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úvodem

Spolková činnost a její 
význam pro občanskou 
společnost

Vážení čtenáři, vážené čtenářky, Věstník AMG bude 
v souladu se svým posláním i v roce 2023 přinášet 

příspěvky seznamující nejen muzejní veřejnost s činností 
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., ale i celého 
oboru muzejnictví, představí zajímavé publikace, které 
muzejní instituce vydaly, tradičně připomene jubilanty 
a vzpomeneme i na kolegy a kolegyně, kteří opustili tento 
svět. Významnou rolí AMG je aktivní přístup k legislativ-
nímu procesu, snaha připomínkovat vznikající zákony. Tím 
však její aktivity nekončí. Stejně tak je třeba pravidelně 
zprostředkovávat právní normy, jež se činnosti muzejních 
organizací dotýkají. V tomto čísle se obracíme k digitální 
novele občanského zákoníku, zajímavý je rovněž vhled do 
problematiky nové úpravy stavebního práva s ohledem na 
památkovou péči. Věstník AMG se bude vracet i k loňské 
26. Generální konferenci ICOM a přinese další rozhovory 
se zahraničními přednášejícími. 

Jak je zvykem, každé vydání časopisu má své hlavní 
téma. Pro letošní první číslo bylo zvoleno „Muzea a spol-
ková činnost“. Úvodní článek Magdaleny Elznicové Mi-
keskové z Muzea T. G. M. Rakovník představuje krátký 
exkurz do historie a současnosti muzejních spolků. Při-
pomíná nejen jejich roli při zakládání muzeí a galerií, 
ale i to, že dodnes máme množství spolkových muzeí a že 
s muzejními institucemi spolupracují také sdružení, jejichž 
poslání je sice „nemuzejní“, avšak v rámci jejich činnosti 
lze najít styčné body. Další příspěvky uvádějí konkrétní 
příklady oboustranně prospěšné spolupráce. Připomínána 
je například dvousetletá Společnost Národního muzea. 
V roce 2021 byl v Kloboukách u Brna obnoven muzejní 
spolek, jehož počátky sahají do roku 1906. Seznámíte se 
s významnou rolí Klubu přátel hornických tradic Kladno, 
z. s., pro Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích. Pub-
likované články se zabývají hlavním tématem především 
z hlediska přínosu pro muzejní instituce, pro jejich sbír-
kotvorné a prezentační aktivity. Úvodní text připomíná 
i další skutečnost, že muzea jako neziskové organizace jsou 
integrální součástí občanské společnosti. Že jsou také, 
zcela v souladu s novou definicí muzea ICOM přijatou 
v roce 2022, centrem kulturního života komunit, místem 
pro setkávání a prezentaci, pro tvůrčí činnosti, celoživotní 
vzdělávání i veřejnou diskuzi.

Jana Hutníková
MuzeuM Českého lesA V TAchoVě
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Muzea a spolková 
činnost
Spolupráce muzeí se spolky
Magdalena elznicOvá MikeSkOvá
MuzeuM T. G. M. RAkoVník

TéMA / MuzeA A spolkoVá ČinnosT
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Formování a vznikání různých 
občanských sdružení patří k vý-

znamné kapitole naší společnosti. 
V české historii spolková činnost sou-
visela s dobovou atmosférou a s vlas-
teneckými aktivitami obyvatelstva. 
Fungování spolků často upadalo, nebo 
bylo omezováno s příchodem nových 
politických režimů nebo v souvislosti 
s válečnými konflikty. A tak můžeme 
sledovat velký rozmach spolkové čin-
nosti od poloviny 19. století do začát-
ku 1. světové války, částečné utlumení 
aktivit během 1. světové války, rene-
sanci zakládání nových sdružení po 
roce 1918, jejich omezování či rušení 
v době 2. světové války a násilné rušení 

po nástupu komunismu v roce 1948. 
Nová vlna obnovování a zakládání pak 
přichází po roce 1989. 

Různé vlastenecké společnosti 
a spolky přátel muzeí zastávaly a za-
stávají v historii muzejnictví velmi 
důležitou roli. Byly to totiž právě tyto 
organizace, které stály u zrodu vel-
ké části dnešních muzejních institucí 
v České republice. Z učebnicově nej-
známějších můžeme jmenovat Spolek 
pro Vlastenecké museum v Čechách, 
díky jehož podpoře vzniklo Národní 
muzeum, dále Společnost vlastenec-
kých přátel umění, které vděčíme za 
vznik Národní galerie v Praze, nebo 
Moravskoslezskou společnost pro 

podporu zemědělství, přírodoznalec-
tví a vlastivědu, jež podpořila vznik 
dnešního Moravského zemského mu-
zea. Z lokálních institucí lze vybrat 
například Městské muzeum v Čáslavi, 
které se zformovalo díky Archeolo-
gickému a muzejnímu spolku Včela 
čáslavská v Čáslavi, dále Regionální 
muzeum v Chrudimi založené pod-
porou Muzejní společnosti v Chrudi-
mi, nebo Muzeum Nové Strašecí, jež 
vzniklo z iniciativy čtenářského spol-
ku. Ne vždy se zakladatelem muzea 
stal spolek či společnost čistě spole-
čenskovědní či odborná. Vlastivědné 
muzeum Jesenice bylo založeno díky 
aktivitám chlapeckého vodáckého klu-
bu jménem Havana.

V historii se často setkáváme s je-
vem, kdy na základě činnosti spol-
ku byla určitá instituce založena, ale 
správa a provoz později přešly na měs-
to či jiného zřizovatele. Fenoménem 
jsou čistě spolkové organizace, z nichž 
jmenujme třeba Muzeum čs. opev-
nění z let 1935–1938 Pěchotní srub 
K-S 14 „U Cihelny“ Králíky. Dodnes 
patří k nejčastěji se vyskytujícím sdru-
žením tzv. muzejní spolky (Muzejní 
spolek Královského města Rakovní-
ka, Muzejní spolek Slováckého muzea 
v Uherském hradišti, ad.). 

Kromě typických „muzejních“ 
spolků spolupracuje s muzei mnoho 
společností, které je podporují svou 
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činností nebo odborným zaměřením. 
Jejich členové jsou často úzce speciali-
zovaní. Zde můžeme jmenovat napří-
klad různé přírodovědné organizace 
typu ornitologických, mykologických, 
entomologických, či ty zaměřené na 
technické památky (Spolek přátel že-
leznic, Klub přátel hornických tra-
dic, atd.), patří sem ale i společnosti 
odkazující se na významné osobnosti 
(Masarykova společnost, Společnost 
bratří Čapků, Společnost Antonína 
Švehly, ad.). Často se jedná o spolky 
sdružující bývalé zaměstnance určité 
instituce nebo podniku.

Spolky, podporující muzea, mo-
hou být také dobrým zdrojem dobro-
volnické pomoci, ale i rozšířené na-
bídky vůči veřejnosti. Tento fenomén 
je výrazný především pro nadšence 
z technických oborů a typický je pro 
ctitele vojenské historie. Bývají to tzv. 
Kluby vojenské historie (KVH), které 
muzea často využívají pro různé do-
bové ukázky a prezentace. Muzeum 
T. G. Masaryka v Lánech takto úzce 
spolupracuje s KVH Doksy u Kladna.

Muzejní spolky či spolky přátel 
muzeí mohou být zakládány i za úče-
lem rozšíření návštěvnického zázemí. 

Může jít vlastně o způsob abonent-
ního členství, kdy po zaplacení pří-
spěvku členové získávají různé slevy 
a výhody. V neposlední řadě mohou 
občanská sdružení díky grantové po-
litice částečně finančně podporovat 
některé muzejní aktivity.

Bohužel v současnosti se setkává-
me spíše s trendem úpadku spolkové 
činnosti. Společné setkávání a sdru-
žování se již není v módě a obzvlášť 
mladší generace dává přednost vir- 
tuálnímu způsobu trávení volného 
času. Možná je to jev naší doby, který 
se časem opět změní.

Jedná se o spolek odborníků-zoologů, 
kteří provádějí základní výzkum vy-
braných druhů volně žijících živočichů 
a získané znalosti využívají k ochraně 
a péči o ně. S pracovníky ústeckého 
muzea se věnují především výzkumu 
vydry říční, kdy jsou v prostorách 
muzejní laboratoře v mrazácích 
shromažďovány a uchovávány kadáv-
ery a následně zde probíhá základ-
ní pitva uhynulých zvířat, odběr 
vzorků pro další analýzy a pre-
parace osteologického materiálu, 
jímž jsou významně obohacovány 
naše přírodovědné sbírky. Rozšíření 
této spolupráce představoval projekt 
Lutra lutra zaměřený na výzkum 
a ochranu vydry v příhraničním re-
gionu Krušných hor (2017–2020, 
prodlouženo do roku 2021), přičemž 
dalším partnerem byl i německý AG 
Naturschutzinstitut Region Dres-
den. Získaná terénní data zpřesnila 
znalosti o vydří populaci v  širším 
regionu včetně rizik, kterým místní 
vydry čelí. Tyto informace nacházejí 
další uplatnění např. ve státní správě 
v praxi orgánů ochrany přírody. Pro 
muzeum byla kromě publikace zajíma-
vým výstupem také výstava o vydřím 
životě, která je putovní a zapůjčili si 
ji již dvě instituce. Za tento projekt 
pak muzeum získalo prestižní 2. místo 
v kategorii Muzjení počin roku 2021 
v Národní soutěži muzeí Gloria mu-
saealis. 

V oblasti interpretace a propagace 
místního přírodního a kulturního 
dědictví vyvíjí Muzeum města Ústí nad 
Labem společnou činnost i s dalšími 
spolky. Například u příležitosti Mezi- 
národního dne zvířat pořádá pravi- 
delně spolu s Českým svazem chovatelů 
výstavní přehlídky s  doprovodným 
programem. V  rámci vzdělávacích 
akcí, zejména přednášek nebo komen- 
tovaných vycházek, kolokvií a kon-
ferencí, případně také vydavatel-
ské činnosti, spolupracuje muzeum 
s dalšími  spolky jako Ústecký muzejní 
a vlastivědný spolek, Zoologický klub 
nebo Společnost pro dějiny Němců 
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Ústecké muzeum 
a neziskový sektor
ladiSlava FilipOvá / václav HOuFek / václav Beran
MuzeuM MěsTA ÚsTí nAd lABeM

Spolupráce a partnerství jsou zá-
kladními piliři lidské společnosti, 

jedním ze 17 cílů udržitelného rozvoje 
i zaklínadlo v projektových výzvách. 
Spolky a ostatní neziskové organizace 
jsou pro muzejní instituce jedni z nej-
přirozenějších partnerů. Řada muzeí, 
včetně toho ústeckého, byla ostatně 
založena právě díky úsilí aktivních 
zapálených občanů. I dnes existují 

„spolky přátel muzea“ s různou mí-
rou provázanosti s danou organizací 
i  nejrůznějšími formami (sou)čin- 
nosti. Rádi bychom zde zmínili ex-
terní spolky rozmanitého zaměření 
a konkrétní možnosti, které spolu-
práce s nimi Muzeu města Ústí nad 
Labem přináší. 

Prvním příkladem je dlouhodobé 
propojení s ALKA Wildlife, o. p. s. 
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v  Čechách. Posledně jmenovaný 
spolek je významným partnerem při 
pořádání odborných historických 
kolokvií a při vydání konferenčních 
sborníků. Tato organizace je také jed-
ním ze zakladatelů Collegia Bohem-
ica, o. p. s., které bylo a je nejbližším 
partnerem ústeckého muzea při 
budování a provozu expozice Naši 
Němci.

Spolek pULec, z. s., se zaměřuje 
na environmentální vzdělávání a osvě- 
tu na Ústecku. Jeden z jeho projektů 
byl realizován v okrajové části města 
a v jeho blízkém okolí, kde došlo k vy- 
tvoření „hybridní“ naučné stezky (na 
úvodní tabuli navazovala virtuální za-
stavení). V přípravné fázi dohledávání 
informací, fotografií a dalších podkla- 
dů se spolek obrátil s prosbou o pomoc 
na ústecké muzeum a městský archiv. 
Výsledkem spolupráce je obohacení 
naučné stezky o dosud nepublikované 
údaje a prezentace muzejní sbírky ji-
nému publiku, než jaké tvoří tradiční 
návštěvnickou základnu naší kamenné 
budovy.

Se spolkem Krásné sousedění, z. s., 
byly realizovány vlastivědné vycházky 
po jedné z městských čtvrtí. Spolek 
se kromě správy komunitní zahrady 
zabývá i lokální historií a na zdejším 
starém hřbitově usiluje o  opra-
vu hrobek významných ústeckých 

osobností. V součinnosti s muzejníky 
připravili členové spolku žádost na 
Ministerstvo kultury o vyhlášení čtyř 
hrobek za kulturní památku. Hrobky 
byly na seznam kulturních památek 
zapsány v  roce 2022.

Velmi významná je úzká spolu-
práce s Dobrovolnickým centrem 

v Ústí nad Labem. Na jejím základě 
byla v letech 2014–2015 zpracována 
žádost, díky které byla centru udělena 
Ministerstvem vnitra ČR akreditace 
pro vysílání dobrovolníků do přijí-
majících organizací v oblasti kultu-
ry a kulturního dědictví v Ústeckém 
kraji. Byla to vůbec první akreditace 
řádné dobrovolnické služby v kulturní 
sféře u nás. Od té doby se v Muzeu 
města Ústí nad Labem na základě uza-
vřených smluv objevují dobrovolníci 
z Česka i ze zahraničí. 

Výhody spolupráce s neziskovými 
organizacemi nespočívají, jak vidno, 
pouze v širších dotačních možnostech. 
Muzeum může díky partnerům 
rozšířit své sbírky, oslovit další skupiny 
(potenciálních) návštěvníků, načerpat 
nové impulzy pro svoji práci, získat 
poučené dobrovolníky, přispět ale 
také k rozmachu lokálního patriotis-
mu a potažmo občanské společnosti, 
podpořit ochranu životního prostředí, 
či rozvíjet udržitelnost v  místní 
komunitě.

Dobrovolnice pomáhá skenovat negativy ve fotoarchivu

důl Mayrau a přátelé 
hornických tradic
TOMáš vOldráB
sládeČkoVo VlAsTiVědné MuzeuM V klAdně

Hornický skanzen Mayrau ve Vi-
nařicích u Kladna vzdává od 

roku 1994 hold pozoruhodnému vývo-
ji kladenských dolů, předává poselství 
o poezii a kráse technické minulosti, 
ale také vypovídá o havířích a jejich 
vytrvalosti, důmyslu a přátelství. Kde 
jinde než tam mohl vzniknout spolek, 
který si vytkl za cíl udržovat kontak-
ty mezi všemi montánními nadšenci 
a pečovat o zachování hornických tra-
dic. Báňské inženýry, horníky, techni-
ky, záchranáře, mechaniky, kováře, 
pracovníky povrchu spojovalo vždy 

především jedno, láska k místu, kde 
svoji profesi vykonávali. Horníci ne-
chodili do dolu, ale na svoji Maxov-
ku, Šelerku, Ronnovku a Mayrovku. 
Většina chlapů také velmi těžce nesla 
jejich uzavírání a následnou likvidaci. 

Vznik Klubu přátel hornických 
tradic Kladno, z. s., je proto spojen 
zejména s okamžikem zániku uhel-
né těžby. Je opravdu symbolické, 
že na oslavě svátku sv. Barbory dne 
6. prosince 2001, jen několik měsí-
ců před ukončením těžby na posled-
ním kladenském dole, se objevila 
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první iniciativa založit sdružení přátel 
Hornického skanzenu Mayrau. S po-
mocí přišlo tehdejší vedení Hornic-
kého muzea OKD, a. s., v Ostravě, 
pod jehož správu Mayrovka patřila, 
a nabídlo zřízení kladenské poboč-
ky Klubu přátel Hornického muzea 
OKD (ČUŘÍK, Vladimír. Klub přá-
tel hornického skanzenu ve Vinařicích. 
Hornický zpravodaj KPHM OKD Os-
trava, 2003, str. 12). Začalo se s ko-
náním pravidelných přednášek přímo 
na bývalém Dole Mayrau a Klub se 
významně podílel na přípravě akcí, 
které zde probíhaly. Organizace ve-
dená napříč republikou však s sebou 
nesla určité potíže, například pokud 
jde o účast na členských schůzích 
KPHM OKD v Ostravě nebo schva-
lování aktivit pobočky. Proto vzniklo 
v roce 2006 nové sdružení s vlastní 
právní subjektivitou. Zakládajícími 
členy Klubu přátel hornických tradic 
Kladno, o. s., byli Ing. Vladimír Čuřík, 
Ing. Štěpán Matula, Bořivoj Hasman, 
Jaroslav Grubner a Jan Uváček. 

Většinu členů spolku tvoří hornič-
tí důchodci, z nichž někteří se před 
tím sdružovali v organizacích býva-
lých horníků jednotlivých šachet. Nově 
vzniklý Klub jim nabídl trochu jinou 
alternativu trávení volného času. Dal-
šími členy jsou vědečtí pracovníci, lidé 
s vysokoškolským titulem, bývalí ve-
doucí dolů, dispečeři, ale i současní 
technici, měřiči, báňští záchranáři, 
studenti nebo výtvarníci. Zcela zásad-
ní pro aktivitu sdružení jsou kolektivní 
členové, firmy, které podnikají v hor-
nictví, nebo působí ve Středočeském 
kraji či v Praze. Všechny jmenova-
né, kromě jiného, spojuje ušlechtilá 
myšlenka, udržovat přátelské vztahy 
a zachovávat hornické zvyky a tradice 
(viz zápisy výboru, archiv Klubu přátel 
hornických tradic Kladno, z. s.). Že má 
práce smysl a je lákavá pro řadu lidí, 
svědčí i to, že v současné době má spo-
lek celkem 230 individuálních a 13 ko-
lektivních členů. S takto velkou člen-
skou základnou se řadí mezi největší 
hornické spolky v České republice.

Posláním Klubu je sdružovat 
zájemce o hornickou historii a také 
všechny ostatní příznivce industriál-
ních památek kladenského a slánské-
ho regionu. Spolek pořádá přednáš-
ky s různou tematikou, vzpomínkové 
akce a další činnosti spojené se sta-
vovskými tradicemi. Úzce při tom spo-
lupracuje s Hornickým skanzenem 
Mayrau, který je od roku 2010 poboč-
kou Sládečkova vlastivědného muzea 
v Kladně. Právě ve skanzenu pořádá 
tradiční Den horníků, oslavu svátku 
sv. Barbory, patronky horníků, a jarní 
vycházku podle stejnojmenné písně 
Cestička k Mayrovce. Pro své členy 
vydává periodický časopis Hornický 
zpravodaj, který informuje o činnosti 
spolku a přináší články o historii do-
lování, rozhovory se zajímavými lid-
mi, píše o důlních nehodách a ostat-
ních zajímavostech. Klub provozuje 
i dvě naučné stezky. Jedná se o Haldy 
Mayrau v areálu Hornického skanze-
nu Mayrau a Po lesních cestách do his-
torie dolování uhlí na Kladensku, jež 
seznamuje s  dolováním uhlí od nálezu 
sloje ve Vrapicích v roce 1772.  Členo-
vé spolku se rovněž účastní pravidel-
ných Setkání hornických a hutnických 
měst České republiky. 

Klub sehrává v celku zásadní roli 
také při záchraně hornických pamá-
tek. Do expozice Hornického skanze-
nu Mayrau ve Vinařicích převezl řadu 
technických zařízení z likvidovaných 
dolů a několikrát jednal i o zachování 
samotného skanzenu na Dole Mayrau. 
Většina předmětů, které spolek svojí 
aktivitou získal, byla umístěna v rám-
ci prohlídkové trasy skanzenu. Velký 
význam má i restaurování pomníků, 
které jsou spojeny s hornickou čin-
ností. Jako první Klub zajistil obnovu 
nejvíce poškozeného pomníku havířů 
z jámy Kateřina ve Vrapicích z roku 
1874 a finančně nejnáročnější bylo 
restaurování pět metrů vysokého li-
tinového pomníku obětem neštěs-
tí na Dole Engerth, umístěného na 
hlavních hřbitovech v Kladně. K nově 
instalovaným patří pomník obětem 
největšího důlního neštěstí v dějinách 
Kladenska, kdy při požáru na Dole 
Nosek v roce 1960 zahynulo 20 hor-
níků. Za propagaci a udržení hornic-
kých tradic na Kladensku získal Klub 
při 17. Setkání hornických a hutnic-
kých měst České republiky v září 2013 
mimořádnou cenu Český permon.

V roce 2017 se spolek pustil do 
dalšího velkého projektu, kterým je 

Zakládající členové klubu přátel hornických tradic kladno, z. s. (zleva: J. Grubner,  
B. Hasman, v. Čuřík, J. uváček)
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rekonstrukce úzkorozchodné dráhy se 
záměrem dopravy návštěvníků v areálu  
Hornického skanzenu Mayrau ve Vi-
nařicích. V následujícím roce se poda-
řilo dokončit první úsek v délce 98 m, 
a znovu tak kolejištěm propojit obě 
jámové budovy v areálu dolu. Na dru-
hé a třetí etapě už Klub spolupracoval 
se Sládečkovým vlastivědným muzeem 
v Kladně, kdy zajistil veškerý potřebný 
materiál, a muzeum pak uhradilo sa-
motné stavební práce. Celková délka 
kolejiště dosáhla 274 m, včetně 5 vý-
hybek a 2 odstavných kolejí pro pro-
voz lanové dráhy. V roce 2020 začala 

obnova důlní lokomotivy BND 30, 
kdy byl stroj v mechanických dílnách 
dolu Mayrau kompletně rozebrán a po 
opravě znovu složen. Dne 24. listo-
padu 2022 tak mohla být provedena 
první zkušební jízda. V budoucnu se 
počítá s dostavbou tratě do konečné 
půlkilometrové délky, pracuje se na 
lokomotivním depu i na vybavení dí-
len pro opravy a údržbu. K uskuteč-
nění tohoto záměru by měla přispět 
významná dotace z  programu ITI 
Pražské metropolitní oblasti z větší 
části financovaná EU, o kterou požá-
dalo kladenské muzeum.

byl odborník etnograf nebo pověřený 
správce. Situace se bohužel opakuje 
i v novém tisíciletí. Městské muzeum 
v Kloboukách u Brna v současnosti 
uchovává bohaté sbírky regionálních 
výšivek a krojů, keramiky, podmaleb 
na skle, kraslic, starých tisků, nábytku 
či hospodářských potřeb. Není v si-
lách jednoho člověka se o vše starat. 
Za těchto okolností je proto vítána 
pomoc dobrovolníků. V Kloboukách 
u Brna jde nejvíce o členy v roce 2021 
obnoveného Muzejního spolku. 

Při realizaci programů v muzeu 
se do nich zapojují i učitelé, studenti 
a žáci místních škol. V roce 2022 to 
bylo nejviditelnější o Velikonocích, při 
květnové Muzejní noci a říjnovém Dni 
chleba. Finance, propagaci, oslovování 
sponzorů a koordinaci práce všech zú-
častněných zařídilo muzeum. Nápad 
na téma obou aktivit přišel od členky 
spolku, místní kronikářky, Danuše 
Bobkové. Ta také vybrala historické 
fotografie, které obě akce doprováze-
ly. Muzejní noc se nesla v duchu sta-
rodávné venkovské krojované svatby. 
Studenti městského gymnázia nacvi-
čili podle scénáře své učitelky Renaty 
Pilařové téměř hodinový program. Ve 
spolupráci s  pěveckým sborem Mu-
žáci jej na muzejní zahradě odehráli 
hned dvakrát po sobě a pro několik 
set diváků. O Dni chleba zase studenti 
v kostýmech pekařů a pekařek směřo-
vali návštěvníky, hlavně školní třídy, 
po stopách tří místních historických 
pekařství. Dospělí se navíc dostali na 
exkurzi do moderní pekařské provo-
zovny. Další muzejní program se ode-
hrál o Velikonocích. Spolek pomáhal 
muzeum vyzdobit a o vystoupení se 
tentokrát postaral kloboucký folklor-
ní dětský soubor Vrbásek. Na konci 
roku jsme pak společně připravili dva 
adventní víkendy. Několik stovek ná-
vštěvníků si prohlédlo výstavu „Příběh 
vánočního stromku“ a obdivovalo his-
torické ozdoby a dobové hračky, kte-
rých se pod vánočními stromky sešlo 
více než sto osmdesát. Díky velkým 
programům se do prostor Městského 
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opravená lokomotiva BnD 30 v Hornickém skanzenu Mayrau ve vinařicích

aktivity v kloboukách 
u Brna
danuše BOBkOvá / irena přiBylOvá
Muzejní spolek V kloBoukách u BRnA

Muzejní spolek v  Kloboukách 
u Brna pracuje s různými pře-

stávkami od roku 1906. Jeho činnost 
je úzce spojena  se zdejším muzeem. 
Spolek ho otevřel v roce 1907 a samo-
statně provozoval až do roku 1932, 

kdy byla instituce převedena do vlast-
nictví města. Pozdějšími zřizovateli 
byly pak kromě obce také okresní 
a  regionální instituce. Muzeum se 
však nikdy nezmohlo na více než jed-
noho stálého zaměstnance, ať už to 



Věstník AMG 1 /2023 9 

TéMA / MuzeA A spolkoVá ČinnosT

Spolek sběratelů a přátel 
exlibris
zdeněk FreiSleBen
pAMáTník náRodního píseMnicTVí – MuzeuM liTeRATuRy

muzea v Kloboukách u Brna, jenž bylo 
v letech 2016–2019 renovováno a pro 
veřejnost uzavřeno, dostali opakovaně 
místní lidé, kteří již novou expozici 
navštívili a znovu by přišli až při její 
změně po 5 letech. 

Ve spolupráci muzea a spolku se 
v roce 2022 konaly i menší kulturně-
-výchovné aktivity zaměřené na regi-
on. Šlo o přednášku s následnou bese-
dou o vystěhovalectví z Kloboucka do 
Srbska, dále to byl krátký kurz dráto-
vání pro veřejnost, seminář pro začí-
nající genealogy, a nakonec výstava ke 
100. výročí tragického úmrtí poslední-
ho majitele klobouckého velkostatku. 
Nebýt nápadů a šikovných rukou čle-
nek Muzejního spolku v Kloboukách 
u Brna, tyto akce by se neuskutečnily.

V  mezidobí se některé členky 
sdružení po dohodě s vedením muzea 
zabývají péčí o sbírky. Jde o předmě-
ty v depozitářích, které se při reno-
vaci instituce stěhovaly do několika 

náhradních úložišť a potom zpět do 
nových prostor. Je potřeba je vybalit, 
očistit, přiřadit na správné místo dle 
inventarizačních seznamů, zabalit, 
přenést, popsat, nachystat k fotogra-
fování, apod. Jsou to stovky úkonů, 
mimo jiné také praní, žehlení, umý-
vání, ukládání do polic a skříní. Vzhle-
dem k množství položek, které díky 
zviditelnění muzea veřejnost nově na-
bízí, je to práce zdánlivě nekonečná.

Pomoci při navracení exponátů do 
depozitářů, sběru nových historických 
předmětů i při aktivitách muzea se uja-
ly dobrovolnice, seniorky, pro něž je 
tato činnost potěšením a cítí se být při 
ní stále užitečné. Také Město Klobouky 
u Brna, zřizovatel naší instituce, tuto 
pomoc vítá a podporuje k oboustran-
né spokojenosti. Asi největší odmě- 
nou pro všechny je docela velká ná-
vštěvnost během sezóny a spokojenost 
účastníků všech dosud zorganizova-
ných akcí klobouckého muzea.

Památník národního písemnictví je 
a byl provázán s činností Spolku 

sběratelů a přátel exlibris a Spolku 
českých bibliofilů. V prvním případě 
se jedná o dlouhodobou spolupráci, 
která se datuje již od roku 1991. Za-
tímco propojení se Spolkem českých 
bibliofilů je v současné době ve formě 
člena poroty soutěže Nejkrásnější české 
knihy a v udělování samostatné Ceny 
Vojtěcha Preissiga. 

U Spolku sběratelů a přátel ex-
libris se lze ohlédnout za mnoha 
společnými aktivitami. V roce 1991 
bylo v Chrudimi založeno samostatné 
pracoviště s názvem Kabinet exlibris, 

které se dlouhodobě prezentovalo pře-
devším pořádáním společných Triená-
le českého exlibris a odbornou a akvi-
ziční činností. Spojením muzejního 

fondu exlibris PNP a sbírky Kabi-
netu vznikl největší soubor exlibris 
v České republice. Kromě pořádání 
trienálních přehlídek se uskutečnily 
i samostatné sjezdy sběratelů a byla 
realizována řada výstavních projek-
tů nejen u nás, ale i v Nizozemsku, 
v Polsku, ve Švédsku, ve Francii či na 
Tchaj-wanu. 

Samotná sbírka představuje ne-
nahraditelný materiál věnující se této 
knižní značce. Její historie je spojena 
s vlastnictvím knih a s mimořádnou 
formou výtvarného zpracování. Exlib-
ris se vyvinulo v samostatné umělecké 
dílo využívající různé grafické techniky, 
například tisk z výšky, z hloubky, lito-
grafie, serigrafie až po zapojení počíta-
čové techniky. Důležitý je také vyváže-
ný výtvarný motiv s písmem. Ve většině 
případů jde navíc o vztah umělce a člo-
věka, který si tuto zakázku objednal. 
Sběratelská činnost je často vázána na 
určité okruhy umělců nebo souvislosti 
s osobnostmi, které danou knižní znač-
ku vlastní. Jedná se tak nejen o určitý 
vhled do různých uměleckých přístupů, 
ale i charakter pojetí a jednotlivců, pro 
které exlibris vzniklo. 

V současnosti se samotné kniž-
ní značky stávají určitým způsobem 
i výjimečným výtvarným dílem vzhle-
dem k tomu, že částečně upadá zá-
jem o tento grafický výraz. Spoluprá-
ce mezi Spolkem sběratelů a přátel 
exlibris a PNP přesto trvá, resp. se 
vyvíjí v trochu jiné rovině. Se vznikem 
Centrálního depozitáře PNP v Lito-
měřicích byla ukončena činnost Kabi-
netu exlibris v Chrudimi a sbírka byla 
umístěna do těchto nových prostor. 
Určitý problém nastal i v případě po-
řádání Trienále českého exlibris, které 
se naposledy uskutečnilo v roce 2020 
ve virtuální podobě vzhledem k pande-
mii koronaviru a bylo prezentováno na 
webových stránkách PNP. Vyšel i výji-
mečný katalog Pro knihy, pro sbírku, 
pro radost, jehož název tak svým způ-
sobem odkazuje na spolupráci PNP 
s tímto spolkem. Ta je přínosem nejen 
v rámci odborné činnosti Oddělení 
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karel Demel
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Spolek přátel národního 
muzea
pavel MucHka
náRodní MuzeuM

uměleckých sbírek PNP, ale i v rámci 
našich badatelských aktivit. Důležité 
také je, že se exlibris jako sbírkové 
předměty dostávají do databáze CES. 

Samotná spolková činnost je 
pro každou instituci velice důležitá. 
O tom ostatně vypovídá i spolupráce 

s dalšími organizacemi, mezi které 
patří nejen dvě výše zmiňované, ale 
např. i Sdružení českých umělců gra-
fiků Hollar, s nímž se PNP podílí na 
řadě výstavních projektů. Spolková 
činnost vytváří zpětnou vazbu, která 
je pro muzejní praxi důležitá.  

Společnost Národního muzea, z. s., 
v roce 2022 oslavila 200. výročí 

svého trvání. Za tu dobu se výrazně 
proměnilo její poslání, z původního 
vlastníka největší české muzejní in-
stituce až po dnešní spolek, sdružují-
cí zájemce o popularizaci přírodních 
a historických věd. Vzhledem k vel-
kému záběru činností realizovaných 
v Národním muzeu se Společnost 
Národního muzea, z. s., člení na spe-
cializované sekce přírodovědné: Mi-
neralogická sekce, Paleontologická 
sekce, Antropologická sekce, a huma-
nitní: Matice česká (literární), Spo-
lečnost přátel starověkých civilizací, 

Společnost Bedřicha Smetany, Spo-
lečnost Ignáce Borna, Sekce prehis-
torie a protohistorie. Zájemce z řad 
široké veřejnosti si tak může vybrat 
svůj oblíbený obor, který mu po celý 
rok nabízí specializované přednášky, 
exkurze, koncerty a řadu dalších ak-
tivit. 

Nakladatelská činnost je soustře-
děna do Matice české, která byla za-
ložena v roce 1831 jako peněžní fond 
k vydávání vědecké literatury a zásad-
ním způsobem také přispěla ke ko-
difikaci spisovného českého jazyka. 
Zcela nedávno za publikaci Lubomí-
ra Sršně Malované závěsné portréty: 

Sbírka oddělení starších českých dějin 
Národního muzea obdržela 1. místo 
za vynikající polygrafické zpracování 
v soutěži Nejkrásnější české knihy. Mi-
neralogická a paleontologická sekce 
jsou v pravidelném kontaktu se sběra-
teli, pro které pořádají určovací bese-
dy, návštěvy nálezových lokalit nebo se 
podílejí na mineralogických burzách. 

Každá sekce je garantována od-
bornými odděleními Národního mu-
zea (Přírodovědecké a Historické 
muzeum, Knihovna NM). Toto klí-
čové propojení je v mnoha ohledech 
přínosné i pro ně. Díky finančním da-
rům získaným od členů Společnosti 
Národního muzea, z. s., se realizují 
nákupy cenných předmětů (např. an-
tických nádob nebo paleontologických 
nálezů), případně je zajištěno náročné 
restaurování muzejních sbírek (např. 
historických portrétů osobností). Čle-
nové spolku také pravidelně věnují do 
sbírek NM mineralogické nálezy nebo 
knižní produkci. Někteří se rovněž 
zapojují do dobrovolnického progra-
mu muzea, jenž jim umožňuje další 
prohlubování znalostí. 

V  činnosti Společnosti Národní-
ho muzea, z. s., převládají přednáško-
vé cykly, z nichž některé mají dlouho-
době vysokou návštěvnost (starověké 
civilizace). V důsledku epidemiolo-
gických opatření přistoupil spolek 

v roce 2022 Společnost národního 
muzea, z. s., věnovala nM řecký kráter 
z počátku 4. století př. n. l. 

Barbora Bieylonovič Jan Hísek
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k nahrávání vybraných přednášek, 
které pravidelně i v současnosti zve-
řejňuje na YT. Jsou to zvláště vystou-
pení kurátorů a restaurátorů, kteří 
populární formou seznamují veřejnost 
se sbírkovým fondem a aktuálními 
vědeckými a popularizačními projekty 
muzea. Pořádají se také oblíbené vy-
cházky, poznávací zájezdy nebo kon-
certy. 

Činnost spolku není omezena jen 
na území pražské aglomerace, anga-
žuje se v podpoře kulturní paměti 
i v krajích. Od roku 2005 se každo-
ročně umisťují informační panely 
v obcích, které jsou spojeny přede-
vším s působením spisovatelů. Zvláš-
tě se připomínají ti, kteří jsou dnes 
zapomenutí a v místě, kde se naro-
dili, není jejich žádná trvalá připo-
mínka. Je zajišťována oprava hrobů 
spisovatelů a finančně a organizačně 
přispíváno také na různé regionální 
kulturní projekty. U příležitosti vý-
znamných výročí jsou připravovány 
putovní výstavy, které podporují li-
terární paměť v  české společnosti. 
Naposledy v letech 2021 až 2022 ke 

Karlu Havlíčkovi Borovskému, od je-
hož narození uplynulo 200 let.  

Společnost Národního muzea, z. s.,  
má dlouhodobě stabilní členskou zá-
kladnu, i když například v 80. letech 
20. století vykazovala tisícovky členů. 
Její současné zaměření dává dlou-
hodobě smysl, jak potvrzuje zájem 

veřejnosti. Nabízí i členské bonu-
sy. Do budoucna, tak jak tomu bylo 
v 19. století, bude systematicky pokra-
čovat v podpoře NM v oblasti sbírkové 
a vydavatelské. Nadále bude pracovat 
na rozvoji regionálních projektů, které 
přispějí k větší kultivaci společnosti 
a k budování místní identity. 

Společnost národního muzea, z. s., pravidelně pečuje o hrob architekta Josefa 
Schulze na Slavínském hřbitově na vyšehradě

kalendárium výstav
Podklady pro Věstník 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. V kalendáriu výstav jsou prezentovány 
výstavy/stálé expozice pouze řádných členů aMG.

termíny uzávěrek v roce 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)

kontakt pro kalendárium výstav:
Mgr. Vendula potůčková jurášová
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz
Tel. AMG: +420 224 210 037 / Mobil AMG: +420 736 438 611
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Muzea a nové technologie

Moderní technologie jsou nejen cenným nástrojem pro tvorbu stálých 
expozic či výstav a pro výraznější zapojení veřejnosti do dění v muzeích 

a galeriích, ale také účinným prostředkem k ochraně a uchovávání sbírek, resp. 
ke zvyšování dostupnosti kulturního dědictví různým skupinám návštěvníků. 
Využívání digitálních prostředků se zintenzivnilo i v důsledku nuceného uza-
vření většiny muzejních institucí během pandemie koronaviru. 

Za redakční radu Věstníku AMG jsme oslovili vybrané osobnosti z hlavních 
panelů 26. generální konference ICOM a dle zvolené oblasti či jejich profesního 
zaměření jsme jim položili několik otázek. V rámci tematického bloku „Ko-
munikace: Muzea a nové technologie“ přednesli zajímavé příspěvky Sebastian 
Robert Chan a Nanet Beumer.

SeB cHan

Sebastian Robert Chan je gene-
rálním ředitelem ACMI (Aus-

tralian Centre for Moving Image) 
v Melbourne. Do funkce byl jmeno-
ván v srpnu 2022. Předtím byl sou-
částí týmu, který stál za transformací 
této instituce v tzv. multiplatformní 
muzeum. Termín je nejčastěji užíván 
ve spojení s počítačovými programy 
či operačními systémy, jež mají mož-
nost fungovat na více platformách. Do 
ACMI nastoupil v roce 2015 a byl zod-
povědný za marketing a digitalizaci. 
V roce 2021 navrhl Digital Mentoring 
Program, v němž spolupracují organi-
zace napříč uměleckým a kulturním 
sektorem. V současnosti je také pre-
zidentem Australské asociace muzeí 
a galerií. Jeho práce získaly mnohá 
mezinárodní ocenění. 

1) Jaká očekávání má návštěvník mu-
zea 21. století?
V dnešní době se chtějí návštěvníci 
v  muzeu cítit především pohodlně 
a očekávají, že budou jejich základní 
potřeby – bezplatné wifi, dobrá káva, 
čisté toalety nebo cenově dostupný 
muzejní obchod – náležitě uspokoje-
ny. Zkušenosti získané během pande-
mie ukázaly, že lidé v muzeích hledají 
stimulaci a zároveň oddech. S aktu-
álně velmi výraznými dopady na ces-
tovní ruch si mnoho institucí musí 
uvědomit, co je třeba změnit, aby se 
k nim návštěvníci opakovaně vraceli.

Obecně si nemyslím, že lidé 
v muzeu předpokládají využití mno-
ha nových technologií. Ve skutečnosti 
řada výzkumů ukazuje, že zejména 
rodiny s dětmi nechtějí vůbec žádné 

obrazovky, nebo jen v minimální míře. 
Návštěvníci si ale přejí být aktivně 
zapojeni do dění, což si někdy zaměst-
nanci muzeí pletou právě s touhou po 
technických vymoženostech. Obrazov-
ky jsou v muzejních institucích zříd-
ka využívány. Přitom chytré telefony, 
které nosíme stále u sebe, soustřeďují 
veškerou naši pozornost. A to se dá 
přeci využít! Nejlepší zážitky spojené 
s technologiemi jsou ty, které návštěv-
níka v muzeu překvapí něčím neoče-
kávaným.

2) naplňují muzejní instituce potřeby 
návštěvníků?
Pro muzea je těžké – zejména pro ta 
malá či středně velká, nebo ta, která 
působí v historických objektech – na-
plnit všechny potřeby návštěvníků. 
Když jsem například pracoval na ob-
novení Cooper Hewitt pro Smithso-
nian Institut, neustále jsme navrho-
vanými změnami postupovali proti 
historické stavbě. Bylo to honosné 
sídlo Andrea Carnegieho, které ale 
nikdy nebylo navržené jako veřejná 
budova. Cokoliv jsme tu udělali, mu-
selo jít vlastně proti původní archi-
tektuře.

3) Jak mohou v reakci na očekávání 
návštěvníků napomoci moderní tech-
nologie?
V  ACMI máme hodně obrazovek, 
ale většina speciálních technologií 
je obsažena v tom, co nazýváme The 
Lens. Jedná se o jednoduchou desku 
z  kartonu obsahující  NFC čip, na 
který lze přidávat nejrůznější obsah. 
Návštěvníci si disk nosí s sebou při 
prohlídce a mohou si jej vzít i domů. 
Na kartu se nahraje vše, co vás v prů-
běhu cesty po expozicích a výstavách 
zaujme. Počet vstupů, které můžete 
nasbírat, není nijak omezen, přičemž 
v budově máme nyní asi 200 dotyko-
vých bodů. Nemá to žádný spínač, 
žádnou obrazovku a veškeré kouzlo 
se děje za oponou na muzejních ser-
verech a v databázích. Disk je možné 
využívat opakovaně a propojit si tak 
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všechny dosavadní návštěvy v ACMI. 
Náš výzkum ukázal, že díky zapojení 
více smyslů si zážitky z muzea lépe 
zapamatujete. 

Projekt The Lens změnil očeká-
vání návštěvníků. Místo „milého ro-
dinného dne v muzeu“ může ACMI 
doporučit například, na jaké filmy se 
podívat či jaké hry si zahrát po ná-
vratu domů. Rozšířil se účel muzejní 
instituce. Samozřejmě, že to vyžaduje 
rozsáhlou infrastrukturu, která potře-
buje údržbu a obsluhu, ale to je odů-
vodněno naším posláním a způsobem, 
jak jej můžeme naplnit.

4) Změnil covid potřeby návštěvníků?
Pandemie zvýšila ostražitost lidí při 
pohybu venku. Při svých aktivitách 
očekávají více prostoru a chtějí mít 
větší komfort, který bude odpovídat 
vynaloženému času a úsilí. Objevuje 
se srovnání muzeí s dalšími volno-
časovými organizacemi a činnostmi. 
Muzea instituce to nutí více se sou-
středit na své návštěvníky. Je to změ-
na, která byla před pandemií spíše 
pomalá a nevyrovnaná. Covid napo-
mohl i většímu zpřístupnění digitál-
ního obsahu či odborných znalostí 
v online prostředí. Tím se muzea ote-
vřela mnoha zájemcům, kteří by je 
dříve nemohli navštívit. A to je velmi 
pozitivní dopad. 

Nanet Beumer je vedoucí oddě-
lení digitalizace a marketingu 

v  Rijksmuseu, které vytvořilo bě-
hem pandemie platformu umožňu-
jící vyprávění muzejních příběhů. 
Cílem bylo pomocí Stories navázat 
kontakt s milovníky umění po celém 
světě a povzbudit je k návštěvě muzea 
v Amsterdamu v období „po covidu“. 
Využívány byly nejrůznější články, vi-
dea, streamy, komentované prohlíd-
ky, podcasty, aktuální události, ale 
i další formy pro sdílení digitálního 
obsahu. 

naneT BeuMer

1) na webu Rijksmusea je k dispozici 
opravdu bohatá nabídka Stories. kdy 
jste s touto aktivitou začali?
Naši platformu jsme spustili zhruba 
před dvěma lety a obsah stále doplňu-
jeme. Po zkušenosti s pandemií by si 
měly muzejní instituce začít více uvě-
domovat, že virtuální návštěvník pro 
ně může být stejně cenný a že je třeba 
se o jeho pozornost průběžně starat.

2) Jak vaši prezentaci proměnila pan-
demie?
Online jsme byli vždycky, tedy i před 
covidem. Rijksstudio jsme například 
spustili již před 10 lety. S jeho pomocí 
si můžete zdarma stáhnout, upravit 
a sdílet naše sbírkové předměty, a to 
ve vysokém rozlišení. V období pan-
demie jsme se snažili muzejní fondy 
a příběhy s nimi spojené ještě více do-
stat mezi návštěvníky. Vyvinuli jsme 
proto speciální koncept „Rijksmuse-
um z domova“.
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3) Jak veliká část nákladů je vyhrazena 
na online aktivity muzea?
Celkový rozpočet vždy závisí na pro-
duktech, které právě vyvíjíme. Někdy 
jsou tyto aktivity malé, někdy význam-
nější. Mezi nejen finančně nákladnější 
činnosti patří třeba postupný převod 
sbírky muzea do digitální podoby. 
Rijksmuseum je částečně financováno 
nizozemskou vládou a jeho možnosti 
se odvíjejí mimo jiné i od příspěvků 
partnerů či sponzorů, s nimiž spolu-
pracujeme zejména na realizaci vět-
ších projektů. 

4) Je lepší používat nejnovější tren-
dy nebo spíše technologie prověřené 
časem?
V Rijksmuseu vždy přemýšlíme z po-
hledu uživatele a návštěvníka muzea, 
nikoliv z pohledu nejmodernějších 
technologií. Ty jsou vždy pouze ná-
strojem k dosažení cíle, který může 
být inovativní, ale také nemusí.

Rozhovory se zahraničními 
přednášejícími

V následujících číslech Věstníku AMG budou postupně vycházet 
další rozhovory, které jsme za redakci učinili s lektory 26. Generální 
konference ICOM Praha 2022:

■ Antje Schmidt
■ Michael Eulenstein
■ Jody Steiger
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Schopnost překonávat krize
Hilda Flavia nakaBuye
FRidAys FoR FuTuRe uGAndA

Změna klimatu, přírodní katastro-
fy a velké množství environmen-

tálních problémů si žádají efektivnější 
kroky ze strany mezinárodních insti-
tucí. Pandemie navíc dramatickým 
způsobem zdůraznila potřebu vybudo-
vat udržitelnější modely financování 
muzeí i dalších kulturních organizací. 
Pestrý panel diskutujících na téma 
„Udržitelnost: Muzea a schopnost 
překonávat krize“ poskytl příležitost 
k výměně zkušeností a inovativních 
způsobů řešení, jak směřovat k udr-
žitelné budoucnosti.

Za redakční radu Věstníku AMG 
jsme oslovili vybrané osobnosti z hlav-
ních tematických bloků 26. generální 
konference ICOM, která se uskuteč-
nila v srpnu 2022 v Praze, a dle zvo-
lené oblasti či jejich profesního zamě-
ření jsme jim položili několik otázek. 
Hilda Flavia Nakabuye, aktivistka 
působící v oblasti ochrany životního 
prostředí a zakladatelka hnutí Fridays 
for Future Uganda, nám zaslala celý 
svůj příspěvek. Jedním z jejích eko-
logických zájmů je i záchrana Vikto-
riina jezera, které spojuje Ugandu se 
sousedními zeměmi. Hilda stojí v čele 
největší organizace ugandské mládeže 
s více než 50 tisíci členy na 52 ško-
lách a 5 univerzitách. Její boj proti 
změně klimatu si získal mezinárodní 
pozornost (vytváří online platformu 
Climate Striker Diaries).

Zabývám se aktivismem za envi-
ronmentální práva, pomohla jsem za-
ložit hnutí Fridays For Future Ugan-
da. Pocházím ze země kolonialistů 
nazývané perlou Afriky, jejíž minulost 
byla velkolepá. Měla rozsáhlé deštné 
lesy, divokou přírodu, vodopády, fasci-
nující květenu a faunu, kterou turisté 
s rozvinutých států jezdili často na-
vštěvovat. Narodila jsem se v Ugandě, 

která byla plná řek, jezer, bažin a mok-
řin. Měli jsme měď, ale moje generace 
vidí už jen prázdné doly. Uganda je 
jedním z nejchudších států, velmi cit-
livým na dopady klimatických změn. 
Pocházím ze země s různorodou kul-
turou a tradicemi. U nás máme více 
než 50 jazyků, ale díky Velké Británii 
jsme byli nuceni používat pouze ang-
ličtinu. Ztráta jazyka znamená vzdát 
se svých kořenů. Ty naše mohou být 
časem zapomenuty.

Máme kmeny, z nichž každý má 
svůj totem, víru a normy. Rozlišovány 
jsou na základě zvířat jako kmen krá-
vy, lva, opice či žáby. Pocházím z Bu-
gandské kultury a „Ngeye“ kmene, 
pojmenovaného dle Guerézi pláští-
kové. Pravidlem je, že nemáte jíst své 
kmenové zvíře, naopak se o něj máme 
starat a chránit tak přírodu kolem 
nás. Potřebujeme podporovat domo-
rodé zvyklosti a vrátit se zpět k jejich 
praktikování.

Před 20 lety bylo normální mít 
na každém rodinném pozemku strom, 

protože jsme věřili, že v něm žijí naši 
tradiční bohové. Lidé respektovali, 
že se stromy nemají kácet. Každou 
minutu investoři likvidují naše lesy 
kvůli plantážím cukrové třtiny. Ropný 
gigant Total Energies postavil již 1,5 
km dlouhé potrubí, nejdelší na světě. 
Ohrožuje tak velké národní parky, 
mokřady a řeky. Jedna třetina EA-
COP bude vybudována v oblasti Vik-
toriina jezera, které je zdrojem vody 
a obživy pro 40 mil. lidí. Odhadem 
34 mil. metrických tun CO2 povede 
těmito trubkami za rok, což až směšně 
oslabí naše snahy o redukci globálních 
emisí.

Hovořím za skupinu šimpanzů či 
afrických slonů, kteří nemají kam jít, 
za ugandské děti trpící hladem způ-
sobeným klimatickými změnami. Ne-
měli bychom čekat, až zvířata zemřou, 
abychom mohli zveřejnit jejich foto-
grafie, shromáždit jejich kosti nebo 
uchovat jejich mrtvá těla. Musíme jed-
nat hned, abychom ochránili život ko-
lem nás. Udělejme to bezpodmínečně. 
Klimatickou krizi nezpůsobily země 
jako ta moje, či sladké vody Viktorii-
na jezera, ani samotní Afričané, ale 
státy jako USA, Francie a Německo. 
Příčinou je spalování fosilních paliv 
od globálních společností. Na zniče-
né planetě nemůžeme mít udržitelná 
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digitální novela občanského 
zákoníku
liBOr vašíček / MaTÚš Baliak
leGAl pARTneRs, AdVokáTní kAncelář, s. R. o.

Tento článek má za cíl zmapovat 
základní změny, které přináší tzv. 

digitální novela zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku. Novou 
právní úpravu posuzujeme přede-
vším z pohledu činnosti muzeí a ga-
lerií v oblasti poskytování digitálního 
obsahu.

digitální novela občanského 
zákoníku
Novela občanského zákoníku a záko-
na č. 634/1992 Sb., o ochraně spo-
třebitele, která do českého právního 
řádu zapracovává evropské směrnice 

(i) 2019/770, o některých aspektech 
smluv o poskytování digitálního obsa-
hu a digitálních služeb a (ii) 2019/771, 
o některých aspektech smluv o prodeji 
zboží, je účinná od 6. ledna 2023. Kro-
mě veřejně diskutovaného rozšíření 
práv spotřebitelů zejména vůči tzv. on-
line tržištím, však tato změna přinesla 
i celý nový oddíl 6 v rámci dílu týkají-
cím se přenechání věci k užití jinému 
(§§ 2389a až § 2389u) a nový smluvní 
typ, kterým je smlouva o poskytování 
digitálního obsahu. Obě části novely 
přitom lze do určité míry považovat 
za legislativní reakci na nové trendy 

pandemického i postpandemického 
světa. Zatímco první zmíněný úsek má 
skoncovat se zesílenými aktivitami tzv. 
šmejdů, druhý reflektuje zrychlenou 
digitalizaci poskytování služeb v po-
sledních třech letech. 

Samozřejmě ve světě muzeí a ga-
lerií není digitalizace žádnou novin-
kou, nicméně v době lockdownů se 
virtuální výstavy z  pochopitelných 
důvodů staly atraktivnější než kdy 
dříve. Pro některé bylo toto období 
možností reflexe nejen procesních, ale 
i marketingových aspektů jejich čin-
nosti. Programátoři dnes chrlí jeden 
software za druhým. Smluvní vztahy 
jak s programátorskými firmami, tak 
i s návštěvníky virtuálních výstav, jsou 
přitom novelou zásadně ovlivněny.

poskytování služeb digitálního 
obsahu
Předně je nutné ujasnit si, proč při 
zpřístupnění virtuální prohlídky 

muzea, sociální spravedlnost bez té 
klimatické, protože vše je vzájemně 
propojeno. Bez Země nebudou mu-
zejní instituce, a proto se v tomto boji 
potřebujeme.

Budoucnost patří mladým. Nová 
generace by měla být aktivně zapojena 
do rozhodovacích procesů ICOM. Její 
začleňování je důležité. Muzea mají 
odpovědnost za uchování minulosti, 
vzdělávání v přítomnosti a utváření 
budoucnosti. Dříve jsem je vnímala 
jako místa, která navštěvují bohatí 
lidé, kam se děti dostanou jen v rám-
ci povinných školních výletů. Teprve, 
když jsem byla pozvaná na akci pořá-
danou UNESCO, začala jsem je více 
chápat. Mnoho lidí mluví o muzejních 
institucích jako o budovách artefaktů. 
Věřím, že jsou víc než to. Pomáhají za-
chovat a propagovat kulturní dědictví. 

Jejich prostor musí být ale sdílen způ-
sobem, který je srozumitelný. 

Svět se mění a moderní techno-
logie jsou jeho součástí. Co je využít 
jako platformu, která mladé genera-
ci nabídne alternativy k pochopení 
a ocenění role muzeí. Je třeba být více 
kreativní, inspirativní a motivační, zá-
roveň dynamičtější v zapojování veřej-
nosti do vlastní činnosti, a mít však 
také větší odpovědnost za její dopad 
na životní prostředí. Jak často kontro-
lujete svoji uhlíkovou stopu a spotřebu 
energií? Řešíte třídění odpadu? V Af-
rice jsou muzejní instituce ohrožovány 
povodněmi a sesuvy půdy. Udržitel-
ností nemáme na mysli uvedení slova 
„udržitelný“ na letáky akcí nebo vy-
lepit si logo na auta. K dosažení cíle 
musíme změnit náš způsob myšlení 
a jednat ihned. Carter O´Brien byl 

referentem pro udržitelnost ve Field 
Museu. Za cennou považuje např. 
iniciativu, která používá ionizovanou 
vodu na čištění výstavního skla, což 
zcela eliminovalo používání chemic-
kých čističů.

Vyzývám vás, abyste se stali vzo-
rem ve své komunitě a mobilizovali 
návštěvníky. Nechť se k vám připojí 
a následují váš příklad. Může to být 
prostřednictvím přednášek, osvětové 
kampaně, vyprávění příběhů o změně 
klimatu. Neslibuji, že to bude bezbo-
lestný proces nebo jednoduchá cesta, 
ale dávám naději pro udržitelnou bu-
doucnost, po které všichni tolik touží-
me. Jakákoliv aktivita je vždy hlasitější 
než pouhá slova. Potřebujeme milovat 
své kořeny a kulturu, abychom je moh-
li trvale chránit a zachovat pro další 
generace.

pRáVní poRAdnA AMG
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muzea dochází k  uzavření smlou-
vy o poskytování digitálního obsa-
hu. Unijní legislativa vymezuje tuto 
oblast jako „veškerá data vytvořená 
a poskytovaná v digitální podobě“. 
Pod touto definicí si lze představit 
audio, video i čistě datové soubory, 
počítačové a mobilní programy, e-kni-
hy a mnohé další. Poskytovatel se za-
vazuje zpřístupnit uživateli digitální 
obsah k užívání pro vlastní potřebu 
a uživatel se zavazuje platit mu za to 
odměnu. Nová úprava přitom rozlišu-
je mezi plněním formou jednorázové-
ho zpřístupnění obsahu a soustavným 
plněním po určitou dobu. Prvním pří-
padem je koupě hudby nebo filmu na 
hmotném médiu či právě jeden vstup 
do virtuálního muzea. Za jednorázové 
se ale považuje i plnění na periodické 
bázi. Zde si lze představit permanent-
ku do digitálního kina nebo muzea, 
která uživatele opravňuje k zhlédnu-
tí dvou filmů či výstav za měsíc. Pod 
druhou variantou se skrývají strea-
mingové služby.

Poskytovatel je povinen zpřístup-
nit uživateli digitální obsah bez zby-
tečného odkladu po uzavření smlouvy 
v bezvadném stavu a v nejnovější do-
stupné verzi, není-li ujednán konkrét-
ní čas plnění. Za vadné plnění se po-
važuje zejména poskytnutí předmětu, 
který nemá ujednané vlastnosti (fak-
tická vada), neupozornění na vady, 

jež předmět plnění má, a u něhož se 
tyto vady obvykle nevyskytují (nedo-
stupnost služby pro servis serverů), 
případně ujištění o bezvadnosti a ne-
oprávněné poskytnutí cizí věci (nedo-
statek licencí k digitálnímu sdílení, 
např. u vypůjčených děl). Poskytovatel 
není za vady obsahu odpovědný pouze 
tehdy, že je způsobena výhradně vad-
ným digitálním prostředím uživatele. 
V takovém případě je však důkazní 
břemeno na poskytovateli, což jej 
z praktického hlediska staví do kom-
plikované pozice.

S ohledem na výše uvedené dopo-
ručujeme muzeím a galeriím, která 
poskytují digitální obsah, revidovat své 
stávající podmínky tak, aby pamatova-
ly na nově upravené povinnosti. Dále 
platí obecné doporučení, jež dáváme 
klientům při poskytování licencované-
ho obsahu, a to periodicky prověřovat 
trvání oprávnění k výkonu majetko-
vých práv k  tomuto obsahu (typic-
ky internetové stránky či software). 
Z praxe tuzemských soudů totiž plyne, 
že nedostatek licenčních oprávnění 
poskytovatele může způsobovat prak-
ticky nevymahatelnost jeho práv.

Smlouva o dílo nebo 
o digitálním obsahu?
Závazky, jejichž obsahem je poskyto-
vání digitálního obsahu nebo digitál-
ních služeb, dosud nebyly na unijní 

ani národní úrovni uceleně upraveny. 
Částečně na ně pamatovala obecná 
ustanovení uzavírání smluv na dál-
ku a mimo obchodní prostory. V pří-
padně závazků, jejichž podstatou bylo 
vytvoření softwaru nebo internetové 
stránky na zakázku se v praxi užívaly 
smlouvy o dílo nebo nepojmenované 
smlouvy smíšeného charakteru. Právě 
tyto smluvní vztahy by dnes již měly 
být upraveny smlouvou o digitálním 
obsahu. 

Změna je z našeho pohledu (byť 
s výhradami) vítaná, a proto dopo- 
ručujeme užívat tento nový smluvní 
typ. Smlouvy o dílo týkající se vývoje 
softwaru totiž nutily smluvní strany 
a právníky myslet na každou drob-
nůstku a mnohdy i bizarní eventu-
alitu (při našich vyjednáváních byla 
diskutována třeba vyšší moc v podobě 
střetu Země s asteroidem). Nezřídka 
pak vyústily v soudní spory o to, co 
vlastně mělo být součástí konkrétní-
ho díla. Jednoho takového sporu se 
naše advokátní kancelář účastní již 
skoro deset let. Digitální technologie 
se přitom neustále vyvíjejí a posuzo-
vání takto starého případu prizmatem 
dnešní doby není žádoucí a do jisté 
míry ani možné. Nový smluvní typ se 
na to snaží pamatovat specifikací zá-
kladního rámce smluvních očekávání 
spotřebitele, kterému je digitální ob-
sah poskytován. 

Adresář muzeí a galerií ČR v roce 2023 
na základě vámi zaslaných podkladů pravidelně aktualizujeme Adresář muzeí a galerií ČR na webových stránkách AMG. 
Formulář spolu s návodem na jeho vyplnění jsou k dispozici na adrese http://www.cz-museums.cz. Vyplněné dotazníky, 
resp. PouZE výčet údajů, které si přejete aktualizovat, zasílejte průběžně během celého roku 2023.   

kontakt pro Adresář muzeí a galerií ČR: 
Mgr. Vendula potůčková jurášová 
Tel. AMG: +420 224 210 037 
Mobil AMG: +420 736 438 611 
e-mail: adres@cz-museums.cz
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noVé expozice

Historie okresu Tachov
Jana HuTníkOvá
MuzeuM Českého lesA V TAchoVě

V červenci 2022 byla v Muzeu Čes-
kého lesa v Tachově zpřístupněna 

nová expozice historie regionu od po-
čátku jeho osídlení do konce 2. světové 
války. Nahradila tak instalaci starou, 
jež byla vytvořena v polovině 80. let 
20. století. Jejím tvůrcům se sice více 
méně podařilo odolat ideologickým 
tlakům doby, expozice však dožila fy-
zicky a také její výtvarné a technické 
řešení již zdaleka neodpovídalo mo-
derním požadavkům. V  90. letech 
a na počátku milénia sice došlo k jis-
tému oživení, ale vždy pouze v rámci 
úprav stávajícího konceptu. Důvodem, 
proč se tak nestalo dříve, byla potře-
ba vytvořit nejen novou prezentaci, 
ale i zajistit radikálnější rekonstruk-
ci prostor, které využívá. To ovšem 
kladlo nároky na dostatečné finanční 
prostředky. 

Budova bývalého kláštera byla na-
vrácena v restituci církvi. Muzeum 
zde působilo v nájmu, což kompli-
kovalo situaci a znemožňovalo větší 
investice. Problém vyřešil zřizovatel, 
Plzeňský kraj, který v roce 2005 budo-
vu s přilehlou klášterní zahradou za-
koupil do svého vlastnictví. Muzeum 
začalo díky dotacím i vlastním zdro-
jům zanedbaný stav objektu postupně 
řešit. V několika etapách byla rekon-
struována fasáda, vytvořen nový vstup 
s recepcí, revitalizována zahrada, kde 
vznikl také prostor pro pořádání kul-
turních akcí. 

S využitím dotace Ministerstva 
kultury byly restaurovány výrazné 
sbírkové předměty. Jednak rozměr-
ná luneta s výjevem ze života františ-
kánů, jež patřila k zařízení tachov-
ského kláštera. Dále monumentální 
náhrobek rodu Perglárů, datovaný 
k roku 1600, jenž pochází ze zaniklé 
obce Pořejov. Oba artefakty jsou nyní 

součástí nové instalace. Stavební úpra-
vy umožnily alespoň částečně napravit 
předchozí necitlivé zásahy do barokní 
stavby. Byla například odkryta původ-
ní kamenná dlažba, vyrobeny repliky 
barokních oken a nové dřevěné schody 
do patra, repasovány dveře, apod. 

Expozice byla vytvářena s ohle-
dem na prostor ambitu, aby s ním 
korespondovala a vzájemně se tak 
podporovaly. Financovaná byla z do-
tačního Programu přeshraniční spo-
lupráce Čechy – Svobodný stát Ba-
vorsko – Cíl EÚS 2014–2020. Důraz 
byl kladen na významné památky a na 
regionálně specifické události v jed-
notlivých historických etapách. Připo-
mínány jsou výrazné osobnosti, které 
zde zanechaly své stopy, od známých 
postav (např. Karla IV., Jakoubka ze 
Stříbra a dalších), k regionální šlech-
tě, podnikatelům a umělcům. 

Informační hodnota expozice sta-
ví na úsporných textech a množství 
originálních obrazových dokumentů. 
Vystaveno je na 300 předmětů ze sbír-
ky muzea. Specifikem je deset na míru 
vytvořených map. Na jedné poznává-
me archeologická naleziště, na další 

trasu Zlaté cesty, nebo místa střetů ve 
válečných konfliktech, posouvání ja-
zykové hranice, vývoj židovského osíd-
lení, atd. Ke každé historické etapě 
patří kresba postavy v dobovém oděvu 
jako průvodce. 

Atraktivitu zvyšuje i několik sa-
moobslužných infopointů. Jejich ná-
plní jsou jak hry pro děti, tak videa 
či badatelské informace k vybraným 
lokalitám. Návštěvník si může alespoň 
virtuálně prohlédnout exteriér a inte-
riér tachovské synagogy, jež padla za 
oběť nacistickému řádění o Křišťálové 
noci. Při rekonstrukci sice nebyla ote-
vřena klášterní krypta, přesto ji mů-
žeme detailněji poznat díky krátkému 
videu pořízenému malou expediční 
kamerou. Archeolog muzea vytvořil 
působivou animaci bitvy u Rozvado-
va v roce 1621. Děti si mohou zahrát 
elektronické pexeso či identifikovat 
husitské bojovníky a jejich zbraně. 

Originální a funkční s ohledem na 
nezbytnou ochranu sbírkových před-
mětů před světlem je zakrytí gotic-
ké kasule a tóry roletkou, kterou si 
zájemce sám odkrývá a tím zároveň 
rozsvěcí led diody umístěné po stra-
nách. K interaktivitě vyzývá i replika 
slovanského mlýnku či lupa u pečetí. 

Nová expozice moderním a pou-
tavým způsobem představuje složitou 
historii regionu na západní hranici 
naší země, kde se po staletí střetával 
český a německý živel.
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peRsonálie

pavel ciprian 70

phdr. pavla cipriana není třeba muzejní 
obci dlouho představovat. Ve prospěch 
českého muzejnictví se angažoval od roku 
1991, kdy vedl sekretariát AMG před 
jeho profesionalizací a později působil 
v různých volených funkcích. Byl členem 
exekutivy AMG (2006–2009 a 2015–
2021), předsedou AMG (2003–2006), 
předsedou jihomoravské sekce AMG 
(2013–2015). Muzejníci jej znají jako 
aktivního účastníka sněmů AMG. je to 
osobnost se znalostí specifik muzejního 
prostředí, které poznal „zezdola“, když 
začínal na pozici kurátora, i v roli ředi-
tele jihomoravského muzea ve znojmě 
(1994–2003) či ředitele Muzea města 
Brna (2003–2021). za jeho působení 
se profil Muzea města Brna, kde strávil 
17 let, změnil. Tradiční muzejní instituce 
se ve spolupráci s širokou kulturní sfé-
rou více otevřela veřejnosti. díky důrazu 
na volnočasovou funkci se na Špilberk 
začalo chodit na koncertní a divadelní 
vystoupení všech žánrů, jimž dominovaly 
Letní shakespearovské slavnosti, hrad 
ožil i četnými historickými slavnostmi. 
portfolio výstav se rozšířilo o pravidelnou 
prezentaci děl předních českých sklářů. 
Výstavní a publikační projekty rozšířily 
poznatky odborné i laické veřejnosti k dě-
jinám města Brna. jako v jednom z mála 
českých muzeí se výrazně profilovala čin-
nost oddělení dějin architektury. za pů-
sobení phdr. pavla cipriana se obnovila 
a rozvinula stagnující rekonstrukce Špil-
berku. zahájena a úspěšně dokončena 

byla náročná památková obnova vily Tu-
gendhat, která přinesla řadu domácích 
i zahraničních ocenění. 

phdr. pavel ciprian oslavil 18. pro-
since 2022 významné životní jubileum. 
do nového roku se mu sluší popřát mnoho 
dalších let ve zdraví, a především podě-
kovat za přátelská setkávání v letech mi-
nulých. za redakční radu Věstníku AMG 
se ptala phdr. hana dvořáková.

Je možné člověka, který „muzejniči-
ně“ zasvětil profesní život, ještě něčím 
překvapit? 
určitě ano. Vždyť vývoj v soudobých in-
formačních technologiích je tak převratný, 
že se nemůže neprojevit, např. ve správě 
sbírek, kde je to nesmírně žádoucí, nebo 
v prezentační činnosti. zde by se ovšem 
nemělo zapomínat na to, že jedinečným 
specifikem muzea je autentický sbírkový 
předmět. 

Měl jsi nějaké muzejní vzory?
Měl jsem to štěstí, že jsem se v době své-
ho působení v MzM na počátku 90. let 
mohl setkávat s profesorem janem jelín-
kem. Ten pro mě byl vzorem všestranného 
muzejního profesionála s mezinárodním 
renomé, a to jak ve své vědecké disci-
plíně, tak na poli teoretické i aplikované 
muzeologie, a v neposlední řadě také jako 
schopný manažer, který se dovedl obklo-
pit řadou vynikajících odborníků. 

Jaká je muzejní obec dnes? 
nemám na to jednoznačnou odpověď. 
někdy jsou někteří její příslušníci pod 
tlakem tvrdé konkurence nejrůznějších 
médií ve snaze získat si své „místo na 
slunci“ ochotni chovat se k sobě sobecky 
a nekolegiálně. Ale existují i zcela opačné 
případy, takže bych ji viděl spíše pozi-
tivně.  

Čeho si za dobu svého působení ve ve-
dení muzea nejvíce vážíš?
expozice lapidária – nazvaná Chrám 
kamene, protože dispozice vodojemů 
evokuje chrámový prostor – je součástí 
pokračování rekonstrukce brněnské domi-
nanty, která s přestávkami trvá více než 

30 let. cením si toho, že se mi na konci 
první dekády 21. století podařil její re-
start, takže jí k úplnému dokončení zbývá 
již jen málo. nemohu však nevzpomenout 
na komplexní památkovou obnovu vily 
Tugendhat, anebo ještě dříve vybudování 
nového sídla jihomoravského muzea ve 
znojmě v armádou opuštěném bývalém 
františkánském špitálu. Mám také jakousi 
zásluhu na probíhající záchraně Arnoldo-
vy vily, podpořené financemi z norských 
fondů. považuji si samozřejmě i ocenění 
v Národní soutěži muzeí Gloria musaea-
lis, Muzeum města Brna stálo na pomy-
slných stupních vítězů vícekrát. Ale to je 
zásluha mých kolegů a spolupracovníků, 
kterých si velmi vážím.

Jakými změnami prošel v posledních 
letech obraz muzeí v očích veřejnosti?
nejsem si jistý, že v této oblasti došlo 
dosud k výrazné změně. obávám se, že 
muzea jsou částí veřejností ještě pova-
žována za odkladiště nepotřebných věcí 
v zaprášených vitrínách, kam, až na vý-
jimky, není důvod chodit. Má-li se tento 
obraz zcela proměnit a naše muzea mají 
být všeobecně pokládána za přitažlivá 
místa poznávání, zážitků a setkávání, 
musí uplynout ještě nějaká doba a vy-
měnit se několik generací. nicméně na 
příkladu Cen Gloria musaelis se ukazuje, 
že cesta k takové změně existuje a naše 
instituce na ni již vykročily.

Co na to zapůsobilo? vím, že ses an-
gažoval například při konání Muzejních 
nocí. 
Ano, byl jsem jedním z těch, kteří stáli 
u zrodu Brněnské muzejní noci i při vzniku 
Festivalu muzejních nocí. podobné akce 
pokládám za jeden ze způsobů otevření 
se veřejnosti, zatím však bez výraznější tr-
valé odezvy, neboť k pravidelné návštěvě 
muzeí dosud jejich účastníky nepřivádějí. 
Větší potenciál v tomto směru má Národ-
ní soutěž muzeí Gloria musaealis, která 
je bezesporu nástrojem pro změnu ve 
vnímání muzeí veřejností. je to patrné 
z toho, že za 21 let její existence si jí 
více všímají média, a to je cesta žádoucím 
směrem.    
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škola muzejní propedeutiky 2023–2024 
Těšíme se na vás!
základní kurs
Ve školním roce 2023–2024 připravujeme již 22. běh kursu určeného pracovníkům muzeí, podílejících se na 
odborné správě a využívání sbírek muzejní povahy, kteří nejsou absolventy školy poskytující odborné muzeo-
logické vzdělání. kurs mohou využít i pracovníci úřadů samosprávy, které vykonávají funkci zřizovatele muzeí 
a galerií. V základním kursu ŠMp získá student vědomosti o muzejní praxi, související legislativě, o práci se 
sbírkami a nahlédne do aktuální problematiky muzejní pedagogiky. 

nástavbový kurs – Muzejní výstavnictví
V pořadí 10. běh nástavbového kursu je určen pracovníkům muzeí, kteří se podílejí na prezentaci muzejních 
sbírek nebo ji posuzují z pozice manažerských rolí. Absolvent nástavbového kursu ŠMp získá přehled o pro-
blematice muzejního výstavnictví. Frekventanti se zúčastní dvoudenní exkurze do vybraných muzeí. kurs je 
zakončen obhajobou závěrečné práce a následnou debatou nad danou problematikou. do nástavby se mohou 
přihlásit zájemci i bez absolvování základního kursu ŠMp.

Přihlášky do Školy muzejní propedeutiky přijímá Sekretariát aMG do 31. srpna 2023!

Více informací na http://www.cz-museums.cz – Muzejní propedeutika

kontakt pro ŠMP: Mgr. Vendula potůčková jurášová, e-mail: adres@cz-museums.cz, tel.: +420 224 210 037
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vzpomínka 
na zdeňku 
kubíkovou

V neděli 8. ledna 2023 zemřela naše 
dlouholetá kolegyně a kamarádka phdr. 
zdeňka kubíková. celý její profesní život, 
více než 40 let, byl spjat s kutnohorským 
muzeem, ve kterém působila na pozi-
ci etnografky, kurátorky řady podsbírek 
a vedoucí odborného oddělení.

zdeňka kubíková se narodila 
24. února 1956 v nových dvorech. do 
Českého muzea stříbra nastoupila na 
začátku března 1976 po absolvování 
kolínského gymnázia jako dokumentá-
torka. jednou z jejích prvních prací bylo 
zpracování mimořádně rozsáhlého fondu 
muzejní fotodokumentace. V září 1978 
začala dálkové studium národopisu na 
univerzitě karlově v praze, které 14. října 
1983 zdárně absolvovala. dne 25. února 
1985 pak získala titul doktorky filosofic-
kých studií.

jako první jí byla pochopitelně svě-
řena sbírka etnografická. postupem času 
převzala i další fondy, kramářské tisky, 
tiskařské štočky, textil a oděvy, nebo třeba 
nábytek. k 1. červnu 1986 byla tehdejším 
ředitelem pavlem strbíkem jmenována 
vedoucí odborného oddělení kutnohor-
ského muzea. V hektických letech po roce 
1989 byla sice nejprve z vedoucí funkce 
odvolána, ale z důvodu odchodu většiny 
odborných pracovníků musela převzít 
prakticky všechny sbírky (výtvarné umění, 
umělecké řemeslo, archeologické nálezy, 
militaria, rukopisy a staré tisky, apod.).

zdeňka kubíková zažila i centralizaci 
malých institucí pod tehdejší okresní mu-
zeum v kutné hoře. zejména se jednalo 
o muzejní organizace v uhlířských jano-
vicích a Vlastějovicích, nebo záchranu 
sbírek ze zámku v Ratajích nad sázavou, 
které byly zasypány sutí ze zřícených stro-
pů. s řadou nových fondů šlo ruku v ruce 
stěhování. Část z nich byla uložena na 
půdách hrádku (geologie) nebo kamen-
ného domu (archeologie), ostatní před-
měty nalezly místo především na zámku 

v Tupadlech a v uhlířských janovicích. 
odsud se jich část přestěhovala na půdu 
hrádku a po roce 1990 se musely oba 
mimokutnohorské depozitáře sestěhovat 
do sálů nad hostincem v nových dvo-
rech. A konečně po získání nových prostor 
v sedlci zdeňka kubíková znovu zorga-
nizovala stěhování všech sbírek. stejný 
osud potkal i muzejní knihovnu, která 
byla umístěna v 60. letech 20. století do 
věže hrádku. nejprve byla převezena do 
bývalé školy v Miskovicích, pak do Tylova 
domu, následně do kulturního střediska 
ve chvaleticích a odtud do depozitáře 
v bývalé továrně lidka v kutné hoře.

jak léta postupovala, zaměstnanci 
Českého muzea stříbra se střídali, nebo 
častěji jen odcházeli, aniž by je nahradili 

noví. naštěstí zdeňka kubíková a její 
péče o sbírky zůstávaly. přes absenci 
dalších kolegů se během všech těch let 
nejen starala o svěřený materiál, ale při-
pravovala každoročně i několik výstav, 
podílela se na vzniku stálých expozic. 
Mezi její asi nejčastěji vzpomínané pro-
jekty patřily v roce 2000 „stříbrné šperky 
Těšínska“, nebo souborná výstava díla 
Antonína pucherny, realizovaná o rok 
později. naopak tak trochu nerada děla-
la instalace obrazů a grafik zobrazujících 
kutnou horu, které, jak říkávala, „jsme 
dělali nedávno“, nebo „to už tu bylo sto-
krát“. k těmto vždy divácky mimořádně 
úspěšným výstavám jsme ji museli někdy 
i přemlouvat.

pokud někdo z nás něco nevěděl, 
nemohl něco dohledat, nebo si jen vzpo-
menout na cokoliv, co se týkalo muzejní 
sbírky, stačilo se stavit u naší „šéfové“ 
a zeptat se. obvykle jsme dostali zcela 
uspokojivou odpověď i s odkazem na další 
fondy nebo písemnosti týkající se daného 
problému. stejně tak to bylo i u dějin sa-
motného muzea. zdeňka kubíková byla 
pamětnice, jak má být. koncem dubna 
2019 sice odešla na zasloužený odpoči-
nek, ale i tak jsme mohli kdykoliv zaťukat 
na okno nad kamenným domem a vždy 
se nám dostalo milého přijetí i žádaných 
informací. zdeni, děkujeme!

JoSEf kREMLa
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Možnosti předávání archeologických nálezů

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

Druhé setkání bude zaměřeno na možnosti předávání archeologických nálezů. otázka vlastnictví nálezů a způsobu 
jejich předávání je v rámci archeologických a sbírkotvorných organizací v České republice dlouhodobě diskutovaným 
tématem. dokazuje to i snaha pardubického kraje o novelizaci zákona č. 20/1987 sb., o státní památkové péči. 
Tento návrh se snažil zajistit lepší kontrolu vlastníků nad nálezy z archeologických výzkumů, které nerealizovaly 
oprávněné organizace zřizované krajem. přes zákonem jednoznačně definované vlastnictví archeologických nálezů 
naráží jejich předávání na určité problémy, které souvisejí se vznikem soukromých archeologických společností a se 
změnou vlastnictví archeologických nálezů po vzniku krajů, příp. s určitými specifiky konkrétních nálezů.

Účast na semináři je zdarma. počet přihlášek je limitován omezenou kapacitou sálu (max. 40 osob). setkání bude 
proto zároveň streamováno. pro potvrzení účasti je třeba vyplnit online přihlášku! 

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

Bezpečné chování paměťových institucí 
v kyberprostoru iii

Český komitét Modrého štítu ve spolupráci s CESnEt, z. s. p. o., a technickým muzeem v Brně vás srdečně zvou 
na seminář zaměřený na bezpečné chování v prostředí internetu s ohledem na kybernetické hrozby. představeny 
budou pravidla kybernetické bezpečnosti a jejich implementace do oblasti paměťových institucí. 

do problematiky vás zasvětí specialista na kybernetickou kriminalitu a bezpečnost doc. JuDr. Jan kolouch, Ph.D. 
Těžištěm jeho odborného zájmu je aplikovatelnost práva a odpovědnosti za protiprávní jednání v kyberprostoru. Věnuje 
se i dalším projektům a školením v oblasti bezpečnosti v icT, boje s kyberzločinem nebo ochrany uživatelů.

Účastnický poplatek ve výši 300 kč bude vybírán u prezence před zahájením semináře.

pro potvrzení účasti je třeba vyplnit online přihlášku!

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

1. března 2023 od 10.00 hodin, Národní památkový ústav, Dům U Voříkovských

14. března 2023 od 10.00 hodin, Konferenční sál Technického muzea v Brně
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nový stavební 
zákon a jeho 
změny
MaRtIn ZíDEk
MinisTeRsTVo kulTuRy 

V červenci 2021 byl schválen nový stavební 
zákon (publikován pod č. 283/2021 sb.).  
od zahájení prací na něm, včetně zpra-
cování věcného záměru, uplynuly jen tři 
roky, což je na tak významný kodex doba 
opravdu velmi krátká. Tato krátkost lhůty 
je pak spojena i s námitkami, že návrh ne-
byl standardně projednán, což například 
s ohledem na přehlasované jednoznačné 
veto senátu pČR není konstatování zcela 
nemístné.

Aktuální politická diskuze k novému 
stavebnímu zákonu se omezuje zejména 
na téma organizace stavebních úřadů. 
Bylo by zavádějící konstatovat, že to je 
jediná změna, kterou nová úprava přines-
la. změny zasáhly ve větší nebo menší 
míře fakticky všechny oblasti stavebního 
práva, upraveného stávajícím stavebním 
zákonem z roku 2006. 

základní změnou je vznik státní sta-
vební správy, na jejímž vrcholu má stát 
nově zřízený nejvyšší stavební úřad, jemu 
podřízeným novým orgánem má být spe-
cializovaný a odvolací stavební úřad s ce-
lostátní působností a základní úrovní mají 
být krajské stavební úřady. Tato řešení 
současně předpokládá, že do této čistě 
státní soustavy správních úřadů by měla 
být integrována i působnost řady dotče-
ných úřadů. na úseku památkové péče by 
šlo o kompetence, které by se dotýkaly 
nemovitostí v ochranných pásmech podle 
zákona o státní památkové péči. Tato sou-
stava by však řešila jen individuální povo-
lování staveb. Územní plánování by bylo 
i nadále řešeno stejně jako nyní kombinací 
samostatné a přenesené působnosti obcí 
a krajů. z nově budované soustavy státní 
stavební správy by v územním plánování 
vystupoval pouze nejvyšší stavební úřad. 

zásadní novinkou je zakotvení sta-
vebního práva hmotného, které dosud 

řešily spíše po technické stránce jen pro-
váděcí předpisy ke stávajícímu stavební-
mu zákonu. To umožnilo přímo v zákoně 
i ve vztahu k individuálnímu povolování 
staveb zakotvit obecné principy ochrany 
architektonického a archeologického dě-
dictví. další revoluční změnou je zavedení 
jednoho stupně povolovacího řízení. Ruší 
se tak územní rozhodnutí a stavební po-
volení. nový stavební zákon také nepočítá 
se zjednodušujícími formami povolování 
staveb, jakými jsou dnes i souhlasy nebo 
veřejnoprávní smlouvy, nahrazující stáva-
jící rozhodnutí. 

i nadále by mohly orgány památkové 
péče vydávat závazné stanovisko k úpra-
vám nemovitých kulturních památek, ne-
movitých národních kulturních památek 
a nemovitostí v památkových rezervacích 
a v památkových zónách. změna se však 
má odehrát v případě, kdy není závazné 
stanovisko dotčeného orgánu přiloženo 
k žádosti. V tomto případě si jej vyžádá 
stavební úřad. odvolací stavební úřad 
nebude mít možnost zrušit prvoinstanční 
rozhodnutí a vrátit věc zpět k projednání. 
nový stavební zákon musel také jinak 
zakotvit některé typy rozhodnutí k zámě-
rům nestavebního charakteru, jako např. 
k vymezení ochranného pásma. 

dále lze zmínit omezení platnosti 
stavebního povolení, kdy stavba by měla 
být dokončena nejpozději do 10 let ode 
dne právní moci rozhodnutí o povolení 
stavby. za svým způsobem kontrarevoluč-
ní je možné označit plný návrat ke kolau-
dačnímu rozhodnutí, jehož opuštění bylo 
jednou ze zásadních úprav, kterou přinesl 
stávající stavební zákon v roce 2006. 

To byl příkladný výčet zásadních 
změn, které s sebou měl přinést nový 
stavební zákon. Relativně nízká politická 
shoda na jeho obsahu a prosazení takří-
kajíc na sílu si po volbách v roce 2021 
vyžádala reakci nové vládnoucí koalice, 
jejíž názory při projednání v předchozím 
volebním období nedostaly dostatečný 
prostor. prvním důsledkem bylo přijetí zá-
kona č. 195/2022 sb., který řeší částeč-
né odložení účinnosti nového stavebního 
zákona o jeden rok. změny, jež se měly 
odehrát v souvislosti s přijetím nového 

stavebního zákona v tzv. složkových zá-
konech, se řeší v zákoně č. 284/2021 sb. 
Ten však přímo zákonem č. 195/2022 
sb. měněn není, což z hlediska aplikač-
ních pravidel nejen na úseku památkové 
péče v období od 1. července 2023 do 
30. června 2024 přináší nejeden otazník.

zásadní zvrat má přinést tzv. věcná 
novela, která byla doručena poslanecké 
sněmovně pČR dne 1. listopadu 2022. 
nová úprava má zabránit vzniku státní 
stavební správy a ponechat stávající mo-
del stavebních úřadů na obcích a krajích 
v přenesené působnosti. Tím došlo k de-
strukci předpokladů, které umožňovaly 
spojení kompetencí dotčených orgánů do 
státní stavební správy. návrh však vyvo-
lal negativní reakci řady subjektů, které 
integraci považují za jeden ze stěžejních 
principů nové úpravy. je třeba mít ale 
na paměti, že návrat k integraci by si ve 
stávajícím systému vyžádal na jednot-
livých stavebních úřadech nových cca 
500 úředníků jen na úseku památkové 
péče. V současné době vykonává v plné 
míře působnost památkových úřadů něco 
málo přes 400 osob, jejichž posty by ne-
zanikly. profesor správního práva petr 
průcha se vymezil negativně i k dalšímu 
návrhu, jímž je přenesení územního plá-
nování čistě do samostatné působnosti 
obcí a krajů. projednání v poslanecké sně-
movně pČR však může přinést nejedno 
překvapení.

zrození 
velkoměsta
IvEta ČERná / PEtR Dvořák 
MuzeuM MěsTA BRnA

dlouholetá vzájemná spolupráce Muzea 
města Brna a národního muzea umě-
ní, architektury a designu v oslu byla 
v posledních letech podpořena Fondem 
pro bilaterální vztahy v rámci Fondů ehp 
a  norska 2014–2021. prohloubení od-
borných diskuzí rezonuje i v probíhající 
rekonstrukci Arnoldovy vily,  sousedící 
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s vilou Tugendhat, která byla podpoře-
na statutárním městem Brnem a taktéž 
grantem ehp. zatímco hlavním partne-
rem projektu Zrození velkoměsta a životní 
styl dlouhého století je norské nasjonal 
Museet, na národní úrovni partnerskou 
roli aktivně doplňují Český výbor icoM, 
z. s., a další instituce. jedním z několika 
výstupů byly i dvě konference. na mezi-
národní sympozium s podtitulem „od 
rezidenčních domů po house muzea“ 
(6. října 2021) navázalo setkání zamě-
řené na „ikony v ohrožení“ (26. srpna 
2022). obě události proběhly v prosto-
rách vily Tugendhat. součástí projektu 
byla rovněž studijní cesta a workshop 
zástupců Muzea města Brna do norského 
hlavního města v červnu 2022. prohlou-
bení partnerství mezi institucemi formou 
odborných diskuzí, výměny zkušeností, 
konferenčních aktivit byly označeny jako 
vzorové a modelové.

sympozium v roce 2021 zahájil teh-
dejší velvyslanec norského království 
v České republice Robert kvile. hlavním 
cílem setkání bylo představit kontext 
vzniku a význam Arnoldovy vily, jedno-
ho z nejvýznamnějších objektů v Čer-
ných polích. Vzhledem k  doznívající 
pandemii probíhala akce tzv. hybridní 
formou a celý program byl rozdělen do 
tří stěžejních bloků. Úvodní část byla 
věnována historickým a urbanistickým 
souvislostem vzniku vilové kolonie ve 

svahu nad brněnským lužáneckým par-
kem (dagmar Černoušková) a poslucha-
čům byl představen projekt památkové 
obnovy Arnoldovy vily (iveta Černá, 
pavel jirásek, zbyněk Šolc). prezento-
vány byly příklady památkových obnov 
rezidenčních staveb, v různém stupni 
rozpracovanosti, které jsou či budou 
veřejnosti přístupné jako house muzea. 
jedná se o tři hlavní objekty: vila Viktora 
Bauera v hrušovanech u Brna (jana 
kořínková), Rothmayerova vila v praze 
(Marie szadkowska, petr krajči) a byto-
vé interiéry Adolfa loose v plzni (karel 
zoch). na závěr sympozia norští odbor-
níci, aktuálně inspirovaní zkušenostmi 
ze stavby unikátní budovy národního 
muzea v oslu, v současné době největ-
ší ve skandinávii, představili moderní 
přístupy k muzejním expozicím (nadine 
o. costant, Brigitte sauge, lin stafne-
-pfisterer). 

Účast na slavnostním otevření ná-
rodního muzea v olsu byla jedním z vr-
cholů studijní cesty, kterou absolvovala 
delegace zástupců Muzea města Brna 
v termínu 10.–15. června 2022. dele-
gace zavítala během svého programu do 
vily stenersen (mimo jiné partnerského 
objektu vily Tugendhat v  rámci mezi-
národní sítě iconic houses), nechyběly 
ale rovněž exkurze do dalších muzejních 
institucí (např. Folkemuseum, Munch 
Museum, Viegeland Museum, opery 

nové výstavní 
prostory
DavID HRoCH
MěsTské MuzeuM sedlČAny

sedlčanské muzeum sídlí již téměř 20 let 
v budově staré radnice pocházející z kon-
ce 16. století. pro muzejní účely byly 
prostory zrekonstruovány. při stavebních 
úpravách ale nebyla věnována pozornost 
podzemí, kde se nachází malý, ale histo-
ricky cenný dobový prostor. na obnovu 
sklepa došlo až později. Revitalizace pro-
bíhala na etapy v letech 2019–2021 
a hrazena byla plně z investičního fondu 
zřizovatele muzea, města sedlčany.

sklep má svou historickou hodnotu 
sám o sobě, proto návrh realizace ing. 

oslo, deichmanovy knihovny, Muzea 
moderního umění Astrup Fearnley atd.). 
nejnovější poznatky z probíhající obnovy 
Arnoldovy vily a konzervátorsko-restau-
rátorské postupy v nových nálezových 
situacích pak byly představeny na spe-
ciálním workshopu.

závěrečným bodem projektu Zrození 
velkoměsta a životní styl dlouhého sto-
letí byla mezinárodní konference „ikony 
v ohrožení“ ve vile Tugendhat. jednotli-
vá vystoupení se věnovala široké škále 
různých případových studií, od projektů 
v přípravných fázích (příspěvek Gudrun 
eisvik nadine o. costant k vile stener-
sen nebo přednáška lenky Štěpánkové 
k pavilonu A na brněnském výstavišti) 
přes ty právě probíhající (prezentace 
ivety Černé k novým poznatkům v rámci 
obnovy Arnoldovy vily) až po úspěšné 
realizace (Marek Tichý představil Volma-
novu vilu v Čelákovicích). V rámci širších 
souvislostí zazněly rovněž referáty jiřího 
Miholy (odraz národnostní, náboženské, 
hospodářské a kulturní situace v architek-
tuře města Brna v 2. polovině 19. stole-
tí) a oleho høega Gaudernacka (nové 
národní muzeum v norsku – Budování 
národa retrospektivně).



24 Věstník AMG 1 /2023

zpRáVy

Fo
to

: A
rc

hi
v 

m
uz

ea

Otevřeli jsme 
Muzeum literatury 
aLICE ŠaJtaRová 
pAMáTník náRodního píseMnicTVí

dne 18. října 2022 bylo otevřeno Mu-
zeum literatury, které je zároveň novým 
sídlem památníku národního písemnic-
tví. originální a moderní expozice svým 
charakterem nemá v zahraničí obdoby. 
Muzeum se nachází v pražské Bubenči 
v petschkově vile, která byla postavena 
v letech 1929–1930. památník národ-
ního písemnictví (pnp) se stěhuje po 
téměř sedmdesátiletém působení ve 
strahovském klášteře, kam byl umístěn 
v roce 1953. klášter byl v rámci restitucí 
navrácen královské kanonii premonstrátů 

a pnp si část prostor od roku 1990 pouze 
pronajímal. Vznikla tak situace, kdy bylo 
význačné české literární muzeum bez 
vlastních expozic. 

po roce 2000 byly hledány různé 
formy sídla, které zahrnovaly možnost 
postavit novou budovu nebo zrekonstruo-
vat starší objekt. V roce 2006 získal pnp 
jednu z petschkových vil, poté i budovy 
bývalých kasáren v litoměřicích. insti-
tuce se s fondy řadí k nejvýznamnějším 
evropským sbírkám literatury s přesahy 
do výtvarného umění a knižní kultury, 
proto je pro ni zásadní mít také výstavní 
prostory. V roce 2013 započaly práce 
na projektu rekonstrukce nového sídla 
a o rok později i na realizaci centrálního 
depozitáře v litoměřicích. Ten byl do pro-
vozu uveden v roce 2019 a vzniklo zde 
místo pro uložení sbírkových předmětů, 
badatelny a digitalizační pracoviště pro 
všechna tři sbírková oddělení pnp, kte-
rými jsou literární archiv, umělecké sbírky 
a knihovna. s koncem roku 2022 ukončil 
pnp svoji činnost ve strahovském kláš-
teře a působit bude již pouze v Muzeu 
literatury.

A na co se mohou návštěvníci těšit? 
především na novou (ne)stálou expozi-
ci Rozečtený svět, která si dala za úkol 
prezentovat rukopisné, tištěné a výtvarné 
artefakty či archiválie patřící k široké řadě 
významných autorů. staré tisky, ruko-
pisné náčrty slavných děl či rozmanité 
předměty jsou doplněny o původní audio-
vizuální díla současných umělců. Tím zís-
kává expozice neobvyklý charakter, který 
zaujme svým moderním pojetím. Výstavní 

moduly nesledují žádnou konkrétní linii, 
ale poukazují na otevřenost, variabilitu 
a interakci, jež jsou pro literaturu zásad-
ní. stejně jako se literární díla ovlivňují 
navzájem a promítají jedno do druhého, 
tak i nová expozice neotřelým způsobem 
vyzývá návštěvníky, aby se „začetli“ do 
jednotlivých částí a jejich témat a pro-
zkoumali autory či konkrétní publikace 
a otevřeli se novému úhlu pohledu na 
ně. instalace tak divákovi předestírá ši-
roký svět literatury, inspiruje a vyzývá jej 
k hlubšímu poznání. 

Rozečtený svět se bude v průběhu 
času obměňovat. dojde ke změně expo-
nátů nebo témat, což má nejen evokovat 
proměnlivost literatury samotné, ale také 
vybízet zájemce k opakovaným návště-
vám muzea. zhlédnutí expozice by tak 
rozhodně nemělo patřit ke stereotypní-
mu zážitku. pro nejmladší návštěvníky je 
připravena samostatná prohlídková linie 
a interaktivní koutek. instituci nechybí 
ani digitální katalog s dalšími rozšiřují-
cími informacemi, který si lze stáhnout 
do mobilních telefonů.

součástí Muzea literatury jsou také 
studovny pro badatele a multifunkční pro-
gramový sál pro pořádání různých akcí 
a konferencí. samozřejmostí jsou i nové 
pracovny pro zaměstnance. je možné 
si rovněž projít rozsáhlou zahradu, v níž 
se nacházejí fontána i socha lva, která 
pnp doprovází od jeho počátků. součástí 
nabídky bude také literární kavárna. insti-
tuce rovněž připravuje lektorské pořady 
pro děti a měla by se stát novým místem 
na muzejní mapě.

arch. ivany slavkové počítal v maximální 
možné míře se zachováním původního 
prostoru se snahou ještě více podtrhnout 
jeho atmosféru. Toho je dosaženo hlavně 
prostřednictvím osvětlení a citlivým vý-
běrem dlažeb a schodišťových stupňů. 
neméně důležitý byl i výběr doplňků jako 
je zábradlí kolem „studánky“, madlo na 
schodišti, apod.

V delším časovém horizontu uvažu-
jeme o zřízení stálé expozice archeolo-
gie. předpokládáme, že exponáty budou 
vystaveny po obvodu místnosti tak, aby 
vynikl klenutý prostor se středovým žu-
lovým sloupem. V současnosti jsou zde 
prezentovány podsvícené fotografie stře-
dověké architektury řádu benediktinů od 
doc. Mgr. Martina steckera, vedoucího 
katedry fotografie na FAMu.
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z ČinnosTi AMG

zasedání 
Středočechů 
v roce 2022
DavID HRoCH
sTředoČeská kRAjská sekce AMG

středočeská krajská sekce AMG reali-
zovala v roce 2022 tři jednání. první se 
uskutečnilo formou per rollam ve dnech 
26. dubna až 10. května 2022 a jeho 
jediným bodem byla volba předsedy. 
do funkce byl znovu zvolen dosavadní 
Mgr. david hroch. 

druhé jednání se konalo v úterý 
24. května 2022 ve středočeském mu-
zeu v Roztokách u prahy. na úvod setká-
ní zmínil předseda sekce přípravu nové 
muzejní legislativy. AMG je připravena 
jednat se zástupci Mk ČR o několika 
tématech (mj. Koncepce rozvoje mu-
zejnictví, digitalizace a evidence sbírko-
vých předmětů či řešení problematiky tzv. 
„detektorářů“). V Archeologické komisi 
AMG panuje jednotný názor, že hledání 
s detektorem bez dohledu archeologa je 
porušení památkového zákona. na jed-
né straně je nutná spolupráce a vzdě-
lávání hledačů kovů, na druhé straně je 
nezbytná vymahatelnost porušení platné 
legislativy. V přípravě bylo několik jednání 
a konferencí na dané téma.

phdr. zita suchánková, ředitelka roz-
tockého muzea, připomněla, že projekt 
elVis (národní platforma pro elektronic-
kou správu a evidenci muzejních sbírek 
a agend) byl zrušen a každé muzeum si 
řeší věci po svém, což jistě není žádoucí 
stav. proto AMG navrhla Mk ČR vytvoření 
poradního orgánu, který by měl na staros-
ti identifikaci potřeb muzeí a galerií a za-
dání pro koncepční řešení v této oblasti.

na závěr byla pozornost věnována 
Národní soutěži muzeí Gloria musaea-
lis. přítomní byli seznámeni s výsledky 
20. ročníku a byla otevřena otázka perso-
nálního složení komise, zda by v ní neměl 
být přítomen odborník na etnografii.

Třetí setkání středočeské krajské sek-
ce AMG se konalo v úterý 11. října 2022 

v Muzeu ostrov lidových krojů ve zbrasla-
vicích. Mgr. david hroch informoval 
o dění v oboru. jako první zmínil přípravu 
zákona o muzeích jako institucích a jejich 
činnostech. stanoviskem AMG je, že není 
cílem nijak narušit platnost stávajícího 
zákona č. 122/2000 sb., o ochraně sbí-
rek muzejní povahy, naopak obě právní 
normy by měly vedle sebe fungovat pa-
ralelně. phdr. zita suchánková připo-
mněla program Digitalizace kulturních 
statků a NKP v rámci Národního plánu 
obnovy. kolegové byli seznámeni s mož-
ností žádat o finance k nákupu zařízení 
a služeb do max. výše 5 mil. kč. projek-
ty bylo možné předkládat do 31. října 
2022. debata se vedla opět i na téma 
spolupráce muzeí s detektoráři. přítomní 
byli informováni, že proběhla již dvě se-
tkání na téma ochrana archeologického 
kulturního dědictví mezi zástupci AMG, 
Mk ČR, npÚ, Archeologických ústavů 
AV ČR, v. v. i., v praze a v Brně, na nichž 
bylo stanoveno několik okruhů pro další 
spolupráci zúčastněných stran. na závěr 
jednání sekce byly připomenuty důležité 
akce, které se budou konat během násle-
dujícího období.

podzimní 
seminář botaniků 
v Olomouci
JIří JuřIČka / Svatava kuBEŠová
BoTAnická koMise AMG

Botanická komise AMG pořádá kaž-
doročně vedle červnového terénního 
semináře také podzimní určovací kurz. 
Ten je zaměřen na jeden či několik málo 
determinačně náročnějších rodů flóry 
naší přírody. Vyjma covidového období, 
kdy jsme se vzdělávali a setkávali on-
line, se seminář tradičně konal v Brně 
na Botanickém oddělení Moravského 
zemského muzea. V říjnu 2022 jsme 
se však potkali na půdě Vlastivědného 
muzea v olomouci, kde se organizace 
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akce ujala Magda Bábková hrochová, 
botanička místního přírodovědného 
ústavu. semináře se zúčastnilo 27 členů 
a příznivců komise.

Radim j. Vašut z katedry botaniky 
přírodovědecké fakulty univerzity palac-
kého nás seznámil s novými pohledy na 
taxonomii a určování vrb (rod Salix), se 
kterými se potýkají (nejen) středoevropští 
botanici od nížin až do hor. chybět ne-
mohla ani revize přineseného materiálu, 
nad nímž se samozřejmě vždy otevře de-
bata také o evidenci, sbírkovém softwaru, 
depozitářích, inventurách, dezinfekcích, 
nákupech, atd. prostě muzejní klasika. 
pozdní odpoledne jsme strávili prohlídkou 
výukové expozice Příroda: Od počátku 
bez konce, která byla otevřena 2. září 
2022 a kterou nám kolegyně prezento-
valy jako rozpracovanou již během večer-
ních přednášek při červnovém semináři 
na sušicku.

druhý den byl věnovaný návštěvě 
zámeckého parku a arboreta v Čechách 
pod kosířem. pod vedením arboristy jana 
Bábka jsme obdivovali přírodně krajinář-
ský park s řadou zajímavých dřevin, dílo 
rodu silva-Tarouca. na závěr pak něko-
lik odvážlivců okusilo pohyb v korunách 
stromů, neboli stromolezecký výstup na 
vrchol mohutné lípy.
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podzimní seminář 
etnografů
Soňa kRátká
eTnoGRAFická koMise AMG

podzimní seminář etnografické komise 
AMG se uskutečnil ve dnech 12.–13. říj-
na 2022 ve spolupráci s Regionálním mu-
zeem ve Vysokém Mýtě. jednání probíha-
lo v prostorách velkého zasedacího sálu 
budovy městského úřadu. po úvodních 
zdravicích z úst ředitele vysokomýtského 
muzea Mgr. jiřího junka, místostarosty 
Města Vysoké Mýto ing. Martina krejzy 
a předsedy ek AMG Mgr. Michala chme-
lenského se naplno rozběhl první blok se-
mináře. V něm zazněly postupně referáty 
o aktuálním dění v komisi (Mgr. Michal 
chmelenský) a proběhlo také představení 
jejích nových členů. příspěvek na téma 
„Výzkum masopustních obchůzek na hli-
necku“ přednesla phdr. ilona Vojancová. 
navázala na ní Mgr. Magdalena Maňá-
ková, ph.d., s tématem „Tradiční lidová 
kultura ve výuce základních škol“. Blok 
uzavřel Mgr. Vladimír svatoň s přednáš-
kou „košíkářství ve Velkých opatovicích“.

druhou jednací část zahájila Mgr. 
petra zelenková. přítomným prezentovala 
zaniklé pasířské řemeslo a umění Miro-
slava Štěpánka. krátkou zprávou o oce-
něných mistrech jihomoravského kraje 
a tanci zavádka na ni navázala Bc. iva 
kopaničová. proces obnovy výroby tradič-
ního pečiva pégen a pečivo samotné, které 

všem chutnalo, představila Mgr. Věra col-
ledani. Bc. soňa krátká zmínila zkušenosti 
s formou uchopení statku tradiční lidové 
kultury konkrétním folklorním souborem. 
Blok uzavřela phdr. ilona Vojancová po-
zváním na konferenci „nositelé nemate-
riálního kulturního dědictví a paměťové 
instituce“, která byla připravena na dny 
1.–3. listopadu 2022 v Multifunkčním 
kulturním centru v hlinsku.

odpolední program zcela zaplnila ex-
kurze. prvním místem zastavení byl areál 
lázní a kostela sv. Mikuláše na Vraclavi. 
následovala prohlídka židovské synago-
gy v luži a poté areálu zámku a parku 
v chroustovicích, kde sídlí učiliště a in-
ternát, a proto není zcela snadné místo 
navštívit. Ve večerních hodinách proběhlo 
zasedání výboru ek AMG.

druhý den semináře začal ještě před 
samotným oficiálním zahájením jednání 
schůzkou pracovní skupiny pro lidový 
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oděv. Třetí blok zahájil Mgr. ondřej Ma-
chálek příspěvkem „postřehy z pracovní 
návštěvy norských muzeí“. Mgr. hana 
klimešová pozvala na připravované sym-
pozium k osobě Terézy novákové. po-
dobně referovala o dění v Muzeu cheb 
phdr. iva Votroubková. na ní navázala 
Mgr. eva Figulová s tématem „Muzeum 
21. století? digitální! Aneb třetí život 
sbírkových předmětů“.

další část otevřela prezentace o fa-
kulantských krojích Mgr. Alexandry zvo-
nařové. Tématu textilu se věnovaly také 
dva následující příspěvky. silva smutná 
zmínila osobnost barvíře Františka kotíka 
a Mgr. Michaela zálešáková představila 
tradiční lidový oděv kyjovska s orientací 
na programy pro veřejnost zaměřené na 
péči o kroj. o instalaci věnované osobnos-
ti sochaře Augusta Rodina se rozpovídal 
Mgr. Tomáš Gronský. o přípravě výstavy 
„Fenomén cimbál“ pohovořila Mgr. Mar-
ta kondrová. systém digitalizace sbírky 
kraslic MzM prezentovala phdr. jana 
poláková. phdr. petra Mertová, ph.d., při-
blížila soutěžní přehlídku studentů oboru 
kovář a projekt Mladý těšanský kovář.

V závěrečné diskuzi byla reflektována 
některá současná témata, zejména etické 
problémy vznikající při spolupráci muzej-
ních specialistů se zájmovými sdruženími 
či spolky. na samotný závěr zhodnotil 
předseda ek AMG průběh semináře a po-
děkoval účastníkům a spolupořadatelům 
z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě 
za vynikající přípravu akce a příjemně 
strávený čas.
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Setkání 
Olomoucké 
krajské sekce 
aMg
MaRIE GRonyCHová
VlAsTiVědné MuzeuM V ŠuMpeRku

olomoucká krajská sekce AMG se se-
šla dne 8. prosince 2022 ve Vlastivěd-
ném  muzeu v Šumperku. jednání se 
zúčastnilo 5 řádných členů. hlavními avi-
zovanými tématy byly: nová definice mu-
zea icoM, Koncepce kultury, kreativity 

z ČinnosTi AMG

a památkové péče Olomouckého kraje 
pro období 2022–2029, digitalizace 
sbírek a její význam a také problematika 
dokončení druhého cyklu inventarizace 
sbírek. diskuze proběhla zejména k inter-
pretaci nových pojmů muzejní definice – 
inkluzivní a udržitelnost. přítomní hledali 
paralely v Koncepci, postupně byly de-
tailněji projednány jednotlivé body a na-
vzájem srovnávány v obou dokumentech. 
inkluzi lze chápat jednak z hlediska zdra-
votně postižených občanů, kdy je ovšem 
tato problematika řešena ve standardech 
veřejných služeb, dále z hlediska různých 
sociálně znevýhodněných skupin, popř. 
z pohledu věkových skupin (senioři, děti, 
mládež).

digitalizace sbírkového fondu byla 
dalším bodem jednání. shoda panovala na 
jejím významu jako prostředku dokumen-
tace předmětů a nástroje na jejich ochra-
nu a propagace sbírek. Bylo konstatováno, 
že v současné době byly zahájeny práce 
na Koncepci digitalizace Olomouckého 
kraje, na základě které by mělo dojít ke 
specifikaci požadavků, popř. by také měla 
být vyřešena potřebná úložiště.  

Vzhledem k rozsáhlé debatě nezbyl 
na některá témata čas, proto by bylo 
vhodné se k inventarizaci sbírek z hle-
diska ukončení druhého cyklu věnovat na 
příští schůzce, protože řešení nedohleda-
ných sbírkových předmětů bude v roce 
2023 otázkou velmi aktuální.

pozVánkA nA VýsTAVu

portréty ze sbírky 
muzea

regionální muzeum v českém 
krumlově

8. února – 7. května 2023

sbírkový fond výtvarného umění Regio-
nálního muzea v Českém krumlově ob-
sahuje kromě velkého množství obrazů 
se sakrální tematikou, se zobrazením šu-
mavské a jihočeské krajiny či ikonografií 
města Českého krumlova také soubor 
historicky a umělecky pozoruhodných 
portrétů (v  celkovém počtu bezmála 
200 kusů). jedná se především o olejo-
malby na plátně, na dřevěném podkladu 
nebo kartonu, ale také kresby a produkty 
rozličných grafických technik (dřevoryt, 
mědirytina, litografie, lept, apod.).

Ve vystaveném výběru lze zhléd-
nout portréty aristokratů, včetně maji-
telů krumlovského panství (schwarzen-
bergové), vrchnostenských úředníků, 
církevních hodnostářů, dvorních dam 
a mužů ve vojenských uniformách. jedno 

z obsahových těžišť instalace pak tvoří 
měšťanský portrét, jehož „zlatým věkem“ 
bylo na Českokrumlovsku 19. století. Mi-
mořádně významnou uměleckou osob-
ností, působící ve schwarzenberských 
službách s titulem „dvorní malíř“, byl 
charles louis philippot. V jeho atelié-
ru si považovali za čest pořídit vlastní 
portrét nejeden měšťan či měšťanka. 
V nedávné době se Regionálnímu muzeu 
v Českém krumlově podařilo zakoupit dva 
philippotovy obrazy, zachycující podobu 
zdejšího průmyslníka Franze Wozelky 
a jeho manželky, které jsou na výstavě 
poprvé představeny veřejnosti. obdobně 
tak i kompletní soubor portrétů sedmi 
starostů Českého krumlova, kteří stáli 
v čele města v letech 1850–1919. 

Během krátkodobých pobytů ludvíka 
kuby v Českém krumlově na počátku 
20. století zde tento významný malíř vy-
tvořil nejen řadu pláten s motivem města, 
ale i několik podobizen svých hostitelů 
dr. josefa Šmirouse či ing. karla Šmirou-
se. za vůdčího představitele krumlovské 
meziválečné výtvarné scény je považován 
Wilhelm Fischer, jehož portrétní tvor-
ba byla zaměřena i na zachycení postav 

s  prvky lidových krojů z venkovského 
a horského prostředí Šumavy. své místo 
ve výstavě nalezly i obrazy, související 
s osobností a životními peripetiemi spi-
sovatele Adalberta stiftera.

– ze zaslaných materiálů
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pozVánkA nA VýsTAVu

Masarykovi 
v americe

Muzeum T. g. Masaryka 
v lánech

6. března – 3. září 2023

Výstava se snaží zachytit roli, kterou se-
hrály spojené státy americké v osobním 
i  pracovním životě členů Masarykovy 
rodiny. seznamuje s cestami T. G. Ma-
saryka do  usA, během nichž navázal 
významné kontakty v akademických, cír-
kevních, podnikatelských a krajanských 
kruzích, jež dokázal dokonale zúročit při 
vzniku samostatného Československa 
v roce 1918. jeho dcera Alice se během 
studia v chicagu seznámila s početnou 
českou krajanskou komunitou, a právě 
zde si uvědomila, že jejím životním po-
sláním bude sociální práce. pobyt v usA 
mezi lety 1907–1913 také výrazně 
ovlivnil jana Masaryka. poté, co vstoupil, 
do služeb ministerstva zahraničí se sem 
v roce 1920 vrátil jako chargé d’affaires 

ve Washingtonu, a ze spojených států 
amerických pocházela i jeho manželka 
Francess crane letherbee. součástí vý-
stavy jsou unikátní, nově zrestaurované 
předměty vážící se k jednotlivým členům 
Masarykovy rodiny, které se podařilo získat 
do sbírkového fondu muzea v roce 2022.

Muzeum T. G. Masaryka Rakovník 
připravilo pro své návštěvníky i další 
zajímavé projekty. za pozornost stojí 
v pořadí 11. výstava realizovaná na zá-
kladě partnerství Muzea Alice G. Masa-
rykové a Českého červeného kříže v lá-
nech a Muzea saského červeného kříže 
v Beierfeldu na téma „historie transfúze 
a dárcovství krve“. instalace je věnovaná 
150. výročí narození objevitele čtvrté 
krevní skupiny janu janskému a vznikla 
ve spolupráci se zdravotnickým muzeem 
národní lékařské knihovny, s oblastním 
spolkem ČČk praha 1 a oblastním spol-
kem ČČk Rakovník. Výstava je k vidění 
od 11. února do 16. dubna 2023 v Mu-
zeu saského červeného kříže v Beier-
feldu.

V  petrovcově výstavní síni v  pří-
zemí Muzea T. G. M. Rakovník je od 

27.  ledna  do  16. dubna 2023 mož-
né zhlédnout výstavu „hájkova kroni-
ka česká“, která byla připravena u pří-
ležitosti 480. výročí od jejího prvního 
vydání. základem prezentace je soubor 
vzácných starých tisků z 16. a 17. sto-
letí, včetně všech vydání hájkovy kroniky, 
doplněný o putovní panely Ústavu pro 
českou literaturu AV ČR, v. v. i. Ačkoli 
Václav hájek z libočan dopsal své dílo 
roku 1539, k jeho vydání došlo až v roce 
1543 spolu s hájkovým překladem Bible 
zlaté. Bylo těžké najít nakladatele, há-
jek bojoval s cenzurou i s financováním 
objemného spisu. do  sporů vstoupil 
navíc dne 2. června 1541 požár hrad-
čan a Malé strany, který zničil v domě 
zvaném Vápenice tiskařský lis a část již 
vysázených stran kroniky. V českém pro-
středí a ve světě se dochovalo přes 100 
exemplářů prvního vydání kroniky české 
a množství pozdějších ručních opisů.

Více informací naleznete na webo-
vých stránkách muzea na http://www.
muzeumtgm.cz.

– ze zaslaných materiálů

Jak psát recenze výstav do Věstníku AMG!
Základní body osnovy při tvorbě recenze výstavního projektu pro Věstník AMG. obsahovat by měla následující informace:

Název a doba trvání, pořádající instituce, autor  (scénář, výtvarné řešení, atd.)
Téma a obsah výstavy – co sděluje/sleduje/o čem vypovídá/na jakou skupinu návštěvníků cílí
Charakter a výběr exponátů – co je vystaveno/kvalita a rozsah/přiměřenost/muzejní sbírka/výpůjčky
Prostor, kde je výstava instalována – velikost/charakteristika/zvláštnosti/vhodnost pro daný projekt
Jak je téma výstavy zpracováno – typ instalace/estetická a technická úroveň/členěn/srozumitelnost
Klady a zápory jednotlivých prvků – osvětlení/úroveň instalace exponátů/texty a písmo/pohodlí návštěvníků/ 
/úroveň zabezpečení sbírek/personál muzea a jeho vystupování/doprovodné programy/multimédia
Úroveň propagace výstavy, fyzická dostupnost výstavy (muzea), vstupné
Celkové hodnocení a shrnutí na závěr

zájemcům o hlubší vhled do problematiky psaní recenzí nabízíme účast v kursech Školy muzejní propedeutiky. 

kontakt pro ŠMP: 
Mgr. Vendula potůčková jurášová
Tel. AMG: +420 224 210 037 
Mobil AMG: +420 736 438 611 
e-mail: adres@cz-museums.cz
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noVé puBlikAce

příběh 
vizovického 
pečiva 
Jana koŠtuříková

V roce 2022 vydalo Město Vizovice ve 
spolupráci s Muzeem jihovýchodní Mo-
ravy ve zlíně publikaci s názvem Příběh 
vizovického pečiva. její autorka jana 
koštuříková, etnografka muzea, v  ní 
seznamuje s počátky a vývojem výroby 
známého figurálního nejedlého pečiva 
v průběhu minulých sta let a zároveň vy-
hodnocuje vlastní terénní výzkum tohoto 
fenoménu, jenž probíhá od roku 2017. 

navzdory své oblíbenosti zůstávalo 
vizovické pečivo dlouho bez souhrnného 
odborného zhodnocení. Výpravná pu-
blikace tuto mezeru zaplňuje více než 
důstojně. na 180 barevných stranách 
přináší podrobné informace o původu celé 
tradice a jejích proměnách v uplynulém 
století. připomíná jeho počátky na konci 
19. století u vizovického rodu lutonských 
slovy Anežky lutonské: „Tehdy bylo Va-
lašsko chudé. Ve Vizovicích se říkalo, 
konec chleba a začátek kamení. Žili zde 
chudí lidé, kteří svým dětem nemohli do-
přát hraček a dárků… Vymysleli tedy pe-
čivo z nekynutého těsta, z dobré kvalitní 
mouky, málo vymleté, plné lepku, bez soli 
a jiných přimísenin, jen zadělané vodou.“ 

kniha obsahuje medailony dvaceti 
minulých i současných nejznámějších 
tvůrců vizovického pečiva, které bylo 
v roce 2022 zařazeno na seznam ne-
materiálních statků tradiční lidové kultury 
zlínského kraje. každý medailon dopro-
vází fotografie prací, takže jsou zřetelně 
vidět odlišnosti v jednotlivých stylech 
i případné drobné proměny tvarů a zdo-
bení figurek v průběhu času. představe-
ny jsou také všechny používané základní 
formy ze zvířecí říše, miniatury i tradiční 
kompozice, včetně údajů o jejich historii 
či symbolice. Čtenáři nepochybně ocení 
i podrobné výrobní postupy, včetně recep-
tu na těsto a jeho zpracování. Ve spolu-
práci s elen Macháčkovou byly vytvořeny 

fotonávody s popisem výroby základních 
tvarů jako jsou holubička, děťátko, ježek, 
růžička, anděl, veverka a další. Bonusem 
publikace je i pracovní sešit pro děti. 

jana koštuříková detailně zhodnotila 
fond vizovického pečiva, jenž spravuje 
Muzeum jihovýchodní Moravy ve zlíně. 
sbírka, jejíž základ byl položen v letech 
1965–1969, dnes čítá přes 600 kusů, 
z nichž řada je v knize vyobrazena. pub- 
likaci lze objednat na http://www.mu-
zeum-zlin.cz.

SILvIE LEČíková
MuzeuM jihoVýchodní MoRAVy 

Ve zlíně

kultura v muzeu, mapující jednotlivé sbír-
kové soubory druhé největší etnografické 
sbírky v naší zemi. 

na více než 300 stranách se čtenář 
seznámí nejen s konkrétními předmě-
ty, ale i s dějinami Ústavu pro výchovu 
opuštěných dívek ze šlechtických a měš-
ťanských rodin, jež jsou snad poprvé 
veřejně prezentovány. jedná se o vel-
mi přínosnou stať do historie českého 
a moravského muzejnictví. dějiny této 
nadační instituce jsou členěny chronolo-
gicky s upozorněním na velké osobnosti 
moravského národopisu, jež stály v je-
jím čele. připomenuty jsou jejich zásluhy 
i vliv na odborné směřování etnografické 
vědy. jako příklad lze uvést Františka 
pospíšila, ludvíka kunze či Miroslavu 
ludvíkovou. důležitou osobností je také 
architekt Bohuslav Fuchs, autor projektu 
rekonstrukce paláce šlechtičen z roku 
1961, který byl zároveň tvůrcem archi-
tektonického řešení ikonické expozice 
Lid v pěti generacích. 

podstatu knihy tvoří katalogová hesla 
s rozšířenými texty, jež ale nezůstaly „jen“ 
u odborného popisu. sbírkové předměty 
jsou prezentovány v dobových kontex-
tech, včetně důležitého původu a biogra-
fie. Autorky předkládají veřejnosti vysoce 
erudovanou publikaci, která si bezpochy-
by zaslouží pozornost. objednat si ji lze 
na webových stránkách muzea na http://
www.mzm.cz.

Eva DIttERtová
náRodní MuzeuM

lidová kultura na 
Moravě v zrcadle 
času
HELEna BERánková /  
Hana Dvořáková (EDS.)

V dubnu 2022 otevřelo Moravské zemské 
muzeum v barokním paláci šlechtičen na 
rohu kobližné ulice a náměstí svobody 
novou expozici Lidová kultura na Mo-
ravě v zrcadle času. nedílnou součástí 
práce autorského kolektivu v čele s phdr. 
hanou dvořákovou byla i příprava stejno-
jmenného výpravného katalogu v česko-
-anglické verzi, který instalaci doprovází. 
jeho předchůdcem byla stejně precizní 
publikace z roku 2013 s názvem Lidová 
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Muzea  
a 20. století

1. ledna – 31. prosince 2023

celoroční informační kampaň 
s jednotícím tématem z historie 
20. století, tentokrát na téma 
„Muzea v porevoluční dekádě: 
Devadesátky“, probíhá celý rok 
2023. 

Více naleznete na internetových 
stránkách http://www.muzea- 
20stoleti.cz.

noVé puBlikAce

do muzejních 
knihoven

národní muzeum každoročně vydává s fi-
nanční podporou z projektů vědy a výzku-
mu řadu publikací. kromě monografií jsou 
to desítky odborných článků v impakto-
vaných časopisech, tematicky zaměře-
ných a kontrolovatelných podle předem 
schválených výzkumných oblastí, kde je 
dán zpravidla prostor pro vědecké bádání 
ve sbírkových fondech muzea. Ráda bych 
doporučila dvě knihy z náprstkova muzea, 
které jsou příkladem výzkumu materiální 
kultury. jde o publikace, které se věnují 
šperkům v mimoevropském prostoru. 

nejprve vyšla monografie Stříbrná 
a modrá, šperky z Číny sinoložky heleny 
heroldové (s anglickou mutací), která při-
náší rozsáhlé informace o čínském šperku 
z přelomu 19. a 20. století. Autorka se 
věnuje odbornému popisu předmětů, které 
jsou součástí asijské podsbírky. ukazuje, 
že pojetí šperku v Číně je odlišné od evrop-
ského chápání. představuje nejen ozdoby 
ze stříbra, ale i z dalších materiálů, které 
byly v Číně ceněné, jako je nefrit, slonovina 
či sklo. zabývá se také šperky jako oděv-
ními doplňky nebo statusovými symboly, 
což prezentují luxusní lahvičky na tabák. 
statusová a symbolická role je v čínském 
šperkařství velmi důležitá, a proto čtenáře 

helena heroldová dále seznamuje s tra-
dicí a dvorskými předpisy, které písemnou 
formou určovaly, kdo a jaké ozdoby mohl 
nosit, neboť vyjadřovaly společenské po-
stavení ve státní hierarchii. Věnuje se také 
dětskému šperku a jeho významu jako 
ochranného amuletu. Velká pozornost je 
směřovaná na materiály a zobrazované 
motivy. Vysvětleno je již od starověku vý-
sostné postavení nefritu a jadeitu v čínské 
kultuře, dále symbolická hodnota říčních 
perel, nebo užití ledňáččího peří a modré-
ho smaltu jako jeho napodobeniny. nemé-
ně důležitá je kapitola cesty šperků do 
muzejní sbírky. Autorka se proto zabývá 
provenienčním výzkumem a ukazuje, jak 
se konkrétní kusy dostaly do fondů naší 
instituce. představuje osobnosti a pří-
běhy s nimi spojené. V této souvislosti 
připomíná např. kolekci spisovatelky síny 
drahorádové-lvové (1897–1976), která 
se jako první pokoušela čínské šperkařství 
popsat, nebo inspiraci čínskými šperky 
dnes sběratelsky velmi ceněných šperkařů 
bratří neigerů, jejichž tvorba se též nachá-
zí ve sbírce náprstkova muzea. 

druhou knihou, která v závěru roku 
2022 spatřila světlo světa a upoutala 
nejen odborníky, ale i širokou čtenářskou 
veřejnost, je kolektivní monografie Umění 
šperku v zemích Orientu. na publikaci 
pracoval kolektiv autorů (dagmar pospí-
šilová, Tereza hejzlarová, jindřich Mleziva 
a Adriana stříbrná) a kromě předmětů ze 
sbírek náprstkova muzea jsou v ní před-
staveny šperky ze soukromých sbírek či 
z fondu západočeského muzea v plzni. 
kniha popisuje geograficky rozsáhlé úze-
mí od indického subkontinentu, nepálu, 
Tibetu, střední Asie a Mongolska, přes 
Blízký východ, Arabský poloostrov, po se-
verní Afriku a Balkán. Autoři sledují původ 
předmětů, z nichž mnohé pamatují josefu 
náprstkovou, ale i štědré dárce a prodej-
ce, jako byli julius zeyer, josef Wünsch, 
otokar Feistmantel či emanuel Foit. 
V každém geografickém celku najdeme 
kapitoly, které se věnují ozdobám různých 
etnik, rituálním ozdobám, ale i konkrétním 
typologickým skupinám, jako jsou náuš-
nice, nosní šperky, náhrdelníky, náramky, 
prsteny na ruce i nohy nebo dekorace 

hlavy. zmíněny jsou i materiály, techniky 
a dekory typické pro určité oblasti. 

obě publikace jsou vybaveny množ-
stvím kvalitních barevných fotografií. před-
stavují šperk jako celosvětový fenomén, 
který je spjat s kulturním povědomím 
lidstva, a to na základě asijských sbírek 
náprstkova muzea. Tato instituce tak jako 
některá další muzea pečují o mimoevrop-
ské předměty, jež v mnoha případech stále 
čekají na zmapování a někde i na odborné 
zpracování. i když se jedná o fondy mimo-
evropského původu, patří do širšího kultur-
ního dědictví ČR. obě knihy lze objednat 
přes e-shop nM na http://www.nm.cz.

Eva DIttERtová
náRodní MuzeuM
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názvosloví etnografických sbírek

Vytvoření prvního dílu nové edice k té-
matice Myslivost – lovectví se ujali Mgr. 
Martin slaba (textová část) a ing. Miro-
slav Čeněk (ilustrace) z národního země-
dělského muzea – Muzea lesnictví, mys-
livosti a rybářství ohrada. druhý svazek 
věnovaný sbírkovým předmětům v oblasti 
Školství je dílem Mgr. jarmily klímové 
(textová část) z  Muzea komenského 
v přerově a Matěje Tomeška (ilustrace). 
Třetí díl se zabývá tématem zvěrokleštič-
ství a jeho autorem je Mgr. Tomáš hamrlík 
z Muzea Bojkovska. Čtvrtý svazek věno-
vaný tématu Vinohradnictví a vinařství 
zpracovali ing. Vilém křeček z národního 
zemědělského muzea – Muzea vinařství, 
zahradnictví a krajiny ve Valticích a Mgr. 
josef Šuba z Regionálního muzea v Mi-
kulově.

s iniciativou vytváření slovníkově 
koncipovaného pojmosloví etnografických 
sbírek přišlo již v letech 1978–1980 Va-
lašské muzeum v přírodě v Rožnově pod 
Radhoštěm (dnes národní muzeum v pří-
rodě), jelikož se kurátoři etnografických 
sbírek potýkali s těžkostmi, plynoucími 
z nejednotnosti oborové terminologie, 
užívané při odborném zpracování sbír-
kových předmětů či fondů.

Myslivost – lovectví

NÁZVOSLOVÍ  
ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK I

Martin Slaba

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace, 2019

myslivost_katalog_TISK_60.indd   1 23.9.2020   21:39:01

noVé puBlikAce

lumbář

Vinohradnictví a vinařství

NÁZVOSLOVÍ  
ETNOGRAFICKÝCH SBÍREK IV

Vilém Křeček, Josef Šuba

Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s. / Regionální muzeum v Mikulově, p. o., 2022

V roce 1990 přistoupila k tomuto projektu 
Asociace muzeí a galerií České republiky, 
z. s., jež ho zaštítila personálně i finanč-
ně. etnografická komise AMG garantuje 
vlastní realizaci. na vytváření se podílejí 
členská pracoviště AMG.

Výběr hesel se podřizuje potřebám 
etnografů a kurátorů. hlavním kritériem je 
četnost sbírkových předmětů v muzeích. 
Všechny svazky jsou k dispozici na webou 
AMG (ve formátu pdF) a byly vytiště-
ny také jako publikace. Tyto metodické 
materiály jsou určeny k volnému šíření 
v souladu s autorským zákonem.

publikace byly rozeslány zdarma 
všem členům AMG – řádným (institu-
cím), individuálním i čestným. počet za-
slaných kusů se řídí výší členského pří-
spěvku AMG. nad tento rámec si mohou 
členové AMG i ostatní zájemci výtisky 
zakoupit na sekretariátu AMG. 

kontakt pro prodej a distribuci 
publikací aMG: 
Mgr. Vendula potůčková jurášová 
Tel. AMG: +420 224 210 037 
Mobil AMG: +420 736 438 611
e-mail: kalendarium@cz-museums.cz

vinohradnictví a vinařství

vILéM křEČEk / JoSEf ŠuBa

na konci roku 2022 vyšel čtvrtý svazek, 
který společně připravily Asociace muzeí 
a galerií ČR, z. s., a Regionální muzeum 
v Mikulově, p. o., s finančním přispěním 
Ministerstva kultury. cena publikace je 
70 kč.
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už jen 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 s vytipováním 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. AMG: +420 224 210 037 / Mobil AMG: +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. AMG: +420 224 210 037 / Mobil AMG: +420 736 438 611

Festival muzejních nocí 2023

19. května – 16. června 2023
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PŘEHLEDNÁ 
 
MUZEJNÍ  
EVIDENCE 
 
POTŘEBUJETE ZJEDNODUŠIT EVIDENCI? 
   ANO? 

POTŘEBUJETE ZPŘEHLEDNIT EVIDENCI? 
   ANO? 
 
 
MÁME PRO VÁS ŘEŠENÍ 
 

       WWW.NESTOS-SOFTWARE.CZ 

PRO VŠECHNY 
SBÍRKOVÉ 
ORGANIZACE 

EVIDENCE 
 - evidence předmětů 
 - pohyby předmětů 
 - množství výstupů 
 - čárové kódy 

MOBILNÍ 
APLIKACE 
 - fotodokumentace 
 - inventurní seznamy 

DOPLŇKOVÉ 
FUNKCE 
 - tvorba  konzervačních a 
restaurátorských zpráv 
 - inventury 
 - napojení na další  
systémy  
 - editor tiskových výstupů 
 - evidence expozic 
 - výpůjčky 
 - doplňkové moduly 
 - přizpůsobení dle Vašich 
požadavků 
 - poradenství 

 

inzeRce
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Benešov
Muzeum podblanicka
Secesní dům Benešov
včely slaví 120 let: Historie včelaření  
na Benešovsku 1. 3. – 8. 5. 2023
Muzeum umění a designu Benešov
Česká cena za architekturu 2022 1. 10. 2022 – 28. 2. 2023
Archeologie designu 16. 11. 2022 – 26. 2. 2023
mezistavy: Z depozitáře do restaurátorské dílny  
a zase zpátky 20. 1. – 31. 3. 2023

Beroun
Muzeum českého krasu
divadlo jako touha: ochotnické spolky  
na Berounsku 7. 2. – 5. 3. 2023
Domov seniorů tGM, Pod Studánkou 1884

díkuvzdání aneb o kravách  
a lidech 11. 11. 2022 – 28. 2. 2023 
Acháty a křemeny 11. 11. 2022 – 28. 2. 2023

Bílovec
kulturní centrum Bílovec
Bicykl od zrození až do 2. pol. 20. století 24. 1. – 28. 2. 2023
Zmizelí sousedé 7. 3. – 23. 4. 2023

Blansko
Muzeum Blanenska
Století blanenské sokolovny 2. 3. – 11. 6. 2023

Blatná
Městské muzeum Blatná
Jitka Petrášová: Houbařská sezóna 11. 2. – 12. 3. 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
Arnošt Bechr: obrazy a kresby 21. 2. – 26. 3. 2023

Brno
Moravská galerie v Brně
valoch & valoch: Archeologie  
a konceptuální umění 30. 9. 2022 – 27. 8. 2023
Jurkovičova vila
Josef Bolf: minoritní zpráva 8. 5. 2022 – 26. 3. 2023
uměleckoprůmyslové muzeum
Jiří Pelcl design 26. 11.2021 – 26. 2. 2023
vrtiška & Žák 24. 2. 2023 – 29. 2. 2024
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
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
Piruety sira Paula dukese: Neuvěřitelný příběh  
pozoruhodného muže 8. 12. 2022 – 29. 10. 2023
Berlín: vliv kulturních rozdílů obyvatel 
na typické znaky soudobého  
městského prostoru 17. 1. – 30. 4. 2023
Muzeum města Brna
Poklady špilberské zbrojnice 17. 3. 2022 – 31. 12. 2023
Poklady z depozitářů 22. 9. 2022 – 31. 3. 2023
Tváře ze zapomnění 27. 10. 2022 – 31. 3. 2023
mUNI U3v 2. 3. – 13. 4. 2023
Muzeum romské kultury
Zdeněk daniel: vesmíry / Universes /  
/ Kosmosa 3. 3. – 31. 12. 2023
národopisné muzeum, kinského zahrada 98, Praha 5

otevřená cesta / The Road is open /  
/ Phundrado drom 4. 6. 2022 – 31. 5. 2024
Technické muzeum v Brně
všechno jde, i když trochu jinak 7. 5. 2022 – 28. 3. 2023
Za volantem bez bázně a chikany:  
Fenomén autoklubů v českých  
zemích (1904–1951) 28. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Spektra designu 8. 11. 2022 – 28. 2. 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
Zámek Bruntál
Stopa! vyřeš zločin 7. 10. 2022 – 19. 3. 2023
Záhady hlavolamů 9. 2. – 28. 5. 2023
Karel Schara 13. 3. – 30. 8. 2023

čáslav
Městské muzeum a knihovna čáslav
K potěšení i ku pomoci: Hůl jako módní doplněk,  
praktický suvenýr i zdravotní pomůcka 1. 4. – 31. 10. 2023
Galerie
Technika linorytu 8. 11. 2022 – 15. 4. 2023
výtvarníci Čáslavska ve sbírkách muzea:  
Josef a Jiří Pecovi 7. 2. – 30. 6. 2023
výstava ZUŠ J. L. dusíka: Ilustrace do knihy  
dětských písniček 24. 4. – 6. 5. 2023
výstavní síň
Jitka Jelínková: Rekapitulace 17. 1. – 19. 2. 2023
Fotoklub Čáslav 28. 2. – 19. 3. 2023
Jan dinga: obrazy 28. 3. – 23. 4. 2023
národní zemědělské muzeum čáslav
Muzeum zemědělské techniky
Starokladrubský kůň: Historie dvorního hřebčína  
Kladruby nad Labem 1. 4. – 31. 10. 2023

česká lípa
vlastivědné muzeum a galerie v české lípě
druhohory Českolipska a Podještědska 1. 3. – 15. 4. 2023
Štěpán Kňákal: 4 × 5 = dvacet 1. 3. – 1. 5. 2023
Krvavý román Josefa váchala 1. 3. – 1. 5. 2023
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české Budějovice
Jihočeské muzeum v českých Budějovicích
František doubek: Česká státnost 9. 12. 2022 – 16. 4. 2023
Škoda: Automobily na plakátech  
a v prospektech (1945–2022) 3. 2. – 4. 6. 2023
výstava orchidejí, exotických rostlin  
a zvířat 10. 3. – 19. 3. 2023
Strejčku a tetičko, dejte taky vajíčko  17. 3. – 10. 4. 2023
Umění černé Afriky 28. 4. 2023 – 1. 1. 2024

český krumlov
regionální muzeum v českém krumlově
Portréty ze sbírek muzea 8. 2. – 7. 5. 2023

děčín
Oblastní muzeum v děčíně
Kudy, kudy cestička 9. 2. – říjen 2023
Harry Potter aneb mudlové,  
přijeďte express! 27. 4. 2022 – 31. 3. 2023

dobrovice
dobrovická muzea
Haló, haló! únor – červen 2023

doksy
památník karla Hynka Máchy
Rybník mnoha jmen 1. 4. – 29. 10. 2023

domažlice
Muzeum chodska v domažlicích
337: Příběhy mužů 2. pěší divize aneb Cesta  
z Normandie do domažlic 11. 2. – 27. 5. 2023
Galerie Bratří Špillarů
Ilustrace Terezy marianové 19. 1. – 31. 3. 2023
monika Sichrovská: obrazy 14. 4. – 9. 6. 2023

dvůr králové nad labem
Městské muzeum ve dvoře králové nad labem
Hesham malik: Kuumba 17. 2. – 23. 4. 2023
TIBA: Textilní podnik 14. 2. – 19. 3. 2023

Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
frýdecký zámek
vážky ve světě knih 20. 1. – 2. 4. 2023
K. Lepík: výběr z tvorby (1980–2022) 9. 2. – 12. 3. 2023
Renesanční člověk Ferdiš duša 23. 3. – 18. 6. 2023
Rašeliniště a rašelinné louky  
v Beskydech 13. 4. – 11. 6. 2023

Fulnek
Svět komenského Fulnek
Brýle mámení 16. 3. – 14. 5. 2023

Havlíčkův Brod
Muzeum vysočiny Havlíčkův Brod
Panuškova strašidla duben 2023
100 let výzkumného ústavu bramborářského  
Havlíčkův Brod 25. 1. – 26. 3. 2023
Na korábu umění: výtvarné práce studentů Gymnázia  
Havlíčkův Brod 2. 2. – 26. 3. 2023
okupace 1938 ve fotografiích: Březnové události  
na Havlíčkobrodsku 3. 2. – 26. 3. 2023
Člověk míní, hospoda mění 6. 4. – 25. 6. 2023

Hlinsko v čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko
Hračka: Cesta do dětství 26. 11. 2022 – 26. 2. 2023

Hluboká nad vltavou
alšova jihočeská galerie
Jakub matuška a. k. a. masker: Až křídla vlaštovek vyhladí 
žulový kvádr z povrchu zemského 5. 2. – 14. 5. 2023
Karíma Al-mukhtarová: Sometimes  
You Need To Lie Yourself 5. 2. – 14. 5. 2023
monika Žáková: více světla 5. 2. – 14. 5. 2023
národní zemědělské muzeum Ohrada
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
100 let tradic československé myslivosti 1. 4. – 30. 7. 2023
voda? voda! 1. 4. – 22. 6. 2023

Hlučín
Muzeum Hlučínska
Ateliér Zagora 21. 2. – 11. 6. 2023

Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Petr a Petr otřísalovi 25. 11. 2022 – 26. 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
Anežka Hošková / Anna Hulačová: Cesta  
je trnitá 15. 12. 2022 – 15. 4. 2023
Galerie plastik a mezinárodní galerie moderního so-
chařství pod širým nebem
Jiří Thýn: morfologie paměti 15. 4. – 30. 7. 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

cheb
Muzeum cheb
Expoziční budova
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
všechno nejlepší! 2. 7. 2022 – 31. 5. 2023
regionální muzeum v chrudimi
Tajemství vějířů 2. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Sběratelské retroetikety 2. 2. – 30. 4. 2023

Jesenice
vlastivědné muzeum Jesenice
Werner Kauer: vzpomínka na Jesenici v obrazech  
a fotografiích 2. 3. – 16. 4. 2023
Příroda zdálky a zblízka 19. 4. – 11. 6. 2023
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Jičín
regionální muzeum a galerie v Jičíně
Anna Polanská / Barbora Křivská:  
Sensitivo 11. 2. – 19. 3. 2023
vzpomínka na Karla Samšiňáka 24. 2. – 9. 4. 2023
mistři svého řemesla 31. 3. – 21. 5. 2023
A co se tady vlastně našlo? Přehled archeologických  
výzkumů jičínského muzea 14. 4. – 21. 5. 2023

Jihlava
dům gustava Mahlera
Jihlavský ježek ukrytý v papíru: Filigrány jihlavské papírny  
ve Starých Horách 15. 12. 2022 – 28. 2. 2023
Zdeněk Šplíchal: Klid v neklidu 5. 4. – 11. 6. 2023
Muzeum vysočiny Jihlava
Pocta Picassovi 17. 1. – 26. 2. 2023

Jilemnice
krkonošské muzeum Jilemnice
Krakonoš: vládce našich hor 4. 2. 2022 – 11. 6. 2023
Ten umí to a ten zas tohle 26. 11. 2022 – 30. 4. 2023

kačina u kutné Hory
národní zemědělské muzeum kačina
Muzeum českého venkova
Zázračné divadlo barokního světa 16. 8. 2021 – 5. 5. 2025
ekologické zemědělství:  
Zodpovědná volba 1. 4. 2022 – 31. 5. 2023
Broumovsko 1. 9. 2022 – 31 10. 2023

kadaň
Městské muzeum v kadani
Františkánský klášter pohledem  
vojtěcha Krause 17. 2. – 23. 4. 2023
Klášter a jeho pán 15. 4. – 30. 10. 2023

kamenický šenov
Sklářské muzeum kamenický šenov
malé muzeum, velké výročí: 100. výročí  
založení muzea 1. 4. – 29. 11. 2023

klatovy
galerie klatovy/klenová
Galerie u Bílého jednorožce v klatovech
Pavel Příkaský: Purpurové membrány 21. 1. – 26. 3. 2023
vlastivědné muzeum dr. Hostaše v klatovech
Klatovy v obrazech 7. 10. 2022 – 28. 5. 2023
Peregrinus Silva Bohemica: 3d modely  
barokních památek 7. 10. 2022 – 28. 5. 2023
Poklady z půdy 17. 1. – 28. 5. 2023

kolín
dvořákovo muzeum pravěku
ozdoby dávné doby 10. 6. 2022 – 25. 6. 2023

králíky
Městské muzeum králíky
Přemysl Černý: Heimat 12. 1. – 28. 2. 2023

kralovice
Muzeum a galerie severního plzeňska v Mariánské 
Týnici
100 let Lidového domu v Kralovicích 17. 1. – 26. 3. 2023

kralupy nad vltavou
Městské muzeum v kralupech nad vltavou
otakar Čemus: Retrospektiva 19. 1. – 18. 3. 2023
Kovozávody Semily: Hravě i zdravě 23. 3. – 3. 6. 2023

kravaře u české lípy
vísecká rychta
Chalupy herců, muzikantů  
na Českolipsku 1. 4. – 29. 10. 2023

kroměříž
Muzeum kroměřížska
otilie Šuterová demelová:  
Návraty 25. 11. 2022 – 19. 2. 2023
Terče kroměřížských ostrostřelců 16. 12. 2022 – 5. 3. 2023
vladimír Škranc: malíř kroměřížských  
zákoutí 3. 3. – 7. 5. 2023
Alexej vojtášek / Juraj Čutek: malba  
a socha 17. 3. – 23. 4. 2023

kutná Hora
galerie Středočeského kraje
Robert v. Novák: Sběratel 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Libor Lípa: obyčejné věci 23. 10. 2022 – 12. 3. 2023
Kateřina Adamová / Pavel Šimíček:  
mimo řádné 23. 10. 2022 – 26. 2. 2023
Šárka Trčková: Tajnosti 5. 11. 2022 – 12. 3. 2023
Jitka a Květa válovy: Cesta předurčena  
osudem 5. 11. 2022 – 19. 3. 2023
olaf Hanel: expanze ticha 12. 3. – 11. 6. 2023

kyjov
vlastivědné muzeum kyjov
Chřiby vyprávějí 16. 4. – 23. 7. 2023

lanškroun
Městské muzeum lanškroun
Apolenka z modrotisku 28. 1. – 30. 4. 2023
Jindřich Štyrský slovem  
a obrazem 28. 1. 2023 – 7. 1. 2024
Tradice v obrazech 4. 2. – 19. 3. 2023

lány
Muzeum T. g. Masaryka v lánech
masarykovi v USA 5. 3. – 3. 9. 2023

letohrad
kulturní centrum letohrad
Městské muzeum
domky z perleti 16. 1. – 11. 3. 2023
Jaro v muzeu 22. 3. – 8. 4. 2023
Kateřina Šípková: Grafické techniky 21. 4. – 10. 6. 2023
Zámek Letohrad

Panenky a jejich příběh 6. 4. – 21. 5. 2023
výstava dortů 29. 4. 2023

lešná
zámek lešná u valašského Meziříčí
Bankovky z celého světa 1. 4. – 17. 12. 2023
Karpatské roubenky 1. 4. – 30. 10. 2023

liberec
Oblastní galerie liberec
Jaroslav Král: Život s kresbou 11. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Zdenka marie Nováková: Souznění 9. 12. 2022 – 2. 4. 2023
Petra Švecová: v zahradě a o kus dál 10. 2. – 30. 4. 2023
Cameron Tauschke: valleys of the Heart 10. 2. – 30. 4. 2023
Severočeské muzeum v liberci
Bára vočková: vlci nekoušou,  
hadi létají 20. 10. 2022 – 8. 3. 2023
v. K. Novák: Rekonstrukce 23. 2. – 4. 6. 2023
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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  
magdaleny Křenkové 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023
Francouzští autoři a Petrkov 1. 8. 2022 – 28. 2. 2023

litomyšl
regionální muzeum v litomyšli
Lidé odvedle: Neobvyklý výlet do světa lidí  
s hendikepem 10. 1. – 19. 3. 2023
do Brna široká cesta: Kramářské písně  
se světskou tematikou 19. 1. – 8. 5. 2023

litovel
Muzeum litovel
Paličkovaná krajka 21. 1. – 26. 3. 2023
drátenictví minulé a současné 1. 4. – 25. 8. 2023

lomnice nad popelkou
Městské muzeum a galerie lomnice nad popelkou
dokumentaristé A. Chmelík a F. Patočka 5. 2. – 26. 4. 2023
Chaloupky pod horama J. Licehamera 5. 2. – 26. 4. 2023

loštice
památník adolfa kašpara
Richard Fischer 9. 2. – 26. 3. 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
Ztracený svět na snímcích Karla Goszlera: Lounsko  
a turistika před 100 lety 24. 6. 2022 – 30. 9. 2023
150 let od povodně na Blšance 11. 1. – 26. 2. 2023
drahé kameny Krušných hor 18. 1. – 19. 3. 2023

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

Mělník
regionální muzeum Mělník
maličkosti: obrazy  
Karly a Anežky Kůlových 10. 1. – 19. 3. 2023
Kreativní střední Čechy 10. 1. – 26. 2. 2023
Zuzana muzikant Jeřábková / Květuše Burešová:  
Co máme rády 24. 2. – 26. 3. 2023
Za školou: environmentální výchova  
a vzdělávání  28. 2. – 2. 4. 2023

Mikulov na Moravě
regionální muzeum v Mikulově
Autor restaurátor 28. 4. – 26. 11. 2023

Mladá Boleslav
kultura města Mladá Boleslav
Městský palác templ
Hopla 8. 1. – 4. 3. 2023
Sdružení textilních výtvarníků 10. 2. – 1. 4. 2023

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichovo Hradiště
Řemesla II. 25. 4. – 27. 8. 2023

Mohelnice
vlastivědné muzeum Mohelnice
Za zimních večerů v chalupách 26. 11. 2022 – 5. 3. 2023
dámy a pánové, do gala! 10. 3. – 28. 5. 2023

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel Moravské Budějovice
Geolog vypravuje 1. 4. – 31. 10. 2023

napajedla
Muzeum napajedla
F. Petrák: Archy, ráje, zvířátka a další 26. 1. – 26. 3. 2023
malý princ elišky Podzimkové 11. 4. – 11. 6. 2023

nové Strašecí
Muzeum nové Strašecí
Ivona Knechtlová: Portréty 19. 1. – 26. 2. 2023
mlýny na Novostrašecku 2. 3. – 9. 4. 2023
Kellner / Krausová: obrazy / Keramika 13. 4. – 14. 5. 2023

nový Jičín
Muzeum novojičínska
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

Parašutisté proti nacismu: Pozapomenuté příběhy  
ze Slezska a severní moravy 22. 9. 2022 – 30. 4. 2023
Historická výstavní budova
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

Ostrava
národní zemědělské muzeum Ostrava
Muzeum potravin a zemědělských strojů
Zemědělství 4.0  5. 4. 2022 – 28. 2. 2023
Agrolesnictví: Příležitost pro krajinu  
a zemědělství 11. 11. 2022 – 28. 2. 2023
Světy české animace 3. 11. 2022 – 10. 4. 2023
Studenti fotografují zemědělství 31. 1. – 30. 4. 2023

pardubice
gočárova galerie
Dům u Jonáše
Bořivoj Borovský: mraky, kámen  
a padající světlo 7. 12. 2022 – 12. 3. 2023
Gabriela dubská: mezi řádky 7. 12. 2022 – 12. 3. 2023
východočeské muzeum v pardubicích
Nová stálá expozice: Pernštejnská rezidence /  
/ Nejstarší renesance v Čechách od 27. 9. 2022
Luděk vojtěchovský: ohlédnutí 6. 5. 2022 – 23. 4. 2023
Kdy jste je viděli naposledy? 16. 11. 2022 – 3. 9. 2023
dynamo: 100 let pardubického hokeje 18. 1. – 1. 10. 2023

pavlov
archeopark pavlov
Tvář minulosti 1. 4. – 28. 5. 2023
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pelhřimov
Muzeum vysočiny pelhřimov
Sama šila: móda 20. století 6. 12. 2022 – 19. 2. 2023
ZUŠka v muzeu vol. 3 1. 3. – 7. 5. 2023

písek
prácheňské muzeum v písku
milování v přírodě 1. 3. – 4. 6. 2023
Zamilovaný Písek 1. 3. – 4. 6. 2023
Květomluva: Květiny ve výtvarném umění nejenom  
ze sbírek muzea 1. 3. – 28. 5. 2023

plzeň
západočeská galerie v plzni
Umění dlouhého století a paměť  
lidské chůze 3. 2. – 21. 5. 2023
výstavní síň Masné krámy
epocha salonů: České salonní umění a mezinárodní  
výtvarná scéna (1870–1914) 28. 9. 2022 – 5. 3. 2023
Zlaté časy: Umění doby fin de siècle  
ze sbírek galerie 5. 4. – 3. 9. 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

polička
Městské muzeum a galerie polička
Centrum Bohuslava Martinů
Ivo Křen: Slova jako poezie 22. 1. – 9. 4. 2023
Ptáci: Poslové jara 5. 2. – 23. 4. 2023

polná
Městské muzeum polná
To se mi snad zdá: obrazy Jakuba Sajlera 1. 4. – 23. 4. 2023
Nehrajte si s ohněm aneb 160 důvodů  
k opatrnosti:  29. 4. – 18. 6. 2023

praha
chvalský zámek
Liškovágner 21. 1. – 26. 2. 2023
Imaginárium divadla bratří Formanů  
a jejich přátel   21. 1. – 11. 6. 2023
Museum kampa – nadace Jana a Medy Mládkových
Nová stálá expozice: MK2 / Museum Kampa  
v Moravském Krumlově od 27. 11. 2022
Josef Pleskot: města 5. 11. 2022 – 19. 2. 2023
Kateřina Černá: Sny zaznamenané 17. 1. 2023 – 12. 3. 2023
Museum Montanelli
mythos 17. 11. 2022 – květen 2023
Muzeum hlavního města prahy
Dům u Zlatého prstenu
den na tržišti: Život obyvatel  
středověké Wrocławi 9. 11. 2022 – 3. 9. 2023
Studijní dokumentační centrum norbertov
Architekt Adolf Loos: modely  
a fotografie 5. 11. 2021 – 30. 11. 2023
zámecký areál ctěnice
Historické betlémy 26. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Pernikářství v Čechách 19. 3. – 28. 5. 2023
národní galerie v praze
klášter sv. anežky České
v hloubce a po povrchu 7. 12. 2022 – 23. 4. 2023

Salmovský palác
Zenga: Japonské zenové obrazy  
ze sbírky Kaeru–an 13. 12. 2022 – 12. 3. 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
valdštejnská jízdárna
Josef mánes: Člověk / Umělec /  
/ Legenda 31. 3. – 16. 7. 2023
veletržní palác
Nové stálé expozice: Architektura všem  
(1956–1989) od 6. 12. 2022
Konec černobílé doby (1939–2021) od 26. 5. 2023
Umělecké dílo ve věku grafické reprodukovatelnosti:  
Fenomén prémiových tisků III 29. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Fenomén jeskyně v kresbě a grafice  
kolem roku 1800 29. 11. 2022 – 26. 2. 2023
eva Koťátková: moje tělo  
není ostrov 7. 12. 2022 – 4. 6. 2023
Květinová unie 10. 2. – 7. 5. 2023
národní pedagogické muzeum a knihovna  
J. a. komenského
Pravěk, k tabuli! 6. 10. 2022 – 3. 9. 2023
národní technická knihovna
Tchaj-wan koná! Architektura v sociálním  
dialogu 2. 2. – 26. 3. 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
Kulinární tradice českých regionů 6. 10. 2022 – 26. 2. 2023
voda pro všechny 7. 2. – 4. 6. 2023
miloš Sedláček: Fotografie Ze mĚ 9. 2. – 31. 3. 2023
modulové kolejiště 19. 4. – 23. 4. 2023
novoměstská radnice
doteky krásy dřeva 23. 2. – 26. 3. 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
Galerie poštovního muzea
do vlastních rukou 27. 1. – 21. 4. 2023
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uměleckoprůmyslové museum v praze
Nová stálá expozice: Umění pro život od 7. 2. 2023
Tititi: Hračky a objekty 7. 12. 2022 – 26. 2. 2023
Řeč plakátu (1890–1938) 8. 12. 2022 – 9. 4. 2023
Casa Immaginaria: Living in  
a dream 19. 1. – 21. 5. 2023
Židovské muzeum v praze
Galerie Roberta Guttmanna
Robert Guttmann: Pražský poutník 20. 10. 2021 – 2024

prachatice
prachatické muzeum
Prachaticko zachycené na obrazech  
Rudolfa Škudly 28. 3. – 28. 5. 2023

prostějov
Muzeum a galerie v prostějově
Kříž ze Smržic: Restaurování 10. 2. – 23. 4. 2023
dvanácte vrchů ten strom má 10. 2. – 23. 4. 2023
muzeum o muzeu: 130. výročí 17. 2. – 7. 5. 2023
Příběh železa aneb Železo v přírodě, dějinách  
a experimentu 17. 2. – 3. 9. 2023
Špalíček
Nikdy to nevzdám! Životní zápasy Františka doležela 
(1900–1972) 11. 11. 2022 – 26. 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
Síla tradice 27. 11. 2022 – 10. 4. 2023

přerov
Muzeum komenského v přerově
Jan Blahoslav, rodák z Přerova 21. 2. – 28. 5. 2023
Ljubomír Burian: vzpomínky 24. 2. – 25. 6. 2023
Co je to za písmenko? České slabikáře,  
jejich vývoj a užití (1547–1989) 21. 4. – 1. 10. 2023
oRnIS – ornitologická stanice
výstavní síň Pasáž, ul. kratochvílova

Krása a zdraví ze zahrady 1. 2. – 26. 3. 2023
přeštice

dům historie přešticka
Štětcem Josefa Černého 25. 1. – 26. 2. 2023
Prázdninové svezení s mašinkami  
Josefa Němečka 31. 1. – 19. 2. 2023
Sylva máslová: můj život s tvorbou 25. 2. – 26. 3. 2023
Když dáš panel k cihle:  
Z historie podniků Prefa  
a cihelna v Přešticích 14. 3. – 14. 5. 2023
Paličkovaná krása a kraslice 1. 4. – 14. 5. 2023

příbor
centrum tradičních technologií příbor
Pravěké kopřivové šaty 2. 7. 2022 – 30. 9. 2023

příbram
Hornické muzeum příbram
Křemenné hmoty Brd a Podbrdska 1. 3. – 29. 12. 2023

rajhrad
památník písemnictví na Moravě
Nezůstalo pouze jméno  
Záviš Kalandra 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 – červen 2024
Kronika václava Hájka z Libočan: Sbírka  
Petra Bílka 28. 1. – 16. 4. 2023
Jan Novotný: obrazy 20. 4. – 11. 6. 2023
Galerie Samson – Cafeé
originální reklamní obrazy firmy otta:  
Sbírka 12. 1. – 24. 2. 2023
Procter & Gamble Rakona
martina Kulatá: Cesta za snem 28. 2. – 7. 4. 2023
Jitka Kůsová: obrazy 12. 4. – 26. 5. 2023
rabasova galerie rakovník
viktor Sýkora: vědecká fotografie 19. 1. – 2. 4. 2023
Josef duchoň: dřevořezy 6. 4. – 18. 6. 2023
nová síň pod vysokou bránou
vladimír Svoboda: moře 9. 2. – 16. 4. 2023
I. Račková / d. Suchopárek: Sklo 20. 4. – 25. 6. 2023
výstavní síň na radnici
Peter erbák: Zapomenuté světlo 12. 1. – 19. 2. 2023
Lenka Falušiová: Nepatrné světy 23. 2. – 26. 3. 2023
Jan Kavan: Sestrojenci a Nalezenci 30. 3. – 7. 5. 2023

rokycany
Muzeum dr. Bohuslava Horáka v rokycanech
Šálek s vůní dálek 23. 9. 2022 – 26. 2. 2023
Jana Audesová: Letokruhy 3. 12. 2022 – 26. 3. 2023
Náš soused brouk 3. 3. – 25. 6. 2023

roudnice nad labem
galerie moderního umění v roudnici nad labem
Akvizice 2000: Hodnota přátelství 14. 4. – 28. 5. 2023
Nikol Kopp Lourková 14. 4. – 21. 5. 2023
podřipské muzeum
Tisíciletá tradice české měny 7. 10. 2022 – 18. 2. 2023
Historie letectví v obrazech 1. 3. – 26. 5. 2023
Herbář masarykovy univerzity 7. 3. – 21. 4. 2023

roztoky
Středočeské muzeum v roztokách u prahy
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
Josef vimr: Retrospektiva 4. 3. – 16. 4. 2023
výtvarné práce žáků ZUŠ J. J. Ryby 24. 4. – 11. 6. 2023

rožnov pod radhoštěm
národní muzeum v přírodě
modrotisk i jinak 1. 2. – 11. 6. 2023

růžkovy lhotice
zámek růžkovy lhotice
Josef Suk 1. 4. – 29. 10. 2023

rýmařov
Městské muzeum rýmařov
Bohumil Švéda: Fotograf lyrický  
a dokumentující 4. 2. – 26. 2. 2023
vendulka Chalánková: výstava ilustrací 4. 3. – 23. 4. 2023
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říčany
Muzeum říčany
Tvořiště 21. 2. – 31. 10. 2023

Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
válka na Ukrajině 12. 1. – 24. 2. 2023
Barbora Chlastáková 3. 3. – 16. 4. 2023
dobrodružství cyklistiky 20. 4. – 11. 6. 2023

Semily
Muzeum a pojizerská galerie Semily
Jan Kristofori: Návrat na místo činu 30. 9. 2022 – 2. 4. 2023
Internace v Semilech  
(1950–1953) 30. 9. 2022 – 2. 4. 2023
Nejoblíbenější dobrota na světě 27. 1. – 2. 6. 2023
michal machat: 60 3. 2. – 2. 4. 2023

Slavkov u Brna
zámek Slavkov – austerlitz
LeGo 24. 3. – 31. 8. 2023

Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Smrčkův dům
Cesta: 17. výstava keramiky 29. 4. – 27. 5. 2023

Sovinec
Hrad Sovinec
Kov / Žena / Kreativita 1. 4. – 31. 10. 2023

Strakonice
Muzeum středního pootaví Strakonice
Iva Hüttnerová: obrázky 2. 3. – 23. 4. 2023
velikonoční výstava 10. 3. – 10. 4. 2023
Židovské památky Jižních Čech 1. 4. – 30. 6. 2023
Filip Šícha 28. 4. – 28. 5. 2023

šlapanice
Muzeum ve šlapanicích
vladimír drápal: Selská moderna 17. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Proměny? 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
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
Chlapi od milířů: Uhlířství v Jeseníkách  
i obecně 23. 2. – 21. 5. 2023
Květena Šumperska: Akvarely  
vojty Nováka 28. 2. – 16. 4. 2023
Hana Janíčková: moje imaginativní krajiny 15. 3. – 9. 7. 2023
Hotel Grand v ŠumPeRKu 22. 3. – 18. 6. 2023

Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Galerie ambit
miroslav Petřík: obrazy a grafiky 29. 4. – 16. 7. 2023
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 – 10. 4. 2023

vlasta Sušerová: Krajina a květy 19. 4. – 18. 6. 2023
Příběh husitství 26. 4. – 29. 10. 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
Život v Pavlově Studenci 10. 1. – 26. 3. 2023
Příroda v pohybu 14. 3. – 30. 4. 2023
PAF festival 31. 3. – 7. 5. 2023

Teplice
regionální muzeum v Teplicích
Archeologie nejsou  
(jen) poklady 26. 10. 2022 – 26. 2. 2023

Terezín
památník Terezín
Malá pevnost
Genocida Romů v době  
2. světové války 4. 8. 2020 – 31. 12. 2023
Sedm v říjnu 16. 9. 2022 – 28. 2. 2023
dneska ctí tě za svatého, zítra budeš  
sviňák 16. 3. – 31. 5. 2023
martin Janíček 13. 4. – 16. 6. 2023
Jiří Kubový 13. 4. – 16. 6. 2023
Muzeum ghetta
Architekti pro muzeum ghetta  
Terezín  9. 12. 2022 – 28. 2. 2023
Quido oppenheim  9. 3. – 12. 6. 2023

Tišnov
galerie Josefa Jambora
miloš Sláma / Jan Spěváček:  
Nad vodami 18. 2. – 10. 5. 2023

Trutnov
galerie města Trutnova
Potkat jelena: motiv jelena a laně v moderním  
a současném umění  8. 12. 2022 – 4. 3. 2023
v křivkách 12. 1. – 10. 3. 2023

Třebíč
Muzeum vysočiny Třebíč
Photographia natura duben 2023
Šetři (nejen) světlem! leden – únor 2023
drahomíra maloušková: Ruce vlastního  
kmene 20. 1. – 23. 4. 2023
Archeologické výzkumy, objevy a nálezy  
na Třebíčsku 3. 3. – 3. 9. 2023

Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
otilie Šuterová demelová: Jaro, vítej! 14. 2. – 21. 5. 2023
Nevítaní návštěvníci 14. 2. – 21. 5. 2023
Pojďte s námi do pohádky  7. 3. – 21. 5. 2023

Turnov
Muzeum českého ráje v Turnově
víc než make-up: Sbírky restaurované s podporou  
evropských fondů 20. 1. – 5. 3. 2023
v noci z pátku na pondělí: obrazy  
Pavly Soukupové 27. 1. – 5. 3. 2023
Krystaly: 80 let ve službách technického  
pokroku 16. 3. – 18. 6. 2023
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Český ráj: Skrytá zákoutí  
a tiché okamžiky 27. 4. – 18. 6. 2023

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Radomír Bárta: Prolínání 29. 4. – 28. 8. 2023

uherské Hradiště
Slovácké muzeum v uherském Hradišti
Kriticky ohrožené jevy našich nářečí  2. 2. – 30. 4. 2023
Společenský život hmyzu 23. 2. – 9. 7. 2023
Galerie Slováckého muzea
Robert Buček: Skrýš, socha  
pro město 30. 7. 2022 – 30. 6. 2023
Karel Prášek: malba 23. 3. – 11. 6. 2023
FF16 23. 3. – 11. 6. 2023

Ústí nad labem
Muzeum města Ústí nad labem
Flaška 16. 3. 2022 – 2. 4. 2023
Poklad na stříbrném Labi 20. 1. – 30. 7. 2023
uJep – Fakulta umění a designu
Dům umění Ústí nad Labem
Gardening of Soul: Introduction  8. 12. 2022 – 11. 3. 2023
Laboratoř umění a nanosvěta  8. 12. 2022 – 4. 3. 2023

Ústí nad Orlicí
Městské muzeum v Ústí nad Orlicí
Jan Křtitel Kunstovný: moje oustí  2. 2. – 4. 6. 2023
Gloria musica: 140. výročí narození  
houslového virtuóza Jaroslava Kociana  2. 2. – 4. 6. 2023
A budeme se brát  3. 2. – 26. 3. 2023

valašské Meziříčí
zámek kinských ve valašském Meziříčí
Zkamenělá moře valašska 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
Za sklem 25. 3. – 18. 6. 2023
Člověk v krajině, krajina v lidech 1. 1. – 31. 12. 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
Invazní škůdci a choroby rostlin  
kolem nás 1. 4. – 31. 10. 2023
víno a tradice 1. 4. – 31. 10. 2023

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

veselí nad lužnicí
Blatské muzeum ve veselí nad lužnicí
Weisův dům
vojta Slukov 30. 4. – 30. 7. 2023

vlašim
Muzeum podblanicka
malujeme s muzeem 1. 3. – 2. 4. 2023
Zdeněk Lhoták: Fotografie 6. 4. – 8. 5. 2023

vodňany
Městské muzeum a galerie vodňany
Reklamní grafika 70. a 80. léta:  
Co jsme tehdy nakupovali 11. 1. – 31. 3. 2023

Pevnosti bronzového věku 7. 2. – 26. 3. 2023
Jarní inspirace: Alena Králíčková 1. 4. – 30. 6. 2023

vojna u příbrami-lešetice
památník vojna lešetice
Muzeum obětí komunismu a dějin uranového hornictví
Poslední bitva 2. světové války v evropě u Slivice  
na Příbramsku  4. 1. 2022 – 29. 12. 2023
významné osobnosti 1., 2.  
a 3. odboje  4. 1. 2022 – 29. 12. 2023

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
markéta a děti 23. 2. – 1. 4. 2023
Městský úřad volyně, náměstí Svobody 41

Prkna a tyčky 18. 1. – 19. 3. 2023
vrchlabí

krkonošské muzeum
Čtyři historické domy
Fotografové Správy KRNAP 24. 1. – 28. 5. 2023

vsetín
Muzeum regionu valašsko
Jak se do lesa volá 1. 3. – 31. 12. 2023
od adventu po fašanky 27. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Svět kostiček: CHevA 11. 3. – 28. 5. 2023
Interfotoklub vsetín 2022 14. 3. – 7. 5. 2023

vysoká u příbrami
památník antonína dvořáka
vodníci 28. 10. 2022 – 2. 4. 2023

vysoké nad Jizerou
vlastivědné muzeum pro vysoké nad Jizerou a okolí
Betlémy 18. 12. 2022 – duben 2023
oldřich vodseďálek 18. 12. 2022 – říjen 2023

vysoké Mýto
regionální muzeum ve vysokém Mýtě
Bejvávalo dobře: Jak se co  
dělávalo 23. 10. 2022 – 19. 2. 2023
Muzeum českého karosářství
Automobil dříve a dnes 1. 5. 2022 – 31. 3. 2023

vyškov
Muzeum vyškovska
Rakovecké údolí: Archeologie  
a příroda 16. 12. 2022 – 25. 4. 2023
Patchworkování 16. 12. 2022 – 19. 2. 2023
Poznej arabský svět 13. 1. – 26. 2. 2023
Komenský v Komiksu 7. 2. – 23. 4. 2023
kaple sv. anny, Dukelská ul. 6

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

vlastivědné muzeum zábřeh
Nová stálá expozice: Václav Hollar / Krajina  
a města II. od 17. 8. 2022
Zdenek Kubíček: mandala, zrcadlo duše 22. 1. – 10. 3. 2023
míry a váhy  3. 2. – 30. 4. 2023

zlín
krajská galerie výtvarného umění ve zlíně
Karel Čapek: Fine Notes / A ta cesta  
byla dobrá  7. 12. 2022 – 12. 3. 2023



k
A

le
n

d
á

R
iu

M
 V

ýs
TA

V
 

věstník asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., 1/2023
Toto číslo vychází 20. února 2023. náklad 1 000 ks. periodicita šestkrát ročně.
periodikum je registrováno Mk ČR, reg. č. 8331, issn 1213-2152 (print), issn 2464-7837 (online). 
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury. 
uzávěrka příštího čísla: 10. března 2023
téma věstníku aMG 1/2023: Muzea a spolková činnost
kalendárium: pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea v Kalendáriu výstav zašlete jejich přehled na 3 měsíce dopředu 
na e-mailovou adresu: kalendarium@cz-museums.cz. uzávěrka podkladů pro rok 2023 je: 31. března, 31. května, 31. července, 
30. září, 30. listopadu.
Redakce: Monika Benčová, Anna komárková
Asociace muzeí a galerií České republiky, z. s., jindřišská 901/5, 110 00 praha 1
e-mail: vestnik@cz-museums.cz, http://www.cz-museums.cz
Redakční rada: luděk Beneš, Milena Burdychová, eva dittertová, hana dvořáková, Magdalena elznicová Mikesková, 
zdeněk Freisleben, jana hutníková, Anna komárková, Radka křížková Červená, zdeněk kuchyňka, zita suchánková
Grafická úprava čísla: Monika Benčová, Anna komárková
obálka: Masopustní průvod a veselí v Tachově. Foto: Archiv Muzeum Českého lesa v Tachově, p. o.

Jan merta: Neboj se! 14. 12. 2022 – 5. 3. 2023
Jan Pospíšil: obrazy 31. 1. – 21. 5. 2023
Muzeum jihovýchodní Moravy ve zlíně
Poklady skryté v podzemí Karpat 17. 3. – 24. 9. 2023

znojmo
Jihomoravské muzeum ve znojmě
A až se budeš vracet, lepší časy s sebou vem:  
Rakouské nouzové peníze  
(1918–1921) 18. 3. 2022 – 5. 3. 2023
vídeň na talíři aneb Kulinářské dědictví  
našich babiček  4. 11. 2022 – 26. 2. 2023
Život ve věčné tmě aneb Po stopách  
slepých brouků 3. 3. – 28. 5. 2023
údolím dyje za kameny, lišejníky  
a mechorosty 10. 3. – 8. 10. 2023
Dům umění
ondřej Nágl: momenty z přírody 28. 1. – 9. 5. 2023
Libuše Šuléřová / Petr Baran / Pavel Zatloukal:  
Pomalu a klidně 3. 2. – 16. 4. 2023
Ženská síla ve sbírce muzea 28. 4. – 10. 9. 2023
Znojemský hrad
Procitlé sklo v. duben – říjen 2023

zubrnice
Muzeum v přírodě zubrnice
Nová stálá expozice: Chmel, který stavěl  
domy od dubna 2023
Jiří Bartůněk duben – červen 2023
václav Rezek duben – červen 2023
Roman Řezáč: obrazy z doby zaniklé duben – červen 2023

Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Karel Jerie: Labyrint komiksu a ilustrace 14. 1. – 19. 3. 2023
milan vokatý: Fotografie 24. 2. – 31. 5. 2023
Brouk v hlavě: Keramická tvorba 1. 4. – 31. 5. 2023

Žatec
regionální muzeum k. a. polánka v Žatci
Nová stálá expozice: Žatecký poklad od 12. 1. 2023
Zakrojte si skývu 19. 1. – 21. 5. 2023
Umění v Žatci  2. 2. – 5. 3. 2023
Kam utekl beránek? 16. 3. – 16. 4. 2023
křížova vila
Akademický malíř otto Stein 12. 1. – 30. 4. 2023
Stará papírna
Atlas ptáků neobyčejných 27. 4. – 16. 11. 2023



STĚHUJEME UMĚNÍ

OBRAZY / SOCHY / CELÉ VÝSTAVY

KVALITNÍ STĚHOVÁNÍ
ZA DOBRÉ CENY



Oproti nám se nemohou obrazy a sochy přizpůsobovat a jsou stále, a budou odkázány na správné okolní podmínky, 
které jim vytvoříme. 
• Možnosti monitorování okolních podmínek se záznamníky v mnoha variantách s displejem nebo bez displeje.
• Automatické, flexibilní a bezpečné sledování klimatických hodnot se záznamníky pro expozice: testo 160. 
  Díky Deco-Cover krytu v barvě podkladu neruší záznamníky koncepci expozice, ale klima je pod neustálým dohledem.

• Záznamníky pro depozitáře a restaurátorské dílny: Saveris 2.
   Všechny naměřené hodnoty nejen na cloudu, ale i na displeji záznamníku pro lepší přehled.

• Přeprava nesmí být opominuta - černá skříňka pro choulostivý náklad - testo 184.
   Záznamníky doprovázejí artefakt v přepravních boxech na železnici, ve vzduchu nebo na silnici.

Kompletní sledování klimatických
podmínek v muzeích, galeriích a depozitářích:
aby staří mistři zůstali věčně mladí a ti mladí nezestárli. 

Bezdrátově a bezpečně se všechny naměřené hodnoty přenášejí pomocí WLAN (WiFi do online 
databáze (Testo-Cloud) a tam jsou bezpečně uloženy. Zapojení monitorovacího systému do exis- 
tující sítě WLAN funguje zcela jednoduše a bez nutnosti znalostí z oblasti IT. Díky bezdrátovému 
přenosu dat můžete záznamníky kdykoliv flexibilně umístit tak, že případné přestavby interiéru 
nejsou měřicí technikou nijak omezovány.

Všechna místa měření v jednom systému,  
na jednom cloudovém úložišti včetně alarmů
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