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Prvotní nezanedbatelné pozitivum digitalizace představovalo již
samo vnitřní prostředí laboratoře, kde daná úloha probíhala -
tzn. vysoce čisté s plně regulovatelnými parametry teploty
a vzdušné vlhkosti, a zadavatel mohl jasně specifikovat vhodné
podmínky pro práci s tímto originálním sbírkovým předmětem.
Nasazením vysoce přesných bezkontaktních skenovacích metod
ve spojení s přesným souřadnicovým měřicím strojem
a pokročilým softwarem, byla za cca 8 hodin vytvořena věrná
digitální kopie s přesností 0,025mm, tedy přibližně o 1/3
tloušťky lidského vlasu. Takto získaný datový soubor má
nespočet následných využití, od digitálního depozitáře, zapojení
do virtuálních prohlídek anebo, jako v tomto případě, 3D
vytištěné kopie pro otevřené výstavy s přímou interakcí
s návštěvníky.

Laboratoře RTI :
Laboratoř pro virtuální prototyping
Laboratoř kovové aditivní výroby
Metalografická laboratoř
Laboratoř experimentálního tváření
Mechanická zkušebna
Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti
Laboratoř strojírenských experimentálních metod
Laboratoř technologie obrábění
Laboratoř dílenské metrologie

Aditivní výroba

Virtuální realita

MUZEA PO 
PANDEMII
Brno / 9. až 10. listopadu 2022 

10. celorepublikové kolokvium

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., již tradičně připravuje na podzimní dny tematicky ucelenou 
konferenci. Ve dnech 9. až 10. listopadu 2022 se v prostorách Univerzitního kina Scala v Brně, ve spo-
lupráci s Komisí muzejních historiků AMG, Komisí pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG 
a Moravským zemským muzeem, uskuteční v pořadí 10. celorepublikové kolokvium na aktuální téma 
českého muzejnictví, tentokráte s názvem „Muzea po pandemii”. Konference se koná s finanční podporou 
Ministerstva kultury.

Partnery 10. celorepublikového kolokvia jsou AV MEDIA SYSTEMS, a. s., Promotion and Education, s. r. o., 
a Tasty Air, s. r. o.

KoloKVIUM jE rozDĚlENo Do PĚTI BloKů:
9. listopadu 2022
reflexe ztrát a nálezů
Plány a vize do budoucna
Nové technologie a virtuální prostor

10. listopadu 2022
Proměny (očekávání a potřeb) návštěvníků
Dokumentace a prezentace pandemie

www.cz-museums.cz

9. listopadu 2022 
Moravské zemské muzeum 
Dietrichsteinský palác, zelný trh 8

SPolEčENSKé SETKáNÍ účASTNÍKů

Přihlášeným účastníkům zašleme na přelomu října a listopadu podrob-
ný program s organizačními pokyny. Veškeré informace a materiály 
jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách http://www.
cz-museums.cz.
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Zasedání muzejníků v Praze

Motto „Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!“ pro-
vázelo 26. Generální konferenci ICOM, která se 

uskutečnila ve dnech 20.–28. srpna 2022. První kandida-
turu na organizování tohoto setkání podalo Českosloven-
sko v roce 1962.

Účastníci sdíleli myšlenky týkající se aktuálních otázek 
oboru, v čem spočívá síla muzeí, jak přispívají k rozvoji 
společnosti, jak mohou spoluutvářet udržitelný svět, jak 
využívat nových technologií. Zabývali se i směřováním 
ICOM jako světové organizace. Nejvýznamnějším výstu-
pem je nová definice muzea. Ta předchozí platila s drob-
nými úpravami od roku 1974. „Pražská“ definice završila 
snahu o formulaci textu, který by postihl význam muzeí 
v 21. století. 

Hlavními hosty byli: Margarita Reyes Suárez, ko-
lumbijská muzeoložka a antropoložka se specializací na 
obnovu místních tradic a práci s komunitami (panel „Účel: 
Muzea a občanská společnost“); Hilda Flavia Nakabuye, 
ugandská aktivistka za enviromentální práva, spoluzakla-
datelka Fridays for Future („Udržitelnost: Muzea a schop-
nost překonávat krize“); Seb Chan, přední odborník na 
uplatňování nových technologií v kultuře působící v Aus-
trálii („Komunikace: Muzea a nové technologie“); Lon-
nie G. Bunch III, 14. tajemník Smithsonian Institution; 
Hilary Carty OBE, výkonná ředitelka Clore Leadership, 
nejuznávanějšího poskytovatele v oblasti vzdělávání a roz-
voje dovedností při vedení lidí ve Velké Británii („Vize: 
Muzea a vedení“). Na hlavní přednášky navázaly panelové 
diskuze, kulaté stoly a odborné přednášky. Poprvé v dě-
jinách ICOM se konference konala v hybridním formá-
tu. Virtuální platforma umožnila plnohodnotný přístup 
i účastníkům, kteří do Prahy nemohli dorazit. Program 
obsahoval více než 600 položek, které jsou delegátům pří-
stupné v online podobě 3 měsíce. Součástí byl také muzej-
ní veletrh a možnost prezentovat se měly i naše muzejní 
instituce prostřednictvím off-site setkání, Muzejní noci, 
slavnostních večerů a 40 exkurzí v různých koutech ČR.

Akce se věnovala i dění na Ukrajině. Symbolicky, 
21. srpna 2022, proběhla diskuze, jejímž výsledkem bylo 
nastavení další pomoci. V rámci panelu „Ochrana kultur-
ního dědictví na Ukrajině“ byl představen Red List pro 
Ukrajinu. Seznamy kulturních statků ztracených ve váleč-
ných konfliktech vydává ICOM od roku 2000 a připravuje 
je ve spolupráci s Interpolem a UNESCO.

Dostáváme mnoho pozitivních ohlasů od kolegů z ce-
lého světa. V rámci ICOM Praha 2022 se nám podařilo 
propagovat česká muzea ve světovém měřítku, a stejně 
tak Prahu i naše regiony.

Gina RenotièRe
předsedkyně Českého Výbor ICoM

téma / 26. Generální konference iCoM
 4 Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!  
  / J. Střecha
 5 Síla muzeí / m. Lehmannová, F. Petlička, J. Stýblo
 6 Generální konference iCoM jako místo setkávání  
  / P. Jirásek
 7 Z pohledu člena UMaC a účastníka exkurze  
  do Brna / m. Galetová
 8 Výroční konference iatM / J. Střecha
 9 Vedení CiMUSet se přesouvá do Česka 
  / m. Gilbertová
 10 Generální konference na poštovní známce  
  / J. Střecha
 11 nová definice muzea  
  / B. B. Soares, L. Bonilla-merchav
 11 iCoM exkurze v Roztokách / K. eichlerová
 12 K situaci na Ukrajině / A. Komárková
 13 Setkání s mentory / A. Selucká, d. Perlík,  
  L. Jagošová, m. Prokůpek, e. Gartnerová, R. drury
 16 Udržitelné vize  
  / m. Benčová, v. Potůčková Jurášová

Rozhovor
 19 Helena Koenigsmarková / e. dittertová

Právní poradna aMG
 20 Průkaz průvodce / L. vašíček, m. Baliak
 22 Zápis z mimořádného zasedání Senátu aMG

Zprávy
 26 Festival plnoletý / v. Potůčková Jurášová
 26 Spolupráce knihoven v Jihomoravském kraji  
  / m. Kratochvílová

Z činnosti aMG
 27 etnografové jednali v Hodoníně  
  / P. Číhal, m. Chmelenský
 28 Výslunné svahy u Podmokel a déšť na Sušicku  
  / J. Juřička, J. Brabec
 29 tvorba a hodnocení výstav a expozic  
  / P. Chlebec

Pozvánka na výstavu
 30 Cesta kolem světa za 80 dní / e. dittertová
 31–41 Kalendárium výstav

téma příštího čísla 6 /2022:

Muzea po  
pandemii
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26. Generální  
konference ICOM

Muzea mají sílu měnit svět 
kolem nás!
Jiří Střecha
Český Výbor ICoM

téMA / 26. GenerÁLnÍ konFerenCe ICoM
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„Muzeum je stálá nezisková instituce ve službách společnosti, která odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, interpretuje 
a vystavuje hmotné i nehmotné dědictví. Muzea jsou otevřená veřejnosti, přístupná a inkluzivní. Podporují a rozvíjejí roz-
manitost a udržitelnost, fungují a komunikují eticky, profesionálně a za účasti různých komunit. Nabízejí rozličné podněty 
pro vzdělávání, potěšení, reflexi a sdílení vědomostí“.

Milé kolegyně, milí kolegové, 
dostává se vám do rukou spe-

ciální číslo Věstníku AMG věnované 
Generální konferenci ICOM v Praze. 
Předně chci poděkovat jménem Čes-
kého výboru ICOM vedení Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s., 
a redakci Věstníku AMG, že poskytli 
své periodikum k prezentaci průběhu 

a výsledků tohoto vrcholného setkání 
světového muzejnictví. 

Letošní, v pořadí 26. generální 
konference Mezinárodní rady muzeí 
byla výjimečná nejen pro nás místem 
konání, ale i pro většinu zahraničních 
účastníků, kteří se mohli znovu vidět 
osobně až po 3 letech celosvětových 
pandemických opatření. Potěšení 

z osobního setkání bylo znát již v pá-
tek 19. srpna 2022 na zasedání vý-
konné rady ICOM. Její členové byli 
zvoleni v japonském Kjótu v roce 
2019 a od té doby jednali pouze onli-
ne. Atmosféra radosti z opětovného 
shledání s kolegy, spolupracovníky 
a přáteli byla patrná po celou dobu 
a přinášela uspokojení i nám orga-
nizátorům. 

O odborné náplni konference, 
jejím programu i závěrech se dočte-
te v  jednotlivých článcích na násle-
dujících stránkách. Jistě nás všechny 
potěšila skutečnost, že právě v Praze 
byla přijata nová definice muzea. Na 
její přípravě se aktivně podíleli čeští, 
moravští i slezští muzejníci. 

Mottem setkání bylo heslo „The 
Power of Museums – Síla muzeí“. 
Tato pozitivní energie se projevila 
při diskuzích nad celospolečenský-
mi tématy, během osobních jednání 
a také na mimořádně hojně navštíve-
ném kulatém stolu, který se věnoval 
situaci kulturních institucí a památek 
na Ukrajině.
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Síla muzeí
Martina LehMannOvá / FiLiP PetLička / Jiří StýbLO
kAnCeLÁř ICoM prAhA 2022
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Velice nás těší množství milých 
ohlasů od účastníků. Proto bych rád 
na závěr poděkoval vám všem, kteří 
jste se podíleli na přípravě a realizaci 

konference i všech jejích doprovod-
ných aktivit. Jsem přesvědčen, že jsme 
muzejníkům z celého světa ukázali 
nezastupitelnou sílu našeho oboru.

Generální konference ICOM uspo-
řádaná ve dnech 20.−28. srpna 

2022 byla v mnohém pro celou Me-
zinárodní radu muzeí přelomová. Po-
prvé v historii nabídla svým delegá-
tům hybridní formát, možnost zapojit 
se prezenčně i online. Na ICOM Pra-
ha 2022 se setkalo 3 566 odborníků 
z muzeí, galerií a dalších kulturních 
odvětví ze 124 zemí světa. Z toho se 
jich 2 911 účastnilo přímo na místě 
a dalších 655 delegátů využilo mož-
nost přihlásit se virtuálně. Tato forma 
učinila zasedání inkluzivnější než kdy 
předtím, jelikož poskytla přístup ko-
legům i v těch končinách, ze kterých 
by se k nám jen těžko dostávali. Akce 
se zúčastnilo 634 muzejních profesi-
onálů z ČR, což je vůbec nejvyšší za-
stoupení českých muzejníků v historii!

Nejvýznamnějším výstupem je 
nová ICOM definice muzea. Ta před-
chozí platila s drobnými úpravami od 

roku 1974. Po velkém fiasku v Kjóto 
v roce 2019, kdy předložený text po 
ostré kritice nebyl odsouhlasen, defini-
ce z Prahy završila dlouholeté hledání 
znění, které by postihlo význam muzeí 
v 21. století. 

Každý z tematických panelů ge-
nerální konference zahájil hlavní 
řečník, a jsme velmi rádi, že se po-
dařilo získat opravdu hvězdy oboru 
ze všech částí světa. Do navazujících 
panelových diskuzí přijaly pozvání 
neméně významné kapacity, jaký-
mi jsou Sarah Kenderdine (přední 
světová odbornice na technologie 
v muzejnictví), Lāth Carlson (ředi-
tel dubajského Muzea budoucnosti), 
Nanet Beumer z managementu Rij-
skmuseum, Mordecai Ogada (keňský 
ekolog), Sebastian Soubirain (ředitel 
Jardin des Sciences, kulturního oddě-
lení Univerzity ve Štrasburku), Hang 
Nisay (ředitel Tuol Sleng Genocide 

Museum v Kambodži), Jasminko Ha-
lilovič (zakladatel a ředitel War Child-
hood Museum v Sarajevě), Kateryna 
Chuyeva, náměstkyně ukrajinského 
ministra kultury, či kolegové z ČR 
Ondřej Dostál a Marek Prokůpek.

Virtualizace kompletního progra-
mu konference je jedním z nejpozi-
tivnějších dopadů pandemie covid-19 
na rozvoj muzejnictví a výrazně se 
tak zefektivnily její výstupy (nabídka 
opětovného přehrání a seznámení se 
s obsahem přednášek, které nebylo 
z časových či jiných důvodů možné 
navštívit). Česká republika se úspěš-
nou realizací tohoto mezinárodního 
setkání výrazně zapsala do historie 
generálních konferencí Mezinárodní 
rady muzeí a nyní bude na pořadate-
lích ICOM Dubaj 2025, aby pokra-
čovali v nastoleném trendu a kvalitě.

Součástí ICOM Praha 2022 byl 
rovněž bohatý doprovodný program. 
Ve dnech 20. a 21. srpna 2022 byly 
pro účastníky nachystány tematické 
vycházky po Praze s profesionálními 
průvodci, abychom představili hosti-
telské město a jeho bohatství. Zájem-
ci si mohli vybírat z více než 10 té-
mat, od Pražského hradu po český 
kubismus, a to až ve 4 různých časech 
tak, aby případně stihli pokrýt vícero 
možností. Uvítací večer dne 22. srp-
na 2022 byl ve znamení pompézní 
akce ve spolupráci s NTM a NZM. 
Vzduchem létali členové Cirk la Pu-
tyka a Letenskými sady se proháněli 
hřebci z Kladrub. V úterý 23. srpna 
2022 se konala unikátní Muzejní noc, 
která poskytla exkluzivní zážitky ve 
12 zpřístupněných institucích. Středa 
24. srpna 2022 patřila velkolepému 
ceremoniálu předání vlajky v Národ-
ním muzeu a čtvrtek 25. srpna 2022 
byl věnován zasedáním jednotlivých 
výborů ICOM ve 32 členských insti-
tucích v Praze a jejím okolí. Od pátku 
26. srpna 2022 se konalo na 40 exkur-
zí, které delegáty zavedly do členských 
institucí ICOM po celé ČR. V dopro-
vodu profesionálních průvodců v ces-
tovním ruchu si prohlédli dominanty 
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jednotlivých regionů a sbírky muzeí 
a galerií, které se na exkurzní den 
pečlivě připravovaly. Čeští muzejníci 
navázali mnohá nová přátelství a čet-
né spolupráce.

Stovky kolegů ze zahraničí nám po 
návratu domů poslaly děkovné ohlasy, 
v nichž skvěle hodnotí obsahovou ná-
plň programu, organizaci, hybridní 
formát, konferenční platformu, muzea 

v Praze i v celé ČR, a především přá-
telskou atmosféru a množství mladých 
účastníků. Podařilo se nám vytvořit 
společně akci, která naše muzejnic-
tví nejenom zviditelnila na celém svě-
tě, ale představila také jeho skvělou 
úroveň a připravila nám všem skvělé 
podmínky pro upevňování této pozice 
a další rozvíjení mezinárodních vzta-
hů. Děkujeme všem za spolupráci!

Generální konference icOM 
jako místo setkávání
PaveL JiráSek
Český Výbor ICoM

Generální konference ICOM při-
náší nejen velká témata a nové 

výzvy pro muzejní svět, ale také přátel-
ská setkání a společné lidské příběhy, 
nejen ty pracovní. Zejména v mezi-
národních komisích vznikají zvláštní 
komunity profesí spojených muzej-
níků, kteří se po letech stávají často 
jednou velkou rodinou s vazbami do 
celého světa. Vedle pracovních zkuše-
ností se sdílejí i ty osobní. Díky soci-
álním sítím a rychlým komunikačním 

kanálům víte, komu se kdo narodil, 
kdo nás opustil a kdo přešel z jednoho 
muzea do jiného. Nic ale nenahra-
dí setkání z očí do očí, které probíhá 
při společenských akcích a v různých 
hospůdkách po oficiálním programu. 
Pražská konference měla sociální 
a kulturní program přímo opulentní. 
Jeho přípravou byla pověřena nově 
vzniklá Kancelář ICOM Praha 2022 
pro přípravu 26. Generální konfe-
rence ICOM. Na každý večer byla 

připravena nějaká zajímavá náplň, 
hostince vítaly účastníky přívětivými 
cenami, exkurzí bylo dost pro všechny, 
z nichž některé se ani nestačily uspo-
kojivě naplnit, a všude vládla přátel-
ská postcovidová atmosféra, zkalená 
jen stínem ruské agrese na Ukrajině. 

Mým úkolem byla mj. starost 
o Mezinárodní výbor pro bezpečnost 
muzeí ICMS, jehož členem jsem již 30 
let a po dvě období (2001–2007) jsem 
měl tu čest ho také řídit, a tematic-
ky zaměřené exkurze (do Valašského 
muzea v Rožnově pod Radhoštěm, vč. 
sympozia na téma „Ochrana sbírek 
muzeí v přírodě“; do Muzea města 
Brna, vč. semináře s názvem „Zroze-
ní velkoměsta a životní styl dlouhého 
století: Ikony v ohrožení“). Muzejní 
noc dne 23. srpna 2022 jsem strávil 
za předsednictvo ČV ICOM v GHMP. 
Atmosféru příprav i realizace dopro-
vodných aktivit jsem tedy zažil na 
vlastní kůži. A nejen já si myslím, že 
byly úžasné. Odměnou všem, kteří ge-
nerální konferenci připravovali, jsou 
desítky e-mailů a zpráv, které hodnotí 
pražské setkání jako nádherný záži-
tek. Nejvíc mi utkvěla slova Hanny 
Pennock z Nizozemí, která řídila se-
kretariát ICOM v letech 2012–2013. 
Po návratu z Rožnova mi řekla, že 
se jí líbila každá sekunda programu. 
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Z pohledu člena UMac 
a účastníka exkurze do brna
Martina GaLetOvá
Český Výbor ICoM

Česká republika zvládla svůj úkol vý-
borně. Ale teď zpátky k běžné práci, 
vč. vyúčtování celé akce, poskytnutých 

dotací, atd. Naše cesta je ještě dost 
dlouhá na to, abychom sladce spali 
na vavřínech.
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Mezinárodní výbor pro univer-
zitní sbírky a muzea (UMAC) 

realizoval společné jednání s ICME 
(Mezinárodní výbor pro etnografická 
muzea a sbírky), NATHIST (Meziná-
rodní výbor pro muzea a sbírky pří-
rodní historie) a ICR (Mezinárodní 
výbor regionálních muzeí). Během 
dvou konferenčních dnů zazněly pří-
spěvky na témata: inkluze, udržitelný 
rozvoj, kompetence a komunity. Byl 
zvolen nový předseda UMAC Stephen 
Sholten (The Hunterian, Glasgow 
University), který na off-site mítinku 
později řídil blok o etice vystavování 
lidských pozůstatků v univerzitních 
muzeích. 

Off-site mítink UMAC dne 25. sr- 
pna 2022 hostilo Hrdličkovo muzeum 
člověka. Konal se na Přírodovědec-
ké fakultě Univerzity Karlovy (sekce 

Chemie) a byl rozdělený do tří bloků. 
V prvním zástupci univerzitních mu-
zeí z České republiky představili svoje 
sbírky (Mendelovo muzeum Masary-
kovy univerzity, Muzeum normální 
a srovnávací anatomie Anatomického 
ústavu 1. lékařské kliniky Univerzity 

Karlovy, Hrdličkovo muzeum člověka 
a Herbářové sbírky). V druhé části se 
věnovali svými prezentacemi tématu 
„Síla muzeí“. Speciální debata byla 
orientovaná na problematiku „Zobra-
zování antropologických a lékařských 
sbírek na univerzitách“. V odpoled-
ním bloku navštívili účastníci Mu-
zeum normální a srovnávací anato-
mie, Stomatologické muzeum prof. 
Jana Jesenského, Hrdličkovo muzeum 
člověka, Chlupáčovo muzeum histo-
rie Země, Mineralogické muzeum, 
Mapovou sbírku, Herbářové kolekce 
a Botanickou zahradu s Geologickým 
parkem. Tyto instituce jsou často ne-
přístupné veřejnosti a vstup do nich 
je omezený i počtem osob. Kolego-
vé si tento muzejní okruh velmi po-
chvalovali, i když šlo o několik od sebe 
vzdálených objektů s přechodem tzv. 
albertovských schodů, jejichž zdolání 
je kvalifikováno jako sportovní výkon.

K setkání UMAC bylo vydáno 
mimořádné číslo časopisu Universi-
ty Museums and Collections Journal 
(2022, sv. 14, č. 2) s profilovým téma-
tem „Síla muzeí: Udržitelnost“. Obsa-
huje celkem 90 příspěvků od 162 při-
spěvatelů (ke stažení na webu http://
umac.icom.museum).

V  rámci Generální konference 
ICOM mi připadla také úloha přivítat 
účastníky exkurze pojmenované „Ná-
vrat ke kořenům: Pavilon Anthropos 
a Moravské zemské muzeum“. Do Brna 
se z Prahy dne 26. srpna cestovalo spe-
ciálním muzejním vlakem Národního 
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výroční konference iatM
Jiří Střecha
Český Výbor ICoM

Mezinárodní setkání muzejních 
pracovníků vyvrcholilo exkur-

zemi po ČR v pátek 26. srpna 2022. 
Někteří účastníci však zůstali v Praze 
na navazující 45. Výroční konferenci 
IATM (Mezinárodní asociace doprav-
ních a komunikačních muzeí), která 
sdružuje přes 100 institucí z celého 
světa. Za nás jsou jejími členy Poštov-
ní muzeum a NTM. Tyto dvě organi-
zace se také staly pořadateli setkání, 
které bylo zahájeno v neděli 28. srpna 
2022 a probíhalo do středy 31. srpna 
2022. Původně se mělo konat v Praze 
již před rokem, ale vzhledem k pande-
mické situaci bylo přeloženo a úmysl-
ně navázalo na generální konferenci, 
jelikož IATM má status přidružené 
organizace ICOM. Naposledy Praha 
hostila zasedání IATM v roce 1988 

a je milé, že toho letošního se zúčast-
nil i jeho pamětník Peter Ovenstone 
ze Skotska.

Výroční konference IATM jsou 
setkáním představitelů dopravních 
a komunikačních muzeí a jednotli-
vé členy často pojí osobní přátelství. 
Možná i proto byla atmosféra po tří-
leté pauze tak srdečná. Skvělá nálada 
se projevila již na zahajovacím večírku 
v Poštovním muzeu a zůstala zachová-
na po všechny zbývající dny. 

V pondělí 29. srpna 2022 účast-
níky hostilo NTM. Konferenci za-
hájil Sam Mullins, prezident IATM 
a ředitel Londýnského muzea veřej-
né dopravy. Úvodní příspěvek na dál-
ku přednesl Sam Longman, vedoucí 
oddělení udržitelnosti z  londýnské 
společnosti Transport for London. 

Ve svém pohledu „zvenčí“ se zabý-
val společenským postavením a úkoly 
muzejních institucí s apelem na je-
jich poslání společenské platformy 
spojující historii s budoucností. Mezi 
dalšími řečníky byl Thomas Barthelt 
ze Švýcarského dopravního muzea 
v Luzernu, který představil projekt 
Dům energie, muzeum zítřka. Jedná 
se o otevřenou laboratoř, kde výzkum 
probíhá před zraky a se zapojením ná-
vštěvníků. Bohužel osobně nedorazil 
Peter-Paul de Winter z Holandské-
ho železničního muzea. Jeho referát 
na téma „Udržitelný přístup k revizi 
sbírek“ se měl věnovat inventariza-
ci fondů v Utrechtu a udržitelnému 
rozšiřování kolekce železničních vo-
zidel, tedy problematice, která je ak-
tuální pro většinu dopravních muzeí 
na celém světě. Mezi jinými vystou-
pil i Peter Ovenstone s příspěvkem 
„Zpráva o budoucnosti fosilních pa-
liv“, spolupracovník mnoha britských 
i evropských organizací věnujících se 
záchraně a prezentaci živé železnič-
ní historie. Úkolem projektu je zvýšit 
povědomí klíčových veřejných orgánů 
o hospodářské a sociální hodnotě prů-
myslového a dopravního dědictví a zá-
sadním významu povolování a dodávek 
tradičních fosilních paliv pro provoz 
historických průmyslových areálů 
a dopravy. První den zakončila plav-
ba na parníku Vltava, který je zapsán 
na seznamu kulturních památek ČR. 
Hostitelem se stal generální ředitel 
České pošty Roman Knap. 

V úterý konference pokračovala 
exkurzí do Muzea MHD v pražské 
střešovické vozovně, kde se účastníků 
ujali tamní pracovníci pod vedením 
Petra Malíka. Prohlídka se věnova-
la mimořádné sbírce i představení 
technického zázemí pro údržbu pro-
vozuschopných exponátů. Po obědě 
jsme historickou tramvají přejeli do 
Strahovského kláštera, kde nás bra-
tr Gejza provedl slavnou knihovnou. 
Odpolední jednání zahrnovalo diskuzi 
o dalším směřování IATM a probíha-
lo v prostorách klášterního pivovaru. 

technického muzea. Pro kolegy jsme 
připravili komentovanou prohlídku 
expozice Pavilonu Anthropos a aktu-
ální výstavy „Nejstarší šperky a ozdoby 
těla“, jejíž součástí je i plastika Věs-
tonické Venuše. Ta byla také použita 
ve vizuálním stylu Generální konfe-
rence ICOM. Podle mého průzkumu 
se této exkurze zúčastnili především 

zástupci ICOFOM, kteří přijeli do 
Brna hledat stopy působení prof. Jana 
Jelínka, jednoho z bývalých preziden-
tů ICOM, muzeologa, antropologa 
a zakladatele Pavilonu Anthropos. Od-
poledne pak účastníci exkurze navští-
vili expozici etnografického oddělení 
Moravského zemského muzea v nově 
opraveném Paláci šlechtičen.
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vedení ciMUSet 
se přesouvá do česka
Marie GiLbertOvá
Český Výbor ICoM

Generální konference ICOM nám 
dala příležitost přivítat v České 

republice kolegy z celého světa a před-
stavit jim naši práci, sbírky i památ-
ky. Mé zapojení při přípravách souvi-
selo jak s členstvím v předsednictvu 
ČV ICOM, tak s členstvím ve vedení 
Mezinárodní komise pro technická 
muzea a sbírky CIMUSET. Pro tento 
výbor jsem měla na starosti odborný 
a doprovodný program, společenské 
setkání i exkurzi v TMB. 

Zasedání CIMUSET bylo zahá-
jeno sekcí s názvem „Science Capital: 
Zkoumání možností a výzev pro vědec-
ká muzea k podpoře rovnosti a spra-
vedlnosti“, která byla zaměřená na 
změnu role muzeí tak, aby se stala 
relevantní pro rozmanitější publikum 
a zejména pro menšiny s nedostateč-
nou pozorností v různých kontextech. 
Hlavní myšlenkou bylo, že je zapotřebí 
transformace, aby se vědecká muzea 
stala aktivními činiteli v současné spo-
lečnosti pro spravedlivější a sociálně 
udržitelný rozvoj.

Novým bodem bylo vyhlášení tzv. 
CIMUSET Award, což je cena pro 
úspěšné projekty muzeí a center vědy 
a techniky. Historicky prvním vítězem 
se stalo Centro Cultural de la Ciencia 
z Argentiny. Hodnotící komise popsa-
la jeho výstup slovy: „Ambiciózní pro-
jekt ‚Ocean‘ poskytuje inspiraci, jak 
by měla technická muzea v budoucnu 
rozvíjet své výstavy a programy. Uka-
zuje formáty a metody pro udržitelnou 
praxi na několika úrovních, které jsou 
jasně propojeny. Odhaluje potenciál 
toho, jak mohou být muzea relevantní 
pro občany prostřednictvím navazová-
ní vzdělávacích partnerství s různými 
typy institucí, a také ukazuje, jak mo-
hou přispět k vytváření udržitelnějšího 
světa.“

Součástí prvního i druhého kon-
ferenčního dne byl blok „Udržitelní 
občané a chytrá muzea“, který uspo-
řádal CIMUSET společně s CAMOC 
(Mezinárodní výbor pro městská mu-
zea). Příspěvky jsme vybírali z celkem 
300 přihlášených přednášejících. Toto 

jednání si dalo za cíl prozkoumat, jak 
mohou muzea a občané budovat udr-
žitelnější společnost. Jaký druh akti-
vistických a demokratických postupů 
mohou přijmout k podpoře sociální 
udržitelnosti? Jaká je role technolo-
gií při vytváření udržitelných měst 
budoucnosti? Díky propojení obou 
komisí vzniklo množství zajímavých 
prezentací, jež přinesly neobvyklý po-
hled na vědu a techniku, města a ur-
banismus. 

Pro CIMUSET jsem pracovala 
také na programu výročního zasedání, 
tzv. off-site mítinku, který se konal 
dne 25. srpna 2022 v NTM a jehož 
hlavní náplní se stalo téma „Síla mu-
zeí vědy a techniky“. Velké díky patří 
kolegům z NTM, kteří se podíleli na 
organizaci akce a především koordi-
naci zasedání dalších dvou komisí, 
AVICOM a ICOFOM. Setkání CI-
MUSET bylo zahájeno oslavou výročí 
založení výboru a také 50. výročí jeho 
reorganizace, jež proběhla na půdě 
Národního technického muzea v roce 
1972 z iniciativy tehdejšího ředitele 
Josefa Kuby. Tato jubilea připomenu-
li končící prezident CIMUEST Ech 
Cherki Dahmali a Bernard Blache, 
bývalý předseda a emeritní člen. Na je-
jich prezentace navázali zaměstnanci 
NTM a TMB v příspěvcích, které se 
věnovaly (společné) historii i součas-
nosti obou našich technických muzeí. 
Následovala přednáška kolegů z Ná-
rodního leteckého muzea v Soulu, 
jež bude hostit zasedání CIMUSET 
v příštím roce. 

Hlavním bodem setkání bylo však 
tzv. General Assembly, v rámci ně-
hož byla podána zpráva o aktivitách 
v uplynulém roce a proběhly volby do 
předsednictva CIMUSET. Je mi vel-
kou ctí, že jsem byla zvolena předsed-
kyní komise pro období 2022–2025. 
Prvním místopředsedou se stal Jacob 
Thorek Jensen z Dánska a II. místo-
předsedkyní Monique Horth z Kana-
dy. Dalšími členy jsou kolegové z Řec-
ka, Francie, Iránu, Číny a Maďarska. 
Doufám, že mohu díky této funkci do 

Důležitým závěrem bylo rozhodnu-
tí, aby IATM aktivně spolupracovala 
s CIMUSET, což se i díky personál-
nímu propojení jistě podaří. Ze Stra-
hova se jelo historickou tramvají do 
Stromovky, kde den skončil progra-
mem v restauraci „Vozovna“. 

Středa patřila výletu do podni-
kového muzea Českých drah, a. s., 
v Lužné u Rakovníka. Zde je třeba 
poděkovat NTM v čele s jeho ředite-
lem Karlem Ksandrem za vypravení 
zvláštního historického vlaku. Tře-
šinkou na pomyslném dortu bylo, že 

jej táhla dieselelektrická lokomotiva 
T 478.1010 ze sbírky muzea a v sou-
pravě byl řazen ještě jeden sbírkový 
předmět, salonní vůz pro potřeby ve-
dení státu, tzv. Husákův salón z roku 
1968. V Lužné nás mimo expozic pro-
vedli halou, kde jsou primárně opra-
vovány parní lokomotivy. 

Výroční konference IATM uká-
zala, jak důležitá jsou setkání s kole-
gy a výměna informací a zkušeností. 
Všichni účastníci vyjádřili naději, že 
se i nadále budeme moci potkávat 
osobně. 
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Generální konference na 
poštovní známce
Jiří Střecha
Český Výbor ICoM
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V rámci přípravy ICOM Praha 
2022 se nám jako pořadatelům 

dostalo mimořádné podpory od vlády 
ČR, jednotlivých ministerstev i dal-
ších orgánů státní a veřejné správy. 
Stranou nezůstalo ani Ministerstvo 
obchodu a průmyslu ČR a Česká poš-
ta, s. p. Za Poštovní muzeum jsme 
přišli s myšlenkou na vydání poštov-
ní známky. Ukázalo se, že k tématice 
ICOM nevyšla od roku 1946 žádná 
známka u nás ani jinde na světě.

Vzhledem ke krátkému času jsme 
podali návrh do Námětové komise 
MPO, která rozhoduje o motivech 
poštovních známek zhruba s dvou-
letým předstihem. Komise jednomy-
slně schválila námět a Česká pošta 
tak mohla začít s realizací. Po urči-
tých peripetiích byla výtvarná podoba 
známky a FDC (obálky prvního dne 
vydání) zadána Miroslavu Roubíčkovi 
ze Studia COLMO, které zpracovalo 
celou vizuální identitu konference. 

Návrh vychází z principu siluet vý-
znamných sbírkových předmětů. 
Maskota ICOM Praha 2022, kocou-
ra Líbu od Libuše Niklové, doplňu-
je silueta Věstonické Venuše a poš-
tovního rohu. Motivem FDC se stal 
Karlův most s věží jako připomínky, 

že se setkání konalo v Praze. Poštov-
ní auto s letadlem pak odkazují na 
mezinárodní přesah ICOM i pošty. 
Nominále ceniny je zastoupeno pís-
menem „E“, které odpovídá obyčejné 
zásilce do zahraničí do 50 g (evropské 
země). Známka byla vytištěna ofsetem 
(400 000 kusů) a FDC digitálním tis-
kem (2 600 kusů).

Dalším výstupem spolupráce mezi 
Českou poštou a pořadateli se stala 
funkční poštovní přepážka, tedy malý 
poštovní úřad zřízený přímo v Kon-
gresovém centru Praha. Tato služ-
ba umožnila účastníkům si známku, 
FDC a další „poštovní“ produkty za-
koupit na místě a zároveň odeslat zá-
silky z konference rodině, přátelům 
či kolegům. Poštovní úřad byl připra-
ven Poštovním muzeem v historickém 
duchu, vč. zakomponování některých 
sbírkových předmětů. Mimo vystave-
né poštovní schránky či štít na stěně to 
byly i oba masivní dřevěné stoly, u kte-
rých se úřadovalo. Funkční prezentace 
se tedy nemusí týkat jen automobilů 
či lokomotiv. 

Muzejní kolegové z celého svě-
ta služeb pošty hojně využívali. Na 
stánku bylo podáno několik stovek 
poštovních zásilek. Nejen na známku, 
ale právě i na celkové vyznění poštov-
ního úřadu jsme zaznamenali řadu 
pozitivních ohlasů, což nám udělalo 
velikou radost.

ČR přinést nové možnosti spolupráce, 
sdílení informací a zkušeností v rámci 
projektů pro muzea vědy a techniky. 

Příjemným završením celého týd-
ne byla exkurze s mottem „Technické 
zázraky v pohybu“, která se uskuteč-
nila dne 25. srpna 2022 v Technic-
kém muzeu v Brně. Její obsah jsem 
měla možnost připravit ve spolupráci 
s mými milými kolegy z muzea a za 
veškerou práci na programu jim patří 
velký dík. Účastníci byli do TMB do-
praveni jedním z našich historických 
autobusů. Poté proběhla komento-
vaná prohlídka expozic následovaná 
přehlídkou dobových oděvů Salonu 

první republiky, prezentací historic-
kých automobilů a vojenské techniky 
ze sbírek Technického muzea v Brně 
a zakončená návštěvou aktuálních vý-
stav za účasti jejich autorů. 

Program, který byl pro zástup-
ce muzeí vědy a techniky uspořádán, 
můžeme považovat za úspěšný. Vel-
ké množství zajímavých přednášek, 
výměna zkušeností z muzejní praxe 
z celého světa, zvolení nového vedení 
CIMUSET a oslava toho předchozího 
a v neposlední řadě exkurze a prak-
tická ukázka naší práce, to vše jsou 
momenty, které v nás budou doznívat 
ještě dlouho. 
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nová definice muzea

Hlavním bodem 26. Generální 
konference ICOM bylo odsou-

hlasení nové muzejní definice. Pří-
pravu jejího aktualizovaného znění 
měli na starosti Bruno Brulon So-
ares z Universidade Federal de Rio 
de Janeiro a Lauran Bonilla-Merchav 
z Museo de Arte Costarricense, kteří 
stanuli v čele Stálé komise ICOM pro 
novou definici.

Z jakého důvodu byla definice upravena?
V roce 2015 se ICOM začal zamýš-
let nad její revizí. Po milánské kon-
ferenci v roce 2016 rozhodlo nově 
zvolené předsednictvo o vytvoření 
Stálého výboru pro definici muzeí, 
vyhlídky a možnosti (MDPP – Mu-
seum Definition, Prospects and Po-
tentials). Výzkum a práce, jež byly do 
tohoto procesu vloženy, vedly v roce 
2019 k polemickému návrhu, který 
ale v Kjótu nebyl odhlasován. Výbory 
ICOM daly jasně najevo, že chtějí být 
do přípravy zapojeny a k vůli tomu 
byla na konci roku 2020 vytvořena 
nová metodika.

Jak se lišily podklady z různých částí 
světa?
V jednotlivých regionech byly důleži-
té odlišné pojmy. Proces, kterým se 
k nové definici dospělo a který mohl 
být přijat mezinárodně, byl velmi 
složitý. Přesto máme údaje, jež nám 
ukázaly zajímavá fakta: V odpovědích 
mezi respondenty z Evropy, Asie, 
Tichomoří a z arabských států byla 
nejčastěji zmiňovaná „neziskovost“. 
Nejfrekventovanějším evropským ter-
mínem bylo slovo „stálý“. Obecně však 
byly pojmy, které se v definici objevují, 
vysoce uznávány na celém světě.

Budou i nadále hlavní podstatou muzeí 
sbírky?
Na to nelze jednoduše odpovědět. Sa-
mozřejmě sběratelství je pro muzea 
zásadní a práce se sbírkovými fondy je 

nezbytná. Z čeho se ale sbírky budou 
skládat a jak budou v budoucnu začle-
něny do muzejní práce, je neznámé.

Měly by se z muzejních institucí stávat 
komunitní centra?
To si musí každé muzeum stanovit 
samo. Nová definice to nepředepisuje. 
Je na institucích, jak se rozhodnou 

podporovat rozmanitost a udržitel-
nost, nebo jak budou fungovat za účas-
ti komunit.

Proč bylo třeba v návrhu reflektovat 
slova jako inkluze, udržitelnost, etika, 
profesionalita, atd.?
Jedná se o pojmy, které muzejní pro-
fesionálové na celém světě vybrali bě-
hem několika kol konzultací. Nová 
definice spojuje dohromady návrhy, 
jež většina uznala za důležité.

icOM exkurze v roztokách
kateřina eichLerOvá
středoČeské MuzeuM V roztokÁCh u prAhy

Exkurze do Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy byla pláno-

vána organizátory Generální konfe-
rence ICOM dlouho dopředu, a proto 
neobsahovala pozvání do dokončované 
interaktivní archeologické expozice 
Archevita, která se pro její účastníky 
stala velkým překvapením. 

Dne 26. srpna 2022 přijela sku-
pina členů ICOM s pozitivně naladě-
ným průvodcem Ianem Nascimento. 
Přivítání proběhlo pod vedením ře-
ditelky muzea Zity Suchánkové na 
nádvoří zámku. Následovaly prohlídky 
dvou zde situovaných expozic Vrchnos-
tenská správa panství aneb Jak bydlel 
a úřadoval pan správce a Život v Le-
tovisku aneb Jak se jezdilo do Roztok 

na letní byt, kterými provedly muzejní 
edukátorky Tereza Kopecká a Tereza  
Šimková. Někteří účastníci projevili 
zájem i o návštěvu Ateliéru malířky 
Zdenky Braunerové. Poté si všichni 
nově otevřenou expozici Archevita 
prohlédli s odborným výkladem ar-
cheologů – autorky Jany Klementové 
a Davida Daněčka. 

Na závěr jsme pro hosty připravili 
oběd v příjemném prostředí parku. 
Občerstvení všichni chválili a každý 
byl se svým výběrem evidentně spo-
kojen. Nadšené ohlasy účastníků nás 
velice potěšily a doufáme, že tato 
zkušenost pomůže v rozšíření pově-
domí o naší instituci i mimo Českou 
republiku.
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k situaci na Ukrajině
anna kOMárkOvá
sekretArIÁt AMG

V rámci programu 26. Generál-
ní konference ICOM proběhla 

v neděli 21. srpna 2022 panelová dis-
kuze s názvem „Ochrana kulturního 
dědictví na Ukrajině“. Samotnému 
představení dosud realizované po-
moci předcházela důležitá informace 
týkající se tzv. Červených seznamů 
ohroženého kulturního dědictví, které 
ICOM sestavuje od roku 2000 a které 
mají napomáhat lepší ochraně před 
nezákonným obchodem. Jeden takový 
Red List vzniká i pro Ukrajinu, kde 
však k rabování a nelegálnímu vývozu 
sbírkových předmětů dochází již od 
začátku ruské invaze. Dle vyjádření 
zástupců ukrajinských organizací se 
těchto aktivit bohužel dopouštějí i ruš-
tí muzejníci a označují je termínem 
„expedice“. Pořádány jsou také výsta-
vy s propagandistickým podtextem 
namířené proti Ukrajině, jejímu lidu, 
kultuře a historii. 

Nejdříve vystoupily s příspěvkem 
za ICOM Ukrajina Anastasiia Che-
rednychenko a Kateryna Chuyeva. Do 
dnešních dnů bylo zničeno 34 ukrajin-
ských muzeí. Přemístěny do bezpečí 
byly desítky tisíc předmětů, přičemž 
95 muzejních institucí se nyní nachá-
zí na okupovaných územích. Klíčová 
je mezinárodní spolupráce a aktivní 
zapojení místního obyvatelstva. Mi-
nisterstvo kultury Ukrajiny řeší spolu 
s pracovníky muzeí zejména evakuaci 
sbírek, jejich digitalizaci a dokumen-
taci. Aktualizovány byly krizové plány 
a nově nastaveny i procesy bezpečnost-
ního managementu. Vznikl registr po-
škozených, zničených či ukradených 
artefaktů a sestavován je též seznam 
válečných zločinů. ICOM Rusko nijak 
neodsoudil ničení ukrajinského kul-
turního dědictví, a proto představitelé 
ICOM Ukrajina vyzvali k pozastavení 

členství ruského výboru v Mezinárod-
ní radě muzeí. Za iniciativu HERI, 
která monitoruje situaci a zajišťuje 
distribuci potřebného materiálu na 
konkrétní místa na Ukrajině, prezen-
toval podrobnou zprávu Vasyl Rozhko 
(více o aktivitách ve Věstníku AMG 
č. 4/2022). Zazněla také informace, 
že Stálá komise ICOM pro muzejní 
etiku připravuje v reakci na aktuální 
dění dokument vyzývající k dodržová-
ní Etického kodexu ICOM v dobách 
válečného konfliktu. 

Příklady podpory ukrajinských 
kulturních institucí i jejich zaměst-
nanců představili postupně zástup-
ci ICOM výborů z České republiky 
(Gina Renotière), Francie (Anna-
-Claude Morice), Rakouska (Elke 
Kellner), Polska (Piotr Rypson), Ně-
mecka (Klaus Staubermann) a Švý-
carska (Helen Bieri Thomson). 

Jedná se hlavně o transporty oba-
lového a konzervačního materiálu, on-
line semináře a diskusní fóra zpro-
středkovávající potřebné zkušenosti 
a znalosti, různé projekty a granty 
podporující muzejníky na Ukraji-
ně nebo ty, kteří před válkou museli 
uprchnout do jiných evropských států.

Následující otázky jsme položili 
Oksaně Barshynové, zástupkyni ředi-
tele Národního muzea umění Ukra-
jiny:

Jaká je aktuální situace na Ukrajině 
a konkrétně i ve Vaší instituci?
Muzea se znovu otevírají veřejnosti na 
místech, kde neprobíhají žádné vojen-
ské operace. Zpravidla nejsou prezen-
továny vlastí sbírky, ale spíše se pořá-
dají výstavy, a to nejčastěji současného 
umění. Na okupovaných územích jsou 
fondy drancovány (např. v Mariupolu 
a v Melitopolu) a životy muzejníků 

bezprostředně ohroženy. V lepším 
případě jsou instituce pouze uzavřené 
(např. v Chersonu). NAMU (National 
Art Museum of Ukraine) zůstane až 
do konce války nepřístupné. Naši za-
městnanci jsou na různých místech – 
někdo je v zahraničí, někdo v jiných 
městech Ukrajiny, část personálu je ale 
přímo v budově a podporuje její kaž-
dodenní život. Jsme v neustálém kon-
taktu přes chat a e-maily. Pokračujeme 
v obvyklém způsobu naší práce, jako 
je např. diskuze o budoucí stálé expo-
zici. Hlavní aktivity muzea probíhají 
ve virtuálním prostředí a máme hned 
několik online projektů. Dokončujeme 
také úkoly zahájené v loňském roce.

Máte přehled, kolik památek (muzeí) 
již bylo zničeno? 
Máme organizaci HERI (Heritage 
Emergency Response Initiative), která 
neustále monitoruje situaci, registru-
je válečné zločiny proti ukrajinskému 
kulturnímu dědictví a v případě po-
třeby aktivně pomáhá nejen muzeím. 
Ke dni 10. srpna 2022 hlásilo Minis-
terstvo kultury Ukrajiny celkem 468 
ověřených případů poškození nebo 
zničení kulturních památek. 

Podařilo se dostat do bezpečí co možná 
nejvíce sbírkových předmětů? Došlo 
k jejich stěhování již před nebo až bez-
prostředně po vypuknutí války? Co bylo 
v této souvislosti nejtěžší?
Pokud jde o NAMU, evakuace sbírky 
proběhla po zahájení invaze. Podařilo 
se nám uschovat vše, co má tu nejvyšší 
hodnotu. Nejtěžší bylo vyhodnotit rizi-
ka pro případ, že zůstaneme v Kyjevě, 
ale i pro situaci, kdybychom museli 
předměty odvézt pryč. Vše ostatní bylo 
rozhodnuto a vyřešeno velice rychle.

Jaká pomoc je pro Vás aktuálně nejvíce 
potřebná?
Možná by pomohly digitální databá-
ze. Naše muzeum začalo vyvíjet nové 
webové stránky ještě před začátkem 
války a nyní bychom se k tomu rádi 
vrátili.
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V rámci ICOM Praha 2022 se usku-
tečnila tzv. mentoring sekce zamě-
řená na konzervování a ochranu 
kulturního dědictví. Pořádaná byla 
pod hlavičkou ICOM-CC a vedli ji 
Stephanie de Roemer, konzervátor-
ka sochařských děl a  instalovaného 
umění z Muzea v Glasgow a zároveň 
styčná koordinátorka výboru ICOM-
-CC, společně s Dušanem Perlíkem, 
vedoucím oddělení ochrany sbírek 
Národní galerie v Praze a  místo-
předsedou Komise konzervátorů-
-restaurátorů AMG, a Alenou Se-
luckou, náměstkyní pro Metodické 
centrum konzervace Technického 
muzea v Brně. Přihlášeno bylo 9 pří-
jemců grantů z  programu nadace 
Getty, většinou začínajících konzer-
vátorů nebo muzeologů z Latinské 
Ameriky, Afriky, Evropy i Asie. Účast 

však byla mnohem větší a k diskuzi 
se připojili např. i studenti českých 
restaurátorských škol. Po úvodním 
představení specializace a zkušeností 
přednášejících, vč. principu organiza-
ce ICOM-CC a možnosti podávání 
přihlášek ke členství, se rozběhla živá 
debata. Předmětem zájmu byla obec-
ná témata: Jak se etablovat v oboru, 
Nové strategie v konzervování, Jak 
komunikovat s partnery a prosazovat 
správné argumentace během konzer-
vátorských zásahů a samozřejmě Jak 
získávat zdroje financování pro různé 
projekty. V této souvislosti byl zdů-
razněn význam profesních sdružení, 
jako jsou pracovní skupiny ICOM-
-CC, a také mezinárodních aktivit 
např. je Evropský týden konzervování-
-restaurování, umožňující prezentaci 
konzervátorské činnosti a zvyšování 

Vzdělávání a zprostředkování

LUcie JaGOšOvá
ÚAM FF MAsArykoVy unIVerzIty

Mentoring sessions byly primárně 
připravovány pro uzavřené skupiny 
cca 6–10 mladých muzejníků z celého 
světa, jejichž účast na 26. Generální 
konferenci ICOM byla podpořena 
Getty Foundation. O paralelní 90mi-
nutové workshopy u kulatých stolů 
projevili ale přímo na místě i další 
účastníci. Ti se živelně připojovali až 

Setkání s mentory

Muzejníci z celého světa měli 
v programu 26. Generální kon-

ference ICOM příležitost zúčastnit 

Konzervace a uchovávání

aLena SeLUcká / DUšan PerLík
teChnICké MuzeuM V brně / nÁrodnÍ GALerIe V prAze

se pěti tematických konzultací, které 
vedli vždy dva přední odborníci v da-
ných oblastech.  Jednalo se o setkání 

prestiže profese. Probírán byl rovněž 
systém finančního zajištění ochrany 
kulturního dědictví v ČR, vč. důležité 
podpory výzkumu a vývoje. Další otáz-
ky se týkaly udržitelných konzervátor-
ských postupů a materiálů s ohledem 
na životní prostředí a ekonomickou 
dostupnost. Toto téma rezonovalo 
i na dalších konzervátorských sekcích 
během celého programu konference. 
Diskutován byl profesní konflikt mezi 
udržitelností a zachováním původních 
historických materiálů a  technik, 
u kterých nelze mnohdy plně zajistit 
použití recyklovatelných nebo neto-
xických látek. Sdíleny byly i praktic-
ké zkušenosti s ochranou exponátů 
a hledáním rovnováhy mezi přísně 
nastavenými mikroklimatickými pa-
rametry prostředí a posláním muzeí 
prezentovat díla v co nejdostupněj-
ším rozsahu. Setkání bylo oboustran-
ně prospěšné a inspirující. Zároveň 
přispělo k ujasnění směrů a hodnot 
oboru konzervování-restaurování kul-
turního dědictví, které jsou sdíleny 
napříč kontinenty.

do zaplnění posledních míst v sále, 
což lze chápat jako jednoznačné po-
tvrzení potřeby debatovat odborná 
témata také prostřednictvím tohoto 
formátu.

S kolegyní Wencke Maderbacher 
z Dánska jsme se jako mentorky sek-
ce „Vzdělávání a zprostředkování“ 
setkaly s přibližně 25 profesionály, 

týkající se konzervace, edukace, ma-
nagementu, marketingu a sbírkotvor-
né činnosti.

studenty a dalšími zájemci o muzejní 
pedagogiku (z USA, Kanady, Bra-
zílie, Ekvádoru, Keni, Bangladéše, 
Izraele, Ukrajiny, Chorvatska, Itálie, 
Německa, Velké Británie a České re-
publiky). Zaměřili jsme se na sdílení 
myšlenek ve dvou klíčových oblastech. 
Pohled muzejního pedagoga směrem 
k jeho adresátům rámovaly impulsy 
k programům pro publikum (např. 
specifika spolupráce muzeí se škola-
mi) a reflexe „zákulisí“ oboru směřo-
vala k vazbám pověřeného pracovníka 
na další profese v muzeu (např. zapo-
jení muzejních pedagogů při přípravě 
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Společně s Matthiasem Henkelem 
z Berlína jsem měla možnost vést se-
tkání zaměřené na strategickou ko-
munikaci a marketing s přesahem 
do práce s publikem v muzeích, ale 
i v dalších kulturních institucích. Dis-
kutovali jsme témata, jež kopírují ten-
dence mezinárodní muzeologie. Řešili 
jsme důležitost zapojení zaměstnanců 
do rozhodování i dorozumívání se bez 
rozdílu vzdělání. Důraz byl kladen 
na rozhodovací procesy a autentici-
tu, která je možným výsledkem dobré 
interní komunikace. Řešili jsme me-
zioborovou spolupráci a její vliv na 
rozvoj publika a zvýšení návštěvnic-
kého zážitku. Jakým způsobem toho 
využívají muzea, co zůstalo z doby 
pandemie, ale i jak se daná problema-
tika vyvíjí v online prostředí. Probírali 

Komunikace a marketing

eva GartnerOvá
unIVerzItA toMÁše bAtI Ve zLÍně

výstav) a k oblasti vzdělávání a pro-
fesního rozvoje. Cenná výměna zkuše-
ností s podobnými problémy, vníma-
nými z různých perspektiv, rozkryla 

rozdílná specifika prostředí i okolnos-
ti, v nichž se výkon práce muzejního 
pedagoga po celém světě uskutečňuje. 
Na základě zájmu účastníků byly na 

závěr setkání iniciovány kroky, které 
nám umožní zůstat v kontaktu a po-
silovat mezinárodní síťování i touto 
cestou.

jsme rozličné komunikační kanály ve 
vztahu k různým generacím (Z, boo-
mers, mileniálové, alfy). Jak by měly 
být reflektovány, co se na současném 
marketingovém muzejním poli děje, 
jaké jsou příklady dobré praxe a jak 

na to celé reaguje branding jednotli-
vých muzeí či významných kulturních 
institucí. V neposlední řadě jsme se 
dostali k roli muzea v souvztažnos-
ti na novou definici. Mentoringu se 
zúčastnilo na 30 profesionálů (např. 
z Burkiny Faso, Taiwanu, Indie, Ka-
nady, Nizozemska, Německa a ČR). 
Díky diskuzi a brainstormingu mohlo 
dojít ke komparaci a následné inspi-
raci nejen na poli muzejní komunika-
ce a marketingových přístupů.

Vedení lidí a muzejní management

Marek PrOkůPek
kedGe Arts sChooL

„Leadership“ v muzeích bylo jedním 
z témat 26. Generální konference 
ICOM a jeho zahrnutí do hlavního 
programu i mentoring sessions ukazu-
je na jeho důležitost. Rychle se měnící 
podmínky pro muzejní profesionály 
po celém světě podtrhly význam kva-
litního a efektivního řízení instituce. 
Ředitelé muzeí již řadu let čelí snižu-
jícímu se veřejnému financování i po-
litickému tlaku na kvantitativní uka-
zatele výkonnosti. Pandemická situace 

tyto problémy zdůraznila a odhalila 
řadu systémových chyb a nedostatků. 
Vzdělávání v této oblasti se ukazuje 
jako zásadní pro budoucí fungování 
muzeí.

Také sekce „Leadership a muzej-
ní management“ měla dva mentory. 
John Barnes, ředitel Historical Royal 
Palaces ve Velké Británii, prezento-
val své dlouholeté zkušenosti s říze-
ním organizace, která nespoléhá na 
finanční podporu z veřejných zdrojů. 

Současně otevřel diskuzi nad tím, jak 
zavádět změny a jak k nim motivovat 
různé zainteresované skupiny jako 
jsou zaměstnanci, zřizovatelé a dárci. 
Marek Prokůpek, výzkumník a učitel 
v oblasti managementu a financování 
umění, zdůraznil nutnost pro muzejní 
leadery být více podnikaví. Tato po-
třeba vychází především z důsledků 
snižujícího se veřejného financování 
a zvyšující se konkurence v oblasti 
fundraisingu. Během workshopu byla 
řešena zajímavá otázka, jaké aktivity 
jsou vhodné k vytvoření dodatečné fi-
nanční hodnoty, aby se jednalo o akce 
s pozitivním společenským, kulturním 
a vzdělávacím dopadem, jež jsou zá-
roveň v souladu s posláním muzea.
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Kurátorství a sbírky

richarD DrUry
GALerIe středoČeského krAje

Jedna z pěti mentorských dílen se pod 
vedením COMCOL (Mezinárodní 
komise pro sbírky) věnovala klíčo-
vému tématu kurátorství a sbírkot-
vorné činnosti. Sekci vedli Danielle 
Kuijten, pověřená řízením Imagine 
IC v Amsterodamu (předsedkyně vý-
boru COMCOL), Leen Beyers, ve-
doucí kurátorka Musea aan de Stro-
om v Antverpách (pokladní a členka 
výboru), a Richard Drury, vedoucí 
kurátor Galerie Středočeského kra-
je. Obsáhnout tak komplexní téma 
během 90 minut, a to za hojné účasti 
převážně mladých muzejníků nebylo 

reálně možné. Mentoři proto zvolili 
metodu řízené panelové diskuze, v je-
jímž rámci měl každý, kdo chtěl klást 
otázky či sdílet zkušenosti, možnost 
využít „znalostní zásobárnu“ toho-
to komorního fóra. Projednávala se 
řada témat spojených s problemati-
kou kurátorské strategie v nelehkém 
kontextu dnešního světa (např.: Jak 
účinněji zapojit návštěvníky do vzni-
kajícího programu?; Jak představit 
sbírkový fond tak, aby byl pro součas-
nou společnost relevantní a přínos-
ný?). Ukázalo se, že klíč k úspěšnému 
prosazování potenciálu sbírek spočívá 

zejména v partnerském dialogu s ko-
munitou. Kolegyně z Ugandy vylíčila, 
jak dosud „osiřelé“ předměty v tamější 
muzejní sbírce získaly zpět svůj vý-
znam jako plnohodnotný projev kul-
turní (tradiční, tedy i postkoloniální) 
identity, když kurátoři zapojili místní 
kmenové starší do jejich zpracování 
a programového uplatňování. 

Je slibným signálem do budouc-
nosti, že napříč širokým národnost-
ním spektrem (mj. Brazílie, Česká 
republika, Gruzie, Chille, Indonésie, 
Izrael, Mongolsko, Severní Makedo-
nie, Turecko, Uganda, Spojené státy 
americké) probíhala diskuze ve vstříc-
ném duchu sdílených starostí i radostí. 
Podobných smysluplně cílených setká-
ní není nikdy dost a vděčíme ICOM, 
že se tato pluralitní platforma mohla 
uskutečnit!

na 26. Generální konferenci ICoM byla pro období 2022 až 2025 zvolena 
novou prezidentkou Mezinárodní rady muzeí

Emma Nardi

Vystudovala umění a francouzskou literaturu na univerzita La sapienza 
v římě. působila v mnoha evropských muzejních institucích, především 
v Itálii a ve Francii. po založení Centra pro muzejní vzdělávání na universitá 
degli studi roma tre se stala členkou CeCA. Mezinárodnímu výboru pro 
vzdělání a kulturní činnosti také mezi lety 2007–2013 předsedala. během 
svého působení v CeCA se intenzivně věnovala propojování muzeí a dalších 
kulturních institucí v Latinské Americe a v Africe.

V čele ICoM chce přispět k dalšímu prohloubení mezinárodní komunikace 
a dialogu v oblasti muzejnictví a muzejní praxe.

nová prezidentka Mezinárodní rady muzeí
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Udržitelné vize
MOnika benčOvá / venDULa POtůčkOvá JUrášOvá
sekretArIÁt AMG

Konec léta byl ve znamení setkání 
pracovníků muzeí z celého světa, 

kteří se sešli v našem hlavním městě 
Praze. Počtem účastníků to byla akce 
velkolepá, skoro čtyři tisíce muzejníků 
navazovaly kontakty v Kongresovém 
centru na Vyšehradě. Hlavní před-
nášková část se uskutečnila ve dnech 
22.–24. srpna 2022 a vzduchem se 
nesla slova jako udržitelnost, smysl, 
vize, nové technologie, neutralita, kli-
matické změny či muzea během (po) 
pandemie(i). Vyslechnout bylo možné 
příspěvky ve 4 hlavních blocích. 

První zkušenost na téma „Účel: 
Muzea a občanská společnost“ o pra-
xi v latinskoamerických zemích 
představila Margarita Reyes Suárez 
z Kolumbijského institutu antropo-
logie a historie. Hovořila o metodách 
zkoumajících proměny a možnosti 
společnosti a jejího zapojení do mu-
zejní činnosti. Zmínila, že muzea by 
měla vybízet k zamyšlení a uchovávat 
kolektivní povědomí, měla by se sna-
žit otevírat cesty regionálním uniká-
tům. Na několika výstavách následně 

představila, jak v Kolumbii pracují 
s komunitami. 

V navazujícím diskusním panelu 
byla vznesena otázka, zda jsou muzea 
neutrálním prostorem či by se měla 
více angažovat. Tato teze se pak obje-
vovala i v dalších příspěvcích v rámci 
celé konference. Rozdělení institu-
cí na neutrální, tedy nemající žádné 
předsudky, či stranická, propagující 
určitou myšlenku, zaznělo v příspěv-
ku Barbary Kirshenblatt-Gimblett, 
emeritní profesorky New York Uni-
versity. Na příkladu USA vyzdvihla 
důležitost muzeí v dnešní době roz-
poruplných názorů, kdy fungují jako 
mosty směrem k veřejnosti a jsou mís-
ty neformálního učení a uspokojení 
zvědavosti, zároveň pomáhající řešit 
otázky minulosti. Jako příklad bylo 
uvedeno The Legacy Museum v Ala-
bamě, jež se věnuje tématům raso-
vé spravedlnosti, otroctví, vězeňské 
služby a historii zdejších komunit. 
Další tři vstupy vyvolaly vlnu emocí, 
o které se zasloužili náměstkyně mi-
nistra kultury a informací Ukrajiny 

Kateryna Chuyeva, zakladatel The 
War Childhood Museum Jasminko 
Halilovic a ředitel Muzea genocidy 
Tuol Slend v Kambodži Hang Nisay. 
Kataryna Chuyeva informovala o ak-
tuální situaci týkající se ochrany kul-
turního dědictví na Ukrajině v důsled-
ku ruské agrese. Jasminko Halilovic 
představil své muzeum, jež bylo v roce 
2017 otevřeno v Sarajevu (podrobný 
článek viz Věstník AMG č. 4/2022). 
Hang Nisay připomněl řádění Ru-
dých Khmérů, kteří za dobu svého 
vládnutí povraždili více než 3 miliony 
Kambodžanů. Budova muzea slouži-
la v letech 1975–1979 jako detenční 
centrum a věznice. Umístění muzejní 
instituce do tohoto objektu přineslo 
mnoho komplikací. Organizace mu-
sela výrazně zapracovat na svém PR, 
aby si získala své návštěvníky. Jedním 
z důležitých úkolů památníku je zmír-
nění traumatu a zapojení přeživších 
i jejich příbuzných do aktivit orga-
nizace. Závěrem zaznělo, že muzea 
by měla být hlavně pravdivá, měla by 
být autoritou, ale nechovat se autori-
tativně, důležité je kritické myšlení 
a zásadní pak důvěra.

Na konferenci byl řešen také 
vztah LGBTQ+ komunit a součas-
ných muzeí. Prostor tomuto tématu 
byl věnován na přednášce uskutečně-
né na počest Stephena E. Weila, práv-
ního experta a emeritního odborníka 
Smithsonian Institute ve Washingto-
nu. Ben Garcia, výkonný ředitel Ame-
rického LGBTQ+ muzea, pohovořil 
o vzniku instituce a jejích aktivitách. 
Tento typ organizací má bojovat za 
rovnost napříč společností. V USA 
je tato problematika zásadní, neboť 
přes 11 mil. Američanů pod 25 let 
se identifikuje jako LGBTQ+. Craig 
Middleton, vedoucí kurátor Austral-
ského národního muzea, nastínil for-
mu spolupráce s různými skupinami 
a vysvětlil odlišné vnímání sbírkového 
předmětu, např. brýlí či figurky poní-
ka, které mohou z pohledu LGBTQ+ 
vypovídat odlišné příběhy. Následo-
vala rozsáhlá diskuze a závěrem byla 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Č
v

 IC
o

m



Věstník AMG 5 /2022 17 

téMA / 26. GenerÁLnÍ konFerenCe ICoM

jako nejdůležitější vyzdvihnuta komu-
nikace s komunitami a společností 
obecně. 

V rámci jednoho z odpoledních 
bloků byly Výborem pro přezkum stra-
tegických alokací (SAREC) předsta-
veny tzv. Solidární projekty. Tyto po-
činy, které reflektovaly nové postavení 
a úkoly muzeí v době pandemie, zís-
kaly v roce 2021 finanční podporu od 
Iniciativy solidarity ICOM. Zabývaly 
se např. etikou sbírkotvorné činnosti 
v nestandardní, pohnuté době, sna-
žily se spojit odborníky do dialogu, 
organizovaly se různé webináře a další 
online platformy pro sdílení zkušenos-
tí. Velmi se diskutovalo téma vzdále-
ného zpřístupňování, VR prezentací 
a interaktivního zprostředkování sbí-
rek paměťových institucí, a to nejen 
v době jejich uzavření. Kromě těch, 
jež nabízely novou metodiku, vznikaly 
i úzce zaměřené projekty (spoluprá-
ce muzeí umění a škol v Kostarice;  
výzkum tradiční práce amazonských 
umělkyň z Bolívie, Ekvádoru a Peru; 
sbírání roušek coby symbolů pande-
mie; studium zvuků v každodenním ži-
votě, atd.). Na konci bloku bylo ozná-
meno otevření výzvy pro muzejníky 
z Ukrajiny (od 1. září 2022).

Hlavní řečnicí panelu s názvem 
„Udržitelnost: Muzea a schopnost pře-
konávat krize“, jímž započal druhý 
konferenční den, byla ekologická akti-
vistka Hilda Flavia Nakubuye z Ugan-
dy. Na úvod představila, jakým způ-
sobem žijí původní ugandské kmeny 
v harmonii s přírodou. Zmínila také 
jejich závazek péče o krajinu, který 
vychází z ochrany klanového totemu. 
Své snahy o nastolení sociální a kli-
matické spravedlnosti zasadila do 
kontextu muzejní práce s ohledem 
na mladou generaci, jež by měla mít 
možnost získat v paměťových institu-
cích povědomí o vlastních kořenech. 
Muzea mají být bezpečným a kreativ-
ním místem, dostatečně dynamickým, 
aby se do jejich činnosti mohla zapojit 
veřejnost, zároveň musí dbát na sníže-
ní své uhlíkové stopy. Jen udržitelná 

instituce zajistí uchování různých tra-
dic a identity jednotlivých etnik. Hilda 
Flavia Nakubuye založila v Ugandě 
pobočku celosvětového hnutí Fridays 
for Future. Ve svém vystoupení uvedla 
i několik kontroverzí – poznámka, že 
její zemi vydrancovali Britové pro ne-
rostné bohatství, nezůstala bez reakce 
člena ICOM ze Spojeného království, 
který pohotově reagoval nabídkou po-
moci. Za výzvu, aby muzea snížila ná-
roky při výběrových řízeních a zaměst-
návala mladé nadšence bez požadavků 
na výši jejich vzdělání, protože zápal 
pro danou věc je důležitější než aka-
demické tituly, sklidila potlesk. 

Pohled z Afriky nabídl také keň-
ský ekolog Mordecai Ogada. Připo-
mněl problematiku afrikanistiky, resp. 
rozvoj tohoto vědního oboru v Africe. 
Definoval chybné způsoby zkoumání 
tohoto kontinentu, zejména extraktiv-
ní přístup, kdy se zájem upíral pouze 
na zdroje a artefakty a jejich následný 
vývoz. Roli univerzitních muzeí při 
zprostředkování dialogu mezi vědec-
kým prostředím a veřejností představil 
Sébastien Soubiran, ředitel Jardin des 
Sciences při Štrasburské univerzitě. 
Podle něj by vědní obory měly umět 
správně komunikovat, aby dokázaly 
vyvrátit rostoucí nedůvěru společnos-
ti, která snadněji podléhá dezinfor-
macím a fake news. Diskuzi uzavřel 

Ondřej Dostál z Národního technic-
kého muzea, který za cíl udržitelnosti 
v muzeích označil uchovávání sbír-
kových předmětů a jejich kontinuity, 
což ilustroval na příkladu genofondu 
rostlin. Následné reakce z publika se 
dotkly vyrovnávání se s koloniální his-
torií a způsobů její prezentace a dále 
role, kterou by měly muzejní insti-
tuce ve vztahu k veřejnosti zastávat 
(zmíněn byl i tolik diskutovaný pojem 
komunitní centrum).

V konferenčním bloku „Vize: Mu-
zea a vedení“ se výkonná ředitelka 
britské společnosti Clore Leadership 
Hilary S. Carty a 14. tajemník Smith- 
sonian Institutu Lonnie G. Bunch III 
zamýšleli nad účinným řízením v kri-
zových a jinak výjimečných obdobích. 
Diskutovali o zásadních hodnotách 
rozvíjení vůdčích schopností v kultur-
ní sféře. Vedoucí pracovníci musejí 
vnímat potřeby návštěvníků a společ-
nosti, protože ve vypjaté době fungují 
muzea jako „pojivo“. Práce s hodno-
tami pak vyžaduje jejich pochopení 
a reagování na to, co se v danou chvíli 
řeší nejvíce.

V následujícím panelu hovořila 
o bezprostředním předávání infor-
mací díky digitálním technologiím 
Elizabeth Merritt, víceprezidentka 
Americké aliance muzeí pro strategi- 
cké předvídání a ředitelka Centra pro 
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budoucnost muzeí (tzv. think-tank). 
Muzejní instituce vnímají napětí ve 
společnosti v důsledku probíhajících 
změn a měly by proto zaujmout nějaký 
postoj, tj. rychle se vyrovnat s aktuál- 
ní situací. Elizabeth Merritt upozor-
nila na novinky v online prostoru, 
jako jsou blockchainové technolo-
gie a využívání NFTs. Zda se stane 
nový trend práce z domova (na dálku) 
normou, ukáže dle jejího názoru čas. 
Vyzdvihla i to, že muzea patří k insti-
tucím, kterým lidé nejvíce důvěřují. 
Otázkou je, zda jsme schopni toho 
dostatečně využít. Marek Prokůpek 
z Katedry Arts managementu Ked-
ge Arts School v  Paříži představil 
výsledky výzkumu ICOM v oblasti 
vedení lidí a věnoval se problematice 
financování. V důsledku pandemie čelí 
muzea výraznějšímu tlaku. Za nejdů-
ležitější proto označil kolektivní dia-
log a poukázal na fakt, že podnika-
telský přístup nemusí nutně snižovat 
kulturní hodnotu. Andrés Roldan, 
ředitel Parque Explora, seznámil se 
svojí institucí, která sídlí v nejchudší 
oblasti Medellínu a je pro ni tudíž 
zásadní práce s komunitami. Činnost 
muzea spolufinancovalo město. Letos 
však svoji pomoc zrušilo. Překvapivě 
se objevila veliká podpora místního 
obyvatelstva, jež vnímá společenskou 
hodnotu této organizace. V roce 2021 

byly v Kolumbii volby, po nichž tisíce 
mladých lidí nemohou nalézt práci, 
což vedlo k masivním protestům. Přes 
přetrvávající nespokojenost se vanda-
lismus neobrátil proti muzeu. Všichni 
pochopili, že Parque Explora je tu pro 
ně a pomáhá jim se vyjádřit. Antje 
Schmidt z Muzea umění a řemesel 
v Hamburku se zaměřila na digitální 
transformaci. Zamýšlela se nad tím, 
jak snášet břímě poznání a jak moti-
vovat k používání nových technologií. 
Zdůraznila také, že důvěra je proces, 
na kterém se musí pracovat.

Poslední konferenční blok s ná-
zvem „Muzea a nové technologie“ 
představil moderní technologie jako 
prostředek prezentace sbírek, ale 
i jako předmět sběratelského zájmu. 
Hlavní projev přednesl Seb Chan, ge-
nerální ředitel australského muzea 
ACMI. Připomněl vývoj informačních 
systémů v 2. polovině 20. století, roz-
mach vědomostních portálů spojený 
s rozvojem internetového připojení, 
ale i rychlá (a ne vždy správná) řešení 
se zapojením IT technologií. Zdůraz-
nil také nutnost ověřování finančních 
zdrojů velkých digitálních firem. Na-
net Beumer, vedoucí Oddělení digi-
talizace a marketingu Rijksmusea, 
představila tzv. Rijksstudio, online 
platformu, která vznikla v roce 2013 
a která zpřístupňuje jejich sbírky 

celému světu. Mladou generaci láka-
jí k návštěvě skrze online hru, v níž 
jako hrdinové vystupují postavy z plá-
ten starých mistrů. Virtuální prezen-
tace muzea je velice úspěšná (v roce 
2019 zaznamenali 6,4 milionu online 
návštěvníků). Nanet Beumer v této 
souvislosti připomněla, jak důležité 
je při jejím zdokonalování sledovat 
zpětnou vazbu veřejnosti. O tom, jak 
technologie pomáhají ke studiu sbír-
kových předmětů či k dokumentaci 
nehmotného kulturního dědictví, 
promluvila Sarah Kenderdine. Jako 
příklad uvedla kontinuální zachycení 
fází pohybu mistrů kung-fu a jejich 
následnou vizualizaci ve výsledném 
obraze. Technologie jako vlastní ob-
sah muzeí, tedy jako sbírkový před-
mět, představil Lāth Carlson, ředitel 
Muzea budoucnosti v Dubaji, které 
přestavuje alternativní vizi světa roku 
2070. O spolupráci historičky umění 
s institucemi nabízejícími imerzivní 
zážitek promluvila Sarah Birn, ma-
nažerka obchodního rozvoje studia 
Media Molecule, vyvíjejícího video 
hry pro Playstation.
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Rozhovory se 
zahraničními 
přednášejícími

V následujících číslech Věst-
níku AMG budou postup-
ně zveřejňovány rozhovory, 
které jsme učinili s lektory 
ICOM Praha 2022:

■ Hilda Flavia Nakubuye
■ Hilary Carty a Lonnie 

G. Bunch III
■ Antje Schmidt
■ Seb Chan
■ Nanet Beumer
■ Michael Eulenstein
■ Jody Steiger
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rozhoVor

helena koenigsmarková

Helena Koenigsmarková, ředi-
telka UPM, oslavila v  srpnu 

2022 půlkulatiny. Při té příležitosti 
ji vyzpovídala Eva Dittertová, členka 
redakční rady Věstníku AMG, ředitel-
ka Náprstkova muzea asijských, af-
rických a amerických kultur. Helena 
Koenigsmarková vystudovala dějiny 
umění na FF UK. Do UPM přišla 
v roce 1971 a měla na starosti sbírku 
nábytku, kovu a různého materiálu. 
Od roku 1991 působí ve vedení muzea. 
Je členkou ICOM ICDAD.

S Helenou se známe dlouho, ale i tak 
nevím, kdo ji přivedl ke studiu dějin 
umění. Jak to tenkrát v Plzni tedy bylo?
Musím říct, že mi došlo až v muzeu, 
jak jsem vlastně byla na dějiny umě-
ní připravená. Bohužel to ale nikoho 
doma, když se přiblížil okamžik, co 
dál po maturitě (1965), nenapadlo. 
Ostatně po zkušenostech s bratrem, 
který se z kádrových důvodů nedostal 
v 15 letech ani na střední školu, to 
prostě rodiče nezvažovali. Otec chtěl, 
abych šla do Karlových Varů studovat 
cestovní ruch, neboť doufal, že bych 
pak mohla cestovat. Tam jsem ale 
neuspěla v politické geografii a ruš-
tině. Na dějiny umění mě pak navedl 
tehdejší partner. Měla jsem čas na 
přípravu, neboť obor se otevíral jen 
jednou za dva roky.

Do muzea jsi přišla během studia, jsi 
tedy pamětnice různých muzejních časů. 
náš obor se za poslední léta velmi pro-
měnil, dle mého názoru k lepšímu. Mu-
zea jsou dnes považována za moderní 
sbírkové, ale především vzdělávací a vol-
nočasové instituce. Vnímáš to taky tak?
Upřímně, do muzea jsem nastupovala 
jako tabula rasa. Na studiích jsme se 
věnovali či byli vedeni k tzv. vyšším cí-
lům, praxe byla nulová. Muzeum bylo 
v té době již uzavřené pro plánované 
úpravy, které započaly v roce 1968 

po osamostatnění instituce a neplod-
ných letech jejího připojení k Národní 
galerii v Praze (1959–1969). V no-
vém organizačním řádu a zaměření 
dle vzoru západních institucí mělo 
UPM „našlápnuto“ k modernizaci. 
Z prostorových důvodů bylo muzeum 
až do vybudování nové stálé expozice 
v roce 1985 uzavřeno pro veřejnost. 
Zpracovávali jsme sbírky a v jediném 
sále uspořádali mnoho objevných vý-
stav od secese po postmodernu. 

Jistě bychom si přáli, aby muzea 
byla vnímána tak, jak to nyní po dlou-
hých diskuzích formuluje i nová defi-
nice ICOM. Obávám se ale, že to tak 
bere jen zlomek společnosti, který se 
nějakým způsobem o největší správ-
ce kulturního dědictví, samozřejmě 
mimo památek, zajímá. V obecném 
vnímání jsou slova muzeum a s ním 
spojená adjektiva používána pro ozna-
čení něčeho daného, nehybného, byť 
kvalitního. Naznačuje to i rozdělení 
na živé umění a… Jaký je protějšek? 
Kdo chce vyjádřit, že je progresivní, 
prohlásí, že nechce být muzeem. Asi je 
to chyba naší muzejní scény, že se ne-
dokážeme více prosadit. Žádná defini-
ce ani nové zákony tomu nepomohou. 

Jsi ve funkci ředitelky, resp. aktivní 
v oboru více než třicet let. Mohla bys 
popsat postupný emancipační proces 
českého muzejnictví?
V 90. letech 20. století jsme měli velká 
očekávání, hledaly se vzory v emanci-
pačních programech, které tehdy zača-
ly naplno probíhat např. v Holandsku. 
Vždyť i my dvě jsme byly frekventant-
kami několikaletého kursu MATRA 
na téma muzejního managementu. 
Tato zkušenost mě osobně velmi ovliv-
nila v přístupu k proponovanému zá-
měru i naší kulturní politiky k po-
stupné transformaci státních muzeí 
na veřejnoprávní kulturní instituce. 
Stále jsme příliš závislí na stanovení 

vyrovnaných ročních rozpočtů, stá-
le hrají hlavní roli počty návštěvní-
ků, ze studií benchmarkingu vychá-
zejí zkreslená data, neboť kvalita se 
nedá vyjádřit dělením a násobením. 
Ve statistikách se mnohým jeví státní 
příspěvkové organizace jako největší 
polykači rozpočtu, bez ohledu na to, 
že spravují největší množství státního 
majetku, atd. Ani po 30 letech se ten-
to poměr nezměnil, snad až někdy po 
překonání krize a nastavení paramet-
rů, které povedou k hospodárnějšímu 
plánování i dlouhodobých výkonů. 

UPM je toho příkladem. Co se podařilo 
v muzeu realizovat a jak se pod tvým 
vedením proměnilo?
Snad lze to dlouhé působení označit za 
smysluplné, neboť ve výše popsaných 
limitech, bylo možné některé cíle sle-
dovat s perspektivou, že se to jednou 
povede. Rozhodovací procesy chtěly 
svůj čas, který jistě spotřeboval něko-
lik tzv. manažerských období, zejména 
investice. Ty mohu po 20 letech úsilí 
popsat jako splnění dlouhodobého zá-
měru: Nové pracoviště s depozitářem 
a servisem pro sbírky, modernizace 
historické budovy a nová stála expo-
zice. Pokud jde o odbornou práci, tam 
jsme nejenom navázali na generace 
skvělých odborníků ze 70.–80. let, ale 
měli jsme možnost, zejména v rámci 
vědecko-výzkumných úkolů, postavit 
se na pevné základy pod vedením Ra-
dima Vondráčka. Ostatně přínos vní-
mala a následně ocenila i odborná ve-
řejnost a my se mohli těšit z umístění 
na předních místech v Národní soutěži 
muzeí Gloria musaealis. Je to závazek 
do budoucna, za který jsme vděčni.

Jsi velmi činná na mezinárodním muzej-
ním fóru i vyhledávaným společníkem 
pro různé aktivity. Můžeš srovnat vývoj 
českého a evropského muzejnictví? 
Budu si vlastně protiřečit, ale je to jistě 
právě díky podpoře mimo úředně sta-
novený rámec rozvoje oboru i ze strany 
zřizovatelů, evropským fondům a dal-
ším, že při cestách po ČR se skutečně 
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V nedávné době se na nás obrátilo 
vedení AMG s dotazem, zda se na 

zaměstnance muzeí a galerií uplatní 

právní úprava zákona č. 159/1999 
Sb., o některých podmínkách podni-
kání a o výkonu některých činností 

v oblasti  cestovního ruchu, přede- 
vším pak povinnost pořízení a vidi-
telného umístění průkazu průvodce 
cestovního ruchu stanovená loňskou 
novelou této normy. Připomínáme 
přitom, že výše uvedený zákon po-
važuje poskytování průvodcovských 
služeb bez průkazu za neoprávněné 
a spojuje s ním pokutu až do výše 
100 000 Kč.

rozhoVor

setkáváme s kvalitním muzejnictvím 
na evropské úrovni. Samozřejmě je 
důležitá udržitelnost tohoto vývoje. 

Vysokou úroveň prezentace našich 
muzeí doložil i doprovodný program 
Generální konference ICOM. Jeho 
účastníci byli upřímně nadšeni. 

Děkuji za společenské uznání. 
Ovšem pozor, v té zahraniční rovině 
se člověk musí s partnery domluvit 
napřímo.  

Jak jsi vnímala přípravu a průběh Ge-
nerální konference iCoM a jak se díváš 
na novou definici muzea? 
Byla jsem u iniciativy založení AMG 
a možnost zapojit se do mezinárodní-
ho dění v rámci ICOM mně otevřela 
dveře ke kontaktům na celosvětové 
úrovni. Velmi rychle jsem se dostala 
k členství v Komisi pro užité umění 
a design (ICDAD), díky čemuž jsem 
mohla každý rok v jiné zemi vidět spe-
cializovaná muzea našeho typu. Měli 
jsme šanci poznat se osobně, snáze se 
pak jednalo o výměně zkušeností, zá-
půjčkách, výstavách, atd. Mám proto 
k ICOM bližší vztah. 

Generální konference v Praze je 
opravdu dějinnou událostí, obrovské 
uznání české muzejní komunitě. Opět 
je škoda, že mediální svět nedokáže do-
cenit, jak veliká propagace naší kultury 
to byla. Z diskuzí o nové definici vím, 
že i uvnitř naší scény, se to mnohdy 

přecházelo jako zbytečné. České insti-
tuce již dávno vše takto dělají, musíme 
si ale uvědomit, že je tu další obrovská 
část světa, kde to normální není. Od-
volání na novou definici může zabránit 
neadekvátním zásahům do role muzeí 
ve společnosti, často v politické ten-
denčnosti, následcích válečných kon-
fliktů, obrazoborectví, atd. I muzejní 
svět je stále v ohrožení, jak hořce, nyní 
sledujeme např. na Ukrajině. 

Jaké máš před sebou ještě odborné cíle 
a co tě čeká v nejbližších měsících? 
Hlavním cílem je dokončení stálé ex-
pozice. Mimochodem ve 137leté histo-
rii UPM je to devátá zásadní instalace, 
formulující nějaké poselství k chápaní 
našeho poslání, jak ve sbírkotvorné 
činnosti, tak v přiblížení se širokému 
publiku. Po výběrovém řízení na krea-
tivní řešení nové expozice byla přípra-
va sice prodloužena nejen covidem, ale 
i následnými potížemi s dodávkami vy-
braných materiálů a technologií. Ex-
pozice vznikala ve spolupráci s mnoha 
odborníky. Pracovní název byl Umě-
ní, design, pohyb, neboť témata jsou 
věnována průřezově od doložitelných 
období po současnost, rituálům, kte-
ré utvářely a ovlivňovaly životní styl, 
rozvoji technik i vlivu osobností. To 
vše u vědomí faktu, že stálá expozice 
nemůže pominout bohatství sbírek 
UPM. Vedle toho se konají výstavy 

napříč sbírkovými odděleními a stále 
se děje něco nového.

Kde bereš energii pro práci a jak trávíš 
volný čas? 
Není fráze, že práce je mi koníčkem, 
hlavně ta odborná část. Mám ráda 
nové výzvy a projekty, o kterých jsem 
si jistá, že budou přínosem pro mu-
zeum i společnost. Je to např. spolu-
práce s fotografem Josefem Koudel-
kou, kdy s nabytím jeho důvěry v naši 
instituci získal stát jeho celoživotní 
dílo, nebo Šílený hedvábník o rodině 
Ascherových, kdy z  jednoho kapes-
níčku ve sbírkách UPM vznikly ce-
losvětově uznávaná výstava a kniha. 
To mě nabíjí. 

A volný čas? Vždy jsem potřebova-
la být venku na vzduchu, zvířata, za-
hrada, „rejpat“ se v zemi. K těmto čin-
nostem mám dvě pomocnice, vnučky. 
Druhá velká nabíječka, je, milá Evo, 
naše společenství stejného druhu! 

Máš vizi, kam by se mělo UPM ubírat 
v 21. století?  
Určitě je dobře nasměrované, je české, 
je evropské, rozumí si ve světě.

Děkuji za milé setkání a povídání. 
Myslím, že mohu za celou muzejní 
obec popřát stále dobrou mysl a ra-
dost, a to nejen v oboru, ale i v sou-
kromém životě.

prAVnÍ porAdnA AMG

Průkaz průvodce
LibOr vašíček / Matúš baLiak
LeGAL pArtners, AdVokÁtnÍ kAnCeLÁř, s. r. o.
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prAVnÍ porAdnA AMG

Zákonná úprava krok za krokem
Prvním krokem pro posouzení okruhu 
osob a činností, na které se vztahuje 
povinnost nošení průkazu průvodce, 
je vymezení osoby průvodce. Ustano-
vení § 12 odst. 1 zákona o cestovním 
ruchu stanoví, že „průvodce je fyzickou 
osobou, která poskytuje výklad o kul-
turním, historickém a přírodním dě-
dictví země a současném životě v ní“. 
Nicméně není průvodce jako průvod-
ce. Průvodcovská činnost je takzva-
nou jinou službou cestovního ruchu, 
jež může být na území České repub-
liky provozována jako živnost volná 
ohlašovací s předmětem podnikání 
„Výroba, obchod a služby neuvedené 
v přílohách 1 až 3 živnostenského zá-
kona“ – obor č. 71. „Provozování ces-
tovní agentury a průvodcovská činnost 
v oblasti cestovního ruchu“ ve smyslu 
zákona č. 455/1991 Sb., živnosten-
ského zákona.

Právě novela zákona o cestovním 
ruchu zavedla pravidlo, podle kterého 
tuto činnost může vykonávat pouze 
osoba, jíž MMR ČR vydalo průkaz 
průvodce. Tento doklad je vydáván 
na základě podání žádosti a, v pří-
padě průkazu II. stupně, prokázání 
způsobilosti k průvodcovské činnosti 
naplněním jednoho z kvalifikačních 
kritérií stanovených zákonem o ces-
tovním ruchu. Zákonnou výjimkou 
z povinnosti pořízení a nošení průvod-
covského průkazu je pak provozování 
této činnosti v objektech nebo v úze-
mích přístupných veřejnosti, tak jak 
jsou vymezená v zákoně č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Pro příspěvkové organizace je pak 
zásadní ustanovení § 10b odst. 7 záko-
na o cestovním ruchu, které stanoví, že 
právnická osoba jako podnikatel nebo 
podnikající fyzická osoba se dopustí 
přestupku tím, že nezajistí naplňová-
ní zákonem stanovených povinností.

Deštník a průkaz pro každého 
muzejníka?
Mohou tedy zástupci Ministerstva 
pro místní rozvoj zítra provést v mu- 

zeích a galeriích razii a rozdat sta-
tisícové pokuty v případě, že spatří 
průvodce, který provádí návštěvní-
ky mimo muzeum a na svém oděvu 
nemá viditelně umístěný český ná-
rodní průkaz? 

K  finálnímu zodpovězení této 
otázky je nutné nejprve posoudit kon-
text přijetí analyzované právní úpravy. 
Hlavním důvodem, proč Magistrát 
hlavního města Prahy využil svého 
práva legislativní iniciativy k navržení 
novely zákona o cestovním ruchu, byl 
boj s nekalou praktikou falešných prů-
vodců, kteří v centru Prahy poskyto-
vali nic netušícím turistům nekvalitní 
služby. Povinnost prokazování těchto 
osob tak necílila na muzea, galerie 
nebo například zámky a hrady. Právě 
proto se v novelizované verzi záko-
na o cestovním ruchu objevila výše 
zmíněná výjimka pro průvodcovskou 
činnost v objektech nebo v přírodě. 
Povinnost pořízení a nošení průka-
zů se tak neuplatní na průvodcov-
skou činnost, která je prováděna na 
pozemku muzejní instituce. To však 
neznamená, že by se muzejní prů-
vodci měli obávat překročit během 
prohlídky vchodové dveře. Povinnost 
zřízení a nošení průkazu je totiž nutné 
vykládat ve vztahu k muzeím a gale-
riím restriktivně. Jinými slovy, pokud 
se bude většina prohlídky odehrávat 
v prostorách organizace, nebude hrát 
roli, že v  jejím průběhu prováděná 
skupina opustila jeho prostory.

To ale není vše. Jakkoliv zákon 
stanovuje povinnost pořídit si a nosit 
průkaz všem průvodcům, přestupek 
mohou spáchat pouze podnikající fy-
zické a právnické osoby. Jinými slovy, 
zákon umožňuje potrestat pouze ty 
osoby, které průvodcovskou činnost 
vykonávají jako podnikatelé. Za pod-
nikatele je podle ustanovení § 420 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský záko-
ník, považován ten, „kdo samostatně 
vykonává na vlastní účet a odpověd-
nost výdělečnou činnost živnostenským 
nebo obdobným způsobem se záměrem 
činit tak soustavně za účelem dosažení 

zisku“. Dominantními právními for-
mami muzeí a galerií jsou však pří-
spěvková organizace a ústav, tedy 
právnické osoby založené za veřejně 
prospěšným účelem, které z pravidla 
ze své činnosti nevytvářejí zisk. Jejich 
fungování a rozsah pravomocí jsou 
typicky vymezeny zřizovatelem (za-
kladatelem) ve zřizovací (zakladatel-
ské) listině. Na hlavní účel a aktivity 
těchto právnických osob pak mohou 
navazovat doplňkové činnosti ve zři-
zovatelem (zakladatelem) povoleném 
rozsahu, z nichž může vzniknout zisk. 
Tyto aktivity však mají pouze podpůr-
nou formu vůči činnosti hlavní, jejíž 
plnění nesmí narušovat. S ohledem 
na výše uvedené je možné považovat 
příspěvkové organizace a ústavy za 
podnikatele pouze se zřetelem k jejich 
doplňkové ziskové činnosti. Příspěv-
kové organizace tedy nebudou obecně 
považovány za podnikatele provozu-
jící průvodcovskou činnost vzhledem 
k absenci definičního znaku jejího 
soustavného výkonu za účelem dosa-
žení zisku, což znamená, že nemohou 
spáchat přestupek spočívající v nedo-
držení povinnosti pořízení a nošení 
průkazů průvodce. 

rekapitulace našich závěrů
Zatímco zákon o cestovním ruchu 
stanovuje všem muzeím a galeriím, 
jakož i jejich průvodcům stejné po-
vinnosti, opak platí co do možnosti 
potrestání porušení těchto povinnos-
tí. Muzejní instituce je v tomto pří-
padě nutné rozdělit na podnikatele 
a neziskové právnické osoby. Pouze 
muzea a galerie, které provozují prů-
vodcovskou činnost jako podnikání, 
totiž mohou spáchat přestupek ve 
smyslu relevantních ustanovení zá-
kona o cestovním ruchu. Tyto orga-
nizace se mohou spolehnout pouze 
na výjimku pro prohlídky, které jsou 
poskytovány většinově uvnitř objektů 
nebo v přírodě.

Více k této rubrice je na webu AMG 
v sekci Právní poradna AMG.
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zÁpIs z MIMořÁdného zAsedÁnÍ senÁtu AMG

Mimořádné zasedání  
Senátu aMG
dne 4. října 2022 v Uměleckoprůmyslovém museu v Praze

přítomni: 31 z 55 s hlasem rozhodovacím
 2 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 uskuteč-
nění mimořádného zasedání o 30 mi-
nut později. po uplynutí této doby byl 
přítomen dostatečný počet členů, a to 
v průběhu celého jednání senátu AMG 
(31 členů s hlasem rozhodovacím). 

V úvodu přivítala předsedkyně AMG 
všechny přítomné a poděkovala vedení 
upM za poskytnutí prostor pro jednání 
senátu AMG. poté byla schválena návr-
hová komise ve složení: Mgr. david hroch, 
Mgr. Michal Chmelenský, phdr. radka 
křížková Červená; mandátová komise 
ve složení: Mgr. Monika benčová, Anna 
komárková, bbus (hons), Mgr. Vendu-
la potůčková jurášová, a také program 
zasedání.

činnost exekutivy aMG
Mgr. Irena Chovančíková podala Zprávu 
o činnosti exekutivy aMG od posledního 
zasedání senátu AMG, které se konalo 
dne 23. června 2022. exekutiva se sešla 
celkem dvakrát, a to v Muzeu t. G. M. 
v Lánech ve dnech 13.–14. července 
a dne 1. září 2022 na sekretariátu AMG. 

exekutiva se zabývala přípravou Plá-
nu činnosti aMG na rok 2023 v sou- 
vislosti s  návrhem žádostí o dotace 
Mk Čr. komisím AMG byl zaslán přehled 
přijatých projektů pro rok 2022 spolu 
s pokyny k vyúčtování příspěvků přidě-
lených jim dle aktuální verze rozpočtu 
aMG, který schválil senát AMG v červnu 
2022. předsedové komisí byli zároveň 
obesláni s výzvou k předložení návrhů 
na Projekty pro přidělení finančního 

příspěvku z rozpočtu aMG na rok 2023. 
Členové exekutivy AMG se zúčastnili ně-
kolika setkání Krajských sekcí a Komisí 
aMG a v rámci výjezdního zasedání v Lá-
nech dne 14. července 2022 se věno-
vali detailnímu zhodnocení naplňování 
Strategických cílů aMG pro období 
2022–2024 (viz zápis zveřejněný na 
webu AMG). AMG byla také požádána 
novým ředitelem Muzea šumavy v sušici 
Mgr. josefem haisem o metodickou po-
moc při řešení nastalé situace týkající se 
správy zdejšího sbírkového fondu.

Mediální kampaně aMG
národní zahájení 19. ročníku Festiva-
lu muzejních nocí se uskuteční v pátek 
19. května 2023 v olomouci. Festival 
bude probíhat ve dnech 19. května až 
16. června 2023. o konání Pražské mu-
zejní noci jednala dne 4. května 2022 
krajská sekce hl. m. prahy AMG. jednou 
z variant je převzetí realizace pMn or-
ganizací prague City tourism. k otázce 
podoby akce v příštím období by mělo být 
realizováno dotazníkové šetření (dotazník 
vypracovala phdr. zuzana strnadová). 
AMG znovu nabídne pražským institucím 
možnost přihlásit se jako ostatní muzea 
a galerie do FMn. dne 22. září 2022 
proběhlo setkání se zástupci Vlastivěd-
ného muzea v olomouci a Muzea umění 
olomouc ve věci přípravy nz FMn 2023. 
jelikož bude akce předcházet vyhlášení 
výsledků 21. ročníku národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis, budou v pro-
gramu představeny nominované projekty.

kampaň Muzea a 20. století na 
webu http://www.muzea20stoleti.cz se 
v roce 2022 zaměřuje na téma „Muzea 
a lidská práva: 45 let Charty ´77“. té-
mata kampaně pro další období navrhla 

komise muzejních historiků AMG (2023 
– „devadesátky“; 2024 – „snění o ev-
ropě. 20. výročí vstupu České republiky 
do eu“; 2025 – „Válka a mír. 80 let od 
ukončení 2. světové války“; 2026 – „kli-
matické a energetické krize. 40 let od 
Černobylu a 15 let od Fukušimy“).

od 1. ledna 2022 probíhá 21. ročník 
národní soutěže muzeí Gloria musae-
alis (ke dni 30. září 2022 bylo přihláše-
no 40 projektů). předávání Cen Gloria 
musaealis za rok 2022 se uskuteční ve 
čtvrtek 25. května 2023 ve smetanově 
síni obecního domu. předsedkyně AMG 
připomněla, že vyhlášení výsledků sou-
těže by mělo být vnímáno jako oslava 
celého oboru a vyzvala k hojné účasti 
na ceremoniálu. dne 8. prosince 2022 
proběhne setkání vyhlašovatelů soutěže 
a členů čestného výboru v prostorách 
historické cukrárny obecního domu. Ve 
spolupráci s agenturou Czechtourism by 
mělo dojít k oživení návštěvnické soutěže 
Muzeum roku, jejíž další ročník by mohl 
být odstartován v květnu 2023. 

vzdělávání muzejních 
pracovníků
V červnu 2022 byly zároveň ukončeny 
19. a 20. ročník základního kursu Školy 
muzejní propedeutiky. Ve školním roce 
2022–2023 bude otevřen 21. běh zá-
kladního kursu (46 účastníků) a 9. běh 
nástavby (26 frekventantů). Informace 
o studiu jsou k dispozici na webu AMG. 
jelikož se v roce 2022 zvýšily náklady 
na organizaci šMp, rozhodla exekuti-
va AMG o zvýšení školného pro ročník 
2023–2024 pro členy AMG na 2.000 kč 
a pro nečleny na 3.000 kč.

Anna komárková, bbus (hons), in-
formovala o v pořadí již 10. celorepubli-
kovém kolokviu aMG na aktuální téma 
českého muzejnictví s názvem „Muzea 
po pandemii“, které se uskuteční ve 
dnech 9.–10. listopadu 2022 se v uni-
verzitním kině scala v brně. konference 
je připravována ve spolupráci s komisí 
muzejních historiků AMG, komisí pro 
pr a muzejní pedagogiku AMG a Mo-
ravským zemským muzeem. přihlašovat 
se je možné přes online formulář. Veškeré 
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informace, vč. přihlášky jsou zveřejněny 
na webu AMG. program konference bude 
rozdělen do 5 tematických bloků, které 
budou mj. odrážet také témata 26. Gene-
rální konference ICoM. společné setkání 
účastníků kolokvia proběhne dne 9. lis-
topadu 2022 v prostorách dietrichstein-
ského paláce MzM. Všechny materiály 
budou průběžně zveřejňovány na webu 
AMG. dne 9. listopadu 2022 by se mělo 
také uskutečnit setkání se slovenskými 
muzejníky dle Memoranda o vzájemné 
spolupráci. 

Problematika rvP Zv
Aktuální návrh Hlavních směrů revize 
RVP ZV nepostihuje propojování for-
málního a neformálního vzdělávání. od-
bornému panelu MšMt Čr bylo proto 
dne 30. června 2022 zasláno stanovis-
ko koMpAs k vypořádání připomínek. 
zakotvení vzájemného vztahu sektorů 
školství a kultury, systémové využívání 
nabídky paměťových institucí a živého 
umění v rVp zp považuje AMG za ne-
zbytný předpoklad nejen k naplňování 
cílů Memoranda o spolupráci MK ČR 
a MŠMt ČR, ale i řady dalších strate-
gických materiálů. V  této souvislosti 
připravila AMG dopis adresovaný minis-
tru kultury Mgr. Martinu baxovi, v němž 
apelovala na to, aby Mk Čr aktivně 
vstoupilo do procesu definování Hlavních 
směrů revize RVP ZV. exekutiva AMG 
zároveň zopakovala nabídku na využití 
svých zástupců v poradních skupinách 
ministerstva i na spolupráci při formulaci 
podpůrných materiálů.

dne 26. července 2022 se uskuteč-
nilo úvodní online setkání koncepčních 
a konzultačních skupin k revizi rVp zV. 
phdr. jana hutníková se stala za AMG 
členkou širší konzultační skupiny, která 
má za úkol přinášet podněty ke změnám 
rVp zV a která bude připomínkovat 
návrhy užších tvůrčích skupin (klíčové 
kompetence a průřezová témata). do 
18. září 2022 bylo možné přihlásit se 
do Vř týkajícího se tvůrčích týmů pro 
aktualizaci rVp pV.

Rada pro mládež, neformální a zá-
jmové vzdělávání, která byla zřízena jako 

poradní orgán ministra školství, mláde-
že a tělovýchovy, se poprvé sešla dne 
15. srpna 2022 (členkou za AMG je phdr. 
jana hutníková). rada 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+. další jednání 
je plánováno na listopad 2022.

V roce 2023 bude komunikačním 
tématem českého knihovnictví mediální 
gramotnost. k aktivitám v souvislosti 
s plněním Koncepce rozvoje knihoven 
v ČR na léta 2021–2027 se připojí i kni-
hovnická komise AMG.

Spolupráce s detektoráři
dne 13. září 2022 se v konírně nostic-
kého paláce konal seminář zaměřený na 
„aktuální problémy týkající se ochrany 
archeologického kulturního dědictví”. 
jelikož se jedná o oblast, která zásadním 
způsobem ovlivňuje činnost muzejních 
institucí, rozhodla se AMG ve spolupráci 
s dalšími subjekty připravit cyklus setkání 
věnovaný této sféře muzejní práce. první 
z nich bylo zaměřeno na problematiku 
nelegálního vyhledávání archeologických 
nálezů. zpráva o semináři, kterou za AMG 
připraví Mgr. jiří orna, bude publikována 
ve Věstníku AMG č. 6/2022. 

dne 26. července 2022 se uskutečni-
lo setkání zástupců aMG s řediteli aRÚ 
aV ČR, v. v. i., v Praze a v Brně, Mgr. 
janem Maříkem, ph.d., a Mgr. balászem 
komoróczym, ph.d. dne 23.  srpna 2022 
pak proběhla jednání s ředitelem Památ-
kové inspekce Mk Čr judr. Martinem 
zídkem a s generální ředitelkou nPÚ 
Ing. arch. naděždou Goryczkovou. byly 
projednány tyto okruhy: 1. cyklus seminá-
řů na vybraná témata (detektoráři, vlast-
nictví archeologických nálezů, záchranný 
archeologický výzkum, povinnosti vlastní-
ka pozemku, atd.); 2. etický kodex muzej-
ního archeologa; 3. uzavření memoranda 
o spolupráci mezi AMG, ArÚp a ArÚb; 
4. problematika novelizace památkového 
zákona; 5. možnost publikovat aktuální 
informace z ArÚp, ArÚb a Mk Čr ve 
Věstníku  AMG; 6.  vytvoření společné 

pracovní skupiny, která by se všemi uvede-
nými body zabývala. další setkání se všemi 
zainteresovanými stranami se uskuteční 
dne 4. října 2022 v prostorách ArÚp. 

judr. Martin zídek přislíbil zpracovat 
pro Věstník AMG č. 6/2022 zprávu o ne-
přímých novelách stavebního práva, 
které budou mít dopad na památkovou 
péči. zároveň zaslal AMG k možnému 
doplnění dotazník týkající se záchran-
ných archeologických výzkumů, který by 
měl napomoci zmapovat aktuální situaci 
v zahraničí. 

Legislativa
dne 3. října 2022 se mělo uskutečnit 
setkání zástupců kulturní sekce uzs Čr 
s ministrem kultury Mgr. Martinem baxou 
týkající se přípravy zákona o muzeích 
jako institucích a jejich specifických 
činnostech. jednání bylo z důvodu ne-
moci odvoláno. důležité je připomínat 
stanovisko AMG, že není cílem nijak na-
rušit platnost zákona č. 122/2000 sb. 
a že by tento a nový zákon měly vedle 
sebe fungovat paralelně. AMG bude 
také usilovat o vložení bodu týkajícího 
se přípravy nového právního předpisu do 
koncepčních materiálů Mk Čr (aktuál-
ní Koncepce rozvoje muzejnictví stále 
není dokončena). judr. klára dvořá-
ková připravila k dalšímu projednávání 
zdůvodnění potřeby zákona a návrh jeho 
základní kostry. podklady byly zaslány 
k připomínkování členům pracovní sku-
piny AMG pro legislativu, která se znovu 
sejde na sekretariátu AMG dne 18. října 
2022 (od března 2022 proběhla 4 jed-
nání – 10. března, 31. března, 3. května 
a 8. června 2022; naopak setkání po-
radního orgánu Mk Čr pro přípravu nové 
muzejní legislativy se od 30. ledna 2020 
neuskutečnilo). 

s muzejní legislativou je úzce spo-
jeno i nové znění definice muzea, které 
bylo přijato na 26. Generální konferenci 
ICoM: „Muzeum je stálá nezisková in-
stituce ve službách společnosti, která 
odborně zpracovává, sbírá, konzervuje, 
interpretuje a vystavuje hmotné i nehmot-
né dědictví. Muzea jsou otevřená veřej-
nosti, přístupná a inkluzivní. Podporují 
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a rozvíjejí rozmanitost a udržitelnost, 
fungují a komunikují eticky, profesionál-
ně a za účasti různých komunit. Nabízejí 
rozličné podněty pro vzdělávání, potěše-
ní, reflexi a sdílení vědomostí.”

pro další období byl jako člen expert-
ní skupiny MV Čr zabývající se vznikem 
tzv. nové zbraňové legislativy za AMG 
potvrzen Ing. bc. richard M. sicha. od-
bor bezpečnostní politiky MV Čr aktu-
álně řeší návrh nového zákona o munici.

V rámci národního plánu obnovy 
byla vyhlášena výzva „Digitalizace kul-
turních statků a národních kulturních 
památek“. příjem žádostí probíhá do 
31. října 2022. program je určen k pod-
poře digitalizace kulturního obsahu, který 
spravují muzea a galerie, npÚ, římsko-
katolická církev a vlastníci a správci ná-
rodních kulturních památek. oon hradit 
z dotace nelze, má sloužit k nákupu za-
řízení a služeb. Maximální výše je 5 mil. 
kč a počet podaných žádostí na jednoho 
žadatele není omezen.  

zástupci AMG se sešli s novým ve-
doucím CIk nIpos Ing. Milanem dederou 
a Ing. eliškou novákovou, která má na 
starosti statistická šetření týkající se 
muzeí a galerií. jednání se uskutečni-
lo dne 31. srpna 2022 a bylo věnováno 
spolupráci nejen v rámci obnoveného 
Benchmarkingu muzeí a galerií. zástup-
ci nIpos tento nástroj, který manažeři 
muzeí mohou využívat k porovnávání vý-
konů s dalšími institucemi, podrobněji 
představí na 10. kolokviu AMG a rovněž 
ve Věstníku AMG. dne 14. října 2022 
se uskuteční další setkání, které se bude 
věnovat sporně zařazeným institucím 
v adresáři muzeí, který nIpos využívá 
pro svá statistická šetření. AMG získala 
roční výkaz V-Kult aktualizovaný pro 
rok 2022 s detailním popisem změně-
ných položek. Informace byly spolu s me-
todickými vysvětlivkami pro jeho vyplnění 
zaslány do muzeí a zveřejněny na webu 
AMG. to samé bude učiněno i s dotaz-
níkem pro rok 2023. 

vnější vztahy aMG
Ve dnech 20.–28. srpna 2022 se ko-
nala v praze 26. Generální konference 

iCoM. bylo zvoleno nové vedení organi-
zace a odsouhlaseno nové znění definice 
muzea. změnit by se měl i etický kodex 
muzeí ICoM a připravován je materiál 
shrnující zásady pro chování muzejních 
institucí ve válečných situacích. konfe-
renci bude věnováno speciální vydání 
Věstníku AMG č. 5/2022. reflexi názorů 
a podnětů, které na mezinárodním plénu 
zazněly, by se mělo věnovat i 10. kolokvi-
um AMG.

dne 19. září 2022 proběhl v upM 
seminář Českého komitétu Modrého štítu 
na téma „Paměťové instituce v kyber-
prostoru ii“. ČkMš také usiluje o uspo-
řádání konference ve spolupráci s Mk Čr 
na téma „Kulturní dědictví ve válečných 
souvislostech“. jako součást webu AMG 
v sekci Dění v oboru byla vytvořena nová 
prezentace ČKMŠ s vlastní doménou 
http://www.modrystit.cz (k  dispozi-
ci zde jsou např. vzorové krizové plány, 
metodické pokyny). AMG vyjádřila sa-
mostatně i jako signatář ČkMš podporu 
výzvě stálé delegace Čr při unesCo ke 
změně místa konání 45. zasedání Výbo-
ru pro světové dědictví unesCo v roce 
50. výročí podepsání Úmluvy o ochraně 
kulturního a přírodního dědictví, které se 
mělo uskutečnit v červnu 2022 v kazani. 
dne 4. listopadu 2022 se bude v sou-
vislosti s tímto výročím konat v berlíně 
v hybridní formě konference, připravová-
na je i rozsáhlá publikace (61 příspěvků 
z 28 zemí). předsedkyně ČkMš připraví 
zprávu pro Věstník AMG č. 6/2022.

V Ústí nad Labem se ve dnech 20.–
22. září 2022 konal 12. sjezd českých 
historiků, na jehož programu spolupraco-
vala i komise muzejních historiků AMG. 

Ve dnech 25.–27. září 2022 se 
v saské kamenici uskutečnilo 30. setká-
ní českých, saských, bavorských a hor-
norakouských muzejních pracovníků 
na téma „Překonávání hranic: Podpora 
a posilování přeshraniční spolupráce 
muzeí“. za AMG se jednání zúčastnil 
Mgr. jakub smrčka, Th.d., který připo-
mněl, že ze strany zahraničních institucí 
je velký zájem o kontakty. na zahraniční 
projekty je možné získat podporu z pro-
gramu erasmus+.

Plán činnosti aMG
předsedkyně revizní komise AMG 
Mgr. Magdalena elznicová Mikesková, 
dis., podrobně představila návrh Plánu 
činnosti aMG na rok 2023, který bude 
ve své konečné podobě projednáván jako 
vždy spolu s rozpočtem AMG až na jaře 
příštího roku, poté co bude známa výše 
přidělených dotací. součástí je i návrh 
Projektů a přidělení příspěvků Komi-
sím a členům aMG v roce 2023. senát 
AMG následně oba předložené materiály 
schválil.

Stav a změny členské základny
s tímto bodem postupně členy senátu 
AMG seznámila Mgr. Vendula potůčková 
jurášová. Členství ukončila Mgr. Alena 
exnarová. za individuální členy AMG byli 
přijati: phdr. hana soukupová, Mgr. eva 
balaštíková, phdr. jitka Gelnarová, 
Ing. arch. hynek Fetterle, Ing. zdeňka 
Fabíková a Vlasta rydlová. senát AMG 
neschválil přijetí nadačního fondu Mo-
ravská krása za řádného člena AMG, 
a dále za individuální členy AMG: rndr. 
Miroslava sedláčka, Mgr. nikol navrá-
tilovou a MgA. pavla rydla. přihlášky 
Městských kulturních zařízení bělá pod 
bezdězem, příspěvkové organizace; 
kulturního a informačního střediska, 
příspěvkové organizace; etnografické-
ho muzea slezských beskyd v bystři-
ci a Marie schneidrové byly odloženy. 
s  ohledem na nejasnosti k přijímání 
žadatelů o řádné členství pověřil senát 
AMG exekutivu formulováním těchto 
podmínek a rozeslání podkladů k pro-
jednání krajským sekcím AMG.

různé
na závěr jednání pozvala phdr. helena 
koenigsmarková členy senátu AMG na 
otevření výstavy „Album G. t.“ v památ-
níku ticha na pražském nádraží bubny. 
jednání senátu AMG bylo ukončeno 
schválením usnesení.

zApsALy: 
VenDUla PotůČKoVá JURáŠoVá, 

anna KoMáRKoVá
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Usnesení mimořádného zasedání Senátu aMG  
ze dne 4. října 2022

Senát aMG schválil:
1. program jednání dle předloženého návrhu (pro 28, proti 0, zdrželo se 0).
2. Mandátovou komisi ve složení: Mgr. Monika benčová, Anna komárková, bbus (hons), Mgr. Vendula potůčková jurášová 

(pro 28, proti 0, zdrželo se 0).
3. návrhovou komisi ve složení: phdr. radka křížková Červená, Mgr. Michal Chmelenský, Mgr. david hroch (pro 25, proti 0, 

zdrželo se 3).
4. návrh plánu činnosti AMG, vč. projektů a přidělení příspěvků komisím a členům AMG na rok 2023 (pro 29, proti 0, zdrželo 

se 0).
5. přijetí nových individuálních členů AMG: phdr. hana soukupová (pro 31, proti 0, zdrželo se 0); Mgr. eva balaštíková (pro 

31, proti 0, zdrželo se 0); phdr. jitka Gelnarová, ph.d (pro 31, proti 0, zdrželo se 0); Ing. arch. hynek Fetterle (pro 20, 
proti 0, zdrželo se 11); Ing. zdeňka Fabíková (pro 30, proti 0, zdrželo se 0); Vlasta rydlová (pro 16, proti 0, zdrželo se 13).

6. návrh usnesení ze zasedání (pro 28, proti 0, zdrželo se 0).

Senát aMG neschválil:
1. Žádost o řádné členství AMG: Moravská krása, nadační fond (pro 0, proti 13, zdrželo se 18).
2. Žádosti o individuální členství AMG: rndr. Miroslav sedláček (pro 0, proti 28, zdrželo se 2); Mgr. nikola navrátilová 

(pro 2, proti 17, zdrželo se 7); MgA. pavel rydl (pro 0, proti 22, zdrželo se 7).

Senát aMG vzal na vědomí:
1. zprávu o činnosti exekutivy AMG v období od zasedání senátu AMG dne 23. června 2022.
2. ukončení individuálního členství AMG: Mgr. Alena exnarová.

Senát aMG odložil:
1. Žádosti o řádné členství AMG: Městská kulturní zařízená bělá pod bezdězem, příspěvková organizace; kulturní a informační 

středisko, příspěvková organizace; etnografické muzeum slezských beskyd v bystřici.
2. Žádost o individuální členství AMG: Marie schneidrová.

Senát aMG pověřil:
1. exekutivu AMG k věcnému formulování podmínek přijetí žadatelů o řádné členství AMG jako podklad pro hlasování senátu 

AMG, a to s přihlédnutím k odloženým žádostem. návrh bude zaslán k projednání krajským sekcím AMG.

zapsali: RaDKa KřížKoVá ČeRVená, MiCHal CHMelenSKý, DaViD HRoCH

Informujte o výstavách, které se ve Vašem muzeu či galerii uskuteční v průběhu roku 2023 prostřednictvím  
Kalendária výstav v příloze Věstníku AMG či na webových stránkách AMG. zasílejte nám aktuální přehledy, jakékoliv změny  
a aktualizace, jen tak mohou být Vaše aktivity propagovány! V Kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé ex-
pozice pouze řádných členů aMG. termín uzávěrky pro Věstník AMG je vždy koncem lichého měsíce.

Kontakt pro Kalendárium výstav:
Mgr. Vendula potůčková jurášová
tel. +420 224 210 037, mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz

kalendárium výstav v roce 2023
Podklady pro Věstník AMG
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Festival plnoletý
VenDUla PotůČKoVá JURáŠoVá
sekretArIÁt AMG

V roce 2022 jsme realizovali již 18. ročník 
Festivalu muzejních nocí a už nyní probí-
hají přípravy národního záhajení, které se 
uskuteční 19. května 2023 v olomouci. 
ohlédněte se s námi za letošními osla-
vami v Českém těšíně.

přelom května a června se stal tradič-
ně obdobím oslav spjatých s Mezinárod-
ním dnem muzeí. Asociace muzeí a galerií 
České republiky, z. s., s podporou Minis-
terstva kultury letos u této příležitosti 
pořádá již 18. ročník Festivalu muzejních 
nocí, návštěvnicky oblíbenou akci, při níž 
zůstávají brány paměťových a kulturních 
institucí otevřeny dlouho po standardní 
zavírací době.

od roku 2008 je každý ročník fes-
tivalu odstartován národním zaháje-
ním. to letošní, pod záštitou hejtmana 
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka 
a starostky města Český těšín Gabriely 
hřebačkové, bylo výjimečné, jelikož se 
stalo mezinárodním. Muzejní slavnost 
se uskutečnila dne 20. května 2022 
v Českém těšíně, a také v polské části 
kdysi jednotného města, v Cieszyně. 
V kulturním a společenském středisku 
„střelnice“ na českém břehu řeky olše 
se hosté mohli v rámci bohatého pro-
gramu seznámit jak s tradičními kroji, 
tanci, písněmi a nářečím těšínského 
slezska, tak s  projekty oceněnými 
v jubilejním 20. ročníku národní sou-
těže muzeí Gloria musaealis, přičemž 

vyhlášení jeho výsledků se konalo o den 
dříve, 19. května 2022 v  obecním 
domě v praze. Mezi-národního zahá-
jení se zúčastnili zástupci hostitelů, 
Moravskoslezského kraje a města Čes-
ký těšín, ale i jejich polští kolegové. ře-
ditel Muzea těšínska zbyšek ondřeka 
připomněl 220. výročí založení part-
nerského Muzea Śląska Cieszyńskiego. 
V 18.00 hodin zazněl výstřel z kanónu 
jako znamení, že se nejen muzejní in-
stituce v obou městech otevírají veřej-
nosti. na návštěvníky těšínské muzejní 
noci čekala pestrá nabídka aktivit. na 
dvoře Muzea těšínska se například 
mohli seznámit s tradičními řemesly 
a některá si i prakticky vyzkoušet. zdo-
bila se srdce z perníku, razily historické 
mince a v alchymistových kotlících to 
tajemně klokotalo. A k tomu všemu 
vyhrávala cimbálová muzika folklórní-
ho souboru slezan. kromě knihoven, 
kostelů, divadel či různých historických 
spolků a radnic obou měst bylo možné 
zavítat také do budovy prochaskovy 
tiskárny, která je s historií Českého tě-
šína spjata již více než 200 let. pohyb 
zájemců o kulturní dění byl toho večera 
přes hraniční mosty opravdu čilý. jako 
památku si mohli účastníci mezinárodní 
muzejní noci odnést třeba svůj portrét 
ze stylových fotokoutků, pamětní list či 
jedinečně zabalenou karamelku, v pol-
sku zvanou krówka. 

Muzeum těšínska za jediný večer 
navštívilo téměř 2 200 osob, Muzeum 
Śląska Cieszyńskiego přivítalo dokonce 
na 2 500 nadšenců. prvenství má také 
celý letošní Festival muzejních nocí, 

neboť veřejnost v rámci něj může až 
do 17. září 2022 zavítat do rekordních 
601 institucí a 178 měst a obcí. po 
dvou letech, kdy se muzejní noci moh-
ly uskutečnit spíše v omezené formě 
s ohledem na protiepidemická opatření, 
je tato obrovská nabídka muzejníků po-
zitivním signálem, že se muzea a gale-
rie na své fanoušky opravdu těší. nezbý-
vá, než poděkovat partnerům do těšína 
/ Cieszyna a všem, kteří se letošního 
ročníku festivalu účastní ve všech regi-
onech České republiky. přejeme všem 
vydařenou muzejní noc!

Spolupráce 
knihoven 
v Jihomoravském 
kraji
MoniKa KRatoCHVíloVá
MorAVskÁ zeMskÁ knIhoVnA

dne 19. května 2022 se ve slavkově 
u brna uskutečnil seminář s názvem „Ak-
tuality a možnosti spolupráce knihoven 
paměťových institucí jihomoravského 
kraje“. setkání, jež připravilo odděle-
ní vzdělávání a krajské metodiky Mzk 
a zámek slavkov-Austerlitz, navázalo na 
předchozí ročníky se záměrem obnovení 
spolupráce veřejných knihoven muzeí, 
galerií, archivů a dalších kulturních orga-
nizací v kraji. změny jako jsou digitalizace 
sbírek a jejich zpřístupnění online, snaha 
o modernizaci služeb a důraz na pr jsou 
ve veřejných i odborných knihovnách 
v mnoha ohledech podobné. stále více 
se proto ukazuje, že koordinace jejich 
činností je v informačním a digitálním 
prostředí nezbytná. 

Účastníky semináře přivítal ředitel 
Mzk prof. tomáš kubíček a ředitelka 
zámku slavkov-Austerlitz Mgr. eva ou-
bělická, dis. program byl rozdělen do 
3 částí. V bloku Mzk vystoupil Mgr. jiří 
dufka s informací o projektu Kramářské 
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tisky a jejich zpřístupňování v knihovnách. 
phdr. Martin krčál představil 7 důvodů, 
proč využívat portál Knihovny.cz. Mgr. 
jan zikuška informoval o mezinárodním 
projektu #EODOPEN: Objevujme skryté 
bohatství. Mgr. Lenka dostálová prezen-
tovala příspěvek Metodické centrum pro 
výstavbu a rekonstrukci knihoven se před-
stavuje a zdůraznila význam interiérů, 
které svými výraznými proměnami rea-
gují na potřeby jejich uživatelů. prostor 
následně dostali zástupci firem, se kte-
rými knihovny dlouhodobě spolupracují 
nejen při přípravě a realizaci projektů 

financovaných z programu VIsk 7. blok 
knihoven paměťových institucí jihomo-
ravského kraje zahájil Mgr. Martin rája 
z historického a dokumentačního odděle-
ní zámku slavkov-Austerlitz přednáškou 
na téma Knihovna knížete Václava Anto-
nína Kounice. Projekt Memoria předsta-
vila historička města kuřimi Mgr. sylvia 
Laurincová. projekt Digitalizace umě-
leckohistorické literatury v Knihovně 
Moravské galerie v Brně prezentovala 
Mgr. jana Lešková. Informovala o pro-
gramech VIsk 7 kramerius a nAkI II na 
léta 2016–2022 (digitalizace katalogů 

výstav a  historických časopisů upM 
a z fondu knihovny obrazárny MzM).

po skončení semináře byli účastníci 
osloveni dotazníkem, jenž zhodnotil prů-
běh setkání a předestřel zájem o témata 
v dalších letech (informace o projektech, 
možnosti vzdělávání knihovníků, více-
zdrojové financování, digitalizace sbírek, 
ochrana a zabezpečení sbírek, marketing 
a pr). konference přispěla ke znovuob-
novení a prohloubení vzájemných vztahů, 
podpořila sdílení informací, vytvořila plat-
formu pro předávání zkušeností a otevřela 
cesty k již konkrétnější spolupráci.

z ČInnostI AMG

etnografové 
jednali v hodoníně
PetR ČíHal / MiCHal CHMelenSKý
etnoGrAFICkÁ koMIse AMG

po tříleté pauze se ve dnech 11.–12. kvě- 
tna 2022 pod záštitou Masarykova mu-
zea v hodoníně uskutečnil tradiční jar-
ní seminář etnografické komise AMG. 
hlavním tématem se stalo vinařství a vi-
nohradnictví. setkání se účastnilo 39 zá-
stupců řádných členů AMG, 3 individuál-
ní členové a 15 hostů. bylo předneseno 
8 referátů a 14 zpráv z oboru.

Všechny přítomné na začátku 
jednání pozdravili etnografka Vlasti-
vědného muzea kyjov Mgr. Michaela 
zálešáková a předseda ek AMG Mgr. 
Michal Chmelenský. seminář úvodním 
příspěvkem „Výzvy a úskalí muzejní 
dokumentace soudobého vinařství“ 
otevřel Mgr. josef šuba z regionál-
ního muzea v Mikulově. následovala 
pozvánka Mgr. Gabriely směřičkové ze 
slováckého muzea v uherském hradišti 
na pracovní zasedání obyčejové komi-
se Mkkk na téma barva jako symbol 
(31. května až 1. června 2022, Ústav 
evropské etnologie FF Mu). druhý 

blok zahájila phdr. hana soukupová 
z jihočeského muzea v Českých bu-
dějovicích příspěvkem „podcast jako 
nová forma popularizace činnosti mu-
zeí a galerií“. phdr. hana dvořáková, 
vedoucí etnografického ústavu MzM, 
představila novou stálou expozici této 
instituce Tradiční kultura na Moravě 
v zrcadle času a k ní vydaný katalog. 
na ni navázala phdr. jana poláková, 
ph.d., z téhož muzea, která přiblíži-
la tuto expozici v online prostředí na 
případu digitalizovaných sbírkových 
předmětů, webového portálu a mobil-
ní aplikace. závěr druhého bloku patřil 
referátům Ing. nadeždy Andrejčíkové, 
ph.d., a Mgr. art. Miroslava hanáka, 
ředitele Centra pre tradičnú ľudovú 
kultúru. následoval odjezd do kyjo-
va na komentované prohlídky muzej-
ní expozice, sklepních uliček šidleny 
v Miloticích a habánského sklepu ve 
Vacenovicích. společenský večer oži-
vila horňácká cimbálová muzika petra 
Galečky z Lipova. 

druhý den byl zahájen referátem 
Mgr. Věry Colledani z etnografického 
ústavu MzM, která představila vin-
né sklepy své rodné obce krumvíř na 
hanáckém slovácku. na ni navázal 
phdr. pavel bureš z npÚ s prezentací 

památkově chráněných sídelních sou-
borů vinohradnických staveb v jihomo-
ravském a zlínském kraji. tradičnímu 
sadařství a zaniklému vinařství na kun-
štátsku byl věnován příspěvek Mgr. Vla-
dimíra svatoně z Muzea regionu bos-
kovicka. edukátorka Masarykova muzea 
v hodoníně Mgr. eva sadílková hovořila 
o vzdělávacím programu Vinařův rok. 
referát „pokusy o pěstování vinné révy 
v odraze pověstí a názvů vsí na Vyso-
komýtsku” bc. soni krátké z regionál-
ního muzea ve Vysokém Mýtě přiblížil 
snahu zdejších obyvatel o jeho obnovu 
ve 20. století. Čtvrtou část semináře 
zahájil společný příspěvek Mgr. Mar-
kéty palowské z ostravského muzea 
a Mgr. Věry Colledani s názvem „jidáši 
na bučovicku“. Markéta palowská pak 
ještě upozornila na literární podvečery 
probíhající v jejich muzeu. phdr. pet-
ra Mertová, ph.d., z tMb představila 
výzkumný projekt o textilní výrobě za 
socialismu v paměti bývalých zaměst-
nanců brněnských továren. následoval 
referát Mgr. hany klimešové z regio-
nálního muzea v Litomyšli věnovaný 
výstavě „od košilky k rubáši aneb na-
rození a smrt v české lidové kultuře“. 
poslední blok jednání zahájila julija 
tormyševa, ph.d., z Muzea blanenska 
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informací o dvou výstavách „o víně“ 
a „josef Mánes: blízký přítel jindřicha 
Wankla“. V dalším příspěvku ředitel-
ka středočeského muzea v roztokách 
u prahy phdr. zita suchánková při-
blížila nově otevřenou archeologickou 
expozici Archevita: Stopami věků. 
V následujícím vystoupení Mgr. Marta 
kondrová ze slováckého muzea v uher-
ském hradišti prezentovala audiovizu-
ální záznam o masopustních mečových 
tancích z uherskobrodska. Mgr. petr 
Číhal z téže instituce představil ko-
lektivní monografii Tradiční kulturní 
kontexty pití alkoholu a kouření, která 
je výstupem stejnojmenné konference 
pořádané v roce 2021. Vybraným zvy-
koslovným aktivitám v průběhu pan-
demie byl věnován příspěvek Mgr. bc. 
jana blažka z nÚLk. závěr semináře 
patřil Mgr. jarmile teturové z téže in-
stituce, která prezentovala mapovou 
aplikaci tradiční lidové kultury jako 
výstup dotazníkové akce Identifikace 
a dokumentace tradiční lidové kultury 
z let 2006–2010.

podzimní seminář ek AMG se 
uskuteční ve dnech 11.–12. října 
2022 v regionálním muzeu ve Vyso-
kém Mýtě.

výslunné svahy 
u Podmokel 
a déšť na Sušicku 
Jiří JUřiČKa / Jiří BRaBeC
botAnICkÁ koMIse AMG

terénní seminář botanické komise AMG 
zorganizovalo botanické oddělení zČM 
ve dnech 6.–10. června 2022 na su-
šicku, horažďovicku a plánicku. naší 
základnou se stala budova školy, nyní 
turistická ubytovna v obci podmokly, asi 
4 km východně od sušice. hned po pří-
jezdu jsme pod vedením místního znalce 
a vynikajícího botanika radima pauliče 
vyrazili na vápencové kopce v okolí, kde 

jsme kromě ohrožené vratičky měsíční 
obdivovali silně ohroženou ostřici ptačí 
nožku a zřejmě nalezli i jejího křížence 
s ostřicí prstnatou. 

Úterý, bohužel značně deštivé, jsme 
strávili na horažďovicku. nejprve jsme 
navštívili kótu 447 na hrádku s tolicí 
nejmenší a hvozdíčkem nejmenším. V do-
provodu, a tak trochu i pod přátelským 
dohledem kolegů z ochrany přírody, Lenky 
pivoňkové a jiřího Choda sladkého jsme 
prohlédli přírodní památku svaté pole, 
která je domovem druhé nejbohatší po-
pulace vstavače kukačky  u nás a vzácné, 
přehlížené trávy ovsíčku časného. návště-
vu pr pučanka jsme zahájili v obci hejná 
u pamětní desky botanika josefa Vaněčka 
(1910–2001). následně jsme prozkou-
mali zdejší lemové trávníky s dokvétající 
sasankou lesní a na podzim kvetoucím 
hořečkem nahořklým, v samotné rezervaci 
pak druhově bohaté lesy s orchidejemi 
okroticí bílou a okroticí červenou. během 
večerního programu jsme vyslechli před-
nášku jaroslava Michálka o významných 
a památných stromech sušicka, dopro-
vázenou jeho fotografiemi a ilustracemi 
Vladimíra Lepše (1927–2014).

Ve středu jsme zavítali na plánicko, 
do kraje zjevně rázovitého. na vlhkých 
a rašelinných loukách zde rostou vzác-
né druhy jako vachta trojlistá, rosnatka 
okrouhlolistá, ostřice blešní či bařička 
bahenní. na těchonických drahách nás 

provázel místní novozemědělec jiří koreš, 
jehož postřehy z pastvy ovcí a koz na 
různých typech vegetace byly pro mno-
hé z nás velmi zajímavé. k plánici patří 
neodmyslitelně český edison – František 
křižík, a proto jsme nemohli opomenout 
návštěvu expozice v jeho rodném domku. 
součástí večerního programu bylo ple-
nární zasedání botanické komise AMG 
a mimo plánování dalších seminářů i zvo-
lení jejího nového vedení (jiří juřička 
z Muzea Vysočiny jihlava − předseda, 
svatava kubešová z MzM a jiří brabec 
z Muzea Cheb – členové výboru). podě-
kovali jsme za spolupráci dlouholetému 
předsedovi Lukáši krinkemu ze sládečko-
va vlastivědného muzea v kladně. kole-
gyně z Vlastivědného muzea v olomouci 
nás poté seznámily s tvorbou jejich nové 
přírodovědné expozice. problémy, které 
řešily a řeší, jsou v řadě institucí podobné. 
značná část jich jde na vrub výběrovým 
řízením, jež vyhrávají firmy bez potřeb-
ných znalostí. na přetřes přišly i zkuše-
nosti se sbírkovými databázemi, novými 
či rekonstruujícími se depozitáři nebo 
všemožnými kontrolami. hovory o těchto 
tématech provázely i snídaně a opékání 
buřtů. sdílení informací je důležitým ved-
lejším produktem pravidelného setkávání 
muzejníků a může předcházet podobným 
nedorozuměním. 

Ve čtvrtek, který z větší části propr-
šel, činila kulisu našich exkurzí zřícenina 
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hradu rabí. pod jejími hradbami roste na 
jediném místě v Čr štítenka česneková, 
brukvovitá rostlina původem z Alp a jiho-
východní evropy. navštívili jsme i hrad-
ní nádvoří, kde jsme pod vedením jana 
Michálka měřili statné exempláře jeřábu 
prostředního, vysazené někdy kolem roku 
1840. na nedalekém vrchu spravedl-
nost jsme obdivovali zejména nakvétající 
smrkovník plazivý, který zde má zjevně 
nejbohatší populaci u nás. kolem rabí 
jsme se věnovali i květeně lomů a polí. 
nalezli jsme kozlíček zubatý a svízel po-
chybný a ve výhrabu cesty u novostavby 
pak dlouho očekávaný zběhovec trojklaný, 
zvaný též yva. 

Mírně prořídlé davy botaniků zakon-
čily v pátek týdenní seminář dopolední 
výpravou do okolí Milčic. přes nepřízeň 
počasí se setkání vydařilo a bylo příno-
sem jak pro kolegy z  termofytika, tak 
pro nás z chladnějších krajů. děkujeme 
organizátorům ze západočeského mu-
zea v plzni – ondřeji peksovi, sylvii pe-
cháčkové a Ivoně Matějkové. hluboká 
poklona patří našemu hlavnímu průvodci 
radimovi pauličovi, který si kvůli nám vzal 
dovolenou a sršel neustálým optimismem 
a entuziasmem. 

tvorba 
a hodnocení 
výstav a expozic
PetR CHleBeC
koMIse MuzejnÍCh hIstorIků AMG

jedním ze stěžejních cílů komise muzej-
ních historiků AMG je další vzdělávání 
muzejních pracovníků formou exkurzí, 
diskuzí a seminářů. tentokrát jsme si 
vybrali téma hodnocení výstavních a ex-
pozičních projektů, korelující s dlouho-
dobou činností komise. z těchto důvodů 
bylo i setkání, které se uskutečnilo ve 
dnech 15.–17. června 2022 v domažli-
cích, pořádáno pod záštitou Ústavu pro 
interpretaci místního dědictví.

po úvodním slově kristýny pinkrové 
z uIMId se ujal řečnického pultu její ko-
lega Michal Medek, který na příkladech 
z Velké británie představil některé z ko-
munikačních strategií muzejních institucí 
v anglosaském prostředí. poukázal na 
práci s prostorem, grafickým zpracováním 
či na hierarchizaci textu, který v kombina-
ci s ostatními formami komunikace může 
zefektivnit, a tím i naplnit záměr tvůrce 
výstavního projektu. po něm se chopila 
slova Lenka kopřivová, jež referovala o vý-
stavě „Moravští Chorvaté v jevišovicích“ 
a zejména o nutnosti výzkumu s ohledem 
na regionální paměť. projekt by nemohl 
vzniknout bez kooperace s místní komu-
nitou, a proto se řadí mezi dobré příklady 
participace s veřejností.

druhý blok zahájil tomáš Chvátal 
z Muzea a pojizerské galerie v semilech, 
jenž představil svoji instituci jako muzeum 
na okraji regionu či komunikačních tras. 
Vznikla úsilím místních obyvatel jako děl-
nické muzeum a z toho vyplývala i absen-
ce expozice, nedostatek místa či omezený 
personál. tato negativa však autor pří-
spěvku nepovažoval za nevýhodu, ale spíš 
za příležitost. organizace se proto zaměři-
la na moderní dějiny, které mohla propojit 
s veřejností prostřednictvím např. legend 
o výrobně raket V-2 nebo o lidové kultu-
ře léčitelek v pojizeří. následoval referát 
petra brůhy z národního muzea, který se 
podílel na expozici Dějiny. představil ar-
chitektonické záměry, přístup k dětskému 
návštěvníkovi i těžkosti s celkovou koo-
perací výstavby v kontrastu s dalšími pro-
jekty realizovanými v témže roce. po něm 
vystoupil jakub doležel z Muzea města 
Ústí nad Labem, jenž představil nároč-
né téma výstavy „Flaška“. její předobraz 
tkvěl ve vzorkovně lahví. podařilo se mu na 
běžném užitkovém předmětu prezentovat 
dějiny vývoje skleněných lahví a demižo-
nů, a také prostředí sklárny a skladů v Ústí 
nad Labem. Muzeum říčany zastoupené 
editou ježkovou zase poukázalo na mož-
nosti omezeného prostoru a personálního 
podstavu instituce, která díky edukačním 
přístupům vytváří efektivní komunikační 
strategii založenou na principech místně 
zakotveného vzdělávání.

závěrečný blok zahájil Michal Medek 
představující ve zkratce systém evaluace 
a reflexe výstav, kterým lze ověřit dosažení 
cílů jejich autorů. závěr dne patřil kris-
týně pinkrové a Ladislavu ptáčkovi, jež 
představili živý projekt hodnotící tabulky 
a v kooperaci s posluchači přidávali či 
vysvětlovali jednotlivé části a její účelnost 
jako pomocného nástroje při vytváření 
recenzí či samotných výstav.

druhý den semináře se nesl v prak-
tické ukázce dvou expozic. jedna byla 
realizována v Muzeu jindřicha jindřicha. 
Účastníci si ji prošli nejprve sami, ná-
sledně proběhla diskuze nad možnostmi 
a potřebami instalace a nakonec ji na-
vštívili společně s kristýnou pinkrovou, 
aby si vyslechli i její cíle, které nebyly 
prvotně patrné. druhá expozice téže au-
torky s názvem Pozor, hranice! Achtung, 
Grenze! byla podrobena hodnotící ta-
bulce, kterou aplikovali sami účastníci. 
širší diskuze se rozvířila nad otázkou role 
sbírkového předmětu. den byl zakončen 
referáty Václava Vrbíka o projektu Arche-
opark Bärnau, a Anny kolářové, která nás 
uvedla do rámce studia public history 
v regensburku. poslední den byl využit 
k návštěvě Gelebtes Museum Mähring 
a Archeopark bärnau, kde jsme mohli 
aplikovat hodnotící tabulku a následně 
prodiskutovat jednotlivé přístupy muzejní 
prezentace.

Účastníci semináře započali svou 
pouť teorií, pokračovali příklady prezen-
tace dějin v muzeu a došli až k aplikaci 
hodnotících kritérií výstav a expozic. díky 
tomu, že se setkání konalo i za přispění 
příhraniční spolupráce, bylo možné po-
rovnat české muzejní prostředí se dvěma 
ukázkami z blízkého zahraničí. nástroje 
k hodnocení výstav však nejsou brány 
jako statický prvek, a proto došlo k jejich 
dalším podnětným úpravám. semináře 
se zúčastnilo na 70 zájemců a konal se 
díky finanční podpoře Česko-německého 
fondu budoucnosti a Asociace muzeí 
a galerií Čr, z. s. již nyní připravuje 
komise muzejních historiků AMG po-
kračování ve spolupráci s Muzeem no-
vojičínska jako hostitelskou institucí na 
červen 2023. 
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cesta kolem světa 
za 80 dní 

národní muzeum
náprstkovo muzeum asijských, 
afrických a amerických kultur 

22. dubna – 31. prosince 2022

na jaře letošního roku byla otevřena vý-
stava na motivy stejnojmenného románu 
julese Verna. právě v roce 2022 si připo-
mínáme 150 let, kdy tato kniha vyšla. do 
Čech se dostala o rok později (říká se, že 
ji sem přivezl jan neruda) a vzápětí byla 
přeložena do češtiny. od té doby patří 
k oblíbené četbě všech generací. 

nebylo jednoduché výstavně ztvár-
nit postavy příběhu, prostor i měnící se 
svět 2. poloviny 19. století, který prošel 
technickými a společenskými změnami. 
dobrodružná cesta anglického gentle-
mana měla trvat 80 dní. nebylo by ji 
ovšem možné uskutečnit, kdyby společ-
nost neprodělala modernizaci ve všech 
oblastech života. Ve stopách philease 
Fogga se návštěvník vydá na vlastní pouť. 
postupně se seznámí s mnoha předměty 
původem z míst, na které se fiktivně zaví-
talo, s fotografiemi měst té doby i s žán-
rovými obrázky. Cestu umožnily politické 
změny v Asii, expanze britského impéria 
a průmyslová revoluce, konkrétně rozvoj 
železniční a lodní dopravy. jeden sál je 
věnován julesovi Vernovi a jeho tvorbě. je 
zde prezentována řada dokumentů i no-
vinových exemplářů, kterým vděčíme za 

zprostředkované informace. jde o úžasný 
svět fantazie, i když z dnešního pohledu 
se můžeme dohadovat o různých úskalích 
líčení krajin a tehdejší techniky či mno-
hých vynálezů. 

k výstavě vydalo národní muzeum 
velmi vydařený katalog, který je kolektiv-
ním dílem autorů výstavy pod editorskou 
rukou Libora juna. kvalitně je zpravova-
ný nejen graficky, ale i obsahově. Čte-
nář se v něm seznámí s mnoha tématy. 
například, co je to kolonialismu a orien-
talismus, nebo jak vypadaly navštívené 
přístavy. V  publikaci najdeme mnoho 
dobových snímků, ale i fotografií sbírko-
vých předmětů, které jsou prezentovány. 
projekt je dokladem toho, jaké poklady 
se nacházejí ve sbírkovém fondu náprst-
kova muzea. jen několik málo artefaktů 

technické podstaty jako jsou hodinky či 
modely papírových lodí byly zapůjčeny 
z jiných institucí, a to z národního tech-
nického muzea a Muzea papírových mo-
delů z police nad Metují. 

Věříme, že návštěvník si odnese 
nejen estetické zážitky z prohlídky, ale 
díky snaze autorů výstavy pod vedením 
heleny heroldové bude nově vnímat díla 
julese Verna, a to i jako oslavu lidské 
touhy po cestování a schopnosti překo-
návat překážky. nemohli jsme také zapo-
menout na cestovatele českého původu 
josefa kořenského, který se vydal na 
roční výpravu kolem světa v roce 1893. 
nechtěl se hnát a zápasit s časem, nešlo 
o sázku jako v případě Fogga, ale o sezná-
mení Čechů s navštívenými místy a také 
přiblížení českého prostředí světu.
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bechyně
Mezinárodní muzeum keramiky
Pleschen: výsledky výtvarného  
sympozia AJG 2021 28. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Městské muzeum bechyně
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

benátky nad Jizerou
Muzeum benátky nad Jizerou
Jím, tedy jsem 2. 4. – 31. 10. 2022

benešov
Muzeum Podblanicka
Secesní dům Benešov
Benešov: The Best of 19. 5. – 6. 11. 2022
Zimní radosti 16. 11. – 30. 12. 2022
Muzeum umění a designu benešov
Jan dvořák: 80 23. 9. – 31. 12. 2022

beroun
Muzeum českého krasu
václav Talich & Talichův Beroun 16. 9. – 20. 11. 2022

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

blatná
Městské muzeum blatná
miro Švolík: Žízeň po životě 10. 9. – 6. 11. 2022
vojtěch Kubašta, geniální  
ilustrátor 29. 11. 2022 – 29. 1. 2023

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
Naše paní Božena Němcová II 20. 1. – 13. 11. 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
Chléb náš vezdejší 24. 11. 2022 – 22. 4. 2023

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Boskovice (1222–2022) 13. 10. 2022 – 26. 3. 2023
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
valoch & valoch: Archeologie a konceptuální  
umění 30. 9. 2022 – 27. 8. 2023
Nejkrásnější české knihy  
roku 2021 10. 11. 2022 – 31. 1. 2023
Jurkovičova vila
Josef Bolf: minoritní zpráva  8. 5. 2022 – 26. 3. 2023

Místodržitelský palác
moravská zemská obrazárna (1817–1961): obrazy /  
/ Sochy / objevy / Příběhy  23. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Uměleckoprůmyslové muzeum
Lucie Koldová: Lightness 26. 11.2021 – 29. 1. 2023
Jiří Pelcl design 26. 11.2021 – 26. 2. 2023
Terra Alba 21. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
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
Památník leoše Janáčka
monogramista T·d: Andělský podíl 16. 9. – 29. 10. 2022
Pavilon anthropos
Nestarší šperky a ozdoby těla 19. 8. 2022 – 26. 2. 2023
Muzeum města brna
Poklady špilberské zbrojnice 17. 3. – 31. 12. 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
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 – 8. 1. 2023
Tváře ze zapomnění 27. 10. 2022 – 31. 3. 2023
Vila tugendhat
INSPIRACe 2: Petra Gell / Graphic  
of the Space 13. 9. – 30. 10. 2022
INSPIRACe 3: Zuza Golińska  4. 10. – 20. 11. 2022
INSPIRACe 4: Private views 22. 11. – 31. 12. 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
národní památník na Vítkově, U Památníku 1900, Praha

Genocida Romů za 2. světové války 2. 8. – 15. 12. 2022
národopisné muzeum, Kinského zahrada 98, Praha

otevřená cesta / The Road is open /  
/ Phundrado drom  4. 6. 2022 – 31. 5.2024
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
Svět očima špionážních družic  5. 9. – 20. 11. 2022

brtnice
rodný dům Josefa hoffmanna
15 let muzea Josefa  
Hoffmanna 13. 6. 2022 – 30. 4. 2023

bruntál
Muzeum v bruntále
Invazivní živočichové 11. 7. – 30. 10. 2022
dáma prostovlasá nevychází 16. 9. 2022 – 29. 1. 2023
Stopa! vyřeš zločin  7. 10. 2022 – 19. 3. 2023

bučovice
Muzeum bučovice
Za středověkem do muzea:  
700 let Bučovic  8. 6. – 30. 10. 2022
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výstava dobových vánočních  
pohlednic 15. 11. – 30. 12. 2022

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Bitva u Chotusic 1742  1. 4. – 30. 10. 2022
Galerie
osobnosti Čáslavska: Co se do kalendáře  
vešlo i nevešlo  8. 4. – 29. 10. 2022
výtvarníci Čáslavska ve sbírkách muzea:  
Jarmila engländerová-Životská  9. 8. – 26. 11. 2022
Technika linorytu  8. 11. 2022 – 1. 4. 2023
Výstavní síň
Tomáš vlasák: Tajemství přírody 11. 10. – 30. 10. 2022
vladimír Císař: výběr z tvorby  8. 11. – 20. 11. 2022
Pražské Jezulátko 29. 11. 2022 – 1. 1. 2023
národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Klukovský sen: vojáci v krajině  1. 4. – 31. 10. 2022
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství  1. 4. – 31. 10. 2022
Hračky Kovap  2. 4. – 31. 10. 2022

česká Lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české Lípě
Konvergence: vyvřeliny a naplaveniny  1. 6. – 13. 11. 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
Tradiční vánoční výstava 27. 11. 2022 – 1. 1. 2023

české budějovice
alšova jihočeská galerie
Wortnerův dům
Tvary, barvy, pohodlí:  
Nábytek Jitona 17. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Jihočeské muzeum v českých budějovicích
Zvuk času: Hodiny a hodinky ze sbírek  
Petra Hadravy a muzea 13. 5. 2022 – 5. 2. 2023
osobnosti Novohradska 24. 6. – 30. 10. 2022
Tomáš Papoušek: Fotografie hub  
jižních Čech 27. 9. – 17. 11. 2022
vánoční výstava 25. 11. 2022 – 1. 1. 2023
výstava grafik Františka  
doubka  8. 12. 2022 – 16. 4. 2023

český brod
Podlipanské muzeum v českém brodě
vážky Českobrodska 26. 5. – 30. 10. 2022

Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Samizdat a edice expedice 14. 8. – 9. 12. 2022
Antikódy 14. 8. – 9. 12. 2022

Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně
Naděje, zklamání a strach:  
Život na děčínsku (1938–1946) 30. 6. – 31. 12. 2022
mince doby lucemburské 11. 7. – 31. 12. 2022

Dobrovice
Dobrovická muzea
Jakub Jan Ryba nejen jako autor  
České mše vánoční listopad 2022 – leden 2023
moje hračky: výstava hraček, panenek  
a kočárků  7. 9. 2022 – 5. 2. 2023

Domažlice
Muzeum chodska v Domažlicích
Čerchov: Hora, která spojuje  1. 6. – 20. 11. 2022
Lenka Herzogová: malba / Grafika /  
/ Textil  9. 8. – 31. 10. 2022

Dvůr králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad Labem
Zmizelé časy v korespondenci  
rady Schulze 17. 9. – 20. 11. 2022
Interaktivní výstava 2. 12. 2022 – leden 2023
Stará radnice, náměstí t. G. Masaryka 1

marie Bukovská  4. 11. – 4. 12. 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
Frýdecký zámek
11. Beskydské trienále řezbářů 16. 9. – 6. 11. 2022
Haló?! 22. 9. – 20. 11. 2022
dámy a pánové, zadejte se! 17. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Svět panenek Pavly dobíškové 25. 11. 2022 – 22. 1. 2023

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

havlíčkův brod
Muzeum vysočiny havlíčkův brod
Umělecká keramika Igora doležala  
a Petry Sedlmajerové 12. 8. – 27. 11. 2022
Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku  
a jejich svátky 14. 10. 2022 – 15. 1. 2023
výstava k výročí 100 let od úmrtí  
Jaroslava Haška 2. 12. 2022 – 8. 1. 2023

hlinsko v čechách
Muzeum v přírodě vysočina
Krásná práce 2. 7. – 31. 10. 2022

hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie
Senzační realismus: Theodor Pištěk a jeho američtí  
a evropští souputníci 26. 6. – 30. 10. 2022
michal Škoda: Stopy  3. 7. – 20. 11. 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
Petr a Petr otřísalovi listopad 2022 – březen 2023
Buď připraven! Skauti v Hodoníně  
již 100 let  8. 9. – 13. 11. 2022
Sál evropa
Šlechta a šlechtictví po roce 1918 aneb Rozpadem  
Rakousko-Uherska to neskončilo 21. 10. 2022 – 12. 2. 2023
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hodonín u kunštátu
Památník holokaustu romů a Sintů na Moravě
Lidická tragédie  1. 4. – 31. 10. 2022

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

hořice
Městské muzeum a galerie hořice
Krajiny oskara Teimera  4. 9. – 15. 11. 2022
A. Hošková / A. Hulačová 15. 12. 2022 – duben 2023
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního 
sochařství pod širým nebem – vrch Gotthard
Andrew Gilbert: Slavné obsazení exotických  
Hořic císařem Andrewem  9. 9. – 30. 10. 2022

hradec králové
Muzeum východních čech v hradci králové
měnící se svět: Poslední lovci a první zemědělci (nejen)  
ve východních Čechách 17. 6. 2022 – 12. 11. 2023

hustopeče
Městské muzeum a galerie hustopeče
výtvarná skupina Alfons 30. 10. – 20. 11. 2022
výstava hustopečského Fotoklubu 27. 11. – 30. 12. 2022

cheb
Muzeum cheb
expoziční budova
eska je hezká: Kola  
z Chebu (1892–2016) 15. 9. 2022 – 19. 2. 2023

chomutov
Oblastní muzeum v chomutově
Průkopník vědy a techniky rytíř František Josef Gerstner:  
190 let od úmrtí slavného rodáka  5. 11. 2022 – 31. 3. 2023
radnice
Rodina: Sochy michaela Bílka 22. 10. 2022 – 25. 2. 2023

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
Cestou necestou, lesem nelesem 16. 9. – 13. 11. 2022
miliony let v Železných horách: 10 let  
Národního geoparku Železné hory 16. 9. – 13. 11. 2022
Rezaví? Nerezaví!: 30 let CHKo  
Železné hory 16. 9. – 13. 11. 2022
Světci adventního období 17. 11. 2022 – 15. 1. 2023
věra vovsová (1912–1998):  
obrazy 25. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Tajemství vějířů 02. 12. 2022 – 26. 2. 2023

Jablonec nad nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad nisou
Nová stálá expozice: Svět zázraků / World of Wonders /  
/ WOW!  od 23. 6. 2022
miluše & René Roubíčkovi: Jen my dva 10. 6. – 30. 10. 2022
evropský stůl: Nápojové sklo symbolizující  
členské země eU 16. 6. – 31. 12. 2022
Irena Czepcová 20. 9. 2022 – 15. 1. 2023
Snění o budoucnosti: design československého skla  
a bižuterie (1948–1989)  7. 10. 2022 – 21. 5. 2023

v. K. Novák (1942–2014) 25. 10. 2022 – 12. 2. 2023
Gizela Šabóková: monument  3. 11. 2022 – květen 2023

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
výrobní družstvo Keramo Kožlany: Keramika  
60. let 20. století 12. 10. – 20. 11. 2022
vánoční výstava ZŠ 23. 11. – 23. 12. 2022

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
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
Hledání ztraceného 28. 10. – 27. 11. 2022
Cesta ticha  1. 11. – 11. 12. 2022
Jak se rodí večerníčky 2. 12. 2022 – 22. 1. 2023
Pikous: Kousky světa 16. 12. 2022 – 29. 1. 2023

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Šimon Pikous: dechberoucí  5. 10. – 26. 11. 2022
Jihlavský ježek ukrytý v papíru: Filigrány jihlavské  
papírny ve Starých Horách  7. 12. 2022 – 28. 1. 2023
Muzeum vysočiny Jihlava
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy  
na Třebíčsku 28. 5. – 31. 12. 2022
medvídek: Benefiční prodejní výstava 15. 10. – 13. 11. 2022
Photographia Natura 2022:  
Lesní motivy 18. 11. – 31. 12. 2022
Lada Chudobová: drahokamy  
mého času 25. 10. – 4. 12. 2022
vlasta Böhmová: Příběhy přes  
objektiv  6. 12. 2022 – 15. 1. 2023

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

Jindřichův hradec
Muzeum Jindřichohradecka
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
Betlémy Ilony Klawitter 26. 11. 2022 – 6. 1. 2023

kačina u kutné hory
národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
Zázračné divadlo barokního světa 16. 8.2021 – 5. 5.2025
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
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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
Porcelán: 150. výročí Střední uměleckoprůmyslové školy 
keramické a sklářské Karlovy vary 15. 9. – 30. 11. 2022

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

klatovy
Galerie klatovy/klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Setkání ve Stromovce  3. 9. – 30. 10. 2022
Kostel sv. Vavřince v Klatovech
Pavla voborník Kačírková: Tušení 30. 7. – 30. 10. 2022
vlastivědné muzeum Dr. hostaše v klatovech
Peregrinus Silva Bohemica: 3d modely  
barokních památek  7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Staré Klatovy v pohlednicích  7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Retrogaming  7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Klatovy v obrazech  7. 10. 2022 – 1. 1. 2023

klenová
Galerie klatovy/klenová
Zbyněk Hraba / Petr Fiala: mezi zátiším  
a krajinou 17. 7. – 30. 10. 2022
eva výborná: Tvary ticha II 21. 8. – 30. 10. 2022
Artdialog 2022: mezi prostory 2. 10. – 30. 10. 2022

kolín
regionální muzeum v kolíně
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

králíky
Městské muzeum králíky
Za šuplíku: Fotoarchiv oldřicha Podolského,  
evžena malého a Iva Pecháčka 2. 9. – 29. 10. 2022

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

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
30 let muzea 15. 9. – 5. 11. 2022
120 let města Kralup  
nad vltavou 22. 11. 2022 – 14. 1. 2023

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

kroměříž
Muzeum kroměřížska
Zachraň jídlo! 10. 6. – 13. 11. 2022
Naše ZUŠKA, dáma  
stočtyřicetiletá 30. 9. – 27. 11. 2022
o. Šuterová demelová: Návraty 25. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Terče kroměřížských  
ostrostřelců 16. 12. 2022 – 12. 3. 2023

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
160 let Sokola v Kutné Hoře  7. 10. – 30. 11. 2022
tylův památník
Kutná Hora četnická 15. 7. – 30. 10. 2022
Galerie Středočeského kraje
Faksimile Kutnohorské iluminace 2. 8. – 31. 12. 2022
Robert v. Novák: Sběratel 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Libor Lípa: obyčejné věci 23. 10. 2022 – 12. 3. 2023
Kateřina Adamová / Pavel Šimíček:  
mimo-řádné 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Theodor Buzu 27. 8. – 6. 11. 2022

Lány
Muzeum t. G. Masaryka rakovník
Muzeum t. G. Masaryka v lánech
Stáňa Perlínová: Tváře 2  7. 10. – 20. 11. 2022
Lenka Šmídová: Betlémy  4. 12. 2022 – leden 2023
Pamětní síň alice Masarykové a Českého červeného 
kříže
Znamení Červeného kříže: Znamení  
dobročinnosti 23. 9. 2022 – 14. 2. 2023

Lešná
Zámek Lešná u valašského Meziříčí
Bankovky z celého světa  9. 4. – 31. 10. 2022
Až přiletí čáp  3. 5. – 30. 10. 2022
vánoce na zámku 27. 11. – 18. 12. 2022

Letohrad
Městské muzeum
výročí místních osobností: A. Buchtel / d. Umlauf /  
/ F. L. Hek 29. 9. – 9. 11. 2022
vánoční výstava 27. 11. – 23. 12. 2022

Liberec
Oblastní galerie Liberec
Procesismus: U jednoho stolu 10. 6. – 30. 10. 2022
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Na křídlech života 24. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Tomáš Plesl: obzory 30. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Intervence #33: marie Tučková /  
/ The Polyphonic Womb 30. 9. – 20. 11. 2022
Severočeské muzeum v Liberci
Slepí svědkové doby 15. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Lidice
Památník Lidice
Příběh české vsi  9. 6. – 31. 12. 2022
mami, já nechci válku  5. 9. – 31. 10. 2022
lidická galerie
moje muzeum: 50. mezinárodní dětská výtvarná  
výstava Lidice 2022 2. 6. 2022 – 1. 2. 2023

Lípa-Petrkov
česko-francouzské kulturní centrum Petrkov
Francouzští autoři a Petrkov  1. 8. – 31. 10. 2022
U Reynků… Petrkov / Grenoble  1. 8. – 31. 10. 2022

Litoměřice
Severočeská galerie výtvarného umění  
v Litoměřicích
Jiří Nid Suchý: Zrání / Tavené sklo  
a obrazy  4. 11. 2022 – 22. 1. 2023
Alena Kučerová: Práce první  
a poslední 11. 11. 2022 – 22. 1. 2023

Litomyšl
regionální muzeum v Litomyšli
Z klidu do pohybu: Sto let litomyšlské  
atletiky 18. 9. – 13. 11. 2022
Litomyšl na fotografiích miroslava Škrdly:  
50. a 60. léta 2. 10. 2022 – 1. 1. 2023
mechanické betlémy 28. 11. 2022 – 8. 1. 2023

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie Lomnice nad Popelkou
Historie školství na Lomnicku 18. 9. – 20. 11. 2022
Betlémy 27. 11. 2022 – 6. 1. 2023

Loštice
Památník adolfa kašpara
Betlémy ze sbírek muzea 22. 11. 2022 – leden 2023

Louny
Galerie benedikta rejta v Lounech
Pavel Nádvorník: Retrospektiva 0.1  7. 10. – 4. 12. 2022
monika Immrová: Sochy  7. 10. – 4. 12. 2022
Highlights ze sbírek galerie 15. 12. 2022 – 26. 3. 2023
Konstruktivní tendence 15. 12. 2022 – 16. 4. 2023
Oblastní muzeum v Lounech
Nová stálá expozice: Ztracený svět na snímcích  
Karla Goszlera / Lounsko a turistika  
před 100 lety  od 24. 6. 2022
Památné stromy ústeckého kraje  5. 8. – 13. 11. 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
mělník: obrázky z archivu  
(1970–1976)  6. 9. – 30. 10. 2022
Teritoriem vlků 16. 9. – 30. 10. 2022
Kašpárkův rok 12. 10. – 27. 11. 2022
vánoce v kavárně  1. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Historické betlémy, ozdoby a dárky 18. 11. – 30. 12. 2022
vánoce, vánoce … přišly k nám  
po roce 29. 11. 2022 – 8. 1. 2023
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
Keltové pod Pálavou 11. 5. 2021 – 27. 11. 2022
Nadčasový mucha: Spojení světů  4. 5. – 27. 11. 2022
Horní synagoga
Sedmero požehnání 16. 6. – 27. 11. 2022

Miřetice
Památník Ležáky
Hrdinové: Příběhy odvahy a zrady v obrazech  
ak. mal. Zdenky Landové 30. 4. – 13. 11. 2022

Mladá boleslav
kultura města Mladá boleslav
Městský palác templ
václav Houdek: Hlavy, tváře a jiné 30. 8. – 5. 11. 2022
Muzeum Mladoboleslavska
mladá Boleslav na akvarelech  
Bedřicha Kavánka  8. 3. – 31. 12. 2022
Stačí trocha fantazie  4. 5. – 31. 12. 2022

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
Patchwork  6. 10. – 20. 11. 2022
Za zimních večerů v chalupách 26. 11. 2022 – březen 2023

napajedla
Muzeum napajedla
do depozitáře! Historie muzejnictví  
v Napajedlích 22. 9. – 20. 11. 2022
František Petrák 24. 11. 2022 – 15. 1. 2023

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
muzeum zevnitř aneb Skrytá místa  
kulturních institucí 20. 9. – 10. 11. 2022
Zimní radovánky 17. 11. 2022 – leden 2023

nový bor
Sklářské muzeum nový bor
František Jungvirt 22. 10. 2022 – 31. 1. 2023

nový Jičín
Muzeum novojičínska
Z rajské zahrady: Rostlinné motivy v lidové kultuře  
Novojičínska  7. 10. 2022 – 28. 5. 2023
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Opava
Slezské zemské muzeum
Historická výstavní budova
muzeum ošetřovatelství:  
20. výročí jeho založení  1. 2. – 31. 12. 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
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 11. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Dům U Jonáše
Ivo Křen 14. 9. – 27. 11. 2022
markéta Korečková / Ján macko:  
Home sweet home 14. 9. – 27. 11. 2022
východočeské muzeum v Pardubicích
Nová stálá expozice: Pernštejnská rezidence /  
/ Nejstarší renesance v Čechách  od 27. 9. 2022
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
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 10. 6. – 30. 10. 2022
Kdy jste je viděli naposledy? 16. 11. 2022 – 1. 10. 2023
Fascinace Rosenthal: Bavorský porcelán  
mezi rokokem a Warholem 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023

Pavlov
archeopark Pavlov
Na dně... Pavlov – Horní pole: výzkumy ze dna  
Novomlýnských nádrží 20. 9. – 27. 11. 2022

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Srdce, ruce: Umělecké řemeslo vážně  
i nevážně 27. 9. – 27. 11. 2022

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Lenka Kahuda Klokočková: KYvY 23. 9. – 6. 11. 2022
Weber: Grandlí král 24. 9. – 20. 11. 2022
Pozůstatky významnosti 13. 10. – 27. 11. 2022
Paulina Skavová: Sochy 12. 11. – 31. 12. 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
Fenomén JAWA  7. 4. – 31. 10. 2022
Tradiční stavitelství za císaře F. Josefa  7. 4. – 31. 10. 2022
městská řemesla  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
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
Svobodní zednáři na Plzeňsku  
a bratr Josef Skupa 21. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Čarovný svět vějířů 24. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Muzeum církevního umění plzeňské diecéze
Jan Knap: Cesta Svaté rodiny 26. 8. – 30. 10. 2022
Muzeum loutek
všechny barvy pohádky: Jiří Trnka  
International Symposium 2022 21. 9. – 31. 12. 2022

Poděbrady
Polabské muzeum
Karel Svolinský: Ptáci 17. 9. 2021 – 31. 12. 2022
Světlo a svítidla: Kapitoly  
z historie svícení  5. 5. – 30. 12. 2022
Jan Parkman: výstava fotografií  4. 9. – 30. 11. 2022

Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Centrum Bohuslava Martinů
Rybník: místo, kde to žije 23. 10. – 31. 12. 2022
Slyšte, slyšte, pastuškové 20. 11. 2022 – 8. 1. 2023

Polná
Městské muzeum Polná
dívky a dámy, malujte s námi  8. 10. – 30. 10. 2022

Praha 
chvalský zámek
egypt: dar Nilu 27. 8. – 20. 11. 2022
Sochy marie-Josée Kerschen  5. 10. – 30. 10. 2022
madamé Humanité  5. 10. – 30. 10. 2022
výstava prací učitelů a bývalých  
žáků ZUŠ  3. 11. – 27. 11. 2022
Jitka Štenclová: Z poslední doby  3. 11. – 27. 11. 2022
Sladké vánoce 26. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Bohemia patchwork klub:  
Ledové hvězdy 30. 11. 2022 – 1. 1. 2023
obrazy Radovana Paucha 30. 11. 2022 – 1. 1. 2023
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
eduard ovčáček: Groteska 22. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Josef Pleskot: města 5. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Museum Montanelli
mythos listopad 2022 – květen 2023
Muzeum hlavního města Prahy
Clam-Gallasův palác
Josef mysliveček  
detto Il Boemo (1737–1781) 21. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Mariánské náměstí

Clam-Gallasův palác 17. 10. – 17. 11. 2022
Dům U Zlatého prstenu
den na tržišti: Život obyvatel  
středověké Wrocławi 16. 11. 2022 – 1. 9. 2023
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Studijní dokumentační centrum norbertov
Architekt Adolf Loos: modely  
a fotografie 5. 11. 2021 – 30. 11. 2023
Zámecký areál ctěnice
Historické betlémy 26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
národní galerie v Praze
Salmovský palác
Zenga: Japonské zenové obrazy  
ze sbírky Kaeru-an  27. 5. – 4. 12. 2022
Schwarzenberský palác
To nejstarší z evropské grafiky 13. 9. – 27. 11. 2022
Šternberský palác
Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.–18. století  
ze sbírek galerie  8. 11. 2022 – 26. 3. 2023
Veletržní palác
markéta othová 29. 4. – 30. 10. 2022
Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:  
Fenomén prémiových tisků II 30. 8. – 27. 11. 2022
vincenc morstadt: Rané kresby velikána  
české veduty 30. 8. – 27. 11. 2022
Cena J. Chalupeckého 2022 24. 9. 2022 – 8. 1. 2023
v kroužcích dýmu: Portrét moderního  
umělce 24. 9. 2022 – 8. 1. 2023
Nikdo sem nepatří víc než vy 24. 9. 2022 – 8. 1. 2023
e. Koťátková: moje tělo není ostrov 24. 11. 2022 – 4. 6. 2023
národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. komenského
Pravěk, k tabuli!  6. 10. 2022 – 3. 9. 2023
národní technická knihovna
Centrum Romů a Sintů v Praze:  
… lepší architektura i život  7. 10. – 30. 11. 2022
Steven Holl: making Architecture  8. 10. – 20. 11. 2022
národní technické muzeum
Hardmuth: od uhlu k tužkařskému  
impériu 28. 6. 2022 – 26. 3. 2023
300 let müllerovy mapy Čech 14. 9. 2022 – 30. 4. 2023
Čeští architekti jako designéři techniky:  
Jiří Kočandrle  26. 10. 2022 – 30. 4. 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
emma Srncová: 80 14. 9. – 11. 12. 2022
emma Srncová: Jablíčkový betlém 1. 11. – 24. 11. 2022
Petr Franta: význam souvislostí 7. 10. – 4. 12. 2022
Památník národního písemnictví
letohrádek Hvězda
Setiny: Bohumila Grögerová 1. 4. – 30. 10. 2022
Muzeum literatury
Nová expozice: Rozečtený svět od 19. 10. 2022
Nejkrásnější české knihy  
roku 2021 19. 10. 2022 – 15. 3. 2023
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Sběratel: Lannova sbírka skla 16. 6. – 30. 10. 2022
Talking flowers 4. 10. – 4. 12. 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
Svět kostiček aneb SevA:  
Český fenomén 14. 9. – 30. 12. 2022

Prostějov
Muzeum a galerie v Prostějově
Švankmajerova kunstkamera 21. 10. 2022 – 8. 1. 2023
m. Wagner: Kresby a pastely  4. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Broučci: Pohádka pro malé  
i veliké 24. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Špalíček
Návrat domů nežádoucí:  
mecenáš Bruno Winter  4. 8. – 30. 10. 2022
Nikdy to nevzdám! Životní zápasy  
Františka doležela (1900–1972) 11. 11. 2022 – 2. 2. 2023

Prostřední Lhota u nového knína
Muzeum špýchar Prostřední Lhota
Poklady ze starých aktovek  1. 5. – 30. 10. 2022
Anna Baginová: Uzlíky  1. 5. – 30. 10. 2022

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
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
vánoce na zámku 29. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Galerie Konírna, Bratrská 358, lipník nad Bečvou

Starožitné hodiny ze sbírky  
muzea  14. 10. 2022 – 8. 1. 2023

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

Přeštice
Dům historie Přešticka
dějiny udatného českého národa 16. 9. – 6. 11. 2022
Když nám přišel Ježíšek… 26. 11. 2022 – 8. 1. 2023

Příbor
centrum tradičních technologií Příbor
„Pravěké“ kopřivové šaty 2. 7. 2022 – 30. 9. 2023

Příbram
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

rakovník
Muzeum t. G. M. rakovník
Záhada zlatých šperků  28. 6. 2022 – 25. 6. 2023
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obkladačky a památky RAKo  
ze sbírky Josefa Petra 22. 9. – 6. 11. 2022
Advent a vánoce 10. 11. 2022 – 23. 1. 2023
Galerie Samson – Cafeé
Ptáci Rakovnicka ve fotografii P. Růžka 27. 9. – 16. 11. 2022
vánoční nadělování 24. 11. 2022 – 6. 1. 2023
rabasova galerie rakovník
venda Truhlářová (1924–2016):  
obrazy  1. 9. – 30. 10. 2022
Jindřich Ulrich: můj svět  3. 11. – 31. 12. 2022
nová síň pod Vysokou bránou
miloslav Polcar: Absorpce 27. 10. – 11. 12. 2022
Jakub Sýkora 15. 12. 2022 – 5. 2. 2023
Výstavní síň na radnici
v. Truhlářová (1924–2016): Grafika 13. 10. – 13. 11. 2022
AmFoRA: 57. členská výstava  
fotoklubu 16. 11. – 18. 12. 2022

rokycany
Muzeum Dr. bohuslava horáka v rokycanech
ve škole před 100 lety 17. 6. – 30. 10. 2022
Šálek s vůní dálek 23. 9. 2022 – 26. 2. 2023
„Pojďte se mnou do Betléma“ 26. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Letokruhy  3. 12. 2022 – 26. 3. 2023
Výstavní sál, J. Knihy 146

XI. Rokyncanské bienále grafiky  7. 10. – 6. 11. 2022
roudnice nad Labem

Galerie moderního umění v roudnici nad Labem
Folklore is not dead 29. 7. – 30. 10. 2022
Učitel a žák 16. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Anna Ročňová / Jan Boháč 16. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Podřipské muzeum
obrazy václava Lamra  9. 7. – 31. 12. 2022
Hledání ztracené divočiny 24. 9. 2022 – 25. 1. 2023
Tisíciletá tradice české měny  7. 10. 2022 – 18. 2. 2023

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u Prahy
Směle kupředu! Svět Karla Havlíčka  
Borovského  1. 4. – 31. 10. 2022
včela: Cesta do včelího města  1. 4. 2022 – 22. 1. 2023
105 let od založení Sdružení českých umělců  
grafiků HoLLAR 11. 10. 2022 – 5. 2. 2023
Svět kostiček: LeGo 18. 11. 2022 – 16. 4. 2023
vánoční ozdoby 25. 11. 2022 – 23. 1. 2023

rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
Jiří Beran 29. 9. – 4. 11. 2022
miroslav Hásek 14. 11. – 29. 12. 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
orlická galerie
daisy mrázková: Co by se stalo,  
kdyby … 30. 4. – 30. 10. 2022

Grafiky Stanislava Janigy 2. 9. – 30. 11. 2022
České kvarteto: výstava u příležitosti  
130. výročí od prvního koncertu  
v Rychnově nad Kněžnou  3. 9. – 30. 10. 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

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
vzpomínka na miroslava Kovala  3. 9. – 30. 10. 2022
Jiří Jílek: Satyr v kruhu múz  3. 9. – 30. 10. 2022
Kolektivní výstava členů a přátel  
Spolku oCToPUS  5. 11. – 27. 11. 2022
marie Kodovská: vesmírná a snová  3. 12. – 31. 12. 2022

říčany
Muzeum říčany
Svět kostiček: LeGo  1. 8. – 30. 10. 2022
vánoční tvořivá výstava 16. 11. – 31. 12. 2022

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Našlose: výstava k výročí sedlčanského  
spolku  6. 10. – 20. 11. 2022
vánoční výstava  1. 12. 2022 – 6. 1. 2023

Semily
Muzeum a Pojizerská galerie Semily
Internace v Semilech  
v letech 1950–1953 30. 9. 2022 – březen 2023
Severočeská sbírka 27. 10. 2022 – březen 2023

Skuteč
regionální muzeum Skuteč
Zpátky do lavic: Škola za časů pana řídícího  
a soudružky učitelky 20. 9. – 6. 11. 2022
Skutečská elektrárna 1912 20. 9. – 6. 11. 2022
Za betlémským světlem 22. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Slaný
vlastivědné muzeum ve Slaném
Chvála ruční práce  29. 6. – 6. 11. 2022

Soběslav
blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům
vánoční výstava kostelních betlémů z Táborska  
a okolí II 26. 11. – 18. 12. 2022

Sokolov
Muzeum Sokolov
výstava prací žáků ZUŠ Sokolov říjen – prosinec 2022
Betlémy listopad 2022 – leden 2023
Retro výstava 13. 7. 2022 – 6. 11. 2022

Sovinec
hrad Sovinec
onřej Géla: dvanáctá udeřila 16. 4. – 30. 10. 2022
René Kajfosz: Krajinou horalů 11. 6. – 30. 10. 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
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Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Rekonstrukce expozic muzea  
v obrazech  1. 4. – 30. 10. 2022
Nové archeologické poklady  1. 4. – 23. 12. 2022
100 let organizovaného lyžování  
ve Strakonicích  7. 9. – 30. 10. 2022
v. Horba a d. H. Habermann: Spolu  9. 9. – 30. 10. 2022
Půjdem spolu do Betléma 23. 11. – 26. 11. 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
Historické loutky ze sbírek  
milana Knížáka  1. 5. – 31. 10. 2022
Cyril mandel (1873−1907): Tichá řeč  
malířovy palety  1. 5. – 31. 10. 2022
Lidový oděv na moravě  1. 5. – 31. 10. 2022

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
Nová stálá expozice: Blues Alive  od 17. 11. 2022
Panství Kolštejn v gotice a renesanci 14. 9. – 13. 11. 2022
Lubomír Bartoš: výstava k 85. narozeninám  
umělce 22. 9. – 30. 10. 2022
Festival město čte knihu 11. 10. – 4. 12. 2022
Afrika v muzejíčku 15. 10. 2022 – jaro 2023
Kam nechodí slunce, tam chodí  
lékař 10. 11. 2022 – únor 2023
vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách  
Břetislava vávry  3. 12. 2022 – únor 2023
míla Prokůpková  7. 12. 2022 – leden 2023

tábor
husitské muzeum v táboře
Masarykovo náměstí

1942: 80. výročí heydrichiády  
a transportů Židů z Táborska  1. 5. – 20. 11. 2022
Stará táborská radnice
Cha cha chá, zasmál se mordechaj  
aneb veselé putování  
židovskou historií 20. 10. 2022 – 19. 3. 2023
mistři cechů oděvních 31. 10. 2022 – 30. 3. 2023

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
Nová stálá expozice: Historie okresu Tachov  od 8. 7. 2022
Irina Slámová: Pod povrchem 14. 9. – 13. 11. 2022
Technická herna na cestách  4. 10. – 20. 11. 2022

teplice
regionální muzeum v teplicích
Příběh jednoho pekařství  7. 10. 2022 – 12. 2. 2023
Přes mosty / Über Brücken  7. 10. – 18. 12. 2022
Archeologie nejsou (jen)  
poklady 21. 10. 2022 – 26. 2. 2023

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války  4. 8. 2020 – 2023

Památník Terezín v proměnách času  
(1989–2022) 2. 6. – 25. 10. 2022
Přírůstky do sbírky památníku 2. 6. – 25. 10. 2022
Sedm v říjnu 16. 9. 2022 – 28. 2. 2023
Muzeum ghetta
Kurt epstein  9. 9. – 30. 11. 2022

tišnov
Galerie Josefa Jambora
Libor veselý: 22 v pohybu 22. 10. 2022 – 5. 2. 2023

trutnov
Galerie města trutnova
Bohuslav Reynek (1892–1971): v tichu se rodí  
bouře 15. 9. – 26. 11. 2022

třebechovice pod Orebem
třebechovické muzeum betlémů
Kouzelný svět betlémů  3. 12. 2020 – 6. 11. 2022

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Sportovní okamžiky na Třinecku  5. 4. – 30. 10. 2022
Čas přistižen při činu 10. 7. – 30. 10. 2022
Werk, jak ho z ulice nevidíte!  5. 8. – 20. 11. 2022
Fenomén Gorolski Święto 14. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Anna Burá: obrazy  8. 11. 2022 – 13. 1. 2023
Po roce vánoce přicházejí 15. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Šejdíři a šizuňkové 15. 11. 2022 – 26. 2. 2023

turnov
Muzeum českého ráje v turnově
Turnov, město drahých kamenů: Tradice trvající  
již 7 000 let 10. 2. – 30. 10. 2022
Proměny „moderního“ města, staré pryč  
a nové sem  9. 9. – 30. 10. 2022
Kamenná paměť města: Kulturní památky  
Turnova  9. 9. – 30. 10. 2022
Kopie soupravy granátových šperků  
pro královnu Alžbětu II. 22. 9. – 30. 10. 2022

Uherské hradiště
Slovácké muzeum v Uherském hradišti
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
Robert Buček: Skrýš, socha  
pro město 30. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Palo Stručka 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Ludmila, miroslav  
a Jan Kováříkovi 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023

Uherský brod
Muzeum Jana amose komenského v Uherském 
brodě
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
Politické kresby Josefa Čapka  
(1933–1938) 17. 9. – 30. 10. 2022
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ústí nad Labem
Fakulta umění a designu UJeP
Dům umění Ústí nad labem
Jiří Kovanda / Lukáš Jasanský / martin Polák:  
Květek 22. 9. – 19. 11. 2022
Zdeněk Svejkovský: Input / output  6. 10. – 19. 11. 2022
Umělecko-vědecká laboratoř  8. 12. 2022 – 18. 2. 2023
Gardening of Soul: Introduction  8. 12. 2022 – 18. 2. 2023
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

ústí nad Orlicí
Městské muzeum v ústí nad Orlicí
Hernychovy děti  6. 10. 2022 – 15. 1. 2023
Pernštejnové  6. 10. – 20. 11. 2022

valašské Meziříčí
Muzeum regionu valašsko
Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí
Někdo to rád sušené / Po kalíšku  
dáme  1. 7. 2022 – 8. 1. 2023
Světlo krásenských skláren  7. 9. – 4. 12. 2022
Krajové odrůdy ovoce na valašsku 27. 10. – 30. 10. 2022
Zkamenělá moře valašska 10. 12. 2022 – 19. 3. 2023

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

vamberk
Muzeum krajky vamberk
Alois Kareš a vystěhovalectví z vamberka  
a orlických hor  9. 9. – 30. 10. 2022

velvary
Městské muzeum velvary 
Starými sklíčky 15. 9. – 29. 10. 2022
výstava obrazů Ivana ducháče  
a madzejky-marie Weberové 13. 11. 2022 – 7. 1. 2023
Galerie na špýcharu, třebízského 198

Nová stálá expozice: O perníku  od 11. 12. 2022
Pražská brána, Pražská 76

erby a znaky Království českého 29. 5. – 31. 12. 2022
veselý kopec

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

vimperk
Státní zámek vimperk
Muzeum Vimperska
malby B. Chlastákové: v ráji šumavském  5. 6. – 31. 10. 2022

vlašim
Muzeum Podblanicka
obrazy: J. dvořák k životnímu jubileu 14. 10. – 20. 11. 2022
evropské vánoce 24. 11. – 30. 12. 2022

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
K. Burda: Asambláže, malba, keramika  4. 9. – 28. 10. 2022
Karel Burda: Fotografie 11. 9. – 20. 11. 2022
Klub vodňanských výtvarníků: obrazy, kresby,  
dřevořezby, fotografie 27. 11. – 30. 12. 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
vercajk 28. 4. – 29. 10. 2022
Krajina za volyní 15. 6. – 15. 10. 2022
S Kovárnou i Hejtmánkem  7. 9. – 26. 11. 2022
v kvalitě největší a nejlevněji 20. 10. 2022 – 30. 4. 2023
Městský úřad Volyně, náměstí Svobody 41

Povinně k urně 20. 9. – 20. 11. 2022
vrchlabí

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

vsetín
Muzeum regionu valašsko
valašsko, můj domov  6. 8. – 13. 11. 2022
Jak se do lesa volá 25. 9. 2022 – 26. 2. 2023
od adventu po fašanky 27. 11. 2022 – 26. 2. 2023

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
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
Patchwork prosinec 2022 – únor 2023
malířské umění ve sbírce muzea 24. 9. – 4. 12. 2022
výtvarný folklorismus ve sbírkách  
muzea 18. 10. – 30. 12. 2022
divadélko Sokolík  8. 12. 2022 – 22. 1. 2023
Rakovecké údolí: Archeologie  
a příroda 16. 12. 2022 – 25. 4. 2023
Kaple sv. anny, Dukelská 6

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

vlastivědné muzeum Zábřeh
Nová stálá expozice: Václav Hollar / Krajina  
a města II od 17. 8. 2022
Co šeptají andělé 12. 11. 2022 – 29. 1. 2023

Zbiroh
Muzeum J. v. Sládka a Městské muzeum Zbiroh
Zbirožská škola  6. 10. – 30. 11. 2022
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Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
Petr Bařinka: Super last minute 10. 8. – 27. 11. 2022
Trienále Prostor Zlín 2022  7. 9. – 6. 11. 2022
dvacet let FmK: The Best of 21. 9. 2022 – 22. 1. 2023
Lubomír Jarcovják: PRŮ / ŘeZ 28. 9. – 27. 11. 2022
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
František Zuska 90  1. 9. 2022 – 8. 1. 2023

Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
A až se budeš vracet, lepší časy s sebou vem: Rakouské  
nouzové peníze (1918–1921) 18. 3. 2022 – 28. 2. 2023
Pohřby v mladší době kamenné: Hroby  
lengyelské kultury na jižní moravě  
a dolním Rakousku  5. 8. – 30. 10. 2022
vídeň na talíři aneb Kulinářské dědictví  
našich babiček  4. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Dům umění
obrazem do krajiny: vcházení do krajinomalby  
a fotografie 12. 8. – 20. 11. 2022
výstava originálních rukodělných  
výrobků 24. 11. 2022 – 2. 1. 2023
vánoce v měšťanské rodině 25. 11. 2022 – 22. 1. 2023
Patchworkový klub Znojmo:  
vánoce 2022 25. 11. – 18. 12. 2022
Znojemský hrad
Lidové tradice Znojemska 2. 4. – 30. 10. 2022

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

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
To jsem já II  7. 9. – 13. 11. 2022
Jedovatá krása očima fotografa  
martina ertnera 17. 9. – 30. 12. 2022

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
vzpomínky naší maminky  7. 4. – 30. 10. 2022
Třpytivá krása z ornexu 10. 11. – 30. 12. 2022
Křížova vila
medvědi na výletě v Žatci  3. 11. – 30. 12. 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
vánoce v „devadesátkách“ 25. 11. 2022 – 8. 1. 2023

Železný brod
Městské muzeum v Železném brodě
Ivana Katůrková: In memoriam 3 27. 9. – 27. 11. 2022

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



VÁŠ  PARTNER  PRO  VÝZKUM,  VÝVOJ  A  INOVACE

Metrologické činnosti a přesné laboratorní měření jsou pojmy, které si často spojujeme pouze
s oblastí konstrukce a výroby průmyslových dílů. Moderní měřicí úlohy a kontaktní
i bezkontaktní skenování je však neocenitelným pomocníkem v řadě jiných oborů a může se
tak stát vhodným interdisciplinárním můstkem mezi technickými a například humanitními
obory. Vhodným beneficientem na straně humanitní si můžeme představit veřejné nebo
soukromé vlastníky historických předmětů a artefaktů, kteří mohou díky přesné digitalizaci:

a) získat trvalou, prostorově nenáročnou zálohu svých depozitářů
b) za pomoci moderního 3D tisku pořídit odolné kopie vhodné pro haptickou interakci např.

s dětskými návštěvníky expozic
c) provést rekonstrukci předmětů na základě digitálního zpracování pouhého fragmentu

DIGITALIZACE  DEPOZITÁŘŮ

Celý proces lze snadno demonstrovat na
příkladu digitalizace sbírkového předmětu –
poháru z Manského domu hradu Křivoklát.
Projektem, který byl v rámci Laboratoře
dílenské metrologie, jako součásti Regionálního
technologického institutu, Fakulty strojní,
Západočeské univerzity v Plzni řešen, byla plná
digitalizace sbírkového předmětu do formy
digitálního 3D modelu a následná tvorba kopie
pokročilým 3D tiskem v laboratoři Virtuálního
prototypingu.

Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta strojní 
Regionální technologický institut
Univerzitní 22
301 00 Plzeň
Česká republika

T : +420 377 638 701
E : rti@rti.zcu.cz
www.rti.zcu.cz
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Prvotní nezanedbatelné pozitivum digitalizace představovalo již
samo vnitřní prostředí laboratoře, kde daná úloha probíhala -
tzn. vysoce čisté s plně regulovatelnými parametry teploty
a vzdušné vlhkosti, a zadavatel mohl jasně specifikovat vhodné
podmínky pro práci s tímto originálním sbírkovým předmětem.
Nasazením vysoce přesných bezkontaktních skenovacích metod
ve spojení s přesným souřadnicovým měřicím strojem
a pokročilým softwarem, byla za cca 8 hodin vytvořena věrná
digitální kopie s přesností 0,025mm, tedy přibližně o 1/3
tloušťky lidského vlasu. Takto získaný datový soubor má
nespočet následných využití, od digitálního depozitáře, zapojení
do virtuálních prohlídek anebo, jako v tomto případě, 3D
vytištěné kopie pro otevřené výstavy s přímou interakcí
s návštěvníky.

Laboratoře RTI :
Laboratoř pro virtuální prototyping
Laboratoř kovové aditivní výroby
Metalografická laboratoř
Laboratoř experimentálního tváření
Mechanická zkušebna
Zkušebna provozní pevnosti a únavové životnosti
Laboratoř strojírenských experimentálních metod
Laboratoř technologie obrábění
Laboratoř dílenské metrologie

Aditivní výroba

Virtuální realita



Analýzy & zprávy
Expozice 1

20.10.2019 až 22.10.2019

Grafické vyhodnocení

Tabulkové zobrazení

Alarmy

Záznamník 1 (°C) Záznamník 2 (°C) Záznamník 3 (°C)

20.10.2019                                          21.10.2019                                           20.10.2019

•  Ochráníte choulostivé exponáty před poškozením.
• U zapůjčených exponátů poskytnete majitelům více jistoty.
• Automaticky dokumentujete bez nutnosti manuálního vyčítání dat.

Pojistěte si hodnotu
Vašich sbírek.

Testo, s.r.o. • Jinonická 80 • 158 00 Praha 5 • tel.: 222 266 700 • e-mail: info@testo.cz • www.testo.cz

testo Saveris 2  automaticky monitoruje vnitřní klima expozic a varuje ještě před vznikem poškození.
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