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úvodem

Z očí do očí

Pandemie koronaviru ovlivnila v uplynulých téměř 3 le-
tech komplexně celý svět a veškeré dění v něm. Nyní 

se tváříme, že jsme to nejhorší překonali, i když vlastně 
nevíme, zda tomu tak doopravdy je. A nejsou to s jisto-
tou schopni určit ani ti nejvýznamnější odborníci. Přesto 
hovoříme o postpandemickém období, o éře „po covidu“.

Také právě proběhnuvší brněnské kolokvium neslo 
název „Muzea po pandemii“. Přes vágnost tohoto titulu ne-
bylo možné najít lepší vyjádření pro současné týdny, měsíce 
a roky, jež muzejní instituce stejně jako celá společnost, 
prožívají. Cílem setkání – a mohu s radostí konstatovat, 
že zcela naplněným – bylo nejen prezentovat, jak se mu-
zea vypořádala s výraznými omezeními v nekritičtějších 
etapách pandemie, ale také jaké příležitosti a možnosti při 
řešení daných problémů vyhledávala a případně i nalezla, 
a co si z nich odnesla do budoucnosti. Úbytek návštěvníků 
v důsledku nejrůznějších uzávěr, nemožnost vzájemného 
setkávání a osobních konzultací, to vše doslova přinutilo 
pracovníky muzeí zaměřit se na nové, popř. doposud ne 
plně využívané způsoby prezentace vlastních sbírek a čin-
ností, zejména s využitím elektronických médií, virtuální 
reality a dalších moderních principů. Byl rovněž objeven 
rozsáhlý potenciál videokonferencí. Na druhé straně se 
ukázalo, že stejně jako v oblasti školního vzdělávání ni-
kdy nemohou online kontakty plně nahradit rozhovory 
a diskuze „z očí do očí“ a jsou vhodné pouze pro určité 
typy setkávání.

Část příspěvků na kolokviu se zabývala otázkou, jak 
(někdy i zda vůbec) dokumentovat a následně i prezen-
tovat pandemii a její typické jevy a důsledky v životě celé 
společnosti i komunit. Na pandemickou krizi navíc navá-
zaly, či spíše ji dočasně do určité míry zatlačily do pozadí, 
politické a ekonomické problémy vyvolané ruskou agresí 
vůči Ukrajině. Nedostatek a závratnou rychlostí stoupající 
ceny surovin a pohonných hmot a tím i veškerých energií, 
respektive všeobecně se zvyšující životní náklady, se jeví 
jako významný fenomén současnosti, jenž by muzejníci 
bezpochyby měli také výrazným způsobem reflektovat. 
Z průběhu kolokvia vyplynulo, že se o to s větším či men-
ším úspěchem snaží, třebaže nám všem zatím chybí po-
třebný časový odstup, který by mohl přinést objektivnější 
zhodnocení jednotlivých jevů i celkové situace.
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Muzea po pandemii
Návrat k předcovidovým 
číslům?
JaNa HutNíkOvá
exeKutiVA AMG

téMA / MuzeA po pAndeMii
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Asociace muzeí a galerií České 
republiky, z. s., ve spolupráci 

s Komisí muzejních historiků AMG, 
Komisí pro práci s veřejností a mu-
zejní pedagogiku AMG, Moravským 
zemským muzeem a s finanční pod-
porou MK ČR uspořádala ve dnech 
9. a 10. listopadu 2022 v prostorách 
Univerzitního kina Scala v  Brně 
10. celorepublikové kolokvium na ak-
tuální téma českého muzejnictví s ná-
zvem „Muzea po pandemii“. Akce se 
zúčastnilo na 130 muzejníků a zástup-
ců dalších paměťových a kulturních 
institucí. Setkání reagovalo na sku-
tečnost, že celá naše společnost, a tedy 
i muzea, procházejí v posledních třech 
letech nelehkým obdobím a musejí se 
vypořádávat s mnoha novými podněty. 

K řadě změn došlo ve veřejném i sou-
kromém sektoru, zajímat se je třeba 
i o rovinu ekonomickou a politickou. 
Program byl nabitý zajímavými pří-
spěvky, následnou diskuzí v sále i ne-
formálními rozhovory v kuloárech. 

Na úvod účastníky za pořadatele 
přivítali ředitel MZM Jiří Mitáček 
a předsedkyně AMG Irena Chovan-
číková. Ta na zdravici navázala prv-
ní přednáškou, ve které reflektova-
la dopady pandemie na práci muzeí 
a galerií v ČR. Upozornila na silné 
i  slabé stránky, které toto období 
odkrylo. Připomněla, že vedle jed-
notlivých členských institucí se s ne-
lehkou situací musela vyrovnat i sa-
motná AMG. Její činnost rozhodně 
nebyla pozastavena, naopak například 

v oblasti snahy o mírnění ekonomic-
kých důsledků vládních opatření spíše 
akcelerovala, a to přesto, že jednání 
probíhala většinou v online formě. 
V  průběhu lockdownu také došlo 
k tzv. malé revizi RVP ZV, která skli-
dila obrovskou vlnu nesouhlasu nej-
různějších subjektů a uskupení, což 
vedlo k ustavení iniciativy KOMPAS, 
do jejíchž aktivit se AMG od počát-
ku zapojila. Spuštěn byl AMČR-PAS, 
Portál amatérských spolupracovníků 
a evidence samostatných nálezů Ar-
cheologické mapy ČR, který by měl 
nastavit parametry spolupráce ama-
térských hledačů s archeology. S ním 
se na pořad dne dostala opět i otázka 
novelizace či nové právní normy v ob-
lasti památkové péče. Problémy, kte-
ré na světlo světa pandemie vynesla, 
ukázaly také na zastavení koncepč-
ních a legislativních prací. Znovu se 
zvýraznilo, jak střednědobá koncepce 
oboru, památkový zákon a především 
zákon o muzeích jako institucích a je-
jich specifických činnostech českému 
muzejnímu prostředí skutečně citelně 
chybí. Valné shromáždění Mezinárod-
ní rady muzeí v Praze a schválení nové 
definice muzeí, kterou bude nutné im-
plementovat do národní legislativy, 
pak potřebu muzejního zákona jen 
zdůraznily.

Seznámení s výstupy 26. Generál-
ní konference ICOM i nastínění sou-
časných výzev, které před muzei stojí, 
bylo obsahem vystoupení předsedkyně 
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ČV ICOM Giny Renotièr. František 
Šebek, jako přední expert na muzej-
ní statistiku, předložil řadu zajíma-
vých čísel. V roce 2019 bylo vykázáno 
14,93 mil. návštěvníků muzeí a gale-
rií. V roce 2020 došlo k poklesu na 
6,85 mil. Propad pokračoval i v roce 
2021 na 6,65 mil., což je historické 
minimum od doby, kdy se na konci 
60. let 20. století začaly data sledovat. 
Dá se očekávat, že návrat k předco-
vidovým číslům bude pomalý a bude 
možná trvat i celé desetiletí. Uzavře-
ní muzejních institucí vedlo nejen 
k nárůstu jejich online aktivit, ale 
i k rozšíření portfolia této nabídky. Na 
všechny nové skutečnosti musí proto 
reagovat také sledování výkonnosti 
muzeí. Pavel Holman se v referátu 
„Dokumentace krizí v muzeích: Te-
orie a realita“ zaměřil na problema-
tiku dokumentace současnosti, kte-
rá byla preferována s  ideologickým 
zkreslením minulým režimem a jako 
taková v podstatě bez náhrady opuš-
těna. Pandemie znovu ukázala na její 
nezbytnost i nutnost teoretického či 
organizačního uchopení. Inspirací 
může být švédský systém SAMDOK. 
V následné diskuzi zástupci AMG 
a RG ČR doplnily aktuální informa-
ce z konference „Kultura 2023“, kde 
ministr kultury mj. zmínil možnost 
opuštění cíle 1 % státního rozpočtu 
pro svůj resort. Národní plán obnovy 
sice vytváří určitý prostor např. pro 
nákup vybavení na digitalizaci, ovšem 

deklarované trvající podfinancování 
oboru vzbuzuje obavy, zda budou pro-
středky na její využití, údržbu či ohod-
nocení IT odborníků, atd.

Program kolokvia pokračoval blo-
kem s názvem „Plány a vize do bu-
doucna“. Nové možnosti v kulturní 
filantropii 21. století nastínil William 
Lobkowicz. Ladislava Filipová nabíd-
la vhled do problematiky udržitelných 
a klimaticky neutrálních muzeí. To, 
že dle dat z Velké Británie přispívají 
muzejní instituce asi z jedné čtvrtiny 
k uhlíkové stopě, je jistě dostačeným 
argumentem pro její závažnost. Kris-
týna Pinkrová přednášela o „Význa-
mu interpretačních plánů pro muzejní 
prezentaci a komunikaci“. Zabývala 
se vztahem exponát – interpretátor 
– návštěvník. Plán není mrtvým do-
kumentem a měl by vždy reagovat 
na měnící se podmínky. Českou cen-
trálu cestovního ruchu – agenturu 
CzechTourism představila Katarína 
Štafenová. Upozornila na pyramidu 
destinačního managementu a uved-
la, že pro léta 2022–2023 jsou hlav-
ním komunikačním tématem tradice 
se zaměřením na zážitek. Pro léta 
2024–2025 je to pak Aktivní odpoči-
nek. Milan Dedera a Eliška Nováková 
se zabývali novinkami v Benchmar-
kingu muzeí a galerií. Tento společný 
projekt NIPOS a AMG byl spuštěn 
v říjnu letošního roku pro instituce 
zřizované státem, kraji a obcemi. 
V příspěvku byly zmíněny i změny ve 

výkazu Kult (MK) 14-01. Následná 
diskuze se věnovala kvantifikaci mu-
zejních výstupů. Účastníci dospěli ke 
shodě, že indikátory je nutné správně 
vykládat a pro skutečný obraz o čin-
nosti organizace musejí být doplněny 
ukazateli kvalitativními. 

Po krátké přestávce proběhl tře-
tí přednáškový blok na téma „Nové 
technologie a virtuální prostor“. Petr 
Chlebec přednesl příspěvek „Muze-
um v síti: Inspirace, vznik a reflexe“. 
Položil i provokující otázku: Proč jde 
vlastně návštěvník do muzea online, 
když není lockdown? Je zde jistě prvek 
hledání informací, trávení volného 
času i hry. Digitalizaci používáme 
jako archivaci výstav po jejich skon-
čení, realizujeme ovšem také jejich 
online verze jako originál, který nemá 
fyzickou alternativu. Vždy se však za-
mýšlíme nad důvodem i způsobem 
prezentace. Miroslav Kindl hovořil 
o „Nových médiích (komiks a hry) 
v expozicích muzeí a galerií“. Zdeněk 
Freisleben představil virtuální projek-
ty a nové sídlo Památníku národního 
písemnictví – Muzea literatury. Jan 
Buriánek uvedl ukázky dobré a špatné 
praxe využití moderních technologií 
v muzejních institucích. Zaměřil se 
na způsob vnímání mladé generace, 
který je vlivem médií klipovitý, není 
proto snadné ji zaujmout, resp. udržet 
její pozornost. Virtuální realita pak 
umožňuje zprostředkovat jinak ob-
tížně sdělitelné. Nezakrýval problémy 
s finanční náročností, nutností údržby 
i obnovy zařízení, což je však vyváženo 
větším zájmem návštěvníků. Téma 3D 
animace ve vzdělávacích aplikacích 
nastínil na příkladu projektu Dolů 
do dolu Oblastního muzea a galerie 
v Mostě Matěj Rejnoch. 

Po krátké diskuzi byla pracovní 
část prvního dne kolokvia ukončena. 
Účastníci se ve večerních hodinách se-
šli v Dietrichsteinském paláci MZM. 
Zde pokračovaly odborné i soukromé 
rozhovory. Po dvou letech omezení to 
byla příjemná příležitost opět se vidět 
s přáteli či navázat nové kontakty. Pro 
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zástupce vedení AMG, ZMS, RG ČR, 
RG SR, ČV ICOM a ICOM SK to-
muto ryze společenskému setkání 
předcházelo ještě jednání pracovní, 
jež bylo naplněním Memoranda o vzá-
jemné spolupráci. 

Druhý konferenční den byl za-
hájen blokem „Proměny (očekává-
ní a  potřeb) návštěvníků“. Michal 
Medek seznámil s přístupem k prů-
zkumům návštěvníků na případové 
studii Valašského muzea v přírodě. 
Deklaroval nezpochybnitelnou prav-
du, že čím více o nich víme, tím lépe 
pro ně dokážeme služby upravit. In-
spirativní byl příspěvek Michaely Smi-
dové a Magdaleny Šenovské, které 
ukázaly, že skupina návštěvníků se 
speciálními potřebami je velmi pes-
trá a zejména vzniku aktivit pro ty se 
smyslovým znevýhodněním by měla 
předcházet bližší spolupráce s touto 
komunitou. Iva Vachková v projektu 
Langweilův model jako školní historic-
ký pramen představila začlenění vir-
tuální reality do edukačního procesu 
muzea. Výstupy jsou k dispozici na 
http://www.langweil.cz. Pátrací hru 
ve vile Löw-Beer v Brně prezentova-
ly Jana Černá a Markéta Brhlíková. 
Nejde o atraktivitu pro atraktivitu, ale 
o snahu jinou formou poskytnout pro-
žití mimořádného příběhu jedinečné 
osobnosti. Chvályhodné je, že ačkoli je 
kapacita muzejního programu dlouho-
době vyčerpána, autorky nepropadají 
uspokojení a zabývají se zjišťováním, 
zda naplňuje předpokládané edukační 
cíle. Následně byla vedena živá disku-
ze k metodám průzkumů návštěvnosti 
a o nutnosti jejich kombinací. Vždyť 
dnes lze za využití techniky poměrně 
jednoduše určit, u které části výstavy, 
jak dlouho a mnohdy i s jakým výra-
zem ve tváři se návštěvník zastavuje. 
Je však nutné mít na zřeteli i zákonné 
normy pro ochranu osobnosti. Dotaz-
níky sice nejsou samospasitelné, ale 
z  jiného zdroje se některé důležité 
informace (věk, bydliště, motivace, 
atd.) nedozvíme. Aby měly skutečně 
vypovídací hodnotu, musela by být 

jejich návratnost nejméně 20 (radě-
ji 40) procentní. Zájem byl také o to, 
jak představené aktivity reflektovaly 
připomínky návštěvníků či jak na pří-
padné úpravy zájemci reagovali. 

Pátý, poslední blok kolokvia nesl 
název „Dokumentace a prezentace 
pandemie“. Šimon Krýsl představil 
nejen sbírkotvornou aktivitu Ná-
rodní lékařské knihovny – Zdravot-
nického muzea ve vztahu k tomuto 
období a na ně navazující výstavu, 
ale věnoval se také obecným výcho-
diskům a historickým paralelám. To 
vše shrnul do hesla: Sbírat lokálně, 

myslet a vystavovat globálně. Michal 
Krištofík hovořil o „Pandemii jako 
příležitosti pro dokumentaci součas-
nosti“. Stejně jako v ČR spatřuje na 
Slovensku nedostatečné teoretické 
uchopení tohoto problému i absenci 
celonárodní koordinace. V případě ná-
kazy covid-19 se zabýval nejen sběrem 
roušek, plakátů, léčiv, ale i zazname-
nání společenských jevů jako různých 
forem projevů nespokojenosti. Jed-
ním z hmotných dokladů protestů jsou 
transparenty. Posledním příspěvkem 
a vlastně jakousi výzvou pro budoucí 
muzejní práci byla prezentace Barbo-
ry Hodulákové a Ondřeje Táborského. 
Stejně jako Ladislava Filipová uvedli 
17 cílů udržitelného rozvoje. Téma 
rezonuje v některých evropských ze-
mích, přičemž skandinávské muzej-
ní instituce jsou v této oblasti zřejmě 
nejdál. Otázkou je, jak prezentovat 
proces, který není ukončen a vlastně 
děsí. Možný přístup k uchopené toho-
to problému demonstrovali na dopro-
vodném programu Ze-Mě-móda. Jako 
podnět k vystavování klimatické změ-
ny zazněl apel vyhnout se symbolům 
rezonujícím v kulturní válce a dělat 
spíše instalační intervence do stálých 
expozic či aktuálních výstav. Po závě-
rečném slově předsedkyně AMG Ireny 
Chovančíkové bylo pak 10. celorepub-
likové kolokvium zakončeno.Fo
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Ztráty a nálezy ve světě 
muzeí
FraNtišek šebek
Čestný Člen AMG

V prosinci 2019 se ve sdělovacích 
prostředcích objevily zprávy 

o nebezpečné virové nákaze v  čín-
ském Wu-chanu. Sotva kdo si ten-
krát dokázal představit, že se zrodila 
hrozivá celosvětová pandemie. První 
případy onemocnění koronavirem se 
u nás projevily již 11. března 2020, 
o měsíc později jsme registrovali až 
2,5 tisíce nakažených denně. A to byl 
bohužel jen začátek! Nemoc covid-19 
v ČR postihla zhruba 4,16 mil. osob, 
z nichž přes 41 650 zemřelo. Muzea 
přišla za dlouhé měsíce uzávěry o své 
návštěvníky, zmizeli turisté. Ilustrují 
to zřetelně i statistická data. 

Návštěvnost se po roce 1990 pohy-
bovala mezi 9 až 10 mil. osob. Hranice 
10 mil. byla překročena v roce 2013, 
přičemž stoupala až do roku 2019, 
kdy dosáhla historického maxima 
14,93 mil. Přišel první covidový rok 
a počet návštěvníků klesl na 6,86 mil. 
Rok 2021 znamenal ještě větší propad 

na 6,65 mil. osob. Je to dosud nejnižší 
roční návštěvnost muzejních institu-
cí v ČR. Návrat k výkonu roku 2019, 
respektive letům 2013–2019, bude ne-
pochybně dlouhý a soudím, že v řádu 
desetiletí i sotva dosažitelný.

Vystavena nepříznivým okolnos-
tem hledala muzea způsob, jak oslovit 
veřejnost alespoň na dálku a našla při-
tom útočiště na internetu. Pro mnohá 
to byla objevná cesta, jiná navazovala 
na dřívější zkušenosti a svoji prezen-
taci zintenzivnila. Většina muzeí a ga-
lerií si uvědomila, že online prostředí 
je nejen nástrojem, který prostřed-
nictvím webových stránek informuje 
o instituci a je využíván v marketingu, 
ale zároveň je i platformou pro dálko-
vé zpřístupnění digitálního obsahu, 
vytvořeného muzeem, v podobě ta-
kových produktů jako jsou katalogy, 
virtuální prohlídky, podcasty a videa 
specifického zaměření. Podívejme 
se znovu na řeč čísel. V roce 2018 

vykázala naše muzea 516 titulů na 
internetu, roku 2019 celkem 1 010, 
ale v roce 2020 statistika zaznamenala 
již 6 448 digitálních dokumentů (!).

Před muzejními institucemi se 
otevírá možnost podstatného rozší-
ření aktivit, opírajících se o uchová-
vané sbírky, zpřístupnění výsledků 
výzkumné a další odborné činnosti. 
Nemusí tedy jít jen o náhradní řešení 
v nouzi, ale nabízí se výraznější oboha-
cení dosud tradičních výstupů. Po ode-
znění pandemie existuje reálná obava 
opadnutí zájmu o tvorbu digitálních 
produktů na webu. Muzea si musí uvě-
domit, že internetoví návštěvníci jsou 
„konzumenty“ této činnosti a hlavně 
vyjádřením jejich pracovních výkonů 
v této oblasti. Online návštěvníci by 
proto měli být registrováni a vykazo-
váni, stejně jako se sledují počty fyzic-
kých osob ve výstavních prostorách. 
Pro management muzeí jsou tato data 
zpětnou vazbou při posouzení uživa-
telské úspěšnosti jednotlivých digi-
tálních titulů, ale i marketingových 
aktivit při jejich podpoře. 

Digitální výstupy na webových 
stránkách řady muzeí jsou často skry-
ty v neurčitých složkách, jen někde 
najdeme v nabídkové liště zřetelnou 
cestu k nim. Málokde je zřejmá typo-
logie těchto produktů. Pokusme se 
ji naznačit: 1) Online katalogy sbí-
rek; 2) Virtuální prohlídky expozic, 
výstav či muzejních objektů; 3) Různé 
typy dalších aktivit, jako např. výstavy 
vytvořené pouze v digitální podobě, 
videoprůvodce, výukové programy, 
vyprávění příběhů sbírkových předmě-
tů, prezentace specifických muzejních 
činností (např. restaurátorské práce), 
online exkurze; 4) Podcasty; 5) Zpří-
stupněné publikace vydané muzeem; 
6) Online katalogy veřejně přístupné 
muzejní knihovny, atd. 

Menší muzea by jistě uvítala po-
moc v  účelově připraveném kurzu 
z postprocessingu videí nebo tvorby 
podcastů. O účelovém dotačním titu-
lu na podporu takových výstupů ani 
nemluvě. 
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Jak funguje Benchmarking 
muzeí a galerií?
MilaN DeDera / eliška NOvákOvá
národní inforMAČní A porAdensKé středisKo  
pro Kulturu
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V říjnu 2022 spustilo Národní in-
formační a poradenské středisko 

pro kulturu (NIPOS) ve spolupráci 
s Asociací muzeí a galerií České re-
publiky, z. s. (AMG), Benchmarking 
muzeí a galerií (BMG), který nabízí 
možnost porovnávat výkony institu-
cí s podobnou charakteristikou. Na 
webových stránkách https://ben-
chamrkingmuzei.cz je k dispozici pre-
zentace, jež je v první fázi omezena 
na zpracovávání výkonnostních dat 
muzeí a galerií zřizovaných státem 
a veřejnou správou, tj. kraji a obcemi. 
Muzejní instituce jiných zřizovatelů 
tato etapa projektu zatím nezahrnuje.

K  datům v  BMG mají přístup 
zpravodajské jednotky Ročního výka-
zu o muzeu a galerii (muzeu výtvar-
ných umění) Kult (MK) 14-01 pod 
stejnými přístupovými údaji, jakými se 
přihlašují do elektronických formulá-
řů NIPOS. Uživatelé si v aplikaci mo-
hou navolit srovnávací skupinu podle 
5 nastavitelných filtrů – Rok, Region 
ČR, Zřizovatel, Specializace muzea 
a Velikost sbírky. Pokud by však zahr-
novala méně než 5 institucí, výpočty 
nebude možné sledovat.

Uživatel má po přihlášení k dis-
pozici 75 indikátorů (ukazatelů), díky 
nimž může porovnávat výkony své 
instituce v různých úrovních. Vypo-
čítané hodnoty lze sledovat v rámci 
jednotlivých let, ale i v delším časo-
vém horizontu. Rozděleny jsou do 
7 tematických skupin, přičemž mezi 
ty základní patří, např. ekonomické 
výkony, výstavní plocha, počet sbírek 
či návštěvnost. Více specificky zamě-
řené ukazatele zkoumají odbornou 
a výzkumnou činnost muzeí a galerií 

či jejich kulturní a vzdělávací pro-
gramy. 

Vedle respondentů Ročního vý-
kazu o muzeu a galerii (muzeu vý-
tvarných umění) Kult (MK) 14-01 
je BMG určen i anonymním uživa-
telům. Veřejnosti se zájmem o ob-
last muzejnictví jsou k  dispozici 
pouze agregovaná data s podmín-
kou, že informace získané z projek-
tu budou použity výhradně pro účely 
benchmarkingu a zásadně nekomerč-
ním způsobem.

Registrovaní i anonymní zájem-
ci mají přístup k údajům v desetile-
té časové řadě a podle nastavených 
parametrů je možné si je prohlížet 
buď v přímo v aplikaci, nebo stáhnout 
do excelové tabulky. Ve webovém roz-
hraní je k dispozici také funkce, která 
z datové řady vytvoří přehled ve statis-
tických grafech. Přihlášeným muzeím 
a galeriím se ukážou data z jimi vypl-
něného ročního výkazu. Zájemcům, 
kteří Kult (MK) 14-01 nevyplňují 
či nespadají do skupiny muzejních 

institucí, pro něž je BMG určen, se 
žádné individuální údaje nezobrazí 
a nebudou je mít ani k dispozici. 

Organizace mohou porovnávat 
vlastní výkony s agregovanými daty 
těch ostatních dle nastavených para-
metrů tak, aby byl splněn § 16 zá-
kona č. 89/1995 Sb., o státní statis-
tické službě (povinnost mlčenlivosti 
a  ochrany důvěrných statistických 
údajů). Pokud si uživatel BMG zvolí 
ukazatele, u nichž se ve sdružené sku-
pině bude srovnávat méně než 5 sub-
jektů, data se v systému neobjeví. Tím 
je zamezeno tomu, aby mohl kdokoliv 
odhadnout údaje u institucí v katego-
rii s malým zastoupením zpravodaj-
ských jednotek. 

Nejnovější data, která jsou k dis-
pozici, jsou ta z  Ročního výkazu 
o muzeu a galerii (muzeu výtvarných 
umění) za rok 2021. Sběr údajů za 
rok 2022 bude probíhat od ledna do 
března 2023 a předběžné výstupy 
budou zveřejněny v červnu 2023 na 
webu NIPOS. Podrobné informace 
pak budou prezentovány na podzim, 
kdy budou uvolněna i aktuální data 
do projektu BMG.

Dotazník Kult (MK) 14-01 je sou-
částí Programu statistických zjišťová-
ní, který obsahuje seznam sledovaných 
údajů stanovených zákonem o státní 
statistické službě. Do tohoto souhrnu 
jsou zařazena všechna muzea a galerie 
(muzea výtvarných umění) věnující se 
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muzejní činnosti dle klasifikace CZ-
-NACE 91.02. Výkaz je zároveň sou-
částí rezortní statistiky Ministerstva 
kultury a za jeho zpracování zodpo-
vídá NIPOS. 

Přístup do Benchmarkingu mu-
zeí a galerií je možný na https://
www.benchamrkingmuzei.cz nebo 

„proklikem“ z webových stránek na 
adrese https://www.statistikakultury.
cz, kde jsou ke zhlédnutí další infor-
mace k oborové muzejní statistice, 
vč. aktuálního výkazu a metodických 
vysvětlivek pro jeho vyplnění, publi-
kovány jsou zde rovněž různé analýzy, 
souhrny či publikace. 

ohromné částky dosahující desítek 
milionů dolarů. 

Ale zpět k tokenům, které byly 
vystaveny a některé z nich i vydraženy 
v rámci akce v roce 2021, kterou po-
řádaly Lobkowicz Collections, o. p. s., 
v Lobkowiczkém paláci na Pražském 
hradě. Tato aktivita nesla název Non-
-Fungible Castle a byla zaměřena na 
hledání nových možností kulturní fi-
lantropie. „Jednalo se o svého druhu 
experiment, jenž si kladl za cíl zjistit, 
zdali je možné propojit tradiční umě-
lecký svět se světem krypta a block-
chainu. Mohou se tyto sféry navzájem 
doplňovat a obohacovat? Mohou spolu 
koexistovat a čerpat jedna z druhé? 
Takové byly hlavní otázky, na které 
jsme hledali odpovědi,“ říká William 
Rudolf Lobkowicz, který byl hlavním 
organizátorem akce. 

Non-Fungible Castle 2021 se sklá-
dal z bezplatné týdenní výstavy NFTs 
a závěrečné celodenní konference, na 
kterou se sjeli odborníci z celého svě-
ta. V rámci akce byly návštěvníkům 
– mj. prezentovány také NFTs vytvo-
řené Lobkowiczkými sbírkami. Ne-
jednalo se však pouze o digitalizované 
kopie děl. Série NFTs se zaměřila na 
příběhy, jež se za nimi skrývají a nej-
sou postřehnutelné lidskými smysly. 
Například NFT s názvem Nespatřený 
pohled vycházel z portrétu Davida 
s hlavou Goliáše od jednoho z nejvý-
znamnějších malířů italské renesance 
Paola Caliariho, zvaného Paolo Vero-
nese. Originál obrazu byl již v minu-
losti podroben rentgenovému a in-
fračervenému snímkování, při němž 
byly odhaleny motivy a detaily prostým 
pohledem nespatřitelné. Ty byly pak 
zakomponovány do unikátního NFT, 
který byl po skončení výstavy dražen 
v online aukci. 

Další NFTs byla prezentována 
pod názvem Restaurátorská série. 
Tokeny z ní se využily jako nástroj 
podpory specifických potřeb v oblasti 
ochrany umění, neboť byly navázány 
na tři konkrétní projekty Lobkowicz-
kých sbírek, o. p. s., jež vyžadovaly 
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kulturní filantropie 
21. století
JaN Pavelka
lobKowicz collections, o. p. s.

Na konci června 2022 odevzda-
li restaurátoři organizaci Lob-

kowicz Collections, o. p. s., zpět vy-
braná umělecká díla. Mezi jinými 
například obraz Divoké prase v krajině 
ze 17. století, který se objevil v oceňo-
vaném filmu Wese Andersona Grand-
hotel Budapešť, anebo Portrét Doñi 
Margarity Terezy, infantky španělské, 
arcivévodkyně rakouské a císařovny, 
rovněž z poloviny 17. století. Na tom 
by nebylo nic zvláštního, vždyť umě-
lecké sbírky rodiny Lobkowiczů jsou 
restaurovány průběžně a každoročně. 
Mimořádný a inovativní byl tentokrát 
zdroj financování. 

Peníze na celkem 52 restaurá-
torských počinů byly totiž získány 
z aukčního prodeje non-fungible to-
kens (NFTs), které jsou do češtiny 
překládány jako nezaměnitelné toke-
ny. Jedná se o revoluční koncept, který 
spojuje umění, potvrzení autenticity 
a důkaz o vlastnictví, jenž je zapsán 
v tzv. blockchainu, což je jakási di-
gitální účetní kniha spravující také 
kryptoměny. Vzhledem k tomu, že to-
keny jsou nezaměnitelné, tedy zcela 
unikátní a představující jedinečnou 
věc, jsou ve světě digitálního umě-
ní stále populárnější. Nejznámější 
světové NFTs jsou obchodovány za 
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udržitelná a klimaticky 
neutrální muzea
laDislava FiliPOvá
MuzeuM MěstA Ústí nAd lAbeM

urgentní péči. A v neposlední řadě 
je třeba zmínit sérii NFTs nazvanou 
Proof of Patronage. Zakoupením 
těchto tokenů podpořili mecenáši 
další restaurátorské projekty, napří-
klad obnovu vzácných obrazů či re-
novaci unikátního Čínského salonku, 
který je součástí muzea Lobkowicz-
kého paláce. „Objevili jsme nový svět 
úžasných možností, které mohou zá-
sadně změnit podobu podpory umění. 
Každá generace potřebuje najít svoji 
cestu, jak se dostat k filantropii a pro 
generaci mileniálů to může být právě 
prostřednictvím digitalizovaných to-
kenů,“ dodává William Rudolf Lob-
kowicz. 

Na samý závěr akce byl uspořádán 
online seminář. Na ten byli pozváni 
zástupci tuzemských muzeí a gale-
rií, se kterými byly sdíleny poznatky 
a zkušenosti, jak využívat digitální 
umění pro financování projektů ob-
novy a restaurování skutečných umě-
leckých děl. Akce Non-Fungible Castle 
2021 zkrátka posloužila jako model, 
který mohou replikovat i další kultur-
ní instituce. 

Projekt skončil jednoznačným 
úspěchem, a proto se ho rozhodla 
rodina Lobkowiczů uspořádat v roce 
2022 znovu a v rozšířenějším formá-
tu. Od 27. října do 13. listopadu 2022 
byla na Pražském hradě znovu otevře-
na výstava nejznámějších NFTs a také 

těch vytvořených či inspirovaných 
Lobkowiczkými sbírkami. Vstup na 
ní byl opět zdarma. V pátek 4. listo-
padu 2022 byl pro hosty a podporova-
tele naplánován působivý interaktivní 
program na renesančním zámku v Ne-
lahozevsi. Vrcholem Non-Fungible 
Castle 2022 byla celodenní konferen-
ce, které se v neděli 15. října 2022  

zúčastnili špičkoví odborníci z celé-
ho světa. V Lobkovickém paláci na 
Pražském hradě se sešli jak experti 
přes kryptoměny, moderní technolo-
gie a digitální umění, tak také zástup-
ci světa tradičního umění, galeristé 
a profesionálové z oblasti muzejnictví. 
Více informací na http://www.nfcast-
le.com a http://www.lobkowicz.cz.
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Cíle udržitelného rozvoje, formulo-
vané a vyjednané širokým fórem 

členských států OSN, byly schváleny 
v roce 2015 v New Yorku. V témže 
roce proběhla Pařížská klimatická 
konference, na níž se 195 zemí včet-
ně České republiky zavázalo snižovat 
své emise skleníkových plynů, zvýšit 
schopnost přizpůsobit se nepříznivým 
dopadům změny klimatu a posilovat 
odolnost vůči nim. Dohoda mj. smluv-
ním stranám ukládá, aby zajistily 
vhodná opatření v oblasti vzdělávání 
a přístupu veřejnosti k informacím, 

stejně jako její zapojení do řešení této 
problematiky. 

Na tomto základě rezonují v po-
sledních letech ve světových muzeích 
ve zvýšené míře témata udržitelnosti 
a boje s klimatickou změnou. V roce 
2019 byla na valném shromáždění 
ICOM v japonském Kjótu přijata re-
zoluce O udržitelnosti a implementaci 
Agendy 2030: Přeměna našeho světa. 
Na to navázala v září 2020 evropská 
muzea Bremerhavenskou deklara-
cí, kde zdůrazňují nutnost okamži-
té akce, spolupráci mezi institucemi 
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a nadnárodními organizacemi, a také 
význam vědy a umění v pochopení kli-
matické krize a předávání aktuálních 
poznatků veřejnosti. Od té doby vznik-
la řada muzejních iniciativ i publikací, 
provázejících inspirativními projekty. 

U našich sousedů byla v  rámci 
Německého svazu muzeí založena 
Pracovní skupina ochrany klimatu 
a udržitelnosti. Ta v současné době 
dokončuje katalog praktických opat-
ření pro dosažení klimatické neutra-
lity muzejních institucí. V roce 2023 
má následovat schválení dlouhodobé 
koncepce transformace provozu ně-
meckých muzeí směrem k omezení 
negativních dopadů jejich fungování 
na životní prostředí. Podobně projekt 
Asociace dánských muzeí, nazvaný 
Green Museum Academy a realizova-
ný v letech 2022–2025, usiluje o to, 
aby se muzejní organizace v Dánsku 
staly součástí řešení environmentální 
krize. Cílem je posunout se udržitel-
nějším směrem a vytvořit konkrétní 
akční plány. Mezinárodní iniciativa 
Muzea pro budoucnost navazuje na 
studentské hnutí Fridays For Future. 
Její vizí je svět, v němž jsou klimatic-
ky neutrální kulturní instituce odváž-
nými zastánci ekologické a sociální 
spravedlnosti. 

Samotná muzea také představují 
své dobrovolné závazky a plány udrži-
telnosti. Příkladem za všechny budiž 
londýnské Horniman Museum and 

Gardens, které je označováno za ev-
ropského lídra v aktivním přístupu 
k environmentálním tématům. V led-
nu 2020 zveřejnilo Manifest klimatu 
a ekologie, který představuje výjimeč-
ně ucelenou, dlouhodobou koncepci 
ekologického fungování instituce, od 
minimalizace odpadu, přes investice 
do odborného výzkumu, až po reor-
ganizaci a reinterpretaci přírodověd-
ných sbírek.

Pro instituce na cestě k udržitel-
nosti je k dispozici řada publikací. 
Například metodický materiál Mezi-
národního výboru pro muzea a sbírky 
moderního umění ICOM (CIMAM) 
nazvaný Toolkit on Environmental 
Sustainability in the Museum Practi-
ce poskytuje zdroje, nástroje, návody 
a příklady dobré praxe. Dalšími volně 
dostupnými příručkami jsou Reima-
gining Museums for Climate Action, 
Mobilising Museums for Climate Acti-
on a nebo metodika Kanadské asocia-
ce muzeí A Sustainable Development 
Guide for Canada s Museums. 

V České republice se k systema-
tickému zapojení cílů udržitelného 
rozvoje přihlásila řada kulturních or-
ganizací. Od roku 2021 probíhá pro-
jekt Udržitelnost v knihovnách, kdy 
30 knihoven z celé ČR procházelo 
teoretickým i praktickým vzdělává-
ním a společným promýšlením, jak 
mohou zdůraznit a prohlubovat svoji 
nezastupitelnou společenskou roli při 

plnění těchto cílů. Také 24 veřejných 
univerzit spojuje aktuálně probíhající 
rozsáhlá rozvojová aktivita, která má 
nastavit standardy ve všech aspektech 
jejich fungování. Příkladů dobré pra-
xe najdeme mnoho. 

Česká muzea se také zapojují do 
řešení environmentálních problémů 
dnešního světa a to nejrůznějšími 
způsoby. Přinášejí řadu tematických 
výstav, poskytují širokou škálu pro-
gramů pro školy, rodiny s dětmi i ši-
rokou veřejnost, pořádají upcyklační 
workshopy, iniciují recyklační výzvy, 
apod. Muzejní přírodovědci provádě-
jí mapování, dokumentaci a základ-
ní výzkum neživých složek životního 
prostředí i živých organismů, realizují 
ochranářské projekty, zapojují se do 
edukace. Ve všech směrech jde o čin-
nosti chvályhodné a přínosné.

Nicméně udržitelnost a klima-
tická neutralita v českých muzejních 
kruzích stále není zásadním tématem. 
Neexistuje žádná ucelená podpora 
muzeí, která by se chtěla vydat udr-
žitelnou cestou, poradenské zázemí 
ani relevantní vzdělávací možnosti 
pro muzejní pracovníky. Soudíme, že 
obrovský potenciál kulturní sféry pro 
formování celospolečenského narativu 
směrem k udržitelnosti a coby pozitiv-
ního příkladu institucionálního boje 
s klimatickou změnou a adaptaci na ní 
není v ČR v současné době plně využit. 
Tímto bychom rádi iniciovali debatu 
o možnostech zapojení českých muzeí 
do řešení aktuálních výzev a spoluprá-
ce paměťových, vzdělávacích a vědec-
kých organizací.
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Právní trendy  
v (post)pandemickém světě
libOr vašíček
leGAl pArtners, AdVoKátní KAncelář, s. r. o.

Název příspěvku odkazuje k pan-
demii a právně relevantním tren-

dům, které buď nově přinesla, nebo 
výrazně zesílila. Překvapením byla jis-
tě pro nás pro všechny. Pokud si ale 
z této doby já osobně odnáším něco 
pozitivního, tak to, že snad každý se 
snažil pomoci, jak mohl nebo uměl. 
A to bylo skvělé! My jsme sice nešili 
roušky ani nevařili jídlo pro zdravotní-
ky, ale hned den poté, co vláda přišla 
s prvním omezujícím opatřením, jsme 
začali pro zaměstnavatele sestavovat 
memoranda zpřehledňující a vykláda-
jící obsah mnohdy poněkud zmateč-
ných nařízení. Naše materiály nakonec 
odebíralo několik tisíc firem a vydávali 
jsme je déle než rok a půl. Zaměstna-
vatelé si je mezi sebou dokonce sdí-
leli a do kanceláře nám pak dorazila 
více než stovka děkovných reakcí. Tak 
hezkou odezvu a od tolika lidí zažijete 
v advokacii opravdu jen zřídka. 

Pokud si z  pandemie naopak 
odnáším něco negativního, tak to, 
že přinesla větší aktivitu tzv. „šmej-
dů“. Nejrůznější podnikavci (niko-
liv podnikatelé, pozor!) získali větší 
ostruhy a pokoušeli se zneužít dané 
situace ve svůj prospěch, a to podvá-
děním a okrádáním druhých. Těchto 
tzv. „šmejdů“ bylo vždy několik typů 
(např. energetičtí, katalogoví, agre-
sivní podomní či „akční“ prodejci, 
atd.), období koronaviru však dalo 
šanci i novým. Začali se objevovat tací, 
kteří implementovali sofistikovanější 
modely zahrnující do svého schématu 
nic netušící podniky, dokonce i ban-
ky. Např. Odboru hospodářské kri-
minality Policie ČR jsme pomáhali 
objasňovat velice promyšlený případ 
podvodu s nemovitostmi v řádu stovek 

milionů. Pachatel chytře využíval ome-
zující opatření vlády a prakticky celou 
„akci” zrealizoval (a to vícekrát) pou-
ze přes telefon a časté telekonference. 

Na tento negativní trend již čes-
ká legislativa částečně reaguje. Pře-
devším novelou zákona o ochraně 
spotřebitelů, která by mohla nabýt 
účinnosti v prosinci letošního roku, 
kdy skončí možnost uzavírat spotře-
bitelské smlouvy jen tak po telefonu. 
Nově budou platně uzavřeny až ak-
ceptací textového potvrzení nabídky 
v elektronické či listinné podobě. Dále 
budou spotřebitelé oprávněni odstou-
pit od smlouvy sjednané na prodejní 
akci nebo doma v prodloužené lhůtě 
30 dnů od jejího uzavření (na místo 
současných 14 dnů). 

Výraznou změnou bude tzv. digi-
tální novela občanského zákoníku. Ta 
do českého právního řádu vnese zcela 
novou úpravu smluv o poskytování di-
gitálního obsahu. Toto téma je natolik 
zásadní, že jsme k němu zpracovali sa-
mostatné memorandum. Dalším tren-
dem, a nikoliv již nutně negativním, 
byla potřeba jednotné regulace tzv. 
home office. Velká novela zákoníku 
práce jej podrobně upravuje, ne vždy 
však ku prospěchu zaměstnavatelů. 
Každopádně i tato tematika je značně 
rozsáhlá a připravili jsme k ní proto 
memorandum. Oba dokumenty vám 
rádi zašleme prostřednictvím Právní-
ho občasníku, pokud si o ně zažádáte 
na https://LegalPartners.cz/AMG, 
a to do 31. ledna 2023.

Při přípravě na 10. celorepubli-
kové kolokvium jsem si uvědomil, že 
s AMG spolupracujeme již více než 
12 let! Za tu dobu jsme napsali řadu 
článků do Věstníku AMG a pomáhali 

i konkrétním členům AMG. Podařilo 
se nám např. ochránit ředitele před 
hrozícími odvoláními, zastupovali 
jsme muzejníky ve sporech o neplat-
nost výpovědi z pracovního poměru, 
vymáhali jsme jejich práva u staveb-
ních firem, zastupovali jsme je u sou-
dů, navrhovali smlouvy a úspěšně je 
projednávali s protistranami. 

Ti z vás, kteří s námi již spolupra-
covali, vědí, že když dojde na právní 
rizika, za která jako muzejní manage-
ment odpovídáte, prevence je vždy nej-
lepší a také nejlevnější. Soudní spo-
ry jsou v České republice nákladné, 
a to zejména proto, že jsou extrémně 
dlouhé. Navíc, v právně složitějších 
kauzách nemáte nikdy jistý výsledek.

Každému soudnímu řízení lze 
efektivně předcházet, a to díky dobře 
připraveným smlouvám. Za celou 
dobu, co funguje naše kancelář, jsme 
ještě nebyli u soudu, kde by spor pra-
menil z námi navrženého dokumen-
tu nebo smluvního ujednání. Správně 
sestavenou dohodu chcete nejen kvů-
li tomu, že to patří k péči řádného 
hospodáře, ale i proto, že pokud již 
samotné projednávání smlouvy s pro-
tistranou za vás vede zkušený advokát, 
tak se vše podstatné ukáže a vyjeví 
právě v této fázi. Dobře připravený 
dokument vás chrání také před riziky, 
jež mnohdy přicházejí s novými lidmi. 
U smluvní protistrany se najednou 
změní klíčový zaměstnanec nebo pří-
mo celé vedení (což u soukromých spo-
lečností není neobvyklé) a v takových 
momentech se může zhoršit způsob 
a kvalita komunikace a s tím ochota 
řešit konstruktivně jakékoliv sporné 
body. To je okamžik, kdy je možné 
začít rovnou připravovat předžalob-
ní výzvu. 

Mimochodem, za tu dobu, co spo-
lupracujeme s muzejními institucemi, 
jsem si všiml, že se na ně leckdy snaží 
„nalepit“ mnozí neslušní badatelé či 
autoři. Často se ohání tím, že jejich 
badatelská činnost přinese organizaci 
věhlas a dožadují se proto výhodných 
podmínek. Pokud se k takové věci jako 
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kancelář dostaneme, býváme nezřídka 
překvapeni arogancí těchto lidí. Je to-
tiž zjevné, že to dělají nikoliv výhradně 
kvůli vašemu muzeu či galerii, ale zřej-
mě hlavně kvůli penězům z grantů či 
očekávanému komerčnímu úspěchu. 
My v  takových případech jednáme 
nezaujatě (někdo by řekl až chladně) 
a dodržujeme postup, kterému říkáme 
transakční etiketa a na kterém zaklá-
dáme náš systém právní ochrany klien-
tů. Výsledkem je vyvážená smlouva, jež 
zohledňuje vaše zájmy a kterou umíme 
vysvětlit protistraně. Je pak jen na ní, 
zda chce naslouchat či nikoliv. Ovšem 
smluvní partner, který není ochotný 
to činit, není vhodný pro žádný typ 
vztahu, natož pro ty obchodní.

V roce 2019 bylo mezi AMG a legal partners, advokátní kanceláří, 
s. r. o., podepsáno Memorandum o vzájemné spolupráci, která probíhá 
zejména prostřednictvím konzultační a poradenské činnosti a také série 
odborných článků na různá aktuální témata v oblasti práva publikovaných 
ve Věstníku AMG. na webu AMG v sekci Právní poradna AMG jsou 
k dispozici též vzorové dokumentace k dalšímu využití. 

novinkou je Právní občasník, k jehož odběru se mohou členové AMG 
přihlásit do 31. ledna 2023. V něm se např. dozvíte podrobnější infor-
mace o tom, co vše přináší digitální novela občanského zákoníku či jak 
bude nově upravena práce z domova.

Více najdete na http://www.cz-museums.cz – Právní poradna AMG 
nebo na http://www.LegalPartners.cz/AMG.
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Muzea a jejich vedení
„Transformace, reorganizace a reformy nejsou nic nového. Tempo a zejména roz-
sah globálních změn v posledních letech jsou ale bezprecedentní, což představuje 
výzvu pro muzea i jejich řízení.“

Název jednoho ze čtyř pane-
lů 26.  Generální konference 

ICOM, která proběhla v srpnu 2022 
v Praze, byl „Vize: Muzea a vedení“. 
Jeho hlavními řečníky se stali výkonná 
ředitelka společnosti Clore Leader-
ship působící v Británii Hilary S. Car-
ty a 14. tajemník Smithsonian Insti-
tutu Lonnie G. Bunch III. Rozhovor, 
jehož přepis přinášíme na stránkách 
Věstníku AMG, s nimi vedla Carol 
Ann Scott, předsedkyně Mezinárodní-
ho centra ICOM pro muzejní výzkum 
a výměnu (IMREC). 

V roce 2019 prošel Mezinárodní 
výbor ICOM pro muzejní manage-
ment (INTERCOM) zásadní promě-
nou. Místo „řízení“ se zaměřil na „ve-
dení lidí“ a provedl první celosvětový 
průzkum mezi vedoucími pracovníky 
muzeí. Navzdory pandemii přineslo 
toto šetření více než 900 odpovědí 
a přineslo tak vhled do současného 
managementu muzejních institucí.

když jsme zahájili INTERCOM Leader-
ship Project, jedním z našich úkolů bylo 
definovat pojem „leadership“. existuje 
nějaká společná definice, kterou uplat-
ňujete?
HILARY CARTY: Nepracujeme jen 
s „jedním“ vymezením tohoto pojmu, 
protože zahrnuje skutečně mnoho čás-
tí. Myslím ale, že společné jsou prvky 
vytváření vize, formulování jejího kon-
textu, práce na podněcování motivace 
a hybnosti k dosažení stejného cíle.
LONNIE G. BUNCH III: Rád popi-
suji vedení lidí jako vytváření poten-
ciálu pro naději.

Změny nejsou nic zásadně nového, jsou 
tu stále přítomné. Management muzeí 
dnes ale působí v době velmi zrychle-

né a dá se říci převratné. Liší se toto 
období od toho, které jsme zažili v mi-
nulosti? A jak?
LONNIE G. BUNCH III: Nyní za-
žíváme dobu přechodnou. Na jedné 
straně je všechno, včetně tradičních 
norem, ihned „k mání“. Musíme si 
však uvědomovat a pamatovat naši 
historii. Každý věk přináší změny, 
které vyžadují nové dovednosti na-
šich vůdců.
HILARY CARTY: Právě tempo změn 
je dosti náročné a představuje největší 
výzvu. To znamená i velkou nejisto-
tu a strach, protože se již nemůžeme 
spoléhat na tradiční rámce. Potřebuje-
me vše neustále promýšlet a inovovat. 
A to je těžké.

Hlavní změnou, se kterou se všichni 
potýkáme, je pandemie. když se podí-
váme zpět na jaro 2020, o čem jste jako 
vedoucí pracovníci přemýšleli?
HILARY CARTY: Neustále jsem své-
mu týmu i sama sobě říkala: „Dýchej!” 

Všechno bylo tak rychlé a zároveň se 
stalo tak zásadní výzvou pro náš do-
savadní způsob života i vzájemnou in-
terakci. Chtěla jsem podpořit pocity 
klidu, abychom se mohli logicky za-
mýšlet nad dalšími kroky. Četla jsem 
naši finanční rozvahu řádek po řád-
ku, protože jsem chtěla přesně vědět, 
kolik máme peněz a jak je můžeme 
utratit. Rozšířila jsem možnosti dia-
logu napříč naším týmem, abychom 
se pokusili překlenout propast online 
prostoru.

Jaké dovednosti potřebuje vedoucí  
pracovník muzea, aby ho mohl dobře 
řídit?
LONNIE G. BUNCH III: K doved-
nostem, které jsou v této době k vede-
ní muzejní instituce nezbytné, patří 
určitě agilita, schopnost přijmout ne-
jednoznačnost více nežli autoritu, ak-
ceptovat nedostatek „kontroly“ a umět 
vyjednávat. Součástí velké síly vedoucí-
ho pracovníka je uvědomit si, že řízení 
lidí není o něm, ale o „vyšším dobru“. 
Může tak opustit model jediné auto-
rity a přijmout přístup založený více 
na spolupráci v rámci týmu. Jedná se 
o pojetí, které sdílí autoritu.
HILARY CARTY: Soucit je jedním 
z  témat, které se dostalo na pořad 
dne. Tváří v tvář řešení aktuálních 
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Hilary Carty, výkonná ředitelka společnosti Clore Leadership
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problémů by měli vedoucí pracovní-
ci soucítit sami se sebou i s ostatní-
mi. Musíme kombinovat teorie vede-
ní s porozuměním našim instinktům 
a přirozenosti. Lídři jsou totiž na očích 
veřejnosti. Díky sociálním médiím 
chce každý vědět, co si myslíme. Proto 
je nyní více než jindy zapotřebí, aby se 
v profesním rozvoji v oblasti vzdělávání 
objevovaly prvky „šité na míru“.

existují v dobách změn nějaké konstan-
ty? Čeho se držíme?
LONNIE G. BUNCH III: Změna je 
konstanta. Schopnost přijmout a při-
způsobit se požadavkům neustále se 
měnícího prostředí je pro manage-
ment klíčová. Vedoucí pracovníci musí 
být flexibilní. Měli bychom se odvolá-
vat na naši minulost, ale nesmíme být 
v jejím zajetí. Hodnota muzeí samot-
ných je konstantní.  Musíme si ji však 
nově představit, abychom zajistili její 
současnou relevanci. Pro koho jsou 
muzea určena? Jak mají rezonovat 
ve veřejnosti? Jak sloužíme „vyššímu 
dobru“?

Co je nyní náročnější? Vést lidi nebo 
organizace?
HILARY CARTY: Lidé jsou orga-
nizace. Během pandemie jsme měli 
privilegovaný přístup do života našich 

zaměstnanců prostřednictvím růz-
ných platforem a online prostředí. 
Nahlíželi jsme do jejich domovů. Vi-
děli jsme, s čím se potýkají v soukromí 
a co řeší ve svém reálném čase. Bylo 
velice užitečné vnímat jejich kon-
krétní situaci a pochopit, co každý 
z nich potřebuje. Člověk, který od-
vádí dobrou práci, je tím, co vytváří 
organizaci.
LONNIE G. BUNCH III: Organi-
zace je „pracovní rodina“. Během 
pandemie jsme naslouchali otázkám, 

které dříve nebyly na stole. Rozměr 
psychologické a motivační podpory 
exponenciálně vzrostl. Lidé utvářejí 
práci a pracovní prostředí, a proto 
jsou pro ně důležité sdílené hodnoty. 
Vedení lidí prostřednictvím společ-
ných významů umožňuje pochopit, 
že jsme součástí něčeho, co přispívá 
k většímu dobru. Relevance je klíčová 
a měli bychom se ptát: Jakým způso-
bem můžeme přenést muzea do sou-
časnosti, do nejaktuálnějšího dění?

Jedním z dalších významů, které vy-
plynuly z projektu InTeRCOM, bylo, 
že pandemie přivedla muzea do užší-
ho kontaktu s jejich komunitami. To 
posílilo povědomí o jejich sociální roli 
a spojilo je s problémy, s nimiž se lidé 
aktuálně potýkají. Vedou se debaty, 
nakolik mohou být muzejní instituce 
aktivistické. Jaký je váš názor?
LONNIE G. BUNCH III: Sociální 
aktivismus bez poslání a cíle není ani 
výrazný, ani skutečný. Klíčové je bu-
dovat aliance, získávat spojence z růz-
ných úhlů pohledu. Jednou ze součástí 
řízení je i pomáhat lidem vyrovnat se 
s nejednoznačností. Osvětlení posto-
jů, uvedení aktuálního problému do 
souvislostí, ukazovat cestu v dobách 
krizových.Lonnie G. Bunch III, 14. tajemník Smithsonian Institution
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Carol Ann Scott, předsedkyně Mezinárodního centra ICOM pro muzejní výzkum 
a výměnu (IMReC)

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Č
v

 IC
o

m



16 Věstník AMG 6 /2022

otázKy pro noVé ředitele

Mgr. lenka Mazačová
české muzeum stříbra v kutné Hoře

Jaká profesní dráha předcházela Vaše-
mu nástupu do funkce ředitelky?
Moje cesta do oboru muzejnictví byla cel-
kem přímá. pocházím z loun a moje první 
pracovní zkušenost je spojena se zdejším 
muzeem, kde jsem v letech 1997–1998 
působila jako pomocnice kurátora. insti-
tuci tehdy vedl archeolog phdr. bedřich 
Štauber. poznala jsem muzejní prostředí 
a velmi se mi líbilo. rozhodla jsem se jít 
studovat historii a muzeologii na ff Mu. 
V listopadu 2004 jsem nastoupila do 
regionálního muzea v Kolíně, kde mě 
přijala tehdejší ředitelka a archeoložka 
phdr. jarmila Valentová. stala jsem se 
kurátorkou sbírek Muzea Kouřimska 
v Kouřimi a podlipanského muzea v Čes-
kém brodě, na starosti jsem měla též ces 
a snažila jsem se v pro mě neznámém 
kraji rychle zorientovat. postupně jsem 
získávala zkušenosti s tvorbou výstav 
a expozic, se zpracováním dotací, s or-
ganizováním přednášek, s publikační, 
ale i lektorskou činností. V roce 2009 
jsem odešla na mateřskou dovolenou 
a vrátila se v polovině roku 2013. V té 
době proběhla změna ve vedení kolín-
ského muzea a já dostala nabídku stát 
se zástupkyní ředitele, jímž je historik 

umění Mgr. Vladimír rišlink. Vést kolek-
tiv 20 odborných zaměstnanců hned po 
návratu z rodičovské bylo pro mě velkou 
výzvou, zejména z hlediska mezilidských 
vztahů. nabyla jsem řadu cenných zku-
šeností s organizováním a koordinováním 
práce podřízených, plánováním i výkaz-
nictvím. prohloubila jsem si znalosti z šir-
ších oblastí muzejní práce tak, abych byla 
schopná kompetentně rozhodovat o mně 
svěřených úkolech. začala jsem se také 
věnovat dějinám cyklistiky, což je téma, 
které si mě „šťastnou náhodou“ našlo díky 
badatelskému dotazu na předmět z kou-
řimské sbírky. V Kolíně jsem působila až 
do dubna 2022 a za tu dobu uspořádala 
více než 25 výstav na různorodá témata. 
některé byly čistě autorské, mnohé z nich 
jsem organizovala jako kurátorka.

S jakými představami jste do kutnohor-
ského muzea nastupovala?
Mojí základní představou bylo dostat naši 
instituci více do povědomí místního oby-
vatelstva a vytvořit širší a stabilní nabídku 
právě pro něj. chtěla jsem podpořit vzdě-
lavatelskou úlohu organizace přijetím mu-
zejního pedagoga na plný úvazek, což 
se podařilo. ráda bych posílila odborné 

oddělení o archeologa, který zde citel-
ně chybí již několik let. zároveň jsem si 
byla vědoma, že bude potřeba navazovat, 
budovat a udržovat kontakty s ostatními 
kulturními institucemi ve městě. A že jich 
tu není málo. Velkým úkolem bude rekon-
strukce tylova domu a jeho následné vy-
bavení novými expozicemi. jednu z nich 
bychom rádi zaměřili na dosud jediného 
českého dinosaura. to vše bude záležet 
na úspěchu, zda se nám podaří získat 
prostředky z irop. Avšak tylův dům ne-
může zůstat bez josefa Kajetána, takže 
významná část prostor bude věnována 
zejména jemu. České muzeum stříbra po-
třebuje modernizovat v oblasti muzejní 
prezentace, a to jak po stránce výstavní, 
tak i v oblasti pr. bude-li finanční si-
tuace příznivá, ráda bych rozvinula též 
publikační činnost. 

Co Vás po nástupu příjemně, či nepří-
jemně překvapilo?
příjemně mě překvapilo nádherné pro-
středí hrádku a Kamenného domu. tyto 
objekty mají úžasnou atmosféru a stojí 
za návštěvu. Výhled na kostel sv. jakuba, 
údolí Vrchlice, jezuitskou kolej a chrám 
sv. babory mě doslova uchvátil. potěšila 
mě výše návštěvnosti, kterou zajišťuje ze-
jména středověké důlní dílo. Každá mince 
má ale dvě strany, takže je nutné dodat, 
že péče a údržba těchto prostor vyžaduje 
značné náklady. 

Jak žije České muzeum stříbra za post- 
covidové situace a současné energe-
tické krize?
zdá se, že co se týče pandemie, svět se 
pomalu vrací do normálu. návštěvnost 
našich objektů postupně roste, i když 
zatím nedosahuje předcovidové výše. 
Vracejí se i cizinci, což je moc dobře. 
stále máme naději, že se letos dočkáme 
stotisícího návštěvníka. stojíme však před 
další výzvou a tou je energetická krize, 
která nás nutí přemýšlet nad úspornými 
opatřeními. snažíme se omezit teplotní 
komfort na pracovištích. situaci sleduje-
me a vyhodnocujeme, zda to bude stačit. 
Věřím, že se nám podaří i tyto okolnosti 
optimálně zvládnout.
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Jubileum Jany 
Hutníkové

dne 27. listopadu 2022 oslaví kulaté 
životní jubileum phdr. jana hutníková. 
plzeňská rodačka vystudovala ff uK 
a poté absolvovala postgraduální studi-
um muzeologie na Mu. pracovala nejprve 
jako historička v okresním muzeu, po 
roce 2003 v Muzeu Českého lesa v ta-
chově. od roku 1998 zde zastává funkci 
ředitelky. V rámci AMG působila nejprve 
jako předsedkyně plzeňské krajské sek-
ce (2002–2006), od roku 2006 až do 
současnosti je členkou exekutivy AMG, 
z toho od roku 2018 i. místopředsedkyní 
AMG. od roku 2006 vede také redakční 
radu Věstníku AMG. rozhovor s kolegyní, 
který lépe přiblíží osobnost a názory jubi-
lantky, vedl phdr. luděk beneš.

Co ti dlouholeté působení ve funkci ře-
ditelky muzea přineslo a naopak vzalo?
nikdy jsem neuvažovala o tom, že by mi 
ředitelování něco vzalo. Kdybych takto 
přemýšlela, asi bych tu práci přestala 
vykonávat. samozřejmě to jsou občasné 
stresové situace, možná několik beze-
sných nocí, chvílemi pochybnosti o sobě 
samé. Vlastně ani nad tím, co mi ta pozice 
dala, jsem se nějak zásadně nezamýšlela. 
přijetí funkce ředitelky jsem nevnímala 
jako naplnění svých ambicí, ale jako pře-
vzetí zodpovědnosti. za instituci, za její 
zaměstnance. A také jako možnost reali-
zovat vize své i ty mých kolegů. práce mě 
moc baví a umožňuje mi stále se něco no-
vého učit, a to i v oblastech, které mi nej-
sou příliš blízké. nenechá mne ustrnout. 
takovou třešničkou na dortu je setkávání 
s lidmi. Každý spokojený návštěvník dává 
naší činnosti smysl a předává energii do 
další etapy.

kterého přírůstku do sbírek z posled-
ních let si nejvíce ceníš?
těžká otázka i odpověď. určitě jsem ráda, 
že se nám podařilo zakoupit drobný reliéf 
piety z 19. století z dílny tachovského 
řezbáře rumplera. nebo, že budeme moci  

prezentovat tradiční soustružení dřeva 
prostřednictvím mechanického soustru-
hu, který patřil na přelomu 19. a 20. sto-
letí k vybavení mnoha venkovských do-
mácností na tachovsku. V současnosti 
je tento předmět, který nám byl nabídnut 
při jedné z historických přednášek, v péči 
konzervátorů tMb. Máme i bohaté příro-
dovědné sbírky. dlouho v nich ale chyběl 
bobr jako zástupce druhu, který se v po-
sledních letech rozšířil nejen v našem 
kraji. získali jsme zachovalý kus, jenž byl 
preparován a nějaký čas je již součástí 
stálé expozice muzea.

Jaký je význam „malých“ muzeí v sou-
časné době?
chtělo by se zeptat: co je to „malé“ mu- 
zeum? Či dokonce povzdychnout: „není 
malých muzeí“. Každá instituce má svůj 
význam pro uchovávání a prezentaci 
hmotných dokladů vývoje přírody a spo-
lečnosti. důležité však je, aby podle svých 
možností co nejlépe dodržovala standar-
dy muzejní práce. regionální organizace 
zastávají nezastupitelnou roli v dokumen-
tování místní historie i současnosti. ne-
zřídka jsou jedinými institucemi, které 
to jako strážci paměti dělají. Často se 
hovoří o vylidňování některých oblastí. 
jsem hluboce přesvědčena, že poznávání 
prostředí, v němž žijeme, je jedním ze 
stabilizačních faktorů, které vytvářejí náš 
vztah k regionu, k celé zemi. Muzea jsou 
centry kulturního a komunitního života 
v místě svého působení.

Podílíš se na přípravě zákona o mu-
zeích. Co by měl hlavně přinést?
Měl by komplexně upravovat problema-
tiku muzeí jako institucí. legislativně 
podchycenou máme činnost sbírkotvor-
nou, navíc jen pro organizace zřizované 
státem a územně samosprávnými celky. 
ostatní důležité aktivity nejsou zahrnuty, 
detailněji rozpracovány. zákon by měl 
vést k registraci, tedy k oddělení sku-
tečných muzeí od institucí, které se tak 
sice nazývají, ale své výstupy neprovádějí 
v souladu s aktuální muzejní definicí. 
Absenci zákona pociťujeme při tvorbě 
nové legislativy, kdy je mnohdy třeba 
stanovit pro muzea speciální podmínky, 
avšak není možné se odvolat na přísluš-
nou právní normu, jako je to u knihoven 
nebo archivů.

Již několik let vedeš redakční radu 
Věstníku AMG. Chybí v jeho obsahu 
ještě něco významného?
těší mě, že má stále velké množství mu-
zejních pracovníků chuť se ve Věstníku 
AMG podělit o své zkušenosti, představit 
zde zajímavé sbírky nebo nové publika-
ce. určitě bych byla ráda, kdyby se řady 
přispěvatelů ještě rozšířily, kdyby články 
přicházely ve větší míře i z menších mu-
zeí. Vždyť v každé instituci lze najít zají-
mavý sbírkový předmět pro rubriku Příběh 
muzejního předmětu. Českému muzejnic-
tví chybí fundovaná výstavní kritika. to 
souvisí s jeho teoretickou neukotveností 
i absencí vzdělání v této oblasti.

Oslavenec 
Jaroslav Martínek

dlouholetý ředitel Muzea Vysočiny třebíč 
ing. jaroslav Martínek oslavil v roce 2022 
půlkulaté výročí. u této příležitosti jej za 
redakční radu Věstníku AMG vyzpovídala 
phdr. zita suchánková, ředitelka stře-
dočeského muzea v roztokách u prahy. 
odpovědi na položené otázky přinášíme 
formou souhrnného článku.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

Ja
ny

 H
ut

ní
ko

vé



18 Věstník AMG 6 /2022

personálie

jsem jihočech, rodák z prachatic. 
Ke kultuře a oborům příbuzným muzej- 
nictví jsem inklinoval již od dětství. díky 
starší sestře, která se nedostala na sŠ 
keramickou a ani na VŠ –  obor architek-
tura, i když talentové zkoušky zvládla, 
mně takové pokusy nebyly ani povoleny. 
Absolvoval jsem tedy sŠ strojnickou. již 
během studií jsem brigádně spolupracoval 
na záchranném archeologickém výzkumu 
strakonického hradu a románské rotundy u 
Velešína. působil jsem také jako výkonný 
předseda pobočky České hudební mláde-
že ve strakonicích. Aktivně jsem se po-
dílel na pořádání koncertů tehdy již stb 
sledovaného jaroslava hutky a dalších. 
na fakultě strojní ČVut v praze jsem 
pak vedl Klub A na podolí, při němž jsem 
organizoval různé kulturní aktivity (byl 
jsem promítačem s licencí, organizátorem 
výstav, koncertů a správce fotokomory). 
Vykonával jsem i práci dokumentátora 
pro restaurátorky-studentky AVu (např. 
Maroldovo panorama), což ovlivnilo pr-
vopočátek mého zájmu o restaurování 
a na dalších 20 let i spolupráci s mojí 
manželkou-restaurátorkou. naučil jsem se 
restaurovat, případně zlatit polychromova-
né dřevěné skulptury, dále olejomalby na 
plátně a venkovní nástěnné malby al sec-
co, al fresco. jelikož ale nemám příslušnou 
licenci, raději zůstávám v pozici poradce.  

po desetiletém působení v  tech-
nickém oboru řízení jakosti při stavbě 
jaderné elektrárny dukovany jsem již 
jako trvale usazený v třebíči toužil po 
zaměstnání, které by korespondovalo 
s mými rozmanitými a spíše společensko-
vědními koníčky. A to se mi podařilo. po 
úspěšném konkurzu jsem byl od 1. února 
1992 jmenován ředitelem západomo-
ravského muzea. počátky nové profesní 
kariéry byly docela krušné. u státních 
zámků v náměšti nad oslavou a v jaro-
měřicích nad rokytnou, které v té době 
patřily pod muzeum, bylo rozhodnuto 
o jejich osamostatnění. z důvodu zvý-
šení své odbornosti jsem absolvoval v le-
tech 1993–1996 specializační studium 
muzeologie na Masarykově univerzitě. 
za jeden z největších počinů považuji 
založení tradice celostátních muzejních 

veletrhů společně s tehdejší ředitelkou 
Muzea těšínska phdr. Věrou tomolovou. 
první dekáda této aktivity byla přínosem 
pro spolupráci a prezentaci muzeí napříč 
republikou a posléze i její přeměna na 
formu tematických seminářů spojených 
s exkurzemi měla svůj význam. 

Vždy mne fascinovaly historické 
památky. Mým obrovským štěstím bylo, 
že jsem v jednom takovém objektu žil 
a ve druhém pracoval. nejblíže mám k vý-
tvarnému umění a uměleckému řemeslu, 
které mě dovedlo ke kurátorství naší bo-
haté muzejní sbírky dýmek a kuřáckých 
potřeb. V třebíči jsem brzy vstoupil do 
úzké spolupráce s městem prostřednic-
tvím obecně prospěšné společnosti, jejíž 
stěžejní oblastí zájmu byla rekultivace 
a regenerace levobřežní historické čás-
ti města. Velmi si cením toho, že jsem 
byl součástí týmu autorů, předkladatelů 
nominační zprávy pro zápis třebíčských 
památek na Seznam světového kulturního 
a přírodního dědictví UNESCO.  spolu-
pracoval jsem i s dalšími obcemi v okrese 
třebíč, zejména s Moravskými budějo-
vicemi a jemnicí, kde má naše muzeum 
pobočky. V náměšti nad oslavou jsme 
realizovali expozici fotografa ondřeje 
Knolla a Papírníkovu tiskárnu. pomohli 
jsme obnovit zdejší muzejní činnost jako 
součást Městského kulturního střediska. 
V hrotovicích bylo za naší odborné pod-
pory zřízeno Muzeum hrotovicka a byla 
zde vybudována nová moderní expozice. 

za další projekty lze jmenovat, např. ty 
v tasově, Kněžicích či v brtnici. s naším 
zřizovatelem je od roku 2003 spojena 
příprava a realizace velkých počinů. před 
generální rekonstrukcí třebíčského zámku 
a zpřístupněním nových expozic byl po-
staven moderní muzejní depozitář, první 
v Kraji Vysočina. po otevření a několika-
letém provozování jsme získali ocenění 
Nomination 2016 v prestižní soutěži 
Evropské muzeum roku. 

po celou dobu jsem měl štěstí na 
podporu zřizovatele i výborné spolupra-
covníky. po prvních úspěšných projek-
tech následovaly další. od roku 2005 je 
muzeum pověřeným pracovištěm v péči 
o tradiční lidovou kulturu v Kraji Vyso-
čina. od té doby se začal odvíjet záměr 
rekonstrukce zemědělské usedlosti pří-
městského typu, který byl před 3 lety 
realizován. otevřeli jsme zde centrum 
tradiční lidové kultury, hojně využívané 
pro dětské a školní programy i akce pro 
veřejnost. jedním z posledních počinů 
byla přeměna expozic a návštěvnických 
prostor v naší pobočce v Moravských bu-
dějovicích. V nejbližší budoucnosti se 
pak připravuje obnova expozic v jemni-
ci. zdařilá je i publikační činnost muzea 
a hlavně naše práce se sbírkou. podařilo 
se kvalitativní rozšíření fondů a udržení 
nastavených sbírkotvorných směrů.   

byl jsem rád, že jsem mohl využít své 
nabyté zkušenosti ve funkcích Asociace 
muzeí a galerií České republiky, z. s., ať 
již jako zakládající člen dnes zaniklého 
regionálního kolegia jihomoravských mu-
zeí, nebo jako předseda Krajské sekce 
Kraje Vysočina AMG. působil jsem též 
jako revizor účtů ČV icoM. V současné 
době se připravuji k odchodu do penze. 
u obnovy jemnického muzea jsem si sta-
novil cíl dokončit přípravu projektu do té 
fáze, že již nebude ohrožena jeho realiza-
ce. K završení své pracovní kariéry bych 
rád zorganizoval setkání pod značkou 
Veletrhu muzeí s podtitulem Byli jsme 
při tom: Proměny českého muzejnictví 
1990–2022. budu se těšit na viděnou 
se všemi, s nimiž jsem za tu dobu navá-
zal pracovní, ale i velmi přátelské osobní 
vztahy. 
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z Mujezních cest

Příběh Těšínského 
Slezska 
v moderním plášti
PeTR CHLeBeC
MuzeuM noVojiČínsKA

jak prezentovat region a město rozdělené 
mezi dva státy v krajském muzeu? o čem 
vypráví nová expozice Příběh Těšínského 
Slezska z roku 2020? nejen s těmito 
otázkami jsme vstupovali do Muzea tě-
šínska.

bohaté propagační materiály vy-
zdvihují modernost, multimediální prv-
ky a také téma uhlí, jehož těžba výraz-
ně změnila ráz celé krajiny. K orientaci 
v členité budově muzea dopomáhá nejen 
papírový plánek, ale i personál, jenž nám 
upřesnil směr prohlídky, a šipky na podla-
ze. Vše doplňuje úvodní místnost s pro-
jekcí seznamující s územním vývojem 
těšínska a také infokiosek o jednotlivých 
patrech expozice. 

podzemní část navazuje na úvodní 
video o oblasti ostravsko-karvinské uhel-
né pánve. tuto instalaci využilo muzeum 
k prezentaci geologické sbírky. informace 
jsou sdělovány srozumitelně. Časová osa 
je doplněna obrazy pravěkých tvorů. děti 
zaujala hlavně animace žraloka, který 
ozřejmuje, že i těšínsko bylo kdysi mořem. 

Muzejníci mysleli na přívětivé zpro-
středkování poznatků. otisky bot upozor- 

ňují na místo směrového reproduktoru 
s audionahrávkou o „rubání“ na těšín-
sku. na protějším panelu prochází horník 
s tažným koněm. nabiti pozitivním a sil-
ným zážitkem vstupujeme do pralesa a do 
doby hradištní v prvním patře. Atrium je 
k odpočinku vybaveno křesly, případně 
interaktivními prvky či krátkodobou vý-
stavou. prales se zvuky a jednoduchou 
grafikou vzbuzuje dojem, že zde opravdu 
vědí, jak zařadit sbírky do uměle oživené-
ho prostoru. V části raného středověku, 
kterému na těšínsku dominuje hradiště 
chotěbuz, se dostaneme k iluzorní 3d 
projekci, kde muž ve slovanské chýši zpra-
covává obilí a žena dělá placky. co přesně 
ti dva vykonávají a že se jedná o model 
pražnice, se dozvíte na panelu, který je 
postaven mimo promítání. 

V období středověku se seznámíte 
s proměnou piastovského hradu, unikátní 
Madonou z těrlicka, devastací města po 
požáru a se zámeckou komorou. Vše je 
zakončeno obrazem krajiny. nechráněné 
sbírkové předměty lákají děti k doteku 
a musíte je tak neustále odhánět.

nejvíce nás lákají moderní dějiny, kte-
rým je věnováno celé jedno patro (1/4 expo- 
zice). V etnografické části zaujme nástu-
piště s lavičkou u iluzorního jablunkov-
ského tunelu, z něhož vyjíždí vlak. dětský 
návštěvník se zabaví a dospělí si v klidu 
prohlíží svižnou prezentaci pohlednic in-
dustriálních památek.

Vše do sebe začíná zapadat. expozicí 
se muzeum snažilo vyjádřit přechod od 

tradiční společnosti k průmyslem bující 
krajině. následně je představeno městské 
prostředí, jež je spojeno s dějinami 1. svě-
tové války, podkreslenými zvukovou ku-
lisou. navozuje atmosféru válečné pole, 
jímž se stalo na krátko i město těšín. Kus-
tod vás navíc vyfotí s vybraným pozadím, 
a tak si odnesete osobitou vzpomínku 
na místní fotoateliéry. Kavárna AVion 
a křeslo t. G. Masaryka jsou jen třešnič-
kou na dějinách regionu, která zároveň 
skrývá jisté zklamání, neboť prezentace 
nepřekročí rok 1938. přírodní linka končí 
krajinou, která je odlesněná a pokrytá 
průmyslovými zařízeními. 

horní patro má spíše odpočinkový 
ráz. je věnováno pověstem z těšínska. 
Místní příběhy a tradice jsou přiblíženy 
prostřednictvím jednoduchých obrazo-
vých i textových prvků.

na konci každé návštěvy se snažím 
vybavit si, co mi utkvělo v paměti. ob-
dobně se ptám i svého dítěte. rezonuje 
v nás téma uhlí jako transformačního 
fenoménu celého regionu. prostřednic-
tvím zážitku zaujaly dítko vizualizace 
zprostředkovávající informace, že je zde 
žralok, koník a přístroj dělající obrázky. 
Muzeum se tak i pro něj stalo prostorem, 
kam se rád vrátí. ze sbírek vnímalo truhlu, 
kterou se snažilo opakovaně odemknout. 
za mne bych dodal ještě obraz Madony 
z těrlicka.

dalo by se říct, že se jedná o vzor mo-
derní instituce. naše „muzejní duše“ však 
současně odchází s myšlenkami: jestliže 
je možné prezentovat regionální kulturu 
za pomoci animací a multimediálních in-
fokiosků či audionahrávek dokreslujících 
prostředí, nevytrácí se trochu ono „srdce 
muzea“ – sbírky? jakou roli v expozi-
ci vlastně hrály – kulisa, vypravěč nebo 
objekt zájmu? A do jaké míry byl Příběh 
Těšínského Slezska ovlivněn firmou či 
zřizovatelem, kteří se většinou nepoza-
stavují nad smyslem předmětů, jež jsou 
pro ně mnohdy „jen“ krásné a záhadné? 
běžný návštěvník se tímto ale trápit ne-
bude. Muzeum těšínska pro něj předsta-
vuje fantastickou a informačně nabitou 
zastávku osvětlující rozsah a proměnu 
celého knížectví.
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Proměny profese 
muzejního 
pedagoga
LuCIe JAGOšOVá
KoMise pro práci s Veřejností 
A Muzejní pedAGoGiKu AMG

Muzejní pedagog patří mezi relativně 
mladé profese, byť jde o povolání již 
několik let oficiálně etablované, do jisté 
míry uznávané a v muzejní praxi poměr-
ně běžně zakotvené. V průběhu let se 
požadavky na muzejního pedagoga jako 
specializovaného pracovníka, jeho vzdě-
lávání, odborné kompetence a nároky na 
spektrum činností proměňovaly. stejně 
tak můžeme z kvalitativního pohledu na 
práci s návštěvníky v obecném či indi-
viduálním hledisku sledovat posuny od 
aktivit odpovídajících komentovaným 
prohlídkám ve výstavách a expozicích 
až ke skutečné kvalifikované edukační 
práci. nabízejí se tak aktuální otázky: 
jaké jsou současné nároky na profesi, 
odborné kompetence a vzdělávání? jak 
se spektrum činností muzejního pedago-
ga proměňovalo v čase? jaké jsou nové 
výzvy této profese?

A právě na tyto otázky hledala odpo-
vědi v jednotlivých tematických blocích 
letošní konference Komise pro práci s ve-
řejností a muzejní pedagogiku AMG na 
téma „Aktuální trendy v muzejní prezen-
taci a edukaci iV“ s podtitulem „promě-
ny profese muzejního pedagoga“, kterou 
hostilo v brně ve dnech 3.–4. října 2022 
Moravské zemské muzeum. setkání pro-
bíhalo pod záštitou Katedry unesco pro 
muzeologii a světové dědictví Mu. 

do bohatého programu v dietrichs-
teinském paláci přispěli také zahraniční 
lektoři. hlavní konferenční referát před-
nesla členka icoM cecA stéphanie 
wintzerith (německo), která představila 
muzejní edukaci z evropské perspekti-
vy. díky online spojení mohl zaznít také 
příspěvek zabývající se projektem spolu-
práce mezi Muzeem brněnska a nigerij-
ským The centre for Memories. referující 

Muzeum škole / 
škola muzeu
JITkA kRáLOVá / IVA VACHkOVá
KoMise pro práci s Veřejností 
A Muzejní pedAGoGiKu AMG 

V pořadí 10. setkání pracovní skupiny 
zaměřené na spolupráci mezi muzeem 
a školou se uskutečnilo dne 17. října 2022  
v přívětivém prostředí Muzea hl. města 
prahy, v domě u zlatého prstenu. ten-
tokrát se 43 účastníků semináře věnovalo 
tematice badatelské výuky jako výzvě pro 
muzejní edukaci.  

Mgr. Kateřina Čiháková z Muzea ří-
čany nastínila v krátkém vstupu principy 
vzdělávání badatelů zejména v přírod-
ních vědách. Mgr. et MgA. iva Vachko-
vá, ph.d., z Muzea hl. města prahy, se 
posléze zaměřila na badatelskou výuku 
regionálních dějin a souvisejících oborů. 

naznačila rozdíly mezi vnímáním učitelů 
týkající se role muzea a představami mu-
zejních pedagogů.

následně probíhaly dva paralelní 
praktické workshopy. první, se zaměřením 
na přírodovědné obory, vedla Mgr. Kateři-
na Čiháková. Účastníci se soustředili na 
formulaci a konkretizaci badatelských 
otázek v muzejní instituci. V pracovních 
skupinách se snažili o stanovení hypotéz 
a navrhovali konkrétní možnosti výzku-
mu. Využívali mj. vzpomínky pamětníků 
opírající se o výskyt zajímavých rostlin 
a živočichů. během workshopu zkoušeli 
v nejbližším okolí muzea i na samotném 
staroměstském náměstí využívat po-
můcky pro odchyt a sledování hmyzu, 
vyhledávali co nejvyšší počet živočichů, či 
určovali za pomoci botanického klíče po-
zorované stromy. zainteresovaní eduká-
toři pak testovali aplikace pro mobilní 
telefony, které jsou nápomocny sběru 
biologických dat.  

Mgr. et MgA. iva Vachková, ph.d., 
se v rámci své dílny snažila ukázat, jak 
uvažovat při přípravě regionálních kolekcí 
pramenů pro badatelskou výuku v muzeu 
a jak při výstavbě edukačního programu. 
Účastníci zhlédli velkoformátovou ani-
maci veduty ze života rudolfínské prahy 
Aegidia sadelera, s jejímiž rozpohybova-
nými výjevy pak dále pracovali. Všímali 
si rozdílů mezi tvůrčí fikcí a historickými 
skutečnostmi, ověřovali formulování otá-
zek a konkrétních úkolů. V týmech si na-
značili potenciál učitelů při návazné práci 
s žáky po návštěvě paměťových institucí. 

setkání provázela živelná disku-
ze. další seminář, který se chystá na 
20. března 2023, by měl opět přinést 
teoretický i praktický vhled do aktuálních 
otázek přínosných pro odborný růst české 
edukátorské flotily.  
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iheanyichukwu stephen igboko (nigérie) 
reflektoval svou zahraniční stáž v oblasti 
muzejní edukace, uskutečněnou v České 
republice. 

Vedle řady inspirativních pohledů na 
současné aktivity a výzkumy, ale i na vývoj 
profesní činnosti edukátorů ve vybraných 
muzeích České republiky, byl jeden z te-
matických bloků věnován tradiční exkurzi. 
stovka účastníků konference měla mož-
nost nahlédnout do paláce šlechtičen 
Moravského zemského muzea a jeho no-
vých expozic a seznámit se s  aktuálně 
připravovanými edukačními programy. ty 
jsou vytvářeny týmem muzejních pedago-
žek dětského muzea MzM, které si právě 
v letošním roce připomíná 30. výročí od 
svého založení.

za výbor Komise pro práci s veřej-
ností a muzejní pedagogiku AMG dě-
kujeme všem, kdo přispěli k úspěšnému 
průběhu akce, ať zapojením se do příprav 
a organizace, tak do utváření její obsaho-
vé náplně prostřednictvím jednotlivých 
příspěvků i bohatých diskuzí.
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konference 
konzervátorů-
restaurátorů 
v třebíči
ALenA SeLuCká
KoMise KonzerVátorů-
restAurátorů AMG

Ve dnech 13.–15. září 2022 proběhla 
30. Konference konzervátorů-restaurá-
torů, kterou tradičně pořádá McK tMb 
a  Komise konzervátorů-restaurátorů 
AMG v různých městech České republiky. 
letošní setkání se konalo ve spolupráci 
s Muzeem Vysočiny třebíč, tedy v místě, 
které se pyšní nejen krásnou krajinou, 
ale rovněž mnohými historickými skvosty 
zapsanými na mezinárodní seznam kul-
turních památek unesco. připraven byl 
pestrý program obsahující 26 příspěvků 
z nejrůznějších oblastí péče o kulturní 
dědictví, vč. 17 posterových prezentací. 

Úvodní slovo patřilo jaroslavu 
Martínkovi, řediteli Muzea Vysočiny 
třebíč, a ivu Štěpánkovi, řediteli tMb 
a zároveň předsedovi Komise Kr AMG. 
hostem zahájení byl i pavel jirásek, člen 
ČV icoM, který otevřel odborný program 

referátem shrnujícím hlavní závěry Ge-
nerální konference icoM, vč.  nově 
schválené definice muzea. dále se již 
odvíjely tematické bloky zaměřené na 
restaurování malby, identifikaci falz ve 
výtvarném umění, vytváření užitečných 
databází chemického složení pigmentů, 
konzervaci textilií i kritického zhodnoce-
ní nevhodných restaurátorských zásahů 
na historických střevících, konzervaci 
mokrého dřeva společně s videi zachy-
cujícími praktické postupy při impregnaci 
velkých kusů archeologických artefak-
tů. představeny byly i výsledky unikát-
ního gemologického průzkumu graná-
tů langobardských šperků z rakovníka 
a zhodnocení zlatnické přihrádkové tech-
niky. pozornost byla věnována též nově 
identifikovaným výzdobným technikám 
kovů, jako je horká tauzie. diskutovány 
byly limity moderních instrumentálních 
metod zjišťování ryzosti drahých kovů. 
znalost původních historických řemesl-
ných technik byla rovněž zdůrazňována 
v rámci příspěvků k péči o dřevěné prvky 
staveb i nábytek a v této souvislosti bylo 
apelováno na nutnost uchovávat tuto 
tradiční dovednost a trvat na ní zejména 
u restaurovaných či rekonstruovaných 
památek. nechybělo ani lepení keramiky 
v návaznosti na výzkum pevnosti spojů 
střepů, dále pak ošetření fotografií na 

různé podložce napadené plísněmi. do 
programu se každoročně promítají též 
možnosti moderních diagnostických nebo 
analytických metod, jako je např. tomo-
grafie, se kterými musejí být konzervátoři 
obeznámeni a umět je správně aplikovat 
při materiálovém a technologickém prů-
zkumu. Výčet témat je obrovský a svědčí 
o rozmanitosti nejrůznějších konzervátor-
sko-restaurátorských specializací, které 
jsou spojené zvláště s péčí o muzejní 
sbírky. ukazují i na nutnost mezioboro-
vé spolupráce, vedení diskuzí a hledání 
společného konsensu při stanovení opti-
málních konzervátorsko-restaurátorských 
zásahů. jako příklad může být uveden 
i příspěvek o komplexním restaurování 
figurek hartmannova betlému, pro něhož 
přizvalo třebíčské muzeum ke spolupráci 
odborníky z fakulty restaurování v lito-
myšli. 

poděkování patří všem přednášejí-
cím i autorům posterů, kteří se neváhali 
podělit o své poznatky a podrobit je širší 
diskuzi. samotná konference tak plní dů-
ležitou platformu pro oborovou komunika-
ci, výměnu názorů, navazování kontaktů 
a konkrétních projektů. její význam je 
o to větší, že s počtem 320 účastníků se 
jedná skutečně o největší profesní setkání 
konzervátorů-restaurátorů a dalších od-
borníků u nás. letošní konference byla 
završena exkurzí na významné památky 
(bazilika sv. prokopa, Židovské město 
a hřbitov) a samozřejmě i do zdařilých 
stálých expozic Muzea Vysočiny třebíč. 
ráda bych touto formou poděkovala všem 
kolegům z třebíčského muzea za výbor-
nou spolupráci při organizaci konference, 
velmi vstřícnou a přátelskou atmosféru 
po celou dobu jejího konání, stejně tak 
i za záštitu a podporu Kraje Vysočina 
a města třebíč, všem dalším podporo-
vatelům, mezi které patří AMG a Český 
výbor icoM, rovněž sponzorům-firmám, 
nabízejícím nejrůznější produkty a pří-
stroje zkvalitňující péči o kulturní dědic-
tví a v neposlední řadě i svým kolegům 
z KKr AMG a McK technického muzea 
v brně za neúnavnou a stále pokraču-
jící tradici pořádání těchto podnětných 
setkání. 
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liberec přivítal 
knihovníky muzeí 
a galerií
AnnA kAšPAROVá /  
MOnIkA VLASákOVá
KnihoVnicKá KoMise AMG

Ve dnech 20.–22. září 2022 se usku-
tečnil v pořadí již 46. seminář Knihov-
nické komise AMG. třídenní setkání se 
konalo v prostorách technické univerzity 
v liberci a ze 112 přihlášených se jej 
zúčastnilo 103 osob. V úvodu jednání 
přivítali přítomné ředitel severočes-
kého muzea v liberci Mgr. jiří Křížek, 
zástupkyně hejtmana libereckého kraje 
a radní pro kulturu ing. Květa Vinkláto-
vá a předsedkyně Knihovnické komise 
AMG phdr. Štěpánka běhalová, ph.d. 
Účastníky pozdravil také ii. místopřed-
seda AMG ing. bc. richard M. sicha. 
poslední zdravice zazněly od ředitelky 
Krajské vědecké knihovny v liberci phdr. 
dany petrýdesové a předsedy sKip Mgr. 
romana Giebische, ph.d.

první blok na téma „spolupráce 
knihoven a paměťových institucí“ zahá-
jil ing. bc. richard M. sicha s příspěv-
kem o připravovaném muzejním zákoně. 
Mgr. roman Giebisch, ph.d., přiblížil 
novinky ze společných aktivit MK Čr 
a MŠMt Čr, které se týkají knihoven 

a muzeí. spolupráci mezi knihovnami se 
věnovala phdr. dana petrýdesová na pří-
kladu KVKli. Mezinárodní knihovnickou 
i muzejní scénu reflektovaly příspěvky 
phdr. Štěpánky běhalové, ph.d., o česko-
-německém partnerství v oblasti knihov-
nictví Library Next Door (2022–2025) 
a Mgr. Aleny petruželkové o průběhu 
26. Generální konference icoM v pra-
ze. do nové expozice dějin v národním 
muzeu pozval Mgr. Martin sekera, ph.d. 
odpoledne se konalo plenární zasedání 
Knihovnické komise AMG s volbami do 
výkonného výboru. post předsedkyně ob-
hájila phdr. Štěpánka běhalová, ph.d., 
z Muzea jindřichohradecka, místopřed-
sedkyní se stala Mgr. Monika Vlasáková 
z husitského muzea v táboře a tajemnicí 
bude i nadále Mgr. iveta Mátlová ze slo-
váckého muzea v uherském hradišti. 

slavnostní večer v rekonstruované 
budově libereckého muzea zakončil první 
den setkání knihovníků. nejprve proběhlo 
tradiční společné fotografování. násle-
dovalo koncertní vystoupení hudebního 
uskupení fragium16 a konaly se dvě ko-
mentované prohlídky. Výstavou „slepí 
svědkové doby“, věnované české knižní 
vazbě 16. století, provedla její spoluau-
torka Mgr. Anna Kašparová. nové expo-
zice pak představil Mgr. jiří Křížek.

Ve středu 21. září 2022 zahájila 
přednáškový blok „ze světa knihoven“ 
Mgr. Michaela bežová z národní knihov-
ny Čr příspěvkem „národní strategie 

Fo
to

: A
rc

hi
v 

ko
m

is
e

digitalizace“. tématu a také přístupu 
k němu v rámci různých typů organizací 
se věnovaly všechny následující referá-
ty. V druhé dopolední části byl auditoriu 
představen projekt nAKi, zaměřený na 
slepotiskovou výzdobu české knižní vazby 
16. století. prezentaci zahájil sumarizací 
poznatků z výzkumu doc. phdr. petr Voit, 
csc. Mgr. radomír slovik poté shrnul 
průběh a výstupy tříletého projektu Sle-
pí svědkové doby. Mgr. Anna Kašparo-
vá a Mgr. petra Šťovíčková představily 
národní databázi slepotiskového nářadí 
a dílen nusK. 

V prvním odpoledním bloku nazva-
ném „historické knihovní fondy“ infor-
movali přednášející o zajímavých mož- 
nostech digitální prezentace v rámci 
stávajících a nových portálů. poslední 
konferenční část „cizojazyčné knižní 
fondy v knihovnách“ přinesla informace 
o různém jazykovém složení muzejních 
sbírek a poukázala také na specifika, 
která s sebou nesou osudy knihoven ze-
jména v pohraničních oblastech. zároveň 
otevřela problematiku německo-českého 
složení knihovních fondů v těchto insti-
tucích. 

po skončení přednáškových bloků 
byla pro zájemce připravena komentova-
ná prohlídka města, po které následovalo 
neformální setkání. 

Ve čtvrtek 22. září 2022 se uskuteč-
nily dvě exkurze. první se konala v liberci 
a zahrnovala návštěvu zdejší židovské 
synagogy a Krajské vědecké knihovny. 
obě instituce jsou spojeny v tzv. stavbě 
smíření, která se nachází na místě původ-
ní synagogy. druhá část výpravy zavedla 
účastníky do funkcionalistických interiérů 
jablonecké radnice. následovala komen-
tovaná prohlídka stálých i dočasných in-
stalací Muzea skla a bižuterie v jablonci 
nad nisou.

seminář proběhl k naprosté spoko-
jenosti všech členů Knihovnické komi-
se AMG, kteří si užili pohostinnou at-
mosféru liberce. Všem organizátorům 
i sponzorům patří velké poděkování za 
další úspěšné setkání knihovníků muzeí 
a galerií. V roce 2023 se budeme těšit na 
shledání v praze.
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seminář geologů 
PAVeL BOkR / BLAnkA šReInOVá
GeoloGicKá KoMise AMG

Každý rok připravuje Geologická komise 
AMG ve spolupráci s vybraným muzeem 
a ve tříletých intervalech střídavě v Če-
chách, na Moravě a na slovensku „se-
minář geologů muzeí Čr a sr“. letošní 
setkání po dvouleté přestávce pořádalo ve 
dnech 12.–16. září 2022 Muzeum Čes-
kého krasu v berouně. organizaci zajistili 
především geologové jakub Vodička, Ma-
těj Šilinger, pavel bokr a petra přidalová. 
plenární zasedání komise a přednášky 
probíhaly v salonku restaurace berounský 
medvěd, odborné exkurze pak v barrandi-
enu, tedy v oblasti tvořené zejména usa-
zenými a vulkanickými horninami, která 
se nachází mezi prahou a plzní. jedná se 
o unikátní region pro studium geologické-
ho vývoje v období od mladších starohor 
až po střední devon, jenž je pojmenován 
po význačném badateli francouzského 
původu, joachimu barrandovi. 

seminář byl slavnostně zahájen 
v pondělí 12. září 2022 v obřadní síni 
Městského úřadu v berouně. Účastní-
ky přivítali pracovníci Muzea Českého 
krasu a starostka města berouna soňa 
chalupová, která je povoláním také geo-
ložka. pro začátek to byl prostor vskutku 
symbolický, neboť jeho strop je vyzdoben 
štuky s vyobrazením místních trilobitů 
od sochaře Viléma Amorta. Večer pro-
běhlo jednání Geologické komise AMG, 
v rámci kterého byl zvolen nový předseda. 
stávající předsedkyně blanka Šreinová 
předala žezlo jakubu halašovi z Městské-
ho muzea říčany. poté následoval první 
blok s příspěvky účastníků. na úvod před-
stavili geologové z berounského muzea 
vývoj barrandienu a uvedli tak přítomné 
do základního rámce, na nějž navázaly 
v následujících dnech odborné exkurze. 
detailnější popis geologie barrandienu 
byl všem současně poskytnut v tištěné 
podobě s názornými ilustracemi.

Ve dnech 13.–14. září 2022 se ko-
naly exkurze, večer pak v salonku restau- 

Muzejní historici 
jednali ve 
valašském 
Meziříčí
BLAnkA RAšTICOVá
KoMise reGionální historie 
MorAVy A slezsKA AMG

pravidelný podzimní seminář a plenár-
ní zasedání Komise regionální historie 
Moravy a slezska AMG se uskutečnily 
v objektu Muzea regionu Valašsko, na 
zámku Kinských ve Valašském Meziříčí, 
a zúčastnilo se jich celkem 44 osob. pro-
gram byl rozdělen na dvě části. první bylo 
odborné jednání, tvořené pěti tematický-
mi bloky, jehož součástí byla také exkurze. 
druhá část zahrnovala plenární zasedání 
komise. seminář zahájil a řídil její před-
seda Mgr. jiří Mitáček, ph.d. Úvodem 
přivítal přítomné a předal slovo ing. to-
máši Vitáskovi, který účastníky pozdravil 
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race berounský medvěd probíhaly odbor-
né přednášky a diskuze. Výpravy smě-
řovaly na západ od berouna do oblasti 
budované horninami především staro-
horního, kambrického a ordovického 
stáří. byly navštíveny lokality hudlická 
skála, rejkovice, lom těškov, třenická 
hora, levín-lucberk a litohlavy. cesta 
východním směrem nás zavedla do sva-
tého jana pod skalou, dále na lokality 
budňanská skála, hlásná třebáň, Černá 
rokle u Kosoře, sudy a do okolí radotína 
(ortocerový lůmek). Ve středu 14. září 
2022 se uskutečnila praktická ukázka 
edukační činnosti přímo v muzejním Geo-
parku. následující den směřovala exkurze 
jižně od berouna do lomu Kosov a oblasti 
Koněprus s návštěvou Koněpruských jes-
kyní a Velkolomu Čertovy schody. podívali 
jsme se i do lomu plešivec a krátce nám 
byl představen nejstarší mezinárodní 
stratotyp ics pro hranici silur-devon na 
Klonku u suchomast. V pátek 16. září 
2022 pak byla pro účastníky připravena 
prohlídka expozic Muzea Českého krasu 
v berouně, včetně komentované vycházky 
historickým centrem města. 

semináře se zúčastnilo 38 muzejní-
ků, vč. 4 berounských geologů, a bylo na 
něm předneseno celkem 13 odborných 
příspěvků. Akce beze zbytku naplnila svůj 
účel, jímž je setkání zaměstnanců muzeí, 
pracujících v oboru geologických věd, vý-
měna odborných, pedagogických, muze-
ologických a legislativních informací, ale 
také ukázky s příklady z muzejní praxe. 
díky pečlivé a svědomité organizaci ve 

všech aspektech se projekt zařadil mezi 
úspěšné výstupy Geologické komise 
AMG. dle ohlasů lze soudit, že účastní-
ci byli jak s odbornou, tak i společenskou 
částí velmi spokojeni. Každý si odnesl 
nejen nové poznatky, ale i hmotnou do-
kumentaci ve formě vzorků z navštívených 
lokalit. 
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a představil jim pořádající instituci, včet-
ně jejích nových expozic a aktivit.

poté byl zahájen první konferenční 
blok nazvaný „nová média a prezentace 
muzeí“. Úvodní referát přednesla Mgr. 
Kateřina barcuchová na téma „ostrav-
ské muzeum v online prostoru“. Krátce 
pohovořila o historii muzejní prezentace 
na sociálních sítích a webových strán-
kách, následně věnovala pozornost online 
projektu Děkuji za park (2020–2021) 
a také virtuální výstavě „dívka jménem 
Mariana“. příspěvek „nové stálé expo-
zice Muzea regionu Valašsko“ připravila 
Mgr. ivana spitzer ostřanská. seznámi-
la v něm s nedávno otevřenou instalací 
Člověk v krajině, krajina v lidech, jejíž ko-
mentovanou prohlídku účastníci semináře 
po skončení vystoupení ihned absolvovali.

V rámci druhého tematického blo-
ku „Muzea a menšiny, zapsané spolky či 
obecně prospěšné společnosti“ zazněl 
referát „Muzejní společnost v litovli“, jenž 
přednesl Mgr. robert najman z Muzea 
litovel. zaměřil se nejprve na genezi a his-
torii místních muzejních spolků od roku 
1900 a představil také činnost současné 
muzejní společnosti. V následujícím pří-
spěvku věnovala phdr. blanka rašticová 
pozornost aktivitám Muzejního spolku 
v uherském hradišti v průběhu druhého 
desetiletí jeho existence. Vystoupení na 

Ochrana 
archeologického 
dědictví
JIří ORnA
exeKutiVA AMG

Ministerstvo kultury a Asociace muzeí 
a galerií České republiky, z. s., uspořádaly 
dne 13. září 2022 v prostorách Konír-
ny nostického paláce seminář na téma 
„Aktuální problémy týkající se ochrany 
archeologického kulturního dědictví“. 
setkání bylo zaměřeno primárně na nele-
gální vyhledávání archeologických nálezů 
pomocí detektoru kovů. zintenzivnění 
diskuze k této problematice nastalo po 
spuštění Portálu amatérských spolupra-
covníků a evidence samostatných nálezů 
Archeologickými ústavy AV Čr, praha 
a brno, v. v. i., dne 1. dubna 2021. je tedy 
logické, že vyhodnocení jeho více než 
ročního fungování řediteli obou institucí 
Mgr. janem Maříkem, ph.d., a Mgr. ba-
lászem Komoróczym, ph.d., bylo stěžej-
ním příspěvkem celého semináře. jejich 
prezentaci předcházela úvodní slova 
ing. Vlastislava ourody, ph.d., náměstka 

téma „sbírkotvorná činnost Muzea rom-
ské kultury a budování nových poboček“ 
připravila Mgr. petra svobodová, ph.d.

po polední přestávce začal třetí konfe-
renční blok, který byl zaměřen na „památ-
kový zákon, detektoráře a muzea“. stěžejní 
referát přednesl Mgr. samuel Španihel, ar-
cheolog Muzea regionu Valašsko, jenž se 
věnoval nejen památkovému zákonu, ale i 
příkladům dobré praxe spolupráce muzeí 
zlínského kraje s hledači kovů. V disku-
zi, do níž se zapojila archeoložka Muzea 
Kroměřížska Mgr. lenka pěluchová, pak 
byla projednána problematika vydávání 
pasů pro detektoráře a zkušenosti arche-
ologických pracovišť z  jiných regionů. 
součástí odpoledního bloku bylo rovněž 
plenární zasedání komise, které schválilo 
základní programové dokumenty a pro-
vedlo volbu výboru na další tříleté obdo-
bí. Ve funkci předsedy Komise regionální 
historie Moravy a slezska AMG byl znovu 
potvrzen Mgr. jiří Mitáček, ph.d., místo-
předsedkyní se stala Mgr. Michaela Kolle-
rová z Vlastivědného muzea v Šumperku. 
jednatelkou byla zvolena phdr. blanka 
rašticová. Čtvrtá část semináře, tradičně 
uskutečněná v podobě workshopu, byla 
věnována Muzejnímu a  galerijnímu centru 
v zámku Žerotínů a zejména besedě s jeho 
vedoucím Mgr. janem Anlaufem. diskuto-
valo se o současné problematice činnosti 
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muzejních institucí zřizovaných obcemi 
a městy. V průběhu prohlídky se členové 
komise zajímali o zkušenosti s provozem 
centra a o jeho nejrůznější aktivity, odbor-
né či komerční. 

druhý den setkání se zaměřil na te-
rénní exkurzi, během níž účastníci na- 
vštívili nejprve školní ateliérovou huť 
supŠs Valašské Meziříčí, a dále Morav-
skou gobelínovou manufakturu, která se 
již více než 100 let věnuje ručnímu tkaní 
klasických koberců i uměleckých tapiserií 
a 60 let odborně restauruje historické 
textilie. návštěvu kostelíka nejsvětější 
trojice, jenž je ve správě Muzea regio-
nu Valašsko, doprovodila komentářem 
kunsthistorička Mgr. Kamila Valoušková. 
na závěr proběhlo zhodnocení obou dnů 
semináře a jeho ukončení.
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ministra kultury pro řízení sekce kultur-
ního dědictví a příspěvkových organizací, 
a Mgr. ireny chovančíkové, předsedkyně 
AMG, a také komplexně podaný rozbor 
vlastnictví archeologického nálezu, kte-
rý zpracoval judr. Martin zídek, ředitel 
odboru památkové inspekce MK Čr. 
dopolední část programu ukončilo vy-
stoupení Mgr. Martina tomáška, ph.d., 
z národního památkového ústavu, jenž 
představil praktické příklady možností 
detektorového průzkumu na archeolo-
gických kulturních památkách, konkrétně 
na lokalitě zaniklého obléhacího tábora 
u nového hradu u Kunratic.

odpolední blok zahájili zástupci kra-
jů, které jsou vlastníky archeologických 
nálezů. o své zkušenosti a pohled na 
detektoring se podělili Mgr. petr fedor, 
vedoucí odboru kultury a památkové péče 
jihomoravského kraje, a Mgr. jaroslava 
Vítovcová, vedoucí oddělení památkové 
péče jihočeského kraje. zajímavou se 
jeví snaha jihomoravského kraje, který 
v součinnosti s Archeologickým ústavem 
AV Čr, brno, v. v. i., zapojuje dobrovol-
né spolupracovníky-hledače do projektů 
občanské vědy. V rámci závěrečné dis-
kuze vyvolal největší ohlas příspěvek 
phdr. Miroslava nováka, ph.d., vedou-
cího archeologického oddělení Muzea 
východních Čech v hradci Králové, o pro-
jektu Jak nalézat a neničit?, kterým se 

muzea Královehradeckého kraje snaží 
navázat legální spolupráci s detekto-
ráři. následovalo zamyšlení Mgr. jiřího 
orny, předsedy Archeologické komise 
AMG a člena exekutivy AMG, nad ná-
lezy učiněnými detektory kovů a etikou 
muzejních archeologů. odpolední blok 
semináře završil rndr. Miroslav patrik 
z organizace děti země informací o stavu 
ničení archeologických památek v České 
republice, konkrétně o prokázaných po-
rušeních památkového zákona a jejich 
následných postizích.

setkání se těšilo značnému zájmu, 
konferenční sál byl plně obsazen. hoj-
ně sledovaný byl i online přenos, který 
technicky zajistil Archeologický ústav 
AV Čr, praha, v. v. i. Účastníci seminá-
ře byli velmi aktivní. řada dotazů přišla 
v předstihu, další byly položeny v rámci 
dopolední a odpolední diskuze, jež roz-
hodně nešlo označit za poklidné. Mnozí 
si od jednání pravděpodobně slibovali 
více, než mohlo nabídnout. je zřejmé, 
že muzejní archeologové, kterým jsou 
nejčastěji nálezy učiněné detektorem 
kovů odevzdávány, musí podstupovat 
řadu etických a právních dilemat. jak 
však v průběhu setkání jasně zaznělo, 
jedinou možností, jak v rámci současné 
legislativy spolupracovat s detektoráři, je 
AMČr-pAs. nutné je především zahájit 
debatu o tom, jaké její úpravy by pomohly 
situaci nějakým způsobem řešit. 

na základě domluvy mezi zástupci 
AMG, Ministerstva kultury, obou Arche-
ologických ústavů AV Čr, v. v. i., a ná-
rodního památkového ústavu se bude 
v cyklu seminářů zaměřených na aktuální 
problémy týkající se ochrany archeolo-
gického kulturního dědictví pokračovat 
i v následujícím roce. další by měl pro-
běhnout v únoru 2023 a jeho tématem 
bude předávání nálezů ze záchranných 
archeologických výzkumů.
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pozVánKA nA VýstAVu

lví silou, vzletem 
sokolím

regionální muzeum v kolíně

30. června 2022 – 15. ledna 2023

Ke 160. výročí založení sokolské jednoty 
připravilo regionální muzeum v Kolíně vý-
stavu, která představuje základní kapitoly 
z historie zdejšího sokola v letech 1862 
až 1948. na otázky odpovídal autor in-
stalace rsdr. ladislav jouza.

kolínští Sokolové prý byli jedni z prv-
ních v českých zemích?
zdejší jednota byla založena jen několik 
měsíců po pražské, patří tak do skupiny 
prvních mimopražských, které vznikly 
v roce 1862. s jejími počátky se však pojí 
i určitá nesrovnalost. dr. Miroslav tyrš ve 
Statistickém přehledu jednot Sokolských 
uvádí 25. červen 1862 jako datum za-
ložení kolínské jednoty. přípravný výbor 
však předložil okresnímu hejtmanství 
návrh stanov sokola kolínského teprve 
28. července 1862 a samotný dokument 
byl schválen až 9. října 1862. z dostup-
ných dokladů nedokážeme “rozklíčovat“ 
tyršovo červnové datum, které bývá po-
užíváno v různých textech. snad tak byly 
zohledněny již první kroky přípravného 
výboru jednoty ještě před podáním úřední 
žádosti.

když se řekne kolín, vybaví se František 
kmoch. Měl něco společného s místním 
Sokolem?
samozřejmě. spolupráce františka Kmo-
cha a sokolské jednoty začala již v roce 
1871. následující rok se Kmochův or-
chestr stal v Kolíně oficiální sokolskou 
hudbou. sokolové se zpočátku dokonce 
skládali na gáži kapelníka ve výši 100 
zlatých ročně. hudba je provázela na růz-
ných shromážděních a cvičeních, ale také 
na výletech. na výstavě je k vidění i ob-
líbená Kmochova taktovka z roku 1873.

Jaký byl význam sokolské jednoty?
okolnosti vzniku sokola jsou spjaty 
s uvolněním poměrů v rakouském císař-
ství na počátku 60. let 19. století. teh-
dy byly zakládány kulturní a různé jiné 
spolky. nová doba si žádala i fyzickou 

zdatnost každého jedince. Vznik českého 
tělocvičného spolku tedy na sebe nedal 
dlouho čekat. sokol nezapomínal ovšem 
ani na duchovní stránku rozvoje svých 
členů. zdůraznil bych tři aspekty sokolské 
výchovy: vlastenectví, disciplinovanost 
a schopnost překonávat překážky, což 
jsou hodnoty stále aktuální. pokud jde 
o Kolín, sokolská jednota byla nejvýznam-
nější tělovýchovnou organizací a zároveň 
sehrávala důležitou roli ve veřejném ži-
votě města. Výstava věnuje pozornost 
nejen období vlasteneckého nadšení, ale 
postihuje i dramatickou dobu nacistické 
okupace a pozdější nástup komunistické 
moci. 

který z exponátů je nejzajímavější?
Čestné místo má prapor, který navrho-
val Mikoláš Aleš. paradoxně vznikl za 
hluboké vnitřní krize sokola Kolín. po 
ostrých sporech mezi členy v roce 1899 
ze spolku vystoupila velká skupina soko-
lů, která si založila novou jednotu s ná-
zvem fügner (později přejmenovanou 
na sokol ii). jejím významným členem 
byl architekt Čeněk Křička a ten oslovil 
slavného malíře, aby vytvořil prapor pro 
nový spolek. za 1. světové války došlo ke 
sloučení obou jednot a prapor byl předán 
do kolínského muzea. na výstavě je také 
prezentován dosud v Kolíně neviděný 
soubor sokolských krojů a úborů. na-
jdete tu i drobné sportovní náčiní a jiné 
artefakty. za jejich zapůjčení patří dík 
národnímu muzeu, t.  j. sokol Kolín 
a dalším institucím. 
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škola muzejní 
propedeutiky 
dvacetiletá
FRAnTIšek šeBek
Čestný Člen AMG

V  roce 2002 otevřela AMG pro za-
městnance muzeí, případně pracovníky 
zřizovatelských úřadů Školu muzejní 
propedeutiky (ŠMp). Kurs si předse-
vzal podat zájemcům celistvý základní 
pohled na muzejní profesi. na mysli jsme 
měli hlavně kolegy, kteří pracují v muzej-
nictví krátce a postrádají muzeologické 
vzdělání. Vycházeli jsme též z toho, že 
v 90. letech 20. století zde docházelo ke 
značné migraci zaměstnanců, dříve tolik 
nevídané. ŠMp jsme projektovali jako 
distanční studium (54 vyučovacích ho-
din rozvržených do devíti šestihodinových 
soustředění), konající se jednou měsíčně 
od září do června. posluchači mohou zís-
kat osvědčení o absolvování základního 
kursu ŠMp, když vykonají úspěšně závě-
rečnou zkoušku a obhájí práci v rozsahu 
alespoň 10 stran textu. obsah výuky je 
zaměřen především na praktickou stránku 
činnosti muzeí, byť se některým teore-
tickým aspektům nevyhneme. studenti 
dostanou elementární přehled o celé šíři 
muzejní práce od sbírkotvorné, přes zá-
sady evidence a správy sbírek, uchování 
a jejich ochrany. probírá se také proble-
matika výstavnictví a dalších forem práce 

s veřejností. V programu jsou předkládá-
ny i základní informace o řízení muzeí, 
muzejním marketingu, bezpečnostním 
managementu, atd.   

je snad až neuvěřitelné, že ŠMp po 
dvaceti letech stále existuje a je o ni zá-
jem. do září 2022 jejím základním kur-
zem prošlo 1 072 frekventantů a od října 
ji začalo v 21. běhu navštěvovat dalších 
47 muzejníků. V roce 2010 vydala AMG 
pro ŠMp učební text, který je využitelný 
i mimo kurs jako základní příručka pro 
muzejní praxi. její nové, upravené vydání 
se nyní připravuje. 

dvacetiletá existence ŠMp jedno-
značně dokazuje, že mezi pracovníky 
muzeí v Čr je poměrně hodně takových, 
kteří se chtějí dozvědět o své profesi víc. 
zajímá je, jak se obor mění a jak to chodí 
jinde, a nestačí jim jen rutina uzavřené 
bubliny vlastní instituce. tuto možnost 
oceňuje podle vlastních vyjádření řada 
posluchačů, kteří se do ŠMp přihlásili 
přesto, že mají praxi v muzejnictví de-
set a více let. někteří ředitelé dokonce 
ŠMp využívají programově jako formu 
profesního vzdělávání pro své mladší 
zaměstnance na odborných, ale i méně 
specializovaných pozicích.

V roce 2006 otevřela AMG nástav-
bový kurs ŠMp na téma „Muzejní vý-
stavnictví“. stalo se tak na doporučení 
většího počtu frekventantů základního 
kursu a s vědomím, že tato problematika 
je v muzejní praxi velice závažná. také 
nástavba má formu distanční výuky ve 
stejném rozsahu jako základní kurs ŠMp. 

součástí programu je dvoudenní exkur-
ze po vybraných muzeích Čr. nástavba 
se otevírá zpravidla jednou za dva roky. 
V říjnu 2022 začal 9. běh pro 27 přihlá-
šených.

ŠMp bude existovat dál, vytrvá-li zá-
jem muzejní veřejnosti. A také díky zaujetí 
lektorů pro věc. za 20 let došlo samozřej-
mě k jejich určité obměně. V současnosti 
jde o 16 odborníků, kteří mají za sebou 
delší muzejní praxi i pedagogickou zkuše-
nost. Škola se koná v posledních několika 
letech v prostorách národního technické-
ho muzea. jemu patří uznání za vstřícnou 
podporu záslužného projektu AMG.

setkání v saské 
kamenici
JAkuB SMRČkA
exeKutiVA AMG

Ve dnech 26.–27. září 2022 se v saské 
Kamenici konalo v pořadí již 30. setkání 
bavorských, českých, hornorakouských 
a saských muzejních pracovníků (bbos). 
pořadateli konference na téma „překoná-
vání hranic: podpora a posilování přeshra-
niční muzejní spolupráce“ byli zemské 
ústředí pro nestátní muzea v bavorsku, 
AMG, svaz hornorakouských muzeí 
a saské zemské ústředí pro muzejnictví.

jubilejní 30. ročník bbos byl příle-
žitostí k ohlédnutí za třemi desetiletími 
mezinárodního setkávání a k aktivní dis-
kuzi a vyhledávání efektivních formátů 
přeshraniční výměny a spolupráce. saské 
kolegyně v roli hlavního pořadatele zajis-
tily prostor v budově státního archeolo-
gického muzea v chemnitz, které čeští 
muzejníci dobře znají, např. z nedávného 
projektu Sasko-Čechy 700 (2019). Ve 
formátu konference byly navrženy určité 
změny, které spočívaly především v jed-
nacím jazyku, jímž měla být angličtina ve 
snaze nezpůsobovat převažujícím rodilým 
mluvčím v němčině výhodu při současné 
potřebě eliminovat simultánní tlumočení. 
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do průběhu zasedání byl zařazen nově 
i workshop metodou world café, spočí-
vající v projednávání předem stanovených 
témat v rámci malých skupin, jejichž slo-
žení se v čase mění, a v následné diskuzi 
v plénu.

na akci se sešlo na 50 účastníků, 
které přivítala Katja Margarethe Mieth, 
ředitelka saského zemského ústředí 
pro muzejnictví, která později přednesla 
i úvodní zprávu partnerské země. Účast-
níky pozdravila též ředitelka státního ar-
cheologického muzea sabrine wolfram. 
za jednotlivé země prezentovali zprávy 
na dané téma konference dirk blübaum, 
ředitel zemského ústředí pro nestátní 
muzea v bavorsku, jakub smrčka, člen 
exekutivy AMG, přečten byl také pří-
spěvek pro nemoc omluveného Klause 
landy ze svazu hornorakouských muzeí. 
o formách podpory od Česko-neměckého 
fondu budoucnosti promluvil jeho projek-
tový manažer stefan Gehrke.

jednotlivé příspěvky budou jako 
obvykle součástí tištěného sborníku. 
referáty se týkaly příkladů z praxe pře-
shraničních projektů v širokém spektru 
jak co do jejich obsahu, tak i finančního 
rámce. důležitou součástí setkání byla 
i  zmíněná strukturovaná diskuze. je 
přeshraniční spolupráce muzeí něčím, 

co má dlouhodobou perspektivu? V jaké 
oblasti si ji dovedete představit? co by se 
dalo dělat lépe? jde to i bez peněz? jaké 
je třeba zvolit formy komunikace a kdo 
může být nositelem projektu? jaké jsou 
vaše zkušenosti? nad těmito otázkami si 
diskutující připomněli množství různých 
forem mezinárodní spolupráce, od regi-
onálních kulturních kontaktů přes velké 
počiny vědeckého výzkumu a sdílení jeho 
výsledků. 

jak vyplynulo z workshopu i z před-
nášek, je třeba vzít v potaz celou obo-
rovou šíři muzejní práce, která zahrnuje 

vedle památek, tradic a historie i oblast 
přírodních věd. V neposlední řadě může 
spolupráce probíhat i formou předávání 
zkušeností, např. z prezentační a edukač-
ní praxe, z využití moderních technologií 
v expozicích nebo při nakládání se sbírka-
mi. proto je zapotřebí sdílení kontaktů pro 
usnadnění vyhledání vhodných partnerů, 
např. prostřednictvím webových stránek 
muzejních svazů, ale také osobní setkává-
ní třeba právě na bbos. další konferen-
ce se bude konat ve dnech 24.–26. zá- 
ří 2023 v horním rakousku, přičemž mís-
to a téma budou upřesněny.

Fo
to

: A
rc

hi
v 

au
to

ra
dne 22. září 2022 rozhodlo zastupitelstvo jihomoravského kraje o oceněních za vyni-
kající zásluhy o rozvoj regionu a šíření jeho dobrého jména, hrdinské a jiné výjimečné 
činy osobností, které se na jižní Moravě narodily, žijí tu nebo jsou s ní spojeny svým 
působením. Ceny Jihomoravského kraje se udělují od roku 2004 a návrhy na laureáty 
mohou podávat nejen zastupitelé, ale i obce, spolky či jednotliví obyvatelé.

Ocenění za přínos v oblasti folkloru získala Phdr. Hana dvořáková. po studiu náro-
dopisu na ff Mu nastoupila do Městského muzea v Kloboukách u brna. od roku 1992 
je vedoucí etnografického ústavu MzM, kurátorkou sbírky hraček, lidové religiozity, 
filmového archivu a Ústředí lidové umělecké tvorby. V letech 2016–2020 zastávala 
funkci ředitelky historického muzea MzM. je členkou redakční rady Věstníku AMG 
i řady významných etnografických sborníků. působí v dalších tematicky zaměřených 
organizacích (např. komise pro tradiční lidovou kulturu jihomoravského kraje, Česká 
národopisná společnost, etnografická komise AMG, atd.) a je autorkou či spoluautorkou 
mnoha výstav a odborných publikací.

Gratulujeme Haně Dvořákové
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Malované závěsné 
portréty
LuBOMíR SRšeň

Kniha Malované závěsné portréty s podti-
tulem Sbírka oddělení starších českých 
dějin Národního muzea, rozdělená kvůli 
monumentálnímu rozsahu do 3 svazků, 
je úctyhodným završením více než čty-
řicetileté odborné práce historika umě-
ní phdr. lubomíra sršně, dlouholetého 
kurátora uměleckých sbírek národního 
muzea a předního českého znalce portrét-
ní tvorby. soupisový katalog navazuje na 
dva stejně koncipované, vydané v letech 
2005 a 2012, které se věnují portrétům 
miniaturním a drobným. uzavírá se tak 
publikační zpřístupnění sbírky, jež v roce 
2021 dosáhla počtu 1 061 děl. současně 
je připomenuta a dovršena i dvousetletá 
historie budování této specifické ikono-
grafické kolekce v národním muzeu. 

i tato závěrečná část katalogu má 
všechny náležitosti standardního vědec-
kého spisu. současně je ale v interpre-
tačních statích, komentujících jednot-
livé portréty, přístupná a srozumitelná 
i  čtenářům bez speciálního vzdělání, 
kteří o  výtvarné umění, kulturu, dějiny 
či životní styl jeví zájem. prostřednictvím 
zasvěceného textu a 552 kvalitních fo-
tografií doprovázenými 192 kreslenými 
kopiemi malířských signatur si lze udě-
lat dostatečnou představu o proměnách 
portrétní malby a společnosti na českém 
teritoriu a zčásti i v sousedních a dalších 
zemích od první poloviny 16. do 1. polo-
viny 20. století. 

sbírka, jež měla být budována jako 
„galerie českého národního portrétu“, 
se časem rozšířila o podobizny českých 
němců, Židů a dalších obyvatel této 
země, a rovněž osob zapomenutých či 
zcela neznámých. Kromě maleb vrchol-
né kvality od předních portrétistů, za-
chycujících významné aristokraty, obsa-
huje i průměrné (tedy nejběžnější), ale 
i diletantské znázornění lidí z nižších 
vrstev společnosti. Kolekce tak nabízí 

realistickou a objektivní představu o mno-
hovrstevnaté podobě portrétní tvorby, 
neredukované estetickým filtrem, jaký 
běžně koriguje soubory galerijního typu. 
Kulturněhistorické pojetí interpretačních 
komentářů seznamuje s osudy portrétů, 
s nejzajímavějšími fakty ze života za-
chycených osob, všímá si specifických 
zvláštností některých děl, hodnotí jejich 
uměleckou úroveň a vysvětluje jejich ma-
lířské pojetí. nabízí tak barvitou a mnoho-
strannou představu o změnách životního 
stylu během dlouhých čtyř století novo-
věkých dějin.

Mezi nejcennější příklady muzejní 
ikonografické sbírky patří rozsáhlá ko-
lekce rozměrných portrétů habsburských 
panovníků, soubor podobizen nejvyšších 
zemských maršálků, císařských i prvore-
publikových politiků či celých dynastií 
proslulých českých lékárnických rodin 
firbasových a Grimových. zajímavé jsou 
historizující fiktivní malby zobrazující 
v mnoha různých variantách například 
jana husa či jana Žižku. z nejznámějších 
autentických, a mnohdy unikátních obra-
zů lze jmenovat portréty jana Amose Ko-
menského, fridricha falckého, bohuslava 
balbína, josefa dobrovského, Kašpara 
hraběte Šternberka, josefa jungmanna, 
jana evangelisty purkyně, františka pa-
lackého, boženy němcové, Karla havlíč-
ka borovského, Aloise jiráska, sidonie 

nádherné z borutína a mnohých dalších. 
Výjimečně jsou v katalogu zastoupeny 
i podobizny mimoevropského původu, 
jako třeba ztvárnění císaře Maxmiliána i. 
Mexického a jeho ženy charlotty, nama-
lované v Mexiku.

Kniha je příkladným typem publikace, 
jaké by měly státem zřízené paměťové 
instituce (především muzea a galerie) 
přednostně vydávat v rámci svého hlav-
ního poslání, jímž je služba veřejnosti 
a snaha po její kultivaci. soupisový ka-
talog představuje jednu z praktických 
možností, jak při nedostatku expozičních 
prostor zpřístupňovat bohaté, a přitom 
málo vystavované sbírky, běžně ukryté 
v depozitářích. 

za své vynikající polygrafické zpraco-
vání získala publikace v soutěži pořádané 
MK Čr a pnp titul Nejkrásnější kniha 
roku 2021.

alois kareš : 
vystěhovalecký 
agent, vlastenec 
a mecenáš
MARTIn kAReš / JIří HOSTInSký

Vamberk není jen krajka, i když ta je asi 
nejznámějším fenoménem celého regio-
nu. již deset let zde aktivně funguje vlas-
tivědný spolek přátel historie Vamberka, 
který pořádá vycházky za památkami, 
spolupracuje s Muzeem krajky Vamberk, 
vydává vlastivědné publikace a věnuje 
se bádání a zpřístupnění regionálních 
dějin současným obyvatelům, ale i dal-
ším zájemcům. Ke 200. výročí narození 
dosud širší veřejnosti neznámého rodáka 
Aloise Kareše byla v roce 2021 vydána 
velmi zdařilá kniha s názvem Alois Ka-
reš : Vystěhovalecký agent, vlastenec 
a mecenáš. na přelomu září a října 2022 
pak proběhla i jemu věnovaná výstava 
„Alois Kareš a vystěhovalectví z Vam-
berka a orlických hor“. dne 9. září 2022 
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se v Muzeu krajky Vamberk uskutečnilo 
setkání za účasti Karešových potomků, 
na kterém zazněly vzpomínky a příběhy 
vystěhovalců.  

Alois Kareš se zasloužil o jednu z prv-
ních českých cestovních kanceláří, jež 
zajišťovala dopravu Čechů a Moravanů 
do Ameriky. Agentura Kareš & stocký 
sídlila v brémách. Autoři publikace (oba 
příbuzní Aloise Kareše) popisují osudy 
kupce a uměleckého tkalce, majitele 
tkalcovské dílny, ale i vojáka, a nakonec 
úspěšného podnikatele, jehož služeb vy-
užily desítky tisíc Čechů, kteří se rozhodli 
odejít za „velkou louži“ a hledat zdroj 
živobytí a snad i lepší liberální podmínky, 
než byly v rakousko-uherské monarchii. 
Alois Kareš se stal velkopodnikatelem 
v oblasti směnárenství, cestovního ruchu 
a zasilatelství, ovšem z výnosů této čin-
nosti také mecenášem a podporovatelem 
pražských muzeí či národního divadla. do 
prahy posílal cizokrajné kachny, ptáky, 
ba i krokodýla. to vše prostřednictvím 
Vojty náprstka, s nímž vedl pravidelnou 

a častou korespondenci. finančně pod-
poroval krajany a bohatý společenský 
a spolkový život jak doma, tak i za mořem.

Kniha obsahuje seznam vybraných 
vystěhovalců, přibližuje konkurenční firmy 
v brémách a v hamburku, líčí také životní 

osudy Karešových spolupracovníků a jeho 
rozvětvené rodiny. A proč na ni upozorňu-
ji? chtěla bych vyjádřit obdiv, že v malém 
městě vznikla tak výborná a čtivá publi-
kace na profesionální úrovni, která nasa-
dila vysokou laťku amatérskému bádání. 
Autoři vycházejí ze studia primárních do-
kumentů, archiválií a literatury. Všechny 
informace jsou citovány, text je doplněn 
bohatým doprovodným materiálem zpra-
vidla z archivu a fotosbírky náprstkova 
muzea asijských, afrických a amerických 
kultur. Kniha je velkým přínosem nejen 
v regionální vlastivědné produkci, ale 
především příkladem dobré badatelské 
práce s respektem k primárním prame-
nům coby základnímu zdroji informací. je 
také dalším počinem do rodiny krajanské 
literatury, které není nikdy dost. 

K osobnosti Aloise Kareše se opět 
vrátíme v náprstkově muzeu asijských, 
afrických a amerických kultur na jaře roku 
2023 výstavkou a panelovou diskuzí na 
téma vystěhovalectví a krajanství. 

eVA dITTeRTOVá 

termíny zasílání podkladů pro kalendárium výstav 
ve Věstníku AMG:

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. 

Termíny uzávěrek v roce 2023
Věstník AMG č. 1/2023 – 31. ledna 2023 (výstavy od 15. února do 30. dubna 2023)
Věstník AMG č. 2/2023 – 31. března 2023 (výstavy od 15. dubna do 30. června 2023)
Věstník AMG č. 3/2023 – 31. května 2023 (výstavy od 15. června do 31. srpna 2023)
Věstník AMG č. 4/2023 – 31. července 2023 (výstavy od 15. srpna do 31. října 2023)
Věstník AMG č. 5/2023 – 30. září 2023 (výstavy od 15. října do 31. prosince 2023)
Věstník AMG č. 6/2023 – 30. listopadu 2023 (výstavy od 15. prosince 2023 do 29. února 2024)

V kalendáriu výstav jsou prezentovány výstavy/stálé expozice pouze řádných členů AMG.

kontakt pro kalendárium výstav:
Mgr. Vendula potůčková jurášová
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz
tel. +420 224 210 038 / Mobil : +420 736 438 611
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do 28. února 2023 máte možnost podat přihlášku do 21. ročníku Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis. základní podmínky i další důležité informace naleznete na  http://www.
gloriamusaealis.cz. 

pokud jste se rozhodli k přihlášení výstavy, publikace či jiné aktivity, neodkládejte podání 
přihlášky na poslední měsíce soutěžního ročníku. s ohledem na zajištění cest komise soutěže 
uvítáme, když nám dáte včas vědět o Vašem záměru přihlásit se. přihlášku můžeme společně 
zpracovat později. Výsledné hodnocení projektů neovlivňuje termín podání přihlášky v rámci 
vyhlášeného soutěžního ročníku! Výstavy a časově omezené počiny je nutné hlásit minimálně 
20 pracovních dnů před jejich skončením! 

nabízíme Vám pomoc při vytipování vhodných projektů a konzultaci při zpracování přihlášky.  

Sekretariát Národní soutěže muzeí Gloria musaealis:
Mgr. Monika benčová, tajemnice soutěže
e-mail: gloria@cz-museums.cz 
tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611

Přihlaste svůj projekt do Národní soutěže muzeí Gloria musaealis!

21. ročník

výzva k účasti

Pro rok 2023 vyhlásila Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 19. ročník Festivalu muzejních nocí, který bude 
probíhat ve dnech 19. května – 16. června 2023. 

národní zahájení FMn 2023 se uskuteční v Olomouci v pátek 19. května 2023.

uzávěrka přihlášek je do 28. února 2023!

Více informací naleznete na webových stránkách http://www.muzejninoc.cz.

Sekretariát Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s.:
Mgr. Vendula potůčková jurášová
e-mail: adres@cz-museums.cz 
tel.: +420 224 210 037 / Mobil: +420 736 438 611

Festival muzejních nocí 2023

19. května – 16. června 2023
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200 let ČesKého MuzejnictVí
30 let slepeckého muzea          č. 3 s. 21
Muzeum v Krnově slaví 140 let        č. 4 s. 17

neKroloG
ohlédnutí za phdr. janem Galuškou       č. 1 s. 24
Vzpomínka na phdr. Miloše zárybnického       č. 1 s. 25
hvězda jany dolanské v souhvězdí 
Gloria musaealis          č. 2 s. 25
Vzpomínka na „pana Muzeum“        č. 2 s. 26
pavel Šebesta          č. 2 s. 26
odešel Martin horák         č. 3 s. 27
Vzpomínka na Medu Mládkovou        č. 3 s. 27
Muzeolog Karel boženek         č. 4 s. 25

noVé expozice
příběh vynoření nového muzea 
s lidovými kroji          č. 3 s. 25
expozice v Králíkách         č. 4 s. 20

ohlédnutí zA Konferencí icoM
Muzea a jejich vedení         č. 6 s. 14

otázKy pro noVé ředitele
Mgr. Vojtěch poláček / památník Antonína dvořáka 
ve Vysoké u příbrami         č. 1 s. 20
MgA. františek zachoval / Galerie moderního umění 
v hradci Králové          č. 3 s. 24
Mgr. lenka Mazačová / České muzeum stříbra 
v Kutné hoře          č. 6 s. 16

personálie
zdeněk freisleben slaví         č. 2 s. 27
rozhovor s phdr. helgou turkovou        č. 2 s. 27
oslavenec jan dolák         č. 2 s. 29
Milena burdychová slaví jubileum        č. 3 s. 26
jubileum jany hutníkové         č. 6 s. 17
oslavenec jaroslav Martínek        č. 6 s. 17

pozVánKA nA VýstAVu
roztocká expozice Archevita: Stopami věků       č. 1 s. 28
poklady špilberské zbrojnice        č. 4 s. 29
cesta kolem světa za 80 dní        č. 5 s. 30
lví silou, vzletem sokolím         č. 6 s. 26

práVní porAdnA AMG
ochrana oznamovatelů         č. 1 s. 18
zastoupení na sněmu AMG        č. 2 s. 17
prevenční povinnost muzeí a galerií        č. 3 s. 23
pravní formy nestátních neziskových 
organizací          č. 4 s. 18
průkaz průvodce          č. 5 s. 20

příběh Muzejního předMětu
Šafránkova hořická kronika         č. 1 s. 16
napínavé petrkovské objevování        č. 1 s. 17
znovuobjevené skvosty         č. 2 s. 16
Miloslav holý a slatinský rok        č. 3 s. 22

noVé publiKAce
Malované závěsné portréty         č. 6 s. 29
Alois Kareš: Vystěhovalecký agent, vlastenec 
a mecenáš          č. 6 s. 29

rozhoVor
helena Koenigsmarková         č. 5 s. 19

z Muzejních cest
havlíček ožil, alespoň částečně        č. 1 s. 29
Příběh Těšínského Slezska v moderním plášti       č. 6 s. 19

zpráVy
25. výročí založení Modrého štítu        č. 1 s. 26
Muzea a sítě / bavorský les a Šumava       č. 1 s. 26
nový depozitář v Čáslavi         č. 1 s. 27
osobnosti světových muzeí v praze        č. 4 s. 27
co umí web umenia?         č. 4 s. 28
festival plnoletý          č. 5 s. 26
spolupráce knihoven v jihomoravském kraji       č. 5 s. 26
Škola muzejní propedeutiky dvacetiletá       č. 6 s. 27
setkání v saské Kamenici         č. 6 s. 27

z Činnosti AMG
říjnový seminář muzejních botaniků       č. 1 s. 21
seminář zoologů v hostýnských vrších       č. 1 s. 21
z konference konzervátorů-restaurátorů 
v Klatovech          č. 1 s. 22
seminář muzejních archeologů        č. 1 s. 23
Únorové jednání v plzni         č. 2 s. 29
setkání na Vysočině         č. 2 s. 29
jednání ve františkových lázních        č. 2 s. 30
Muzeologové zasedali v brně        č. 2 s. 30
Muzeum škole / Škola muzeu ix        č. 3 s. 29
z jednání Moravskoslezské krajské sekce AMG    č. 3 s. 29
rozhodování per rollam u středočechů       č. 3 s. 29
Královéhradecká krajská sekce AMG volila 
elektronicky          č. 3 s. 30
liberecký kraj se sešel v jablonci        č. 3 s. 30
setkání členů AMG v praze        č. 3 s. 30
Volby v olomouckém kraji         č. 3 s. 30
seminář muzejních archeologů v opavě       č. 4 s. 26
jednání zlínské krajské sekce AMG         č. 4 s. 26
společné setkání v Ústí nad orlicí        č. 4 s. 26
etnografové jednali v hodoníně        č. 5 s. 27
Výslunné svahy u podmokel a déšť na sušicku       č. 5 s. 28
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tvorba a hodnocení výstav a expozic       č. 5 s. 29
proměny profese muzejního pedagoga       č. 6 s. 20
Muzeum škole / Škola muzeu x        č. 6 s. 20
Konference konzervátorů-restaurátorů v třebíči   č. 6 s. 21
liberec přivítal knihovníky muzeí a galerií       č. 6 s. 21
seminář geologů           č. 6 s. 23
Muzejní historici jednali ve Valašském Meziříčí     č. 6 s. 23
ochrana archeologického dědictví        č. 6 s. 24

téMA / MuzeA A hledAČi KoVů
problém nelegálních aktivit detektorářů       č. 1   s. 4
detektory kovů: zákony a praxe v evropských 
zemích           č. 1   s. 6
provádění archeologických výzkumů z pohledu 
správního práva          č. 1   s. 7
portál amaterských spolupracovníků a evidence 
samostatných nálezů         č. 1   s. 8
Úmluva o ochraně archeologického dědictví 
evropy           č. 1 s. 10
Amatérští hledači a dějiny vojenství        č. 1 s. 11
stanovisko Archeologické komise AMG       č. 1 s. 12
poznání regionů ve světle detektorových nálezů    č. 1 s. 13
detektory kovů v archeologické praxi       č. 1 s. 14

téMA / VzděláVání V Muzeích
AMG nejen v procesu revize kurikula       č. 2   s. 4
podněty k reformě vzdělávacího systému Čr       č. 2   s. 5
nové kurikulum pro základní vzdělávání: 
Mezi revizí a revolucí         č. 2   s. 7
Vzdělávání v muzeích přináší kompetence 
pro život           č. 2   s. 8
revize rVp v kontextu muzejnictví        č. 2   s. 9
změny rVp a jejich dopad na umělecké, 
kreativní a neformální vzdělávání        č. 2 s. 10
Výsledky pokusného ověřování        č. 2 s. 11
Muzea a vzdělávání         č. 2 s. 12
Vzdělávání v muzeích v souvislosti s revizí rVp     č. 2 s. 13
svět dynamických změn         č. 2 s. 14

téMA / GloriA MusAeAlis 2021
20 let existence soutěže         č. 3   s. 4
Výsledky 20. ročníku národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis          č. 3   s. 6
ohlédnutí za 20. ročníkem soutěže        č. 3 s. 17
rozhovor s ministrem kultury Martinem baxou       č. 3 s. 18
rozhovor s grafikem tomášem nedomou       č. 3 s. 19

téMA / MuzeA A VálKA
preventivní ochranná opatření        č. 4   s. 4
osudy sbírek během 2. světové války       č. 4   s. 5
historie mezinárodního humanitárního práva       č. 4   s. 7
ochrana kulturních statků za války        č. 4   s. 8

Výbor pro pomoc muzeím na ukrajině       č. 4 s. 10
Kolečko první pomoci a záchranných prací       č. 4 s. 11
jak zapojit nově příchozí         č. 4 s. 12
Muzeum válečného dětství         č. 4 s. 13
podpora pracovníků v oblasti kultury       č. 4 s. 14
hvězdy září pro ukajinu         č. 4 s. 15
Muzea pro ukrajinu a proti válce        č. 4 s. 15

téMA / 26. Generální Konference icoM
Muzea mají sílu měnit svět kolem nás!       č. 5   s. 4
síla muzeí          č. 5   s. 5
Generální konference icoM jako místo 
setkávání          č. 5   s. 6
z pohledu člena uMAc a účastníka exkurze 
do brna           č. 5   s. 7
Výroční konference iAtM         č. 5   s. 8
Vedení ciMuset se přesouvá do Česka       č. 5   s. 9
Generální konference na poštovní známce       č. 5 s. 10
nová definice muzea         č. 5 s. 11
icoM exkurze v roztokách         č. 5 s. 11
K situaci na ukrajině         č. 5 s. 12
setkání s mentory         č. 5 s. 13
udržitelné vize          č. 5 s. 16

téMA / MuzeA po pAndeMii
návrat k předcovidovým číslům?        č. 6   s. 4
ztráty a nálezy ve světě muzeí        č. 6   s. 7
jak funguje Benchmarking muzeí a galerií?       č. 6   s. 8
Kulturní filantropie 21. století        č. 6   s. 9
udržitelná a klimaticky neutrální muzea       č. 6 s. 10
právní trendy v (post)pandemickém světě       č. 6 s. 12
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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

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

blansko
Muzeum blanenska
Svět středověkých her 10. 11. 2022 – 11. 2. 2023

blatná
Městské muzeum blatná
vojtěch Kubašta, geniální  
ilustrátor 26. 11. 2022 – 28. 1. 2023

blovice
Muzeum jižního Plzeňska v blovicích
úsměv, prosím! Fotograf  
a jeho ateliér 13. 10. 2022 – 8. 4. 2023
Chléb náš vezdejší 24. 11. 2022 – 22. 4. 2023
dřevěný čas 24. 11. 2022 – 31. 12. 2027

boskovice
Muzeum regionu boskovicka
Boskovice (1222–2022) 13. 10. 2022 – 26. 3. 2023

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
Jiří Pelcl design 26. 11. 2021 – 26. 2. 2023
Lucie Koldová: Lightness 26. 11. 2021 – 29. 1. 2023
Terra Alba 21. 10. 2022 – 29. 1. 2023
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Česko-německé vztahy  
po roce 1989   23. 11. 2022 – 9. 4. 2023
dietrichsteinský palác
Český komiks a jeho svět 8. 6. 2022 – 28. 2. 2023
Průzkum života politickým bojem 21. 10. 2022 – 3. 5. 2023
...a to je vše, co zbylo z anděla 27. 10. – 2022
malý princ elišky Podzimkové 16. 11. 2022 – 5. 3. 2023
Planetami malého prince 16. 11. 2022 – 5. 3. 2023
Pavilon Anthropos
Nejstarší šperky a ozdoby těla 19. 8. 2022 – 26. 2. 2023
Muzeum brněnska
Vila Löw-Beer v Brně
Knihovna ukradených nadějí 3. 9. – 31. 12. 2022

daniela mikulášková: Zahrada  
nesplněných snů 21. 10. 2022 – 31. 1. 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: 85 8. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Tváře ze zapomnění 27. 10. 2022 – 31. 3. 2023
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

brtnice
rodný dům Josefa Hoffmanna
Nová stálá expozice: Josef Hoffmann /  
/ Posel krásy  od 6. 12. 2022
15 let muzea Josefa Hoffmanna 13. 6. 2022 – 30. 4. 2023

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

bučovice
Muzeum bučovice
vzpomínky na dávné zimy: vánoční a novoroční čas  
na historických pohlednicích 15. 11. – 30. 12. 2022

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
Galerie
výtvarníci Čáslavska ve sbírkách muzea:  
Jarmila engländerová-Životská 9. 8. 2022 – 28. 1. 2023
Technika linorytu 8. 11. 2022 – 29. 4. 2023
Výstavní síň
Pražské Jezulátko 29. 11. 2022 – 1. 1. 2023
Jitka Jelínková: Rekapitulace 17. 1. – 19. 2. 2023
Fotoklub Čáslav 28. 2. – 19. 3. 2023
Národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Perly v expozicích 14. 4. – 31. 12. 2022

česká lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
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
Tradiční vánoční výstava 27. 11. 2022 – 1. 1. 2023
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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. – 5. 2. 2023
Andělský zpěv slyšeli, do Betléma  
běželi 25. 11. 2022 – 2. 1. 2023
František doubek:  
Česká státnost 9. 12. 2022 – 16. 4. 2023

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
vánoční výstava 8. 11. 2022 – 8. 1. 2023
věra Šlechtová: Restaurátorské práce  
a volná tvorba    8. 11. 2022 – 8. 1. 2023

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
moje hračky: výstava hraček, panenek  
a kočárků 7. 9. 2022 – 5. 2. 2023
Jakub Jan Ryba nejen jako autor  
České mše vánoční 26. 11. 2022 – 6. 1. 2023

Domažlice
Muzeum Chodska v Domažlicích
Betlémy vratislava Altmana 1. 12. 2022 – 21. 1. 2023
Tomáš Záborec: dřevomalby 1. 12. 2022 – 21. 1. 2023

Dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve Dvoře králové nad labem
Interaktivní výstava 2. 12. 2022 – leden 2023

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
dámy a pánové, zadejte se! 17. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Svět panenek Pavly dobíškové 25. 11. 2022 – 22. 1. 2023
Betlémy 1. 12. 2022 – 8. 1. 2023
vážky ve světle knih 20. 1. – 2. 4. 2023

Havlíčkův brod
Muzeum vysočiny Havlíčkův brod
Národnostní menšiny na Havlíčkobrodsku  
a jejich svátky 14. 10. 2022 – 15. 1. 2023
100 let od úmrtí Jaroslava Haška 2. 12. 2022 – 8. 1. 2023

Hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Hračka: Cesta do dětství 26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Muzeum v přírodě vysočina 
Památková rezervace Betlém
Nová stálá expozice: Masopustní obchůzky  
z Hlinecka  od 1. 1. 2023

Hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie
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 25. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Sál evropa
Šlechta a šlechtictví po roce 1918 aneb Rozpadem  
Rakousko–Uherska to neskončilo 21. 10. 2022 – 12. 2. 2023

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

Hořice
Městské muzeum a galerie Hořice
věci, jak je vidím já 7. 12. 2022 – 31. 1. 2023
Anežka Hošková / Anna Hulačová:  
Cesta je trnitá 15. 12. 2022 – 15. 4. 2023

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
Četnické humoresky  
v Salonu republiky 15. 10. 2022 – 26. 3. 2023
Já, UPÍR, přistání povoluji! 2. 12. 2022 – 23. 4. 2023

Hustopeče
Městské muzeum a galerie Hustopeče
výstava hustopečského Fotoklubu 27. 11. – 30. 12. 2022

Cheb
Muzeum Cheb
eska je hezká: Kola  
z Chebu (1892–2006) 15. 9. 2022 – 19. 2. 2023

Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově
Průkopník vědy a techniky František Josef rytíř 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 – 31. 5. 2023
regionální muzeum v Chrudimi
Světci adventního období 17. 11. 2022 – 15. 1. 2023
věra vovsová (1912–1998):  
obrazy 25. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Tajemství vějířů 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Sběratelské retroetikety 2. 2. – 30. 4. 2023

ivančice
Muzeum v ivančicích
Lidičky pohleďte, mistry díla  
pochvalte 18. 10. 2022 – 8. 1. 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
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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 – 21. 5. 2023

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
vánoční výstava ZŠ: Zima  
v kalendáři 24. 11. – 22. 12. 2022

Jeseník
vlastivědné muzeum Jesenicka
Promeny zdravotní péče v regionu 14. 9. 2022 – 1. 1. 2023

Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Jak se rodí večerníčky 6. 12. 2022 – 5. 2. 2023
Pikous: Kousky světa 16. 12. 2022 – 29. 1. 2023
Karel Samšiňák 10. 2. – 19. 3. 2023
Anna Polanská / Barbora Křivská 11. 2. – 19. 3. 2023

Jihlava
Dům Gustava Mahlera
Jihlavský ježek ukrytý v papíru: Filigrány jihlavské papírny  
ve Starých Horách 15. 12. 2022 – 28. 1. 2023
Muzeum vysočiny Jihlava
Archeologické výzkumy, objevy  
a nálezy na Třebíčsku 28. 5. – 31. 12. 2022
medvídek 15. 10. – 31. 12. 2022
Photographia Natura 2022:  
Lesní motivy 18. 11. – 31. 12. 2022
vlasta Böhmová:  
Příběhy přes objektiv 6. 12. 2022 – 15. 1. 2023
Pocta Picassovi 17. 1. – 26. 2. 2023

Jílové u Prahy
regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Nová stálá expozice: Cesta do pravěku  
Jílovska  od 22. 10. 2022
od ondřeje do Nového roku 26. 11. – 30. 12. 2022

Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Štrůdl, cvíboch, Buchtel a dalken:  
Fenomén vídeňské kuchyně a její vliv  
na jihočeský region 21. 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
ekologické zemědělství:  
Zodpovědná volba 1. 4. 2022 – 31. 5. 2023
Horizonty mlhy 1. 6. – 31. 12. 2022

karlovy vary
Muzeum karlovy vary
Příběh skleněné vánoční ozdoby 19. 11. 2022 – 29. 1. 2023

klatovy
Galerie klatovy/klenová
Galerie u Bílého jednorožce v klatovech
Rytmus 5. 11. 2022 – 15. 1. 2023
vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v klatovech
Retrogaming 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Peregrinus Silva Bohemica: 3d modely  
barokních památek 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023
Klatovy v obrazech 7. 10. 2022 – 1. 1. 2023

kolín
regionální muzeum v kolíně
dvořákovo muzeum pravěku
ozdoby dávné doby 10. 6. 2022 – 25. 6. 2023
Veigertovský dům
Lví silou, vzletem sokolím  1. 7. 2022 – 15. 1. 2023

kopřivnice
Muzeum nákladních automobilů tatra kopřivnice
Jiří Španihel: vize a limity 5. 6. – 30. 12. 2022

kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské 
týnici
Tradice vánoc 3. 12. 2022 – 30. 12. 2022
100 let Lidového domu v Kralovicích 17. 1. – 26. 3. 2023

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
Kralupy nad vltavou:  
120 let města 22. 11. 2022 – 14. 1. 2023

kroměříž
Muzeum kroměřížska
o. Šuterová demelová: Návraty 25. 11. 2022 – 19. 2. 2023
Terče kroměřížských ostrostřelců 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023

kutná Hora
Galerie středočeského kraje
Faksimile Kutnohorské iluminace 2. 8. – 31. 12. 2022
Kateřina Adamová / Pavel Šimíček:  
mimo-řádné 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Libor Lípa: obyčejné věci 23. 10. 2022 – 12. 3. 2023
Robert v. Novák: Sběratel 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Šárka Trčková: Tajnosti 5. 11. 2022 – 12. 3. 2023
Jitka a Květa válovy: Cesta předurčena  
osudem 5. 11. 2022 – 19. 3. 2023

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Bedřich Šilar: Lanškrounský betlém  
osobností 19. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Svět skřítků a trpaslíků 19. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Multifunkční centrum Lart, nádražní 335

václav Jirásek: obrazy NdB 12. 11. 2022 – 29. 1. 2023
lány

Muzeum t. G. Masaryka v lánech
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
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lešná
Zámek lešná u valašského Meziříčí
vánoce na zámku 27. 11. – 18. 12. 2022

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
vánoční výstava 27. 11. – 23. 12. 2022

liberec
Oblastní galerie liberec
Na křídlech života 24. 6. 2022 – 1. 1. 2023
Tomáš Plesl: obzory 30. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Sklářská odyssea Libereckým  
krajem 27. 10. 2022 – 15. 1. 2023
Jaroslav Král: Život s kresbou 11. 11. 2022 – 26. 2. 2023
33–800–169:  
Ateliér Buček + Horatschke 25. 11. 2022 – 19. 1. 2023
Zdenka marie Nováková:  
Souznění 9. 12. 2022 – 02. 4. 2023
severočeské muzeum v liberci
Slepí svědkové doby 15. 9. 2022 – 8. 1. 2023

lidice
Památník lidice
Příběh české vsi 9. 6. – 31. 12. 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
U Reynků… Petrkov / Grenoble 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023
ovce / moutons 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023
Z malířské dílny m. Křenkové 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023
Francouzští autoři a Petrkov 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023

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
Muzeum insitního umění
Josef Heja: Betlém 9. 12. 2022 – 6. 1. 2023

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
Litomyšl na fotografiích miroslava Škrdly:  
50. a 60. léta 2. 10. 2022 – 1. 1. 2023
mechanické betlémy 28. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Litomyšlští Židé našima očima 2. 12. 2022 – 8. 1. 2023
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 10. 1. – 19. 3. 2023

lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad Popelkou
Betlémy 27. 11. 2022 – 6. 1. 2023
dokumentaristé A. Chmelík a F. Patočka 5. 2. – 26. 4. 2023
modely lidové architektury  
Josefa Licehamera 5. 2. – 26. 4. 2023

loštice
Památník adolfa kašpara
Betlémy ze sbírek muzea 23. 11. 2022 – 22. 1. 2023

louny
Galerie benedikta rejta v lounech
Highlights ze sbírek galerie 15. 12. 2022 – 26. 3. 2023
Konstruktivní tendence: mezi napětím  
a křehkou stabilitou 16. 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
Ich bin ein vydra aneb Jak vydra  
přes hranice přišla 19. 10. 2022 – 1. 1. 2023
medové vánoce 25. 11. 2022 – 8. 1. 2023

luhačovice
Muzeum luhačovického Zálesí
dušan Samo Jurkovič: Známý  
i neznámý 6. 10. 2022 – 8. 10. 2023

Mělník
regionální muzeum Mělník
Zvoneček zazvoní, cukroví zavoní 1. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Historické betlémy, ozdoby a dárky 19. 11. – 30. 12. 2022
vánoce, vánoce přišly k nám  
po roce 29. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Petr Pěnkava: Nic složitého 13. 1. – 12. 2. 2023

Mladá boleslav
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
Za zimních večerů v chalupách 26. 11. 2022 – 5. 3. 2023

Napajedla
Muzeum Napajedla
do depozitáře! Historie muzejnictví  
v Napajedlích 22. 9. 2022 – 15. 1. 2023
F. Petrák: Archy, ráje, zvířátka a další 26. 1. – 26. 3. 2023

Nové strašecí
Muzeum Nové strašecí
Zimní hrátky a radovánky 17. 11. 2022 – 8. 1. 2023

Nový bor
sklářské muzeum Nový bor
František Jungvirt 22. 10. 2022 – 31. 1. 2023

Nový Jičín
Muzeum Novojičínska
Arkáda 30+ 9. 9. – 31. 12. 2022
Z rajské zahrady: Rostlinné motivy v lidové kultuře  
Novojičínska 7. 10. 2022 – 28. 5. 2023
Johann: Génius mendel 13. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Opava
slezské zemské muzeum
Sady u muzea
opavský zámek zbourán: 130 let od zbourání  
nejstarší budovy v opavě 3. 6. – 31. 12. 2022
Parašutisté proti nacismu: Pozapomenuté příběhy  
ze Slezska a severní moravy 22. 9. 2022 – 30. 4. 2023
Historická výstavní budova
muzeum ošetřovatelství: 20. výročí  
jeho založení 1. 2. – 31. 12. 2022
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Civilizace a barbaři aneb Antická sbírka muzea  
ve světle doby římské a stěhování národů  
ve Slezsku 1. 3. 2022 – 23. 4. 2023
obrázky malované na skle 1. 7. 2022 – 28. 2. 2023
Krajina ve fotografii 6. 7. 2022 – 28. 2. 2023
obnovená krása: Restaurovaná díla  
ze sbírky muzea 1. 10. 2022 – 23. 4. 2023
Život na stromech 10. 11. 2022 – 22. 2. 2023
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 – 28. 2. 2023
Světy české animace v ostravě 3. 11. 2022 – 28. 2. 2023
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 11. 11. 2022 – 28. 2. 2023
Ostravské muzeum
Slezská města včera i dneska 7. 12. 2022 – 5. 2. 2023

Pardubice
východočeská galerie v Pardubicích
Těla v úzkých 13. 10. 2022 – 15. 1. 2023
dům u Jonáše
Gabriela dubská: mezi řádky 7. 12. 2022 – 12. 3. 2023
Bořivoj Borovský: mraky, kámen  
a padající světlo 7. 12. 2022 – 12. 3. 2023
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
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

Pelhřimov
Muzeum vysočiny Pelhřimov
Sama šila: móda 20. století 6. 12. 2022 – 19. 2. 2023

Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Paulina Skavová: Sochy 12. 11. – 31. 12. 2022
Teplo: Jak naši předkové bojovali  
se zimou 26. 11. – 31. 12. 2022
Barokní sochaři severního Plzeňska 1. 12. – 31. 12. 2022
sladovna Písek
Jan A jaK dál 13. 5. – 31. 12. 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 25. 11. 2022 – 26. 2. 2023

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

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

Praha
Chvalský zámek
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
Nová stálá expozice: MK2 / Museum Kampa  
v Moravském Krumlově  od 27. 11. 2022
eduard ovčáček: Groteska 22. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Stanislav Kolíbal: Knihy a stavby 4. 11. 2022 – 12. 2. 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
dům u Zlatého prstenu
den na tržišti: Život obyvatel  
středověké Wrocławi 16. 11. 2022 – 1. 9. 2023
Studijní dokumentační centrum norbertov
Architekt Adolf Loos: modely  
a fotografie 5. 11. 2021 – 30. 11. 2023
Zámecký areál Ctěnice
Betlémy: Živá tradice 26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Národní galerie v Praze
klášter sv. Anežky České
v hloubce a po povrchu 7. 12. 2022 – 23. 4. 2023
Schwarzenberský palác
Svatá noc: vánoce ve výtvarném  
umění 7. 12. 2022 – 5. 3. 2023
šternberský palác
Sochy z hlíny: Terakoty italských mistrů 15.–18. století  
ze sbírek galerie 8. 11. 2022 – 26. 3. 2023
Veletržní palác
Nová stálá expozice: Architektura všem  
(1956–1989) od 6. 12. 2022
Cena Jindřicha  
Chalupeckého 2022 23. 9. 2022 – 8. 1. 2023
Nikdo sem nepatří víc než vy 23. 9. 2022 – 8. 1. 2023
v kroužcích dýmu: Portrét moderního  
umělce 24. 9. 2022 – 8. 1. 2023
Fenomén jeskyně v kresbě a grafice  
kolem roku 1800 29. 11. 2022 – 26. 2. 2023
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Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:  
Fenomén prémiových tisků III 29. 11. 2022 – 26. 2. 2023
eva Koťátková: moje tělo  
není ostrov 7. 12. 2022 – 4. 6. 2023
Národní knihovna české republiky
věda fotogenická 31. 10. – 31. 12. 2022
Národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. komenského
Pravěk, k tabuli! 6. 10. 2022 – 3. 9. 2023
Národní technická knihovna
oheň a naděje: výstava ukrajinských umělců  
a umělkyň 9. 12. 2022 – 22. 1. 2023
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
Bohumil míra a milan míšek: „Silná dvojka“  
českého designu 23. 11. 2022 – 19. 2. 2023
Národní zemědělské muzeum
Stavba Zemědělského muzea na Letné: 
vize / Plány / Realita 20. 5. 2021 – 31. 12. 2023
Nekonečný příběh: odkaz mendela  
v zemědělství 22. 7. 2022 – 31. 12. 2023
I za totality vznikaly krásné zahrady 6. 9. 2022 – 1. 1. 2023
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní 
v Kladrubech nad Labem 20. 9. 2022 – 1. 2. 2023
Čeští lesníci ve fotografii 5. 10. – 31. 12. 2022
Kulinární tradice českých regionů   6. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Novoměstská radnice
Tvůrčí skupina (1982–2022) 16. 12. 2022 – 15. 1. 2023
Památník národního písemnictví
Muzeum literatury
Nová stálá expozice: Rozečtený svět od 19. 10. 2022
Nejkrásnější české knihy  
roku 2021 19. 10. 2022 – 15. 3. 2023
Poštovní muzeum
marina Richterová: Známková  
tvorba 11. 11. 2022 – 9. 4. 2023
uměleckoprůmyslové museum v Praze
Sběratel: Lannova sbírka skla 16. 6. – 31. 12. 2022
Tititi: Hračky a objekty 7. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Řeč plakátu (1890–1938) 8. 12. 2022 – 9. 4. 2023
Galerie Josefa Sudka
Josef Sudek & spol. 29. 10. 2022 – 12. 2. 2023
Židovské muzeum v Praze
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
Kunstkamera Jana Švankmajera 21. 10. 2022 – 8. 1. 2023
miroslav Wagner: Kresby  
a pastely 4. 11. 2022 – 29. 1. 2023

Broučci: Pohádka pro malé  
i veliké 25. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Klauzurní práce SŠdAm 20. 1. – 5. 2. 2023
dvanácte vrchů ten strom má 10. 2. – 23. 4. 2023
130. výročí muzea 17. 2. – 7. 5. 2023
Příběh železa 17. 2. – 30. 7. 2023
špalíček
Nikdy to nevzdám! Životní zápasy Františka doležela 
(1900–1972) 11. 11. 2022 – 5. 2. 2023
Bohumil Sekanina 24. 2. – 28. 5. 2023

Předklášteří
Podhorácké muzeum
Klášter Porta coeli na rozhraní  
80. a 90. let 20. století 28. 10. 2022 – 26. 2. 2023

Přerov
Muzeum komenského v Přerově
vánoce na zámku s mědvědy 29. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Jan Blahoslav, rodák z Přerova 19. 2. – 28. 5. 2023
Ljubomír Burian: 100. výročí narození 24. 2. – 14. 5. 2023
Galerie konírna, Bratrská 358, Lipník nad Bečvou

Starožitné hodiny ze sbírky muzea 14. 10. 2022 – 8. 1. 2023
ORnIS – Ornitologická stanice
Výstavní síň Pasáž, ul. kratochvílova

Krása a zdraví ze zahrady 1. 2. – 28. 2. 2023
Přeštice

Dům historie Přešticka
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

rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Záviš Kalandra: Nezůstalo pouze  
jméno 21. 10. 2022 – 25. 2. 2023

rakovník
Muzeum t. G. M. rakovník
Záhada zlatých šperků: Unikátní nálezy  
královských klenotů z období stěhování národů  
ze středních Čech 28. 6. 2022 – 25. 6. 2023
Advent a vánoce: Tradiční zvyky 10. 11. 2022 – 23. 1. 2023
Galerie Samson – Cafeé
vánoční nadělování 24. 11. 2022 – 6. 1. 2023
rabasova galerie rakovník
Jindřich Ulrich: můj svět 3. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Nová síň pod vysokou bránou
Jakub Sýkora: Proměnlivá situace 15. 12. 2022 – 5. 2. 2023

rokycany
Muzeum Dr. bohuslava Horáka v rokycanech
Šálek s vůní dálek 23. 9. 2022 – 26. 2. 2023
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Pojďte se mnou do Betléma: výstava betlémů ze sbírky  
a tvorby Ivany Sieberové 26. 11. 2022 – 29. 1. 2023
Jana Audesová: Letokruhy 3. 12. 2022 – 26. 3. 2023

roudnice nad labem
Galerie moderního umění v roudnici nad labem
Anna Ročňová / Jan Boháč 16. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Učitel a žák 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
včela: Cesta do včelího města 1. 4. 2022 – 22. 1. 2023
HoLLAR: Napříč generacemi 4. 11. 2022 – 19. 3. 2023
Svět kostiček: LeGo 18. 11. 2022 – 16. 4. 2023
Historické vánoční ozdoby: Tentokrát ze sbírky  
Jitky mrkosové 25. 11. 2022 – 19. 2. 2023

rožmitál pod třemšínem
Podbrdské muzeum
miroslav Hásek 14. 11. – 29. 12. 2022

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
marie Kodovská: vesmírná a snová 3. 12. – 31. 12. 2022
Betlém od rýmařovských autorů 3. 12. – 31. 12. 2022

Říčany
Muzeum Říčany
vánoční tvořivá výstava 16. 11. – 31. 12. 2022

sedlčany
Městské muzeum sedlčany
vánoční výstava 1. 12. 2022 – 6. 1. 2023

semily
Muzeum a Pojizerská galerie semily
Internace v Semilech  
(1950–1953) 30. 9. 2022 – 2. 4. 2023
Jan Kristofori: Návrat na místo  
činu 30. 9. 2022 – 2. 4. 2023
Severočeská sbírka 27. 10. 2022 – 22. 1. 2023
Tradiční vánoční ozdoba 26. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Nejoblíbenější dobrota na světě 27. 1. – 2. 6. 2023
michal machat: 60 3. 2. – 2. 4. 2023

skuteč
regionální muzeum skuteč
Skutečská elektrárna 1912 20. 9. 2022 – 15. 1. 2023
Za betlémským světlem 22. 11. 2022 – 15. 1. 2023

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

sokolov
Muzeum sokolov
Pojďme spolu do Betléma 23. 11. 2022 – 29. 1. 2023
výstava prací žáků ZUŠ Sokolov 13. 10. 2022 – 8. 1. 2023

stěbořice
arboretum Nový Dvůr
Historie arboreta na dobových  
fotografiích 9. 6. 2021 – 31. 12. 2022

Arboretum: Historie, příroda,  
sbírka 16. 10. 2021 – 31. 12. 2022
Svět třetím okem 6. 4. – 31. 12. 2022

strakonice
Muzeum středního Pootaví strakonice
Nové archeologické poklady 1. 4. – 23. 12. 2022
100 let organizovaného lyžování  
ve Strakonicích 7. 9. – 23. 12. 2022
v. Horba a d. H. Habermann: Spolu 9. 9. – 23. 12. 2022
Půjdem spolu do Betléma 23. 11. – 26. 12. 2022

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
Proměny? 17. 11. 2022 – 26. 2. 2023
vladimír drápal: Selská  
moderna 17. 11. 2022 – 26. 2. 2023

šumperk
vlastivědné muzeum v šumperku
Nová stálá expozice: Blues Alive  od 17. 11. 2022
Afrika v muzejíčku 15. 10. 2022 – 19. 3. 2023
Kam nechodí slunce, tam chodí  
lékař 10. 11. 2022 – 19. 2. 2023
vánoční a jiné příběhy v dřevořezbách  
Břetislava vávry 3. 12. 2022 – 26. 2. 2023
míla Prokůpková: Kaligrafie / Kresby /  
/ Ilustrace 8. 12. 2022 – 19. 2. 2023
dominik Raziel: Andělé světla 15. 12. 2022 – 5. 3. 2023

tábor
Husitské muzeum v táboře
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 – 26. 3. 2023

tachov
Muzeum českého lesa v tachově
Nová stálá expozice: Historie okresu Tachov od 8. 7. 2022
místa posledního odpočinku Slováků  
v Čechách, na moravě  
a ve Slezsku 6. 12. 2022 – 4. 3. 2023
Rok na vsi 27. 11. 2022 – 8. 1. 2023
Život v Pavlově Studenci 10. 1. – 26. 3. 2023

teplice
regionální muzeum v teplicích
Přes mosty / Über Brücken 7. 10. – 18. 12. 2022
Archeologie nejsou  
(jen) poklady 26. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Příběh jednoho pekařství 4. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Anděl v ruině 29. 11. 2022 – 8. 1. 2023

terezín
Památník terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době 2. světové války 4. 8. 2020 – 2023
Sedm v říjnu 16. 9. 2022 – 28. 2. 2023
Muzeum ghetta
Architekti pro muzeum ghetta  
Terezín 9. 12. 2022 – 28. 2. 2023

tišnov
Galerie Josefa Jambora
Libor veselý: 22 v pohybu 22. 10. 2022 – 5. 2. 2023
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trutnov
Galerie města trutnova
Potkat jelena: motiv jelena a laně v moderním  
a současném umění 8. 12. 2022 – 4. 3. 2023

třebíč
Muzeum vysočiny třebíč
Kouzlo skla: vitráže  
miluše Čechové 21. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Andělé na zahradě 21. 10. 2022 – 8. 1. 2023
Jihočeské betlémy 24. 11. 2022 – 15. 1. 2023
drahomíra maloušková:  
Ruce vlastního kmene 20. 1. – 23. 4. 2023

třinec
Muzeum třineckých železáren a města třince
Fenomén Gorolski Święto 14. 10. 2022 – 31. 1. 2023
Anna Burá: obrazy 10. 11. 2022 – 13. 1. 2023
Šejdíři a šizuňkové: Historie falšování  
potravin 15. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Po roce vánoce přicházejí 15. 11. 2022 – 26. 2. 2023

turnov
Muzeum českého ráje v turnově
vladimír Krýš: Turnovský stavitel 11. 11. 2022 – 8. 1. 2023
doba cihelná v Turnově: Panské, obecní i soukromé cihelny  
v katastru města 11. 11. 2022 – 8. 1. 2023

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
Kriticky ohrožené jevy našich nářečí 2. 2. – 30. 4. 2023
Galerie Slováckého muzea
Robert Buček: Skrýš, socha  
pro město 30. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Ludmila, miroslav  
a Jan Kováříkovi 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023
Pavol Stručka: Ratolest 24. 11. 2022 – 12. 2. 2023

uherský brod
Muzeum Jana amose komenského  
v uherském brodě
Herbář masarykovy univerzity 25. 11. 2022 – 15. 1. 2023
Genetika 25. 11. 2022 – 15. 1. 2023
G. J. mendel 25. 11. 2022 – 15. 1. 2023

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Flaška 16. 3. 2022 – 26. 2. 2023
experimentátor Karel Gottstein 15. 5. – 31. 12. 2022
Štěpán Jirák: obrazy z Čech 7. 10. 2022 – 15. 1. 2023
uJeP – Fakulta umění a designu, katedra dějin  
a teorie umění
dům umění Ústí nad Labem
Rift Zone 9. 11. 2022 – 11. 2. 2023
Laboratoř umění a nanosvěta 8. 12. 2022 – 4. 3. 2023
Gardening of Soul: Introduction 8. 12. 2022 – 11. 3. 2023

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Hernychovy děti 6. 10. 2022 – 15. 1. 2023
Pestrobarevný život Bohuslava Langa aneb  
První porevoluční starosta 1. 12. 2022 – 22. 1. 2023

Cukr, káva, limonáda aneb Světem starých kaváren  
a cukráren 1. 12. 2022 – 15. 1. 2023

valašské Meziříčí
Zámek kinských ve valašském Meziříčí
Někdo to rád sušené / Po kalíšku  
dáme 1. 7. 2022 – 8. 1. 2023
Zkamenělá moře 13. 12. 2022 – 19. 3. 2023
malířské proměny Jaroslavy Hýžové 14. 1. – 23. 4. 2023
J. N. Polášek? Neznámý známý 21. 1. – 28. 5. 2023

valtice
Národní zemědělské muzeum valtice
Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí
G. J. mendel: Zakladatel genetiky,  
šlechtitel, ovocnář 1. 4. 2022 – 31. 8. 2023

vamberk
Muzeum krajky vamberk
dotek krajky 19. 11. 2022 – 19. 4. 2023

velvary
Městské muzeum velvary
Nová stálá expozice: O perníku  od 11. 12. 2022
výstava obrazů Ivana ducháče  
a madzejky-marie Weberové 13. 11. 2022 – 7. 1. 2023
Pražská brána, Pražská 76
erby a znaky Království českého 29. 5. – 31. 12. 2022

vlašim
Muzeum Podblanicka
evropské vánoce 24. 11. – 30. 12. 2022

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
vodňanská věž: Fotografie, pohlednice,  
dokumenty  3. 10. – 30. 12. 2022
Klub vodňanských výtvarníků: obrazy, kresby,  
dřevořezby, fotografie 27. 11. – 30. 12. 2022
Cisterciácké kulturní krajiny: Fotografie  
Karla Burdy 3. 1. – 29. 1. 2023
Reklamní grafika sedmdesátá a osmdesátá léta:  
Co jsme tehdy nakupovali 11. 1. – 31. 3. 2023
Pevnosti bronzového věku 7. 2. – 26. 3. 2023

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

volyně
Městské muzeum volyně
v kvalitě největší a nejlevněji 20. 10. 2022 – 30. 4. 2023
obrázek za osmdesát krejcarů 13. 11. 2022 – 17. 9. 2023
Městský úřad Volyně, náměstí Svobody 41

Adventní a vánoční momentky  
volyňské 23. 11. 2022 – 15. 1. 2023

vsetín
Muzeum regionu valašsko
Jak se do lesa volá 25. 9. 2022 – 26. 3. 2023
od adventu po fašanky 27. 11. 2022 – 26. 2. 2023

vysoká u Příbrami
Památník antonína Dvořáka
vodníci 28. 10. 2022 – 2. 4. 2023
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vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Bejvávalo dobře: Jak se co  
dělávalo 23. 10. 2022 – 19. 2. 2023
Smutkův betlém 10. 12. – 31. 12. 2022
Muzeum českého karosářství
Automobil dříve a dnes 1. 5. 2022 – 31. 3. 2023

vyškov
Muzeum vyškovska
Poznej arabský svět leden – březen 2023
výtvarný folklorismus ve sbírkách  
muzea 18. 10. – 30. 12. 2022
maňáskové divadélko Sokolík 8. 12. 2022 – 29. 1. 2023
Patchworkování 16. 12. 2022 – 19. 2. 2023
Rakovecké údolí: Archeologie  
a příroda 16. 12. 2022 – 25. 4. 2023
Komenský v Komiksu 7. 2. 2023 – 23. 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
Společenství výtvarníků NASLISe Rovensko:  
Barevné proměny 7. 12. 2022 – 15. 1. 2023

Zlín
krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně
dvacet let FmK: The Best of 21. 9. 2022 – 22. 1. 2023
Karel Čapek: Fine Notes / A ta cesta  
byla dobrá 7. 12. 2022 – 12. 3. 2023
Jan merta: Neboj se! 14. 12. 2022 – 5. 3. 2023

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Zlín 700 23. 9. 2022 – 12. 2. 2023
Strom (na konci) života 8. 11. 2022 – 9. 1. 2023
Radujme se, veselme se, narodil se  
Kristus Pán 22. 11. 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
vídeň na talíři aneb Kulinářské dědictví  
našich babiček 4. 11. 2022 – 26. 2. 2023
dům umění
výstava originálních rukodělných  
výrobků 24. 11. 2022 – 2. 1. 2023
Patchworkový klub Znojmo:  
vánoce 2022 25. 11. – 18. 12. 2022
vánoce v měšťanské rodině 25. 11. 2022 – 22. 1. 2023
Libuše Šuléřová / Petr Baran / Pavel Zatloukal:  
Pomalu a klidně 3. 2. 2023 – 16. 4. 2023

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Karel Jerie: Labyrint komiksu  
a ilustrace 14. 1. – 19. 3. 2023

Žatec
regionální muzeum k. a. Polánka v Žatci
Třpytivá krása z ornexu 10. 11. – 30. 12. 2022
křížova vila
Andělé dneška 2. 11. – 30. 12. 2022
medvědi na výletě v Žatci 3. 11. – 30. 12. 2022

Žďár nad sázavou
regionální muzeum města Žďáru nad sázavou
vánoce v „devadesátkách“ 25. 11. 2022 – 8. 1. 2023
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•  Kontinuální sledování teploty, vlhkosti, intenzity osvětlení, UV záření a koncentrace CO2

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