 
skryty v depozitáři.

Výstava, rozdělená do tří místnos-
tí, je celá dílem pracovníků muzea, a to 
od samotné přípravy přes výběr téměř 
200 kusů předmětů, realizaci výtvarné 
podoby až po stavbu specializovaných 
vitrín na míru, které splňují bezpečnostní 
i klimatické podmínky.

Gotický sál přibližuje zejména období 
středověku a renesance až po začátek 
třicetileté války. prezentovány jsou ar-
cheologické nálezy starověkých zbraní, 
středověké meče, kuše a halapartny až 
po výstroj mušketýra, včetně dochova-
ných plátových zbrojí. představena je 
také dělostřelecká výzbroj, a to kovanou 
hlavní falconetu, dělovými koulemi nebo 
podrobným výukovým modelem děla 
ze 17. století.

druhá místnost dokumentuje historii 
a hlavně výzbroj brněnského ozbroje-
ného měšťanského a střeleckého sboru 
založeného v roce 1798 dekretem cí-
saře Františka II. a obnoveného v roce 
1993. dochované osobní zbraně jeho 
členů jsou ve sbírce muzea zastoupeny 

několika početnými soubory postupně 
obměňovaných pušek. doplňují je histo-
rické voskové figuríny v uniformách z let 
1798 a 1848, uniforma velitele obnove-
ného brněnského městského střeleckého 
sboru, střelecké terče a také drobné ar-
tefakty spojené se střeleckou minulostí 
i současností spolku. zajímavostí je, že 
figuríny byly patrně pořízeny do původní-
ho městského muzea, založeného v roce 
1904.

poslední část výstavy je věnována 
těm nejzajímavějším, nejoriginálnějším 
a nejhezčím kusům z muzejního fondu, 
a to jak z hlediska vývoje, tak i druhu, 
konstrukce či výzdoby. prezentovány 
jsou zbraně orientu i vývojové zbraně 
rakouské armády, mezi nimiž se nachá-
zí pravděpodobně jediná dochovaná 
hradební puška soustavy lorenz model 
1859. nechybí ani práce brněnských 
puškařů z 18. a 19. století. zastoupeny 
jsou také konstrukce zbraní z obou váleč-
ných konfliktů začátku 20. století, včetně 
lehkého kulometu zb30 vyrobeného ve 
zbrojovce brno, jenž muzeum nedávno 
získalo a který dokumentuje již neexis-
tující slavnou výrobu.

RadiM dUFEK

30. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků

26.–27. září 2022 / Saská Kamenice

státní umělecké sbírky drážďany – saské zemské ústředí pro muzejnictví (staatliche kunstsammlungen dresden – säch-
sische landesstelle für Museumswesen) ve spolupráci se zemským ústředím pro nestátní muzea v bavorsku (landesstelle 
für die nichtstaatlichen Museen in bayern), Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s., a svazem hornorakouských 
muzeí (Verbund oberösterreichischer Museen) srdečně zvou na konferenci týkající se projektů mezinárodní spolupráce na 
různých úrovních muzejní práce.

jednacím jazykem konference je angličtina. Účast na ní je zdarma, ale pouze po předchozím potvrzení přihlášky.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 12. září 2022 na adresu: landesstelle@skd.museum
 
podrobnější informace jsou zveřejněny na http://www.cz-museums.cz.

Překonávání hranic: Podpora a posilování přeshraniční 
spolupráce muzeí
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DĚKUJEME
NÁRODNÍMU MUZEU
ZA SPOLUPRÁCI

Fotografie: Národní muzeum
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Bechyně
Městské muzeum Bechyně
H. Johnová: První dáma české keramiky 10. 6. – 11. 9. 2022
do světa miroslava Šaška 10. 6. – 11. 9. 2022
Luděk Pokorný 17. 9. – 31. 12. 2022

Bělá pod Bezdězem
Muzeum Podbezdězí
Jan Gabler: Příběhy 4. 6. – 30. 10. 2022
morové sloupy Podbezdězí 10. 6. – 30. 10. 2022
vzpomínka na Japonsko 16. 6. – 30. 10. 2022
Běláci ve službách Thálie 12. 7. – 30. 9. 2022

Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Jím, tedy jsem 2. 4. – 31. 10. 2022
Beny: výstava benáteckých výtvarníků 1. 5. – 31. 8. 2022

Benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešov: The Best of 19. 5. 2022 – 6. 11. 2022
Muzeum umění a designu Benešov
Jan dvořák: 80 23. 9. – 31. 12. 2022

Beroun
Muzeum českého krasu
Barrande & zkameněliny 3. 6. – 28. 8. 2022
Cesty české vědy 13. 7. – 23. 10. 2022

Bílovec
kulturní centrum Bílovec
S knížaty u stolu 3. 8. – 30. 9. 2022

Blansko
Muzeum Blanenska
Lucemburské opráski 28. 4. – 31. 10. 2022
o víně 26. 5. – 30. 10. 2022
J. mánes, blízký přítel J. Wankla 17. 6. – 30. 10. 2022

Blatná
Městské muzeum Blatná
.miro Švolík: Fotografie 10. 9. – 6. 11. 2022

Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Naše paní Božena Němcová II 20. 1. – 13. 11. 2022
Letem světem s naším motocyklem 1. 5. – 18. 9. 2022
.Ladislav Čáslavský: 80 roků se štětcem  
a paletou 15. 9. – 12. 11. 2022
úsměv, prosím! Fotograf  
a jeho ateliér 13. 10. 2022 – 8. 4. 2023

Bojkovice
Muzeum Bojkovska
Povodně v Bojkovicích 5. 8. – 16. 10. 2022
140 let SdH Bojkovice 5. 8. – 16. 10. 2022

Boskovice
Muzeum regionu Boskovicka
minerva 23. 6. – 25. 9. 2022
vladimír Kokolia: Slow looking 7. 7. – 21. 8. 2022
Adam Kašpar: Boskovická brázda 7. 7. – 21. 8. 2022
Synagoga
Adolf Hoffmeister 7. 7. – 31. 10. 2022
Židovský obecní dům
Pavlína Šulcová / david Kalika:  
Antisemitismus je, když… 7. 7. – 31. 10. 2022

Brno
Moravská galerie v Brně
Jurkovičova vila
Josef Bolf: minoritní zpráva 8. 5. 2022 – 26. 3. 2023
Uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Pelcl design 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Lucie Koldová: Lightness 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Moravské zemské muzeum
dietrichsteinský palác
Stříbrná a zlatá vysočina 1. 12. 2021 – 4. 9. 2022
Český komiks a jeho svět 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
Muzeum Brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
vyhláška 30. 5. 1945 6. 5. – 30. 9. 2022
Muzeum města Brna
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
60 / Sólo pro stále mladou dámu 23. 6. – 31. 12. 2022
Poklady z depozitářů 22. 9. 2022 – 31. 3. 2023
Jan Hendrych 6. 10. 2022 – leden 2023
Tváře ze zapomnění 27. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Vila Tugendhat
mies / Tugendhat / Sandalo / Kalivoda 12. 7. – 11. 9. 2022
Inspirace 3: Zuza Golińska 4. 10. – 20. 11. 2022
Muzeum romské kultury
otisk cest: Fotografie  
Claude a marie-José Carret 7. 4. 2021 – 31. 12. 2022
30 let muzea ve fotografiích 7. 4. – 31. 12. 2022
Národopisné muzeum NM, Kinského zahrada 98, Praha 5

otevřená cesta / The Road is open /  
/ Phundrado drom 4. 6. 2022 – 31. 5. 2024
Národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha 3

Genocida Romů za 2. sv. války 2. 8. – 15. 12. 2022
technické muzeum v Brně
Stroje Leonarda da vinci 8. 3. – 31. 12. 2022
všechno jde, i když trochu jinak 7. 5. 2022 – 28. 3. 2023
Zlaté řemeslo 24. 5. – 18. 9. 2022
deserting 28. 6. – 21. 8. 2022
Svět očima špionážních družic 5. 9. – 20. 11. 2022

Brtnice
Moravská galerie v Brně
Rodný dům Josefa hoffmanna
15 let muzea Josefa Hoffmanna 13. 6. 2022 – 30. 4. 2023

Bruntál
Muzeum v Bruntále
Zámek Bruntál
Fenomén cyklistika 6. 5. – 28. 8. 2022
Invazivní živočichové 11. 7. – 30. 10. 2022
dáma prostovlasá nevychází 16. 9. 2022 – 29. 1. 2023
Stopa! vyřeš zločin 6. 10. 2022 – 26. 3. 2023

DĚKUJEME
NÁRODNÍMU MUZEU
ZA SPOLUPRÁCI

Fotografie: Národní muzeum
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Antikódy 14. 8. – 9. 12. 2022
Samizdat a edice expedice 14. 8. – 9. 12. 2022

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Naděje, zklamání a strach: Život na děčínsku  
v letech 1938–1946 30. 6. – 31. 10. 2022

Dobrovice
Dobrovická muzea
Petr Janečka: výstava plastik 6. 8. – 19. 9. 2022
moje hračky 7. 9. 2022 – 5. 2. 2023

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

Domažlice
Muzeum chodska v Domažlicích
vidět se zavřenýma očima: Práce dětí  
ze ZŠ Nová škola 27. 5. – 30. 9. 2022
Čerchov: Hora, která spojuje 1. 6. – 20. 11. 2022
Lenka Herzogová: malba, grafika, textil 9. 8. – 31. 10. 2022
Galerie Bratří Špillarů
Chodovie: Keramika 60. let 20. století červen – srpen 2022

Doupě u telče
Muzeum vysočiny Jihlava
hrad Roštejn
Přírodovědcem v muzeu aneb  
Zeptejte se Johany 1. 6. – 30. 9. 2022
Srdce a zvon 14. 6. – 9. 10. 2022

Dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad labem
Zmizelé časy v korespondenci  
rady Schulze 17. 9. – 20. 11. 2022
Stará radnice, náměstí T. G. Masaryka 1

Smírčí kříže 23. 9. – 23. 10. 2022
Frenštát pod radhoštěm

Muzeum Frenštát pod radhoštěm
Pojď sem, dítě, uč se  
moudrým býti 10. 6. 2022 – 12. 2. 2023

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Karpatské roubenky 16. 6. – 4. 9. 2022
Svět z kostek II. 23. 6. – 2. 9. 2022
Živé houby v muzeu 6. 9. – 12. 9. 2022
11. Beskydské trienále řezbářů 16. 9. – 6. 11. 2022
Haló?! 22. 9. – 20. 11. 2022

Fulnek
Muzeum novojičínska
Svět Komenského Fulnek
dětské hry: mezi modlitbou a prací 26. 5. – 31. 10. 2022

Havlíčkův Brod
Muzeum vysočiny Havlíčkův Brod
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
Houby v muzeu 26. 9. – 28. 9. 2022
Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku  
a jejich svátky 14. 10. 2022 – 15. 1. 2023

Bučovice
Muzeum Bučovice
Za středověkem do muzea:  
700 let Bučovic 8. 6. – 30. 10. 2022

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Bitva u Chotusic 1. 4. – 30. 9. 2022
Galerie
osobnosti Čáslavska: Co se do kalendáře vešlo  
i nevešlo 8. 4. – 31. 10. 2022
Výstavní síň
výstava Fotoklubu Zruč nad Sázavou 9. 8. – 28. 8. 2022
národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 1. 4. – 31. 10. 2022
Klukovský sen: vojáci v krajině 1. 4. – 31. 10. 2022

česká lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
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: Setkávání 18. 6. – 18. 9. 2022
Wilhelm Horn: Průkopník fotografie a malíř  
moravských lidových krojů 5. 8. – 31. 12. 2022
Jan Katzer: všední radosti 23. 9. – 31. 12. 2022
Knihy v době panování Rudolfa II. 6. 10. – 31. 12. 2022

česká třebová
Městské muzeum česká třebová
Z malířské tvorby oldřicha Hlavsy 15. 9. – 6. 11. 2022

české Budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Tvary, barvy, pohodlí: Nábytek Jitona 17. 6. 2022 – 1. 1. 2023
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
masožravky na terase 3. 9. – 11. 9. 2022
Fotografická výstava hub 27. 9. – 17. 11. 2022

český Brod
Podlipanské muzeum v českém Brodě
vážky Českobrodska 26. 5. – 30. 10. 2022

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
60 let Fotoklubu Český Krumlov 12. 6. – 23. 10. 2022
Taras 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
expedice středověk 5. 6. – 31. 8. 2022
Ještěrčí setkání 5. 7. – 28. 9. 2022
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Hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Jaroslav Panuška (1872–1958): od světa pohádek  
ke slovanskému dávnověku 18. 6. – 18. 9. 2022
národní muzeum v přírodě
Muzeum v přírodě Vysočina
Krásná práce 2. 7. – 31. 10. 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
Jakub matuška a. k. a. masker:  
Až křídla vlaštovek vyhladí žulový kvádr  
z povrchu zemského 23. 10. 2022 – 5. 2. 2023

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Sál Evropa
100 let českého tarotu 1. 4. – 18. 9. 2022

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

Horní Planá
rodný dům adalberta Stiftera 
Zvonková / Glöckelberg 26. 6. 2022 – 15. 12. 2023

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
Krajinou oskara Teimera 4. 9. – 30. 10. 2022
galerie plastik a mezinárodní galerie moderního 
sochařství pod širým nebem – vrch gotthard
8. mezinárodní festival krásných umění: Německo,  
život v megapolis 8. 9. – 30. 10. 2022

Hořovice
Muzeum Hořovicka
Svět středověkých her 10. 6. – 2. 10. 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
Spoušť plná života: Příroda míst narušených  
člověkem 18. 3. – 18. 9. 2022
marek Zákostelecký: L+ 1. 4. – 28. 8. 2022
měnící se svět: Poslední lovci a první zemědělci  
(nejen) ve východních Čechách 17. 6. 2022 – 12. 11. 2023

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
město v obrazech: Hustopeče  
ve výtvarném umění 29. 6. – 25. 9. 2022
vlasta Švejdová / Petr Lorenz: olejomalby  
a litografie 2. 10. – 23. 10. 2022
výstava výtvarné skupiny Alfons 30. 10. – 20. 11. 2022

cheb
Muzeum cheb
Chebské krajkářky: 20 let pod vedením  
Libušky Fajtlové 6. 5. – 28. 8. 2022

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
Kostel sv. Kateřiny

evy z eFY: Fotoamatéři z erlangenu 18. 6. – 24. 9. 2022
Radnice
vzestupy a pády portrétní miniatury 26. 6. – 26. 9. 2022

chrudim
Muzeum loutkářských kultur v chrudimi
Cesta za světlem: Luminiscenční loutky  
divadla Blackwits 21. 3. 2022 – 8. 1. 2023
všechno nejlepší! 2. 7. 2022 – 21. 5. 2023
regionální muzeum v chrudimi
130 let Průmyslového musea  
pro východní Čechy 5. 5. – 4. 9. 2022
miliony let v Železných horách 16. 9. – 13. 11. 2022
Rezaví? Nerezaví! 30 CHKo  
Železné hory 16. 9. – 13. 11. 2022
Cestou necestou, lesem nelesem 16. 9. – 13. 11. 2022

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Nová stálá expozice: Svět zázraků / World of Wonders /  
/ WOW!  od 23. 6. 2022
Jiří Pačinek 50 17. 5. – 18. 9. 2022
vesmír: Současné studiové sklo  
a šperk 20. 5. – 11. 9. 2022
miluše & René Roubíčkovi:  
Jen my dva 10. 6. – 30. 10. 2022
evropský stůl: Nápojové sklo symbolizující  
členské země eU 16. 6. – 4. 12. 2022
Anička Škarda: vIP bižuterie 28. 6. – 23. 10. 2022
Irena Czepcová 20. 9. 2022 – 15. 1. 2023
design československého skla  
a bižuterie (1948–1989) 7. 10. 2022 – 21. 5. 2023
v. K. Novák (1942–2014) 25. 10. 2022 – 12. 2. 2023

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Jak jsme jezdili na dovolenou 8. 7. – 4. 9. 2022
Keramo Kožlany 12. 10. – 20. 11. 2022

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Zlaté české ručičky 2. 2. – 4. 9. 2022
Proměny zdravotní péče v regionu 14. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Zaniklá sídla moravy a Slezska 28. 9. – 27. 11. 2022

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Bohové a hrdinové z konce doby bronzové  
na Jičínsku 17. 6. – 23. 10. 2022
Kdo si hraje, nezlobí 1. 7. – 2. 10. 2022

Jihlava
Dům gustava Mahlera
Iva Kolorenčová / markéta váradiová:  
Sonáta pro tři smysly 11. 5. – 18. 9. 2022
Šimon Pikous: Fotografie 5. 10. – 26. 11. 2022
Muzeum vysočiny Jihlava
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy  
na Třebíčsku 28. 5. – 31. 12. 2022
vojtěch Zikmund: vcházení do krajin 8. 7. – 18. 9. 2022
XII. výstava hub  30. 9. – 1. 10. 2022
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Barevná linie  1. 8. – 11. 9. 2022
Stopy podzimu 13 9. – 23. 10. 2022

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Krakonoš: vládce našich hor 4. 2. – 27. 11. 2022
dalibor matouš: výběr z tvorby 13. 5. – 4. 9. 2022
Na poslední cestě: Zločin, trest  
a záhrobí 26. 5. – 6. 11. 2022
Josef Jíra: výběr z tvorby 7. 9. – 30. 10. 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

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Jindřichův Hradec sobě!  9. 6. – 2. 10. 2022
Štrůdl, cvíboch, Buchtel a dalken:  
Fenomén vídeňské kuchyně a její vliv  
na jihočeský region 22. 10. 2022 – 6. 1. 2023
kostel sv. Jana křtitele s klášterem minoritů
Šerka, šáší, měchura: To je naše  
kultura 1. 4. 2022 – 6. 1. 2023
Horní náměstí, místo paměti 5. 5. 2022 – 6. 1. 2023
František Peltán: Čtvrtý ze Tří králů 23. 7. – 2. 10. 2022

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

kadaň
Městské muzeum v kadani
Kadaň 1742: omyl mistra voltaira 18. 6. – 30. 10. 2022
Bašta, Sokolovská 553

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

kamenický šenov
Sklářské muzeum kamenický šenov
Ze šenovských chalup do světových  
paláců 2. 4. – 30. 11. 2022
8. mezinárodní sympozium rytého skla 7. 6. – 30. 11. 2022

karlovy vary
Muzeum karlovy vary 
Expoziční budova
detektivové, četníci a sběratelé kostí 29. 6. – 31. 8. 2022

kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v kladně
13 km objevů: Příběhy skryté  
pod zemí 17. 6. – 30. 10. 2022

klatovy
galerie klatovy/klenová
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Pavla voborník Kačírková: Tušení 30. 7. – 30. 10. 2022
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v klatovech
Historie sportu v Klatovech 16. 6. – 25. 9. 2022
Sportovci ve fotografii 16. 6. – 25. 9. 2022

Staré Klatovy v pohlednicích 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Klatovy v obrazech 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Retrogaming: Počátky osobních počítačů  
u nás 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
3d modely barokních památek 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023

klenová
galerie klatovy/klenová
Hebké 19. 6. – 11. 9. 2022
Zbyněk Hraba / Petr Fiala: mezi zátiším  
a krajinou 17. 7. – 30. 10. 2022

kolín
regionální muzeum v kolíně
Červinkovský dům
Umění gotiky a renesance  
ze sbírek muzea 24. 3. – 2. 10. 2022
dvořákovo muzeum pravěku
ozdoby dávné doby 10. 6. 2022 – 25. 6. 2023
Veigertovský dům
Tesaříci ze sbírek muzea 1. 4. – 30. 10. 2022
Lví silou, vzletem sokolím: 160 let Sokola  
v Kolíně 1. 7. 2022 – 15. 1. 2023

kopřivnice
Muzeum novojičínska
Muzeum nákladních automobilů Tatra Kopřivnice
Jiří Španihel: vize a limity 5. 6. – 30. 12. 2022
regionální muzeum v kopřivnici
Technické muzeum Tatra
vize a limity Jiřího Španihela 5. 6. – 30. 11. 2022

kouřim
Muzeum kouřimska v kouřimi
o včelách a včelařství 1. 4. – 30. 10. 2022

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Umělecká beseda 30. 6. – 4. 9. 2022
Tajemství úrody 7. 9. – 30. 10. 2022

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
30 let muzea 15. 9. – 5. 11. 2022

kravaře u české lípy
vísecká rychta
Česká paní česky vaří, přitom dobře  
hospodaří 2. 4. – 30. 10. 2022

kroměříž
Muzeum kroměřížska
3R 14. 5. – 18. 9. 2022
Zachraň jídlo! 10. 6. – 13. 11. 2022
Naše ZUŠKA, dáma stočtyřicetiletá 30. 9. – 27. 11. 2022
ondřej oliva: objekty 7. 10. – 27. 11. 2022

kutná Hora
české muzeum stříbra 
hrádek
Česká vrcholná gotika v modelech 1. 4. – 30. 11. 2022
dvakrát měř 9. 8. – 20. 11. 2022
Kamenný dům
Čaj a stříbro 1. 4. – 30. 11. 2022
Průzkum stříbrných dolů kutnohorských 1. 4. – 2. 10. 2022
160 let Sokola v Kutné Hoře 7. 10. – 30. 11. 2022
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Tylův památník
Kutná Hora četnická 15. 7. – 30. 10. 2022
galerie Středočeského kraje
Kutnohorská iluminace 18. 6. – 2. 10. 2022
Kamila B. Richter / michael Bielický:  
Ultima Culpa 19. 6. – 9. 10. 2022
Stavopluk Klimeš: Fénix 19. 6. – 9. 10. 2022
otto Placht: mezizem 19. 6. – 9. 10. 2022
ondřej vicena: Pink brýle 19. 6. – 9. 10. 2022
milan Guštar: Ascensus et descensus 20. 6. – 9. 10. 2022
Hvězdné nebe 10. 7. – 9. 10. 2022

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

lány
Muzeum t. g. Masaryka v lánech
masarykovi v Americe 1. 9. – 6. 10. 2022
Stáňa Perlínová: Tváře 2 13. 10. – 20. 11. 2022

lešná
zámek a park lešná
Bankovky z celého světa 1. 5. – 18. 12. 2022
Až přiletí čáp 3. 5. – 30. 10. 2022

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
Junák, český skaut aneb Putování do historie  
skautingu v Letohradě 23. 4. – 17. 9. 2022
výročí místních osobností: A. Buchtel /  
/ d. Umlauf / F. L. Hek 29. 9. – 9. 11. 2022
Zámek Letohrad

SevA, český fenomén 25. 6. – 3. 9. 2022
výstava hub 15. 9. – 18. 9. 2022

liberec
Oblastní galerie liberec
malíř max Kaminski 13. 5. – 4. 9. 2022
Intervence #31: Laureátky a laureáti Ceny  
Jindřicha Chalupeckého 2021 3. 6. – 4. 9. 2022
Na křídlech života 24. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Jan Jiří Hertl: Krajiny zázraků 24. 6. – 9. 10. 2022
Nostalgie periferie: obraz předměstí v dílech Skupiny 42, 
jejích předchůdců a současníků 1. 7. – 23. 10. 2022
Slavomíra ondrušová / Svätopluk mikyta:  
Zpřítomnění / myslet kresbou 1. 7. – 2. 10. 2022
Severočeské muzeum v liberci
Porigami: Práce z papíru  
Terezy Hradilkové 2. 12. 2021 – 31. 8. 2022
Liberec pohledem Petra Šimra 8. 6. – 28. 8. 2022

lidice
Památník lidice
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
Z klidu do pohybu aneb Když se řekne  
atletika 18. 9. – 13. 11. 2022
Litomyšl na fotografiích miroslava Škrdly:  
50. léta 2. 10. 2022 – 22. 1. 2023
Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala
Penáti 10. 6. – 11. 9. 2022
Portmoneana / váchaliana 10. 6. – 11. 9. 2022

litovel
Muzeum litovel
Stavebnice SevA 8. 6. – 23. 10. 2022

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
drahé kameny a minerály ze sbírek  
lomnických kamenářů 3. 7. – 11. 9. 2022
výstava k oslavám 90. výročí otevření školy  
v Lomnici nad Popelkou 18. 9. – 20. 11. 2022

louny
galerie Benedikta rejta v lounech
voda 23. 3. – 4. 9. 2022
Pavel Nádvorník 7. 10. – 4. 12. 2022
monika Immrová 7. 10. – 4. 12. 2022
Oblastní muzeum v lounech
Pravěk Lounska 24. 6. – 9. 10. 2022

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

lysá nad labem
Muzeum Bedřicha Hrozného lysá nad labem
Jaroslav Urbánek / Jiří Šorm: Plastiky,  
obrazy 2. 7. – 27. 8. 2022

Malenovice
Hrad Malenovice
Jantar ze Študlova,  
perla moravských Karpat 2. 4. – 30. 10. 2022
Jaroslav Koželuha,  
poutník moravskou krajinou 9. 4. – 30. 10. 2022

Máslovice
Malé máslovické muzeum másla
máte sirky? 19. 3. – 13. 11. 2022

Mělník
regionální muzeum Mělník
Park u kostela sv. Ludmily

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

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Nadčasový mucha: Spojení světů 4. 5. – 27. 11. 2022
mikulovské sympozium dílna 2022 7. 8. – 30. 9. 2022
horní synagoga
Sedmero požehnání 16. 6. – 27. 11. 2022
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Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
mladá Boleslav na akvarelech  
Bedřicha Kavánka 8. 3. – 31. 12. 2022
Stačí trocha fantazie 4. 5. – 31. 12. 2022
Kdopak by se mýdla bál 10. 5. – 2. 10. 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
militaria ze sbírky muzea 15. 7. – 25. 9. 2022

napajedla
Muzeum napajedla
Antonín Kratochvíl: Fotografie 30. 6. – 14. 9. 2022
do depozitáře! Historie muzejnictví  
v Napajedlích 22. 9. – 20. 11. 2022
Masarykovo náměstí

Radovánek: 50 let dětského folklórního  
souboru 25. 5. – 30. 9. 2022

netolice
Muzeum JuDr. Otakara kudrny v netolicích
Suvenýr: 20. výročí infocentra  
v Netolicích 1. 5. – 31. 10. 2022
eva Wernerová-malkovská:  
obrázky pro radost 2. 9. – 31. 10. 2022

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Sběratelský svět Kinder 23. 6. 2022 – 11. 9. 2023
Rukopisy a tisky jako primární zdroj  
informací 16. 9. – 6. 11. 2022

nový Bor
Sklářské muzeum nový Bor
Řemeslo a umění ve skle  
Nový Bor 2022 18. 6. – 2. 10. 2022
František Jungvirt 22. 10. 2022 – 31. 1. 2023

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Acta mythologica: vampyrimus aneb  
magia posthuma 17. 6. – 28. 8. 2022

Opava
Slezské zemské muzeum
historická výstavní budova
muzeum ošetřovatelství: 20. výročí  
jeho založení 1. 2. – 31. 12. 2022
Koptské textilie ze sbírky muzea 3. 2. – 4. 9. 2022
Civilizace a barbaři aneb  
Antická sbírka muzea ve světle doby římské  
a stěhování národů ve Slezsku 1. 3. – 30. 12. 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
Zemědělství 4.0 5. 4. 2022 – 30. 4. 2023
Živá voda 1. 9. – 30. 11. 2022

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Kořeny a toulky malíře a ilustrátora  
Jaroslava Panušky 29. 6. – 25. 9. 2022
dům U Jonáše
markéta Korečková / Ján macko:  
Home Sweet Home 14. 9. – 27. 11. 2022
Ivo Křen 14. 9. – 27. 11. 2022
východočeské muzeum v Pardubicích
Gizela Šabóková / Jaromír Rybák:  
Návrhy a kresby sklářských výtvarníků  
ve stálé expozici S.K.L.e.m. 18. 6. 2021 – 29. 1. 2023
Luděk vojtěchovský: ohlédnutí 6. 5. 2022 – 23. 4. 2023
Jiřina Žertová: Stopy 3. 6. – 2. 10. 2022
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 10. 6. – 30. 10. 2022

Pavlov
archeopark Pavlov
Pravěk v ilustracích Pavla dvorského 30. 4. – 28. 8. 2022

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Svět pod lupou 21. 5. – 18. 9. 2022
Srdce, ruce 27. 9. – 27. 11. 2022

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Keltové na jihu Boiohaema 4. 6. – 11. 9. 2022
Sladovna Písek
Jan A jaK dál 13. 5. – prosinec 2022

Plasy
centrum stavitelského dědictví Plasy
Nová stálá expozice: Středověké stavební  
stroje  od 17. 7. 2022
městská řemesla 7. 4. – 31. 10. 2022
Tradiční stavitelství za císaře  
Franze Josefa 7. 4. – 31. 10. 2022
Fenomén Jawa 7. 4. – 31. 10. 2022
Štukatérství 17. 7. – 31. 10. 2022
Nominované stavby České komory  
za architekturu 2022 17. 7. – 31. 10. 2022

Plzeň
západočeská galerie v Plzni
Kubišta, Pinkas, Sekal et al.: Akvizice ZČG  
z let 2012–2021 22. 6. – 28. 9. 2022
Linky komiksu 21. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Výstavní síň Masné krámy
epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní  
výtvarná scéna (1870–1914) 28. 9. 2022 – 5. 3. 2023
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
XvII. Trienále umělecké knižní vazby 24. 9. – 23. 10. 2022
Svobodní zednáři a bratr  
Josef Skupa 21. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Jan Knap: Cesta Svaté rodiny 26. 8. – 30. 10. 2022
Muzeum loutek
Pablo Parés: mobiles, loutky v pohybu 11. 6. – 31. 8. 2022
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Poděbrady
Polabské muzeum
Karel Svolinský: Ptáci 17. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Světlo a svítidla: Kapitoly  
z historie svícení 5. 5. – 30. 12. 2022
Robert vano: Fotografie 6. 5. – 31. 8. 2022
Jan Parkman: výstava fotografií 4. 9. – 30. 11. 2022

Polička
Městské muzeum a galerie Polička 
centrum Bohuslava Martinů
Polička plná her 1. 5. – 31. 8. 2022
Pexeso: Český fenomén 1. 5. – 31. 8. 2022
Zábaviště pro sviště 15. 5. – 31. 8. 2022

Polná
Městské muzeum Polná
I nám jednou bylo sedmnáct 16. . – 31. 8. 2022
výstava Fotoklubu Polná 9. 9. – 2. 10. 2022
dívky a dámy, malujte s námi 8. 10. – 30. 10. 2022

Praha
chvalský zámek
Příští stanice Chvalský zámek:  
Historické dopravní hračky 28. 5. – 22. 8. 2022
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
olbram Zoubek / eva Kmentová:  
Lidská důstojnost 18. 6. – 2. 10. 2022
Barbora Blahutová 27. 6. – 2. 10. 2022
Museum Montanelli
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 3. 8. – 31. 8. 2022
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
národní galerie v Praze
Salmovský palác
Zenga: Japonské zenové obrazy  
ze sbírky Kaeru-an 27. 5. – 2. 10. 2022
Schwarzenberský palác
Lombardské dědictví Antonia marii vianiho: Kresby  
z Regionálního muzea v Teplicích 31. 5. – 4. 9. 2022
Veletržní palác
markéta othová 29. 4. – 30. 10. 2022
Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:  
move festival: Intimita jako vzdor 10. 6. – 9. 10. 2022
vincenc morstadt: Rané kresby velikána  
české veduty 30. 8. – 27. 11. 2022
Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:  
Fenomén prémiových tisků II 30. 8. – 27. 11. 2022
Ceny Jindřicha  
Chalupeckého 2022 23. 9. 2022 – 8. 1. 2023
v kroužcích dýmu: Portrét moderního  
umělce 24. 9. 2022 – 8. 1. 2023

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
HoT HoT HoT 12. 4. – 2. 10. 2022
Hardmuth: od uhlu 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
Nekonečný příběh: odkaz mendela  
v zemědělství 22. 7. 2022 – 31. 12. 2023
novoměstská radnice
Stopy židovské přítomnosti  
v Praze 2 4. 5. 2021 – 31. 8. 2022
J. macko / A. Čechurová: obrazy a kresby 5. 8. – 4. 9. 2022
emma Srncová: 80 14. 9. – 11. 12. 2022
Popaja v Palaestře 15. 9. – 2. 10. 2022
XXvI. výstava Hry a hlavolamy 21. 9. – 24. 9. 2022
Památník národního písemnictví
Francouzští autoři a Petrkov 1. 8. – 31. 10. 2022
Petrkov 13, Lípa

U Reynků… Petrkov / Grenoble 1. 8. – 31. 10. 2022
Letohrádek hvězda
Setiny: Bohumila Grögerová 1. 4. – 30. 10. 2022
uměleckoprůmyslové museum v Praze
The Power of Lace: Krajka / objekt /  
/ oděv 19. 5. – 11. 9. 2022
martin Janecký: Hvězdáři a jiné studiové práce  
ze skla 19. 5. – 11. 9. 2022
Jak šel kocour do světa: Hračky Libuše Niklové  
a jejich zahraniční kříženci 9. 6. – 2. 10. 2022
Sběratel: Lannova sbírka skla 16. 6. – 30. 10. 2022
Jan vičar / Sally Ball: Hold 20. 7. – 8. 9. 2022
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek: Skleněné labyrinty 30. 6. – 16. 10. 2022
Židovské muzeum v Praze
Synagoga, Jeronýmova 42, Luže

Tajemství půdy: Poznejte výjimečné nálezy  
ze synagogy v Luži 8. 4. 2022 – 2023
Galerie Roberta Guttmanna
Robert Guttmann: Pražský poutník 20. 10. 2021 – 2024

Prachatice
Prachatické muzeum
Pevnosti bronzového věku  
v jižních Čechách 16. 6. – 4. 9. 2022

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
o máku 12. 5. – 11. 9. 2022
70 let vú 8280: 601. skupina generála  
moravce 14. 7. – 16. 10. 2022
Parohatí a dutorozí: Historické trofeje  
z celého světa 15. 7. – 9. 10. 2022
obývák Karla Nováka v rámci Festivalu  
současného umění 15. 9. – 23. 10. 2022
Švankmajerova kunstkamera 21. 10. 2022 – 8. 1. 2023
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Špalíček
Návrat domů nežádoucí:  
mecenáš Bruno Winter 4. 8. – 30. 10. 2022

Prostřední lhota u nového knína
Muzeum špýchar Prostřední lhota
Anna Baginová: Uzlíky 1. 5. – 30. 10. 2022
Poklady ze starých aktovek 1. 5. – 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
Anna Sypěnová Němcová:  
Proč malovat? 24. 6. – 18. 9. 2022
dagmar Havlíčková: modlitby 12. 8. – 6. 11. 2022
Čtvero ročních období: Podzim 1. 9. – 24. 11. 2022
Kdo? JAK! Aneb Komenský  
kam se podíváš 9. 9. – 30. 10. 2022
ORNiS – Ornitologická stanice Muzea Komenského  
v Přerově
Výstavní skleník, Městský park Michalov

Strom roku 1. 7. – 31. 8. 2022
Přerov nad labem

Polabské národopisné muzeum Přerov nad labem
Pivo a pivovarnictví na Nymbursku 18. 3. – 31. 10. 2022
Z historie šicích strojů 15. 5. – 31. 10. 2022

Přeštice
Dům historie Přešticka
Rychlá kola Jiřího Beneše 1. 7. – 4. 9. 2022
Historie šitá na míru: Historické kostýmy  
Kateřiny Bejčkové 1. 7. – 4. 9. 2022
dějiny udatného českého národa 16. 9. – 6. 11. 2022

Příbor
centrum tradičních technologií Příbor
„Pravěké“ kopřivové šaty 2. 7. 2022 – 30. 9. 2023
mariánská pouť: 110 let muzea v Příboře 11. 9. – 11. 9. 2022

Příbram
galerie Františka Drtikola Příbram
ondřej maleček: Jako sopka  
v ledové krajině 11. 8. – 2. 10. 2022
Hornické muzeum Příbram
Nové mineralogické přírůstky  
do sbírek muzea 2. 2. 2021 – 30. 12. 2022
Svatohorské poutní muzeum
Akce K na Svaté Hoře 21. 6. 2020 – 31. 12. 2022
Svaté relikvie a jejich kult 15. 8. 2020 – 31. 12. 2022
varhany nejen svatohorské 20. 5. 2021 – 31. 12. 2022
Požár Svaté Hory 5. 10. 2021 – 31. 12. 2022

Přibyslav
kulturní zařízení města Přibyslav
Přibyslavské památky očima dětí 2. 6. – 30. 9. 2022
Fotografie a fotografika milana Skořepy 2. 6. – 30. 9. 2022
Kulturní dům, husova 555

dobrodružství cyklistiky 9. 9. – 30. 9. 2022
rajhrad

Památník písemnictví na Moravě
Hana Pražáková červen – září 2022

vášeň pro krásu: mojmír Helcelet  
a svět exlibris 11. 5. – 9. 10. 2022
Tichá urputnost: Literární a výtvarné stopy  
staroříšských Florianů 18. 5. – 9. 10. 2022
Fotografie miloše Budíka 24. 6. – 4. 9. 2022

rakovník
Muzeum t. g. M. rakovník
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
obkladačky a památky RAKo ze sbírky  
Josefa Petra 22. 9. – 6. 11. 2022
Galerie Samson cafeé
100+10 turistických (k)roků: 110 let Klubu českých  
turistů Rakovník 30. 6. – 23. 9. 2022
Ptáci Rakovnicka ve fotografii 27. 9. – 18. 11. 2022
rabasova galerie rakovník
v. Truhlářová (1924–2016): obrazy 1. 9. – 30. 10. 2022
Nová síň pod Vysokou bránou
Jean Paul Chablais: Počkej a uvidíš 14. 7. – 4. 9. 2022
Členská výstava 2022: SSv UvU 11. 9. – 23. 10. 2022
miloslav Polcar: malíř, grafik 11. 9. – 23. 10. 2022
Výstavní síň na radnici
Ivo Kornatovský: Fotografie 8. 9. – 9. 10. 2022

rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v rokycanech
40 let ČSoP Rokycany 8. 4. – 4. 9. 2022
ve škole před 100 lety 17. 6. – 30. 10. 2022
Výstavní sál, J. Knihy 146

…bude zastřelen s celou svou rodinou! 27. 5. – 25. 9. 2022
Atlas ptáků neobyčejných 10. 6. – 25. 9. 2022

roudnice nad labem
galerie moderního umění v roudnici nad labem
viktor Kopasz: destilace fragmentů 29. 7. – 23. 10. 2022
Folklore is not dead 29. 7. – 30. 10. 2022

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
včela: Cesta do včelího města 1. 4. – 4. 9. 2022
Směle kupředu! Svět K. H. Borovského 1. 4. – 31. 10. 2022
včely a jejich svět 8. 4. – 4. 9. 2022
Jindřich Ulrich: obrázky a drobnosti 3. 8. – 16. 10. 2022
105 let od založení Sdružení českých umělců  
grafiků HoLLAR 11. 10. 2022 – 5. 2. 2023

rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
130 let družstva Kovo věšín 15. 4. – 28. 9. 2022
Retrogaming 25. 6. – 12. 9. 2022
Jiří Beran 29. 9. – 4. 11. 2022

růžkovy lhotice
zámek růžkovy lhotice
v chalupách pod Blaníkem 1. 4. – 28. 10. 2022

rychnov nad kněžnou
Muzeum a galerie Orlických hor v rychnově nad 
kněžnou
Kočárky: dětské a loutkové  
kočárky (1860–1960) 30. 4. – 30. 10. 2022
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Orlická galerie
daisy mrázková: Co by se stalo,  
kdyby … 30. 4. – 30. 10. 2022
Grafiky Stanislava Janigy 1. 9. – 30. 11. 2022
orlický salon´22: Rudolf Černý, malíř  
a galerista 3. 9. – 30. 10. 2022
Ilustrace k dílu Karla Poláčka II. 3. 9. – 30. 10. 2022
vladimír véla 3. 9. – 30. 10. 2022
Kouzelný třpyt rosy v ranní trávě 3. 9. – 30. 10. 2022
České kvarteto: výstava u příležitosti  
130. výročí od prvního koncertu  
v Rychnově nad Kněžnou 3. 9. – 30. 10. 2022

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
vzpomínka na miroslava Kovala 3. 9. – 30. 10. 2022
Jiří Jílek: Sobotínský sochař, malíř  
a kreslíř 3. 9. – 30. 10. 2022

říčany
Muzeum říčany
Svět kostiček: LeGo 1. 8. – 30. 10. 2022

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Benediktini: výstava fotografií martina  
a marcela Steckera červen – září 2022
Krysáci 18. 6. – 2. 10. 2022
Našlose: výstava k výročí sedlčanského  
spolku 6. 10. – 20. 11. 2022

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Léčitelka Květoslava Patočková 8. 4. – 18. 9. 2022
Jak se rodí večerníčky 3. 6. – 18. 9. 2022
v. mašek / J. Urban: Klenoty, obrazy,  
sklo šperk 2. 9. – 20. 10. 2022
Internace v Semilech  
v letech 1950–1953 30. 9. 2022 – březen 2023
Severočeská sbírka  27. 10. 2022 – březen 2023

Skuteč
Městské muzeum Skuteč
Klobouky, kloboučky, čepice a hučky 14. 6. – 4. 9. 2022
Tragédie v Ležákách 14. 6. – 4. 9. 2022
Ležáky: odkrytá minulost 14. 6. – 4. 9. 2022
Zpátky do lavic: Škola za časů pana řídícího  
a soudružky učitelky 20. 9. – 6. 11. 2022
Skutečská elektrárna 1912 20. 9. – 6. 11. 2022

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Zdeněk miler: Nejen Krtek 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
veselé putování židovskou historií říjen 2022 – březen 2023
Savci Táborska 30. 4. – 2. 10. 2022

Smrčkův dům
Už koníček pádí: 16. výstava keramiky  
ZUŠ Soběslav 30. 4. – 2. 10. 2022
Jaroslava melicharová 5. 8. – 2. 10. 2022

Sokolov
Muzeum Sokolov 
výstava prací žáků ZUŠ Sokolov říjen – prosinec 2022
Retro výstava 13. 7. – 6. 11. 2022

Sovinec
Muzeum v Bruntále
hrad Sovinec
onřej Géla: dvanáctá udeřila 16. 4. – 30. 10. 2022
René Kajfosz: Krajinou horalů 11. 6. – 30. 10. 2022

Stará Huť
Památník karla čapka ve Staré Huti u Dobříše
v nouzi poznáš přítele 2. 4. – 18. 9. 2022

Stěbořice
arboretum nový Dvůr
Historie Arboreta na dobových  
fotografiích 9. 6. 2021 – 31. 12. 2022
Arboretum: Historie, příroda,  
sbírka 16. 10. 2021 – 31. 12. 2022
Svět třetím okem 6. 4. – 31. 12. 2022

Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Nové archeologické poklady 1. 4. – 30. 10. 2022
Rekonstrukce expozic muzea  
v obrazech 1. 4. – 30. 10. 2022
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat:  
Savci 8. 7. – 30. 8. 2022
marcela vichrová: obrazy 8. 7. – 31. 8. 2022
100 let organizovaného lyžování  
ve Strakonicích 7. 9. – 30. 10. 2022
v. Horba a d. H. Habermann: Spolu 9. 9. – 30. 10. 2022

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

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Tajemství jeskynních kostí 22. 5. – 4. 9. 2022
v říši dinosaurů 22. 5. – 4. 9. 2022

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
Středověk hrou 18. 2. – 2. 10. 2022
Lidová architektura 2. 6. – 14. 9. 2022
Putování za motýly 2. 7. – 11. 9. 2022
Houby 8. 9. – 10. 9. 2022
Panství Kolštejn 14. 9. – 13. 11. 2022
Lubomír Bartoš 22. 9. – 30. 10. 2022
výstav k festivalu město čte knihu 11. 10. – 4. 12. 2022
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tábor
Husitské muzeum v táboře
Masarykovo náměstí

1942: 80. výročí heydrichiády a transportů Židů  
z Táborska 1. 5. – 20. 11. 2022
Galerie ambit
František Bílek (1872–1941): Umělec, mystik,  
vizionář 21. 5. – 9. 10. 2022
Stará táborská radnice
Jižní Čechy očima členů Hollaru 30. 6. – 9. 10. 2022
Nejkrásnější česká kniha roku 2020  
a 2021 6. 9. – 2. 10. 2022
Zlatý věk oděvních řemesel 31. 10. 2022 – 26. 3. 2023

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
Nová stálá expozice: Historie okresu Tachov  od 8. 7. 2022
Bor, od hradu k zámku aneb od Švamberské labutě  
po Löwensteinského lva 29. 6. – 31. 8. 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
Local business: výstava audio-vizuální dílny  
Gymnázia Teplice 11. 6. – 28. 8. 2022
Keep in touch: Talking flowers 28. 7. – 28. 8. 2022

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Genocida Romů za 2. světové války 4. 8. 2020 – 2023
Památník Terezín v proměnách času  
(1989–2022) 2. 6. – 25. 10. 2022
Přírůstky do sbírky Památníku Terezín 2. 6. – 25. 10. 2022

trutnov
galerie města trutnova
o. Lebeda (1877–1901): Světla a stíny 26. 5. – 27. 8. 2022
Patrick marek: Fotit očima 16. 6. – 16. 9. 2022

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

třebíč
Muzeum vysočiny třebíč
Historické kočárky 2. 6. – 23. 10. 2022
obrazy studentů Akademie pro seniory 18. 6. – 18. 9. 2022

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Sportovní okamžiky na Třinecku 5. 4. – 30. 10. 2022
Není včela jako včela 24. 4. – 30. 9. 2022
Čas přistižen při činu 10. 7. – 30. 10. 2022
Werk, jak ho z ulice nevidíte! 5. 8. – 20. 11. 2022

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

týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
40 let Hefaistonu 30. 4. – 9. 10. 2022
Poldi Haberman: Sochy / obrazy 12. 6. – 25. 9. 2022

uherské Hradiště
Slovácké muzeum v uherském Hradišti
LFŠ 28. 7. – 18. 9. 2022
Rudolf Lukeš: Filmové návrhy  
a leporela 31. 7. – 18. 9. 2022
dárkonoši: od Ježíška po  
Santa Clause 6. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Fenomén cimbál 20. 10. 2022 – 15. 1. 2023
Reduta, Komenského náměstí
věznice Uherské Hradiště 1. 6. – 31. 10. 2022
galerie Slováckého muzea
Textile Art of Today 21. 7. – 16. 10. 2022
Robert Buček: Skrýš, socha  
pro město 30. 7. 2022 – 30. 6. 2023

uherský Brod
Muzeum Jana amose komenského v uherském 
Brodě
Nová stálá expozice: Na jevišti světa /  
/ Jan Amos Komenský a jeho doba  od 28. 3. 2022
Zveme vás na krojový bál 17. 6. – 30. 9. 2022
Uherský Brod ve světle nejstarších písemných  
pramenů 27. 10. – 20. 11. 2022

úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
obrazy Julie Winterové mezerové 23. 4. – 30. 10. 2022
vilém Pokorný: obrazy 18. 6. – 4. 9. 2022
Politické kresby Josefa Čapka  
(1933–1938) 17. 9. – 30. 10. 2022
dřevěnka, Žižkova 92

Květinková dřevěnka 28. 5. – 4. 9. 2022
ústí nad labem

galerie emila Filly
Libuše Jarcovjáková 14. 10. – 4. 12. 2022
Muzeum města ústí nad labem
Flaška 16. 3. 2022 – 26. 2. 2023
experimentátor Karel Gottstein 15. 5. – 31. 12. 2022
uJeP – Fakulta umění a designu
dům umění Ústí nad Labem
Tomáš moravec 18. 8. – 2. 9. 2022
Zahradní slavnost 18. 8. – 10. 9. 2022
Jiří Kovanda / Lukáš Jasanský / martin Polák:  
minimalistická floristika 22. 9. – 19. 11. 2022

ústí nad Orlicí
Městské muzeum v ústí nad Orlicí
osudová místa hlavního velitele:  
Armádní generál Ludvík Krejčí 18. 6. – 25. 9. 2022
Klobouk dělá dámu 18. 6. – 23. 9. 2022
Hernychovy děti 6. 10. 2022 – 15. 1. 2023
Pernštejnské ženy 6. 10. – 20. 11. 2022

valašské Meziříčí
Muzeum regionu valašsko
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Unikáty ze sbírky starých tisků 1. 6. – 31. 8. 2022
Po kalíšku dáme 1. 7. 2022 – 8. 1. 2023
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Někdo to rád sušené 1. 7. 2022 – 8. 1. 2023
Světlo krásenských skláren 6. 9. – 4. 12. 2022

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

vamberk
Muzeum krajky vamberk
emilie Paličková a její pokračovatelé 30. 4. – 28. 8. 2022

velvary
Městské muzeum velvary
Když si dědeček babičku bral aneb  
Svatby našich předků 11. 6. – 27. 8. 2022
Starými sklíčky 15. 9. – 29. 10. 2022
Pražská brána, Pražská 76

erby a znaky Království českého 29. 5. – 31. 12. 2022
veselí nad lužnicí

Blatské muzeum ve veselí nad lužnicí
Weisův dům
Nová stálá expozice: Život ve městě  od 23. 6. 2022
Modelové kolejiště železničního uzlu  
Veselí nad Lužnicí  od 23. 6. 2022
Barbora Blahutová / František Svátek:  
Proměnlivá rovnováha 1. 7. – 31. 8. 2022
František Stropek: obrazy a grafiky 8. 9. – 30. 9. 2022

veselý kopec
Muzeum v přírodě vysočina
Expoziční celek Veselý Kopec
Půlstoletí s vámi 15. 4. – 30. 10. 2022
masopustní obchůzky z Hlinecka 15. 4. – 30. 10. 2022

vimperk
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
Fotoklub vlašim 8. 9. – 9. 10. 2022
obrazy: J. dvořák k životnímu jubileu 14. 10. – 20. 11. 2022

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Fotografie Pavla Hrdiny: Historie vodňanských  
zvonů 17. 6. – 4. 9. 2022
Jihočeská krajina 3. 7. – 4. 9. 2022
o. Šesteryková: malování je moje vášeň 3. 7. – 30. 9. 2022
K. Burda: Asambláže, malba, keramika 4. 9. – 28. 10. 2022
K. Burda: Fotografie 11. 9. – 20. 11. 2022
Muzeum (synagoga)
Pavel Pavelka: okna v hlavě 28. 8. – 30. 9. 2022

vojna u Příbrami-lešetice
Památník vojna lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
Poslední bitva 2. světové války v evropě  
u Slivice na Příbramsku 4. 1. – 30. 12. 2022
významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 4. 1. – 30. 12. 2022

volyně
Městské muzeum volyně
Zechovice 1. 8. 2021 – 30. 9. 2022
vercajk 28. 4. – 2. 10. 2022
volyňsko & Pavel dušek 11. 5. – 4. 9. 2022
Krajina za volyní 15. 6. – 15. 10. 2022
Amfora i erfurt 14. 7. – 15. 9. 2022

vrchlabí
krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
vrchlabské cechy 20. 5. – listopad 2022

vsetín
Muzeum regionu valašsko
Nová stálá expozice: Evropské bankovky  od 1. 5. 2022
Byl jednou jeden kůň 8. 5. – 11. 9. 2022
B. A. G.: Bohemia Art Glass 14. 6. – 11. 9. 2022
Jak se do lesa volá 25. 6. 2022 – únor 2023
valašsko, můj domov 6. 8. – 13. 11. 2022

vysoká u Příbrami
Památník antonína Dvořáka
do Nového světa! Antonín dvořák  
a Josef václav Sládek v Americe 21. 4. – 16. 10. 2022

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
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

vysoký chlumec
Skanzen vysoký chlumec
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
vznik a dvě desetiletí budování Skanzenu  
vysoký Chlumec 1. 4. – 30. 10. 2022
od sedláka po domkáře 1. 7. – 30. 10. 2022

vyškov
Muzeum vyškovska
výtvarný folklorismus ve sbírkách  
muzea říjen 2022 – leden 2023
Kouzlo starých plováren 3. 6. – 4. 9. 2022
Karty osudu: Co nám říkají  
a kam nás vedou? 14. 7. – 4. 9. 2022
Historické fotografie a pohlednice  
vyškova 19. 7. – 11. 9. 2022
malířské umění ve sbírce muzea 24. 9. – 4. 12. 2022
Kaple sv. anny, dukelská ul. 6

Náboženství a rituály 8. 7. 2021 – 28. 2. 2023
zábřeh

vlastivědné muzeum zábřeh
Nová stálá expozice: Václav Hollar /  
/ Krajina a města I.  od 12. 6. 2022
Václav Hollar: Krajina a města II.  od 17. 8. 2022
marie Němečková: moje tvorba 24. 8. – 23. 10. 2022

zbiroh
Muzeum J. v. Sládka a Městské muzeum zbiroh
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



42 Věstník AMG 4 /2022

Věstník asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 4/2022
toto číslo vychází 10. srpna 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. září 2022
Téma Věstníku aMG 5/2022: 26. Generální konference icOM
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. 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: umisťování loga Modrého štítu na dominikánský kostel a klášter ve lvově. Foto: Archiv le Monde.

k
A

le
n

d
á

r
Iu

M
 V

ýs
tA

V
 

Fotografie vojtěcha mansfelda: Urbex, krása  
v rozkladu 1. 9. – 30. 9. 2022
Zbirožská škola 6. 10. – 30. 11. 2022

zlín
krajská galerie výtvarného umění ve zlíně
vcházení do krajinomalby a krajinářské  
fotografie 15. 6. – 11. 9. 2022
václav vaculovič: Naléhavost času 22. 6. – 11. 9. 2022
Petr Bařinka: Super last minute 10. 8. – 27. 11. 2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve zlíně
masky, kostýmy, maškary 8. 10. 2021 – 18. 9. 2022
Hlavu vzhůru! Furt se de! 25. 3. – 28. 8. 2022
Ne ruka, to duše maluje 21. 6. – 28. 8. 2022
Broučci, které bychom měli znát 29. 6. – 28. 8. 2022
František Zuska 90 1. 9. 2022 – 8. 1. 2023

znojmo
Jihomoravské muzeum ve znojmě
A až se budeš vracet, lepší časy  
s sebou vem 18. 3. 2022 – 28. 2. 2023
Pohřby v mladší době kamenné 5. 8. – 30. 10. 2022
Živé houby v muzeu 25. 10. – 27. 10. 2022
dům umění
obrazem do krajiny: vcházení do krajinomalby  
a fotografie 12. 8. – 20. 11. 2022
Znojemský hrad
Procitlé sklo Iv. 2. 4. – 30. 10. 2022
Lidové tradice Znojemska 2. 4. – 30. 10. 2022
Hugo Lederer / Alexander Pock:  
Střety 1871 2. 4. – 30. 10. 2022

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
140. výročí zavedení železnice do Žacléře 21. 5. – 4. 9. 2022
michael Bednář: Kouzelný svět modelové  
železnice 22. 5. – 4. 9. 2022
To jsem já 7. 9. – 31. 12. 2022
Jedovatá krása očima fotografa  
martina ertnera 17. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Sochař 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 7. 4. – 30. 10. 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

Žebrák
Muzeum v Žebráku
Hrajeme si od středověku 2. 7. – 2. 10. 2022

Žumberk
tvrz Žumberk
Nová stálá expozice: Historie tvrze Žumberka  
a okolí  od 1. 7. 2022



TECHNICKÉ PAMÁTKY 
ČESKÝCH ZEMÍ
Nový čtrnáctidílný cestopis o industriálních a technologických 
unikátech našich krajů. 
Provází herec Tomáš Hanák.

Každou středu večer na ČT2 a v iVysílání. 



Depozitář

Depozitář bude například  
sledovat testo 160 THE  
záznamník s integrovaným  
teplotním a vlhkostním 
senzorem nebo jej můžete 
doplnit do méně přístupných 
míst sondou na kabelu.

Expozice

Dílo mistra chce být nejen 
obdivováno, ale musí být 
sledovány všechny parametry 
klimatu včetně osvitu, aby jej 
mohli bez poškození obdivovat 
i naše děti. Doporučujeme 
testo 160THL s krytem,  
který kontrolu „zneviditelní“.

Přeprava

Přeprava do expozic jiných 
galerií je velmi choulostivou 
částí života mistrovského 
díla. Kontrola parametrů je 
nevyhnutelná. Do přepravního 
boxu je vhodné umístit  
testo 160TH.

Váš klid zajistí zcela zdarma zřízený cloudový účet,
který Vám poskytne informace o naměřených hodnotách 

a upozorní Vás na překročení limitů.

S monitorovacím systémem testo 160 máte všechny rozhodující parametry okolních podmínek 
zcela jednoduše pod kontrolou - je jedno, kde se právě nacházíte. Všechna data jsou 
dostupná včetně alarmových zpráv ve Vašem chytrém telefonu, tabletu nebo PC

Dílo mistra budete mít pod nepřetržitou kontrolou  
- v depozitáři, v expozici i při přepravě.
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