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 Moderní komunikace
s návštěvníky muzeí, galerií, památek...

 Výběr z našich realizovaných projektů:
V ČR: Národní muzeum Praha, Nár. galerie Praha, Židovské muzeum Praha, Biskupství Brněnské - Petrov, Arcidiecézní muzeum Olomouc, Památník  Velké 
Moravy St. Město u Uh. Hradiště, Hrad Karlštejn, Státní zámek Čes.Krumlov a Kozel u Plzně, Zámek Děčín, Zámek Mikulov, Dolní Věstonice - Archeologická 
expozice, Prohlídky měst Olomouc, Kutná Hora, Opava, Pardubice, Jihlava, Pelhřimov, Čes. Krumlov, Cheb, Praha, Ústí n. L., Telč, N. Město na M., Památník 
Josefa Lady Hrusice, Husitské muzeum Tábor, Putovní výstava malíře Františka Kupky, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci n. Nisou. Na Slovensku: 
Bratislavský Hrad - expozice SNM, Archeologické muzeum Bratislava, Východoslovenské muzeum Košice, Muzeum mincí a medailí Kremnica, 
Prohlídka města Spišská Belá a expozice Slovenské národní galerie Strážky, Muzeum Spišská Nová Ves. V Německu: Husův dům Kostnice (Konstanz).

 Průvodce pro muzea, galerie, památkové objekty   
 Audio průvodce doplněný videem, foto, obrázky
(možnost netradičních prohlídek ve sluchátkách např. 
pro handicapované - ve znakovém jazyku pro neslyšící aj.)

Moderní komunikace s návštěvníky muzeí, galerií aj. 
– pomocí speciálních audio / multimediálních průvodců

a mobilních internetových aplikací přenesených do „chytrých
mobilů“ a tabletů – pomocí QR kódů nebo WiFi.  Tyto aplikace

jsou řešeními, která návštěvníkům expozic a výstav přenášejí 
  .uomrof uovatuop ůhurko hcývokdílhorp es hcícíjakýt hasbo
  ,hcícatum hcývokyzaj akilokěn v ykvárhan évokuvz o kaj es ándeJ

jednotlivé obrázky nebo mapy expozic, ale také například videa, 
která mohou velice dobře posloužit pro výklad např. ve znakové řeči 

pro neslyšící, pro děti atd. 

V jednotlivých projektech v oblasti kultury tak propojujeme dva dosud 
samostatně se vyvíjející systémy, a to SPECIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ MULTI/AUDIO

PRŮVODCŮ a SYSTÉMY MOBILNÍCH TELEFONŮ. Takové řešení následně 
funguje tak, že vytvoříte-li prohlídkový okruh v jednom z těchto systémů, 

dovedeme jeho obsah převést i do druhého systému. Tím se zaměříte na širší
skupinu návštěvníků kulturních institucí - u mobilních telefonů na mladší generaci, 

u audio / multimediálních  průvodců na střední a starší generaci.
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O Sněmu AMG, ale nejenom…
Začnu poděkováním všem, kteří již po sněmu nevyko-

návají své dosavadní funkce. Předsedkyni Evě Dittertové, 

kterou, jak si dobře uvědomuji, nebude lehké nahradit, 

i  dalším členům exekutivy – Heleně Koenigsmarkové, Zitě 

Suchánkové a Pavlu Doušovi. Eva a Zita ovšem „přestupují“ 

do Revizní komise AMG a budou se tedy nadále na činnosti 

AMG významně podílet. V této souvislosti patří mé díky také 

Vlastimilu Vykydalovi a Pavlu Popelkovi za dlouholetou práci 

v komisi. Děkuji i všem předsedům Krajských sekcí AMG, kte-

ří již v  dalším období nebudou kandidovat nebo nebudou 

zvoleni.

Složení nové exekutivy považuji za vyvážené, tři členové, 

kteří v ní pracovali i v minulém období, mohou představovat 

určitou kontinuitu s dosavadním vývojem, zatímco čtyři noví 

bezpochyby přinesou množství námětů a neotřelých ná-

padů. Věřím, že spolu s (částečně) nově složeným senátem, 

krajskými sekcemi, odbornými komisemi, kolegii a dalšími 

oficiálními orgány i neoficiálními strukturami bude i exekuti-

va pracovat ve prospěch celé AMG a muzejnictví vůbec.

Jednání i výsledky sněmu považuji za pozitivní a úspěš-

né, třebaže se v jeho průběhu projevily protichůdné ten-

dence. Veliký význam má přijetí hlavních programových 

linií pro další tříleté období, v nichž jsou obsaženy zásadní 

body určující, kam by v nejbližších letech měla AMG smě-

řovat. Vycházejí z  dlouhodobého vývoje muzejnictví jako 

celku i  samotné AMG a zdůrazňují nezbytnost pokračovat 

v dosavadních úspěšných aktivitách, k nimž mj. patří Národ-

ní soutěž muzeí Gloria musaealis, Festival muzejních nocí 

a v oblasti vzdělávání Škola muzejní propedeutiky. Asociace 

se v minulém období prosadila jako uznávaný a kvalitní part-

ner v rámci přípravy a posuzování nových či novelizovaných 

legislativních norem a je potřeba, aby toto své postavení 

potvrdila i  v  následujících letech. Považuji za zcela zásadní 

téma realizaci Národního registračního systému a stanovení 

i upřesnění muzejních standardů. Pojmu „muzeum“ se musí 

dostat jasného vymezení a kritérií tak, aby nemohl být zne-

užíván subjekty pochybného obsahu a komerčního zaměře-

ní. Nemenší význam bude mít připravovaná novela zákona 

č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, kde již 

vedení AMG nominovalo tři členy do pracovní komise mini-

sterstva kultury.

Samozřejmě zůstávají i dlouholeté „evergreeny“ – novela 

zákona či nový zákon o ochraně památek, autorský zákon, 

zákon o archivnictví, oblast dobrovolnictví, aplikace zákona 

o účetnictví v muzejní praxi. 

Z dalších úkolů bych rád zdůraznil ještě oblast digitaliza-

ce muzejních sbírek, zejména vymezení pojmů a standar-

dů a vytvoření strategie v této oblasti. Také problematika 

„malých“, regionálních i městských a obecních muzeí, jejich 

vztahů k zřizovatelům, jejich činnosti a významu, si vyžaduje 

systematičtější přístup a vypracování souhrnného materiálu 

na základě analýzy dosavadního vývoje i současného stavu.

K průběhu nedávno proběhnuvšího Sněmu AMG si dovo-

lím vyslovit několik poznámek. Zdánlivě zde vykvasilo „pro-

gresivní“ a „konzervativní“ křídlo; tedy ti, kteří – ústy svých 

mluvčích – chtějí zásadní změny a rozhodnou profesionali-

zaci AMG, a naopak ti, kteří si tyto změny nepřejí. Dle mého 

se však jedná pouze o předvolební rétoriku, nikoliv o zásadní 

názorové rozdíly, neboť v přijatých programových liniích je 

v jiném znění obsaženo mnoho z toho, co bylo předestřeno 

jako revoluční novinka. 

Rád bych v této souvislosti apeloval na všechny ředitele 

i pracovníky muzeí, která jsou členy AMG nebo se jimi hodlají 

stát, a samozřejmě i na ty, kteří budou vykonávat jakékoliv 

funkce v rámci AMG. Pokud skutečně chceme přispět k roz-

voji muzejnictví jako oboru a udržet AMG na pozici reprezen-

tanta muzejní veřejnosti, měli bychom odhodit osobní am-

bice a nadřadit zájmy celku nad zájmy skupinovými. V této 

souvislosti musím uvést, že mě mrzí odstoupení řady kolegů 

z kandidatury na funkce v exekutivě, neboť kde by mohli lépe 

přednést a popř. také prosadit své náměty a návrhy. 

Pokud jde o „nadhozené“ téma „profesionálního“ předse-

dy AMG, mně osobně se jeví jako lepší řešení rozšíření sekre-

tariátu o osobu, která by se zaměřila na oblast public rela- 

tions a marketingu s tím, že samozřejmě i předseda AMG 

bude muset přehodnotit svůj podíl a aktivity v této oblasti. 

Volený předseda by měl nadále zůstat „prvním mezi rovný-

mi“, s pravomocemi obsaženými a vymezenými ve stano-

vách, nikoliv ocitnout se jakoby na vyšší úrovni.

K tomuto i k dalším problémům bude nezbytné v příš-

tím období vypracovat podrobný rozbor dosavadní činnosti 

AMG a vyvolat širokou diskusi o tom, zda a do jaké míry je 

potřeba zachovat dosavadní aktivity a jaké případné změny 

bude nezbytné učinit. Na základě většinového názoru pak 

bude případně možno tyto změny připravit a uskutečnit.

Věřím, že toto vše vyřeší AMG jako silná organizace a zá-

roveň jako platforma pro uplatnění rozdílných názorů. Jen 

v  této podobě si může uchovat či ještě vylepšit postavení, 

kterého doposud dosáhla.

Přeji nám všem, aby se to společnou prací podařilo.

Luděk Beneš
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Jubilejního X. Sněmu AMG v Opavě se zúčastnilo 152 

muzejníků reprezentujících 112 členských muzejních insti-

tucí. Pozvání přijalo i několik významných hostů. Hostitelský 

region a město reprezentoval primátor Statutárního města 

Opavy prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. Za ministerstvo kul-

tury to byla náměstkyně pro kulturní dědictví PhDr. Anna 

Matoušková a ředitelka Odboru ochrany movitého kultur-

ního dědictví, muzeí a galerií MK ČR PhDr. Magda Junková. 

Národní památkový ústav zastupovala generální ředitelka 

Ing. arch. Naděžda Goryczková, Radu galerií ČR předseda 

Mgr. Jiří Jůza, Ph.D., a Český výbor ICOM předseda Mgr. Mi-

lan Hlaveš, Ph.D. Vzácnými hosty byli též zástupci Zväzu 

múzeí na Slovensku, v čele s předsedou PhDr. Peterem Hy-

rossem. 

Jednání X. Sněmu AMG zahájily pozdravy hostů, poté 

byly zvoleny mandátová, návrhová a volební komise. Mo-

derování prvního dopoledního bloku programu se ujala 

II. místopředsedkyně AMG PhDr. Helena Koenigsmarková. 

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová přítomné seznámila 

se Zprávou o plnění hlavních programových linií činnosti AMG 

za období 2010–2012, které určilo Usnesení IX. Sněmu AMG 

v Písku v roce 2009. Úplné znění Zprávy včetně její fakto-

grafické části obdrželi účastníci spolu s dalšími materiály 

u prezence, resp. veškeré podklady k jednání sněmu byly 

k dispozici s předstihem na webu AMG. Na závěr svého vy-

stoupení Eva Dittertová krátce shrnula i léta svého působe-

ní v různých funkcích v rámci AMG včetně dvou volebních 

období v pozici předsedkyně, se kterou se tímto rozlouči-

la. Poděkovala všem kolegům za spolupráci a vyzvala své 

nástupce i ostatní členy AMG k práci ve prospěch muzejní 

obce bez emocí či egoistických zájmů. Účastníci sněmu jí za 

dlouholetou práci pro AMG poděkovali potleskem ve sto-

je. Dalším bodem dopoledního programu bylo vystoupení 

PhDr. Anny Matouškové, ve kterém padlo mnoho postřehů, 

včetně těch kritických, a zazněla rovněž očekávání MK ČR 

směrem k AMG. Paní náměstkyně vznesla například otáz-

ku reprezentativnosti AMG, jestliže členskou základnu tvoří 

méně než 50 % institucí, které v ČR pod názvem muzeum 

fungují. Tato čísla následně zpochybnili v diskusi PhDr. Fran-

tišek Frýda a PhDr. František Šebek, kteří upozornili, že ná-

zev muzeum nese v ČR řada institucí, které svou podstatou 

muzei nejsou, přičemž tento problém souvisí zejména se 

stále neexistujícím národním systémem registrace muzeí 

a muzejních standardů. Paní náměstkyně se dále zabývala 

úlohou AMG v otázce posilování veřejné podpory pro obor 

muzeí, což se projevuje mimo jiné i ve finančním krytí do-

tačních titulů směřovaných do muzeí (ISO). V následujícím 

období by se AMG ve spolupráci s MK ČR měla zaměřit na 

zlepšení medializace Národní soutěže muzeí Gloria musa-

ealis, stejně jako na význam muzeí pro oblast cestovního 

ruchu. Stejně tak si pozornost zasluhuje oblast vzdělávání, 

ve vztahu jak k návštěvníkům, tak zaměstnancům i zástup-

cům jednotlivých zřizovatelů, která je v současnosti roztříš-

těná a nekoordinovaná, a kde chybí užší spolupráce MK ČR 

a MŠMT. 

Odpolední blok programu moderovala PhDr. Jana Hut-

níková, členka Exekutivy AMG. Tuto část jednání zahájil 

PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda AMG, který přednesl 

Perspektivy vývoje AMG v příštím volebním období – Ná-

vrh hlavních programových linií činnosti AMG na období let 

2013–2015. K tomuto bodu programu se rozpoutala dis-

kuse a bylo předloženo několik pozměňovacích návrhů, 

o kterých bylo postupně hlasováno. Přijata byla drobná 

změna a po té byl předložený materiál účastníky sněmu 

schválen. K otázce muzejní statistiky a benchmarkingu 

jako nástroje evaluace muzeí vystoupil PhDr. František Še-

bek, vedoucí pracovní skupiny pro muzejní statistiku při 

AMG, a zástupce NIPOS Petr Macháček. Další hlasování se 

týkalo návrhu Volebního řádu AMG, který byl po krátké 

diskusi schválen beze změn v předloženém znění.  Sněm 

také projednal odvolání dvou institucí proti nepřijetí za 

členy AMG – Muzea města Tišnova a Městských kulturních 

zařízení v Bělé pod Bezdězem. Účastníci sněmu verdikt se-

nátu o nepřijetí těchto institucí za členy AMG hlasováním 

potvrdili. V rámci dalšího bodu jednání, věnovanému pro-

jednávání organizačních a  personálních otázek, týkajících 

se činnosti jednotlivých Orgánů AMG, vystoupili postupně 

předsedové Komisí AMG, které již delší dobu nevykazu-

jí v rámci AMG žádnou činnost. Všechny komise, kterých 

se tato výzva týkala, vyjádřily zájem o pokračování jejich 

fungování s tím, že v nejbližší době si zvolí nové vedení 

a projednají programové prohlášení na další tříleté období. 

Vystoupila také PhDr. Dana Veselská, která oznámila záměr 

založit kolegium nestátních muzeí a vyzvala tato muzea ke 

spolupráci. Mgr. Alexandra Jiřičková navrhla založení kole-

gia tzv. malých, resp. městských a obecních muzeí. První 

jednací den byl zakončen vystoupením Ing.  Evžena Vaň-

ka, ve kterém seznámil členy AMG s aktuálními změnami 

X. Sněm AMG v Opavě
Zpráva o průběhu X. Sněmu Asociace muzeí a galerií ČR
31. října – 1. listopadu 2012, Konferenční sál Kulturního domu Na Rybníčku v Opavě
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webu AMG a pohovořil na téma Využití internetu pro pre-

zentaci a popularizaci instituce. Upozornil například, že při 

designu webových stránek je třeba respektovat i  moder-

ní technologie – tablety a mobilní telefony. Požádal také 

o  umístění odkazu zpět na Adresář AMG na stránky jed-

notlivých muzeí, protože zpětné odkazy významně zlepšují 

hodnocení stránek vyhledávači. 

Obsahem podvečerního programu sněmu byla inspi-

rativní prohlídka nových expozic a výstav Slezského zem-

ského muzea v historické výstavní budově. Zde účastníky 

přivítal přípitkem a expozicemi je provedl ředitel muzea 

Mgr. Antonín Šimčík. K jednání sněmu již neodmyslitelně 

patří také večerní společenské setkání, které se uskutečnilo 

v Kulturním domě Na Rybníčku.

Druhý jednací den byl ve znamení voleb do Orgánů 

AMG. Předtím, než se sešel dostatečný počet členů, aby 

mohly volby řádně proběhnout, vystoupila se zprávou 

o  Deseti letech trvání Národní soutěže muzeí Gloria musa-

ealis členka Exekutivy AMG a ředitelka soutěže Mgr. Irena 

Chovančíková. Samotné volby pak řídil předseda volební 

komise Ing. Ivo Štěpánek. O post předsedy AMG se utkali 

PhDr. Luděk Beneš a PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., který svou 

kandidaturu podložil projevem, ve kterém představil svoji 

představu o programu a  fungování AMG v dalším voleb-

ním období. Většinou hlasů byl v prvním kole předsedou 

AMG na léta 2012–2015 zvolen PhDr. Luděk Beneš. Na 

post I. a II. místopředsedy AMG byl nominován vždy jeden 

kandidát a oba byli zvoleni v prvním kole všemi platnými 

hlasy. První místopředsedkyní AMG se stala Mgr. Irena Cho-

vančíková a  II. místopředsedou Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.  

Na čtyři místa členů exekutivy bylo nominováno devět kan-

didátů a zvoleni byli: Mgr. Markéta Formanová, PhDr. Jana 

Hutníková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka a Mgr. Jitka Rychlíková. 

Lze jen želet, že členové, kteří projevili podporu programu 

předloženému dr. Lukešem, po jeho nezvolení předsedou 

Asociace reagovali stažením svých kandidatur do funkcí 

v  AMG. V  projevu zazněla řada zajímavých impulsů, které 

mohli do činnosti Orgánů AMG vnést. Doufejme, že tak 

bude přesto učiněno. Volby pokračovaly volbou předsedy 

a členů Revizní komise AMG. Předsedkyní se stala PhDr. Zita 

Suchánková, členkami PhDr. Eva Dittertová a Mgr. Hana 

Garnczarzová. V  programu sněmu byl původně zařazen 

ještě příspěvek Komise konzervátorů-restaurátorů Dopo-

ručení Komise konzervátorů-restaurátorů AMG pro zadávání 

veřejných zakázek na konzervátorský-restaurátorský zásah, 

vzhledem k nedostatku času však nebyl přednesen. 

Na závěr jednání přednesl krátký projev nový předseda 

AMG PhDr. Luděk Beneš, ve kterém především poděkoval 

za účast na jednání a vyzval k budoucí spolupráci ve pro-

spěch muzejní obce. Jednání sněmu bylo oficiálně ukonče-

no schválením Usnesení X. Sněmu AMG v Opavě.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem, kteří se podí-

leli na organizaci a přípravách X. Sněmu AMG. Děkujeme 

členům návrhové, mandátové a volební komise i skrutáto-

rům za jejich zodpovědnou práci. Poděkování rovněž patří 

Ústavu historických věd FPF Slezské univerzity a studentům 

muzeologie, kteří nemalou měrou přispěli ke zdárnému 

průběhu sněmu.

Jana Hutníková



6

Minulé zasedání vrcholného orgánu Asociace muzeí 

a galerií České republiky – devátého Sněmu AMG – se usku-

tečnilo v říjnu roku 2009 v prostorách Sladovny Písek, o. p. s. 

Období, kterým AMG v uplynulých třech letech procházela, 

bylo dobou, kdy jsme si připomněli dvacáté výročí vzniku 

našeho profesního sdružení, slavnostně jsme vyhlásili vý-

sledky již desátého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis, byl úspěšně zakončen v pořadí desátý běh kursů 

Školy muzejní propedeutiky, již dvacátým rokem vychází 

Věstník AMG, stejně tak dále pokračovaly tradiční aktivity 

AMG, mezi které patří pravidelné pořádání seminářů a kon-

ferencí na aktuální témata oboru muzejnictví, ediční činnost 

a muzejní statistika, neméně důležitý byl také významný 

podíl AMG na připomínkování právních norem dotýkajících 

se muzejní sféry. Minulé období bylo také dobou zcela ne-

čekaných změn (např. personální destabilizace Sekretariátu 

AMG). Hlavní programové linie činnosti na léta 2010–2012 

se dařilo v první řadě naplňovat díky finanční podpoře Mi-

nisterstva kultury ČR, ale také díky zapojení širšího spektra 

členské základny, ať už se jedná o instituce či jednotlivce. 

Dalšími podporovateli činnosti AMG formou účelových 

grantů či darů byli Česko-německý fond budoucnosti, Ma-

gistrát hl. m. Prahy, Plzeňský a Zlínský kraj, a Statutární měs-

to Brno. V následujícím materiálu předkládá Exekutiva AMG 

sněmu Zprávu o plnění hlavních linií činnosti AMG v letech 

2010–2012, které jsou součástí Usnesení IX. Sněmu AMG 

v Písku. Text je doplněn faktografickou přílohou – přehle-

dem o stavu AMG v datech a číslech. 

A. Koncepční činnost
Koncepční činnost AMG v celém období vycházela jak ze 

schválených ročních plánů činnosti AMG, tak v některých 

oblastech svého působení i ze Státní kulturní politiky ČR 

a Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví v ČR 

na léta 2010–2014. Sněm AMG v Písku v roce 2009 stano-

vil v oblasti koncepční činnosti několik základních úkolů. 

První tři, které se vzájemně prolínají, se týkají profesních 

a  etických standardů muzejní práce, přípravy Národního 

registračního systému muzeí a galerií v ČR a související 

problematiky muzejní statistiky. Při plnění těchto úkolů 

byla AMG v některých částech závislá na postupu MK ČR 

a již v samotných programových liniích byla předpokládána 

součinnost s aktivitami ministerstva. Pro zavedení a fungo-

vání muzejních standardů a akreditačního systému muzeí 

považuje AMG za důležité vytvoření efektivního systému 

statistického sledování oboru muzejnictví. 

Ve volebním období 2010–2012 se proto AMG, a přede-

vším ustavená pracovní skupina pro muzejní statistiku při 

AMG pod vedením PhDr. Františka Šebka (Mgr. Dagmar Ha-

malová, Anna Komárková, BBus (Hons), Mgr. Tomáš Niesner 

a PhDr. Dana Veselská), v součinnosti s Národním infor-

mačním a poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS), 

zaměřila na úpravy ročního statistického výkazu o muzeích 

a galeriích (V-kult MK 14-01) tak, aby více reflektoval potře-

by oboru. Připomínky muzejní obce, které byly ve vnějším 

připomínkovém řízení AMG průběžně získávány, se odrazily 

ve změnách dotazníku za příslušné roky. Získaná data pak 

pro NIPOS komparoval PhDr. František Šebek tak, aby bylo 

možné sledovat vývojové trendy oboru muzejnictví v pří-

slušném období. Tyto srovnávací studie byly publikovány 

v ročence NIPOS a představeny též na jednání Senátu AMG. 

V oblasti muzejní statistiky bylo zopakováno statistic-

ké zjišťování – Analýza struktury sbírkových fondů muzeí 

ČR. Záměrem exekutivy bylo získat srovnatelná data a tím 

přehled o vývoji sbírkotvorné činnosti v muzeích a galeri-

ích v ČR za posledních cca deset let; pro tento záměr byla 

také získána podpora členské základny. Bohužel v prvním 

kole sběru dat reagovala pouze malá část muzeí, proto byli 

respondenti osloveni opakovaně, aby mohlo být šetření 

ukončeno a došlo se k relevantním výsledkům, které by 

byly srovnatelné s analýzou provedenou v závěru 90. let 20. 

století. Právě na absenci podkladů ze strany některých člen-

ských muzeí AMG zatím dokončení tohoto důležitého úko-

lu ztroskotávalo. V tuto chvíli jsou získaná data zpracována 

a připravena ke komparaci; záměrem je výsledky analýzy 

publikovat v příštím roce.

Ve spolupráci s NIPOS se podařilo připravit a spustit je-

den z nástrojů sledování výkonnosti českých muzeí – pro-

jekt Benchmarking. Byly stanoveny výkonové indikátory 

za obor muzejnictví, vypracována metoda sběru dat (vět-

šina položek je získávána z  dotazníku V-Kult) a vytvořena 

softwarová aplikace, která data dále zpracovává a porov-

nává. V  pilotním projektu byla testována krajská a měst-

ská/obecní muzea. Na podzim 2011 byl projekt spuštěn 

v ostrém režimu. Zapojení muzeí do benchmarkingu je 

dobrovolné. Zpracování dat a provoz projektu provádí 

bezplatně NIPOS s tím, že zájemci o účast v projektu musí 

vyslovit souhlas s  použitím svých dat z dotazníků V-Kult 

a s doplněním chybějících údajů. V zájmu podpory pro-

jektu se podařilo dosáhnout souhlasu ČSÚ, aby všech-

na data požadovaná pro benchmarking obsahoval již  

V-kult za rok 2012 (projekt bude nadále celých 95 % údajů 

získávat již přímo z výkazů). Tím dosáhla AMG na poli změny 

muzejní statistiky jisté cílové mety. Byl vytvořen funkční pro-

jekt, který vypovídá o konkrétních hlediscích muzejní prá-

ce, reakce muzeí a galerií na něj byly jednoznačně pozitivní.  

Zpráva o plnění Hlavních linií programu činnosti AMG na léta 2010–2012
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Další osud projektu bude však otázkou příštího vývoje, 

také vzhledem k přijetí Usnesení Vlády ČR k přípravě úspor-

ných opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit 

ve státní správě, kterým přechází povinnost shromažďovat 

a zpracovávat statistické údaje v oblasti kultury z NIPOS na 

ČSÚ. Benchmarking je nástrojem, který může nepochybně 

prospět praxi muzeí a stát se motivačním nástrojem jejich 

dalšího rozvoje. Je ale třeba zároveň zdůraznit, že je nut-

no jej vnímat jako jeden z nástrojů evaluace činnosti mu-

zeí, a  to jako nástroj založený převážně na statistických 

datech, z čehož vyplývají jeho výhody i meze. V budoucnu 

bude tedy nutno benchmarking doplnit dalšími standardi-

zovanými metodami evaluace muzeí. Projekt ale posouvá 

v  tomto směru české muzejnictví mezi přední země v Ev-

ropě, snažící se v  této oblasti měřit výkonnost muzejních 

institucí. Tento trend je přitom z hlediska celkového spo-

lečenského vývoje neodvratný, přirozený a lze mu jedině 

vyjít vstříc. České muzejnictví má jedinečnou šanci ovlivnit 

podobu projektu iniciativou zdola. 

Nezbytným požadavkem pro dopracování projektu Ben-

chmarking byla též potřeba zpracovat podrobné vysvětlení 

a návod k vyplnění jednotlivých položek dotazníku V-Kult. 

Po dobu práce s ročními výkazy se ukázala nedostatečnost 

metodických pokynů k vyplňování řady položek dotazníku. 

Bylo zřejmé, že bude třeba zpracovat podrobný komentář 

k  vyplňování požadovaných údajů s  cílem zpřesnit, co je 

obsahem vykazovaných položek a zamezit tak jejich růz-

ným výkladům ze strany muzeí a galerií. Komentář, který 

připravila pracovní skupina pro muzejní statistiku při AMG, 

bude k dispozici muzeím na konci roku 2012. Zároveň byl 

zpracován Materiál k měření virtuálních návštěv webových 

stránek muzeí. Metodika byla zaslána do muzeí a zveřejněna 

na webových stránkách AMG. 

Na poli muzejní statistiky existují další záměry AMG, kte-

ré již přesahují do oblasti standardů, včetně problematiky 

registrace muzeí. Také na tomto poli bylo odvedeno množ-

ství práce. AMG jmenovala tři zástupce do pracovní skupiny 

MK ČR, která se bude zabývat přípravou novelizace zákona 

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změ-

ně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpi-

sů, a prováděcí vyhlášky č. 275/2000 Sb. Dá se předpoklá-

dat, že spolu s novelou zákona budou projednávány také 

muzejní standardy, neboť jsou uvedeny jako jeden z  cílů 

v koncepčních dokumentech MK ČR na období 2010–2014. 

Spolupráce AMG na Národním registračním systému muzeí 

ČR se předpokládá v následujících letech, půjde tedy již 

o úkol pro exekutivu zvolenou na X. Sněmu AMG. Souhrnný 

materiál k vytvoření systému profesních a etických standar-

dů a formulaci akreditačního systému muzeí v ČR byl vy-

pracován PhDr. Františkem Šebkem ve spolupráci s Annou 

Komárkovou, BBus (Hons), a předán Exekutivě AMG. Tento 

materiál by měl být diskutován v rámci jednotlivých orgá-

nů AMG a může se stát podkladem pro jednání o podobě 

systému s MK ČR. 

S otázkou standardů muzejní práce úzce souvisí i Doku-

ment o profesi konzervátora-restaurátora, jenž byl po dlou-

hém procesu připomínkování a několika jednáních v rámci 

Senátu, a nakonec i Exekutivy AMG, schválen dne 20. září 

2011. 

Díky stále chybějícím standardům není zatím možné 

realizovat ani v obecné rovině projekt profesionalizace 

českého muzejnictví, který by navázal na program MATRA. 

V oblasti profesionalizace se proto AMG prozatím zaměřu-

je především na Školu muzejní propedeutiky, kde probíhá 

již jedenáctým rokem za stále neutuchajícího zájmu muzeí 

a galerií jednak základní, jednak navazující kurs, věnovaný 

muzejnímu výstavnictví. Také kolokvia, konference a semi-

náře napomáhají zvýšení profesionální úrovně a vzdělávání 

muzejních pracovníků.

V oblasti vydávání odborných příruček z muzejní te-

orie a praxe, a to především metodického charakteru, byly 

ve sledovaném období AMG nebo za její spolupráce vydá-

ny publikace: Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inven-

tarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích, 2. uprave-

né vydání; Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu; 

Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy 

muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České repub-

liky; Muzeum a vzdělávací systém v České republice. Sborník 

příspěvků z V. celorepublikového kolokvia na aktuální téma 

českého muzejnictví, Brno, 11.–12. listopadu 2008; Muzea, 

autorský zákon a digitalizace. Sborník příspěvků z VI. celore-

publikového kolokvia pořádaného ve dnech 2.–3. listopadu 

2010. Každoročně jsou také podporovány sborníky meto-

dického charakteru z konferencí některých komisí a členů 

AMG (viz faktografická příloha zprávy). Velkým počinem, na 

kterém AMG participovala, se stala publikace Konzervování 

a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví 

z kovů a jejich slitin, kterou připravila Komise konzervátorů-

-restaurátorů AMG společně s Metodickým centrem kon-

zervace při Technickém muzeu v Brně ve spolupráci s před-

ními odborníky. Publikace přináší informace o nejnovějších 

metodikách a postupech v péči o kovové artefakty. 

Sněm AMG v Písku uložil pro období 2010–2012 pokra-

čovat dále v odborných činnostech AMG a vytvořit koope-

raci těchto činností ve vztahu ke stávajícím a nově vznikají-

cím metodickým centrům MK ČR. Spolupráce AMG s těmito 

centry se projevuje především na přípravě a realizaci kolo-

kvií a seminářů (např. Metodické centrum pro muzejní pe-

dagogiku při MZM v Brně – kolokvium 2011); v publikač-

ní činnosti pak materiály zveřejněnými ve Věstníku AMG.  
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Asociace je rovněž partnerem projektu vzdělávání edukač-

ních pracovníků, jejž připravilo Metodické centrum pro mu-

zejní pedagogiku při MZM v Brně. Kurzy by měly být zahá-

jeny na podzim 2012. S Centrem pro prezentaci kulturního 

dědictví při Národním muzeu připravuje AMG projekt „Do 

muzea“. S CITeM byla domluvena spolupráce na projektu 

„I3S“, který byl však později zastaven. AMG přistoupila na 

počátku roku 2010 ke smlouvě o partnerství a spolupráci na 

projektu Moravské galerie v Brně – vzniku Národního meto-

dického centra pro prezentaci a recepci vizuální a výtvarné 

kultury v muzejním kontextu (CENS).

V otázce problematiky místních muzeí byl v roce 2008 

nastaven funkční model pořádání speciálních seminářů pro 

tuto skupinu členů AMG. Také v následujícím období po-

kračovalo setkávání pracovníků tzv. malých muzeí v rámci 

workshopů, pořádaných Komisí muzejního managementu 

AMG. Setkání, které proběhlo v  roce 2010 v Muzeu hl. m. 

Prahy, se věnovalo otázce dramatické výchovy v muzeích. 

Plánovaný workshop se v roce 2011 neuskutečnil z důvodů 

kumulace jiných seminářů a konferencí (např. kolokvium 

v  Brně, které poskytlo mnoho metodických podnětů pro 

práci se specifickými skupinami návštěvníků a dobrovolní-

ky nejen v malých muzeích). Na podzim 2012 je plánován 

další seminář zaměřený na téma outsorcingu.

V dalším bodu koncepční činnosti – oblasti digitaliza-

ce – byla především důležitá aktivita vedení AMG v jedná-

ních se zástupci MK ČR ohledně budoucnosti databázových 

systémů pro správu sbírek muzejní povahy poté, co došlo 

k zastavení připravovaného projektu „I3S“ a kdy je zřejmé, 

že dosud hojně využívaný systém DEMUS již nevyhovuje 

současné technice ani požadavkům na takový systém kla-

deným. Dle aktuálních informací AMG je DEMUS převáděn 

tak, aby mohl fungovat na platformě Windows 7. Progra-

mování je CITeM plánováno v horizontu 2 let. Součástí kul-

turní politiky státu je i otázka digitalizace kulturního dědic-

tví, přesto její národní strategie zatím neexistuje. AMG na 

tuto situaci opakovaně poukazovala a je také připravena 

se do přípravy strategie znovu zapojit. Dalším hlediskem 

v této problematice je zpracování koncepce s ohledem na 

závazné dokumenty EU. V současné době má AMG svého 

zástupce v pracovní skupině MK ČR (PhDr. Pavel Douša, 

Ph.D.), která se má podílet na definování standardů a ná-

roků na evidenční systém správy sbírek (tuto problemati-

ku by měl také dále řešit projekt podaný v rámci Programu 

aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 

– NAKI). Exekutiva byla členy Senátu AMG, který se uskuteč-

nil 18. září 2012, vyzvána jednat dále s MK ČR o zveřejnění 

záměrů k  podpoře stávajícího systému DEMUS ve vazbě 

na CES a  ve stejné záležitosti jednat s Asociací krajů ČR. 

O  problematice digitalizace uspořádala v roce 2010 AMG 

celorepublikové kolokvium na téma Muzea, autorský zákon 

a digitalizace. 

V oblasti krizového managementu byly ve spolupráci 

s Českým komitétem Modrého štítu uspořádány v Národ-

ním archivu v  Praze ve sledovaném období tři semináře, 

a to v říjnu 2010 na téma Falza na českém uměleckém a sta-

rožitnickém trhu, v říjnu 2011 s názvem Veřejnost a arche-

ologické nálezy a 16. října 2012 seminář Poklady v pohybu 

s  podtitulem Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním 

kontextu. V rámci AMG byl také vydán sborník ze semináře 

Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Zástup-

ci AMG Anna Komárková, BBus (Hons) a Ing. Ivo Štěpánek 

(Technické muzeum v Brně) se v průběhu každého roku 

účastní pravidelných setkání ČKMŠ a spolupracují na pří-

pravě dalších projektů. 

B. Propagace a popularizace muzejnictví
Propagace a popularizace oboru muzejnictví patří 

k jednomu z  významných úkolů AMG. Zatím se nepo-

dařilo zpracovat v písemné podobě koncepci AMG ve 

vztahu ke sdělovacím prostředkům, přesto funguje dlou-

hodobá spolupráce s vnějšími médii a konkrétními no-

vináři, udržuje se aktuální databáze kontaktů médií pro 

rozesílání pozvánek a tiskových zpráv, které jsou vydává-

ny ke každé akci AMG směřované, ať již na odbornou či 

laickou veřejnost. Tradičně dobré vztahy má AMG s Čes-

kou tiskovou kanceláří, která o všech akcích AMG pravi-

delně informovala na svých stránkách i  v  informačních 

databázích. AMG má také vlastní informační platformu 

ve formě Věstníku AMG. Byly zpracovány analýzy, marketin-

gové plány a hodnotící zprávy jednotlivých akcí (zejména 

k Festivalu muzejních nocí a Národní soutěži muzeí Gloria 

musaealis). Pro rok 2011 uzavřela AMG smlouvu s Literár-

ními novinami o mediálním partnerství. V Literárních no-

vinách vyšly články o Festivalu muzejních nocí, o kampani 

Muzea a 20. století, a také inzerce o Národní soutěži muzeí 

Gloria musaealis a výsledcích IX. ročníku soutěže. Společ-

né aktivity a projekty s Informačním a kulturním centrem 

Nostický palác (IKC) se během sledovaného období ukázaly 

jako neaktuální, jelikož projekt IKC byl MK ČR ukončen.

Efektivním a hlavně rychlým komunikačním prostřed-

kem AMG vůči laické i odborné veřejnosti je Server muzeí 

a galerií ČR. Výstavba webového systému a prezentací 

AMG stále pokračuje a s ní i postupné plnění stránek nový-

mi a hlavně aktuálními informacemi. Cílem našeho snažení 

je a bude i v dalším období více zapojit muzea a galerie do 

pravidelné aktualizace prezentovaných dat, ať už se týkají 

základních informací o institucích v Adresáři muzeí a galerií 

ČR, nebo prezentace právě probíhajících výstav, konferen-

cí, seminářů, publikační činnosti a dalších projektů v rámci 
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sekce webu AMG pod názvem Dění v oboru. V rámci zlep-

šení komunikace ve vztahu k propagaci nejen AMG a jejích 

akcí je hojně využívána také elektronická konference pod 

názvem Bulletin AMG – nejde o elektronickou konferenci 

v pravém smyslu, ale o jednosměrné rozesílání zpráv smě-

rem od AMG ke členům konference, kteří jsou k ní přihlá-

šeni pomocí svých e-mailových adres. Moderátorem konfe-

rence je Sekretariát AMG. Od roku 2010 využívá AMG také 

pro prezentaci svých aktivit vlastní profil na sociální síti 

Facebook.

Již v roce 2003 si AMG stanovila zakotvit jako jednu 

z nejdůležitějších a nejvýznamnějších aktivit v oblasti po-

pularizace a  propagace českého muzejnictví Národní 

soutěž muzeí Gloria musaealis. Soutěž je vyhlašována 

ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Mu-

zejní publikace roku a Muzejní počin roku; udělována je 

každoročně Cena Českého výboru ICOM. V každém ročníku 

je ustaven čestný výbor soutěže, na základě jehož návrhu 

je udělováno zvláštní ocenění v jedné z kategorií. AMG po 

celou dobu trvání soutěžního roku zajišťuje organizační 

a technické zázemí soutěže, jejím partnerem je MK ČR. Pro 

každý ročník je vydávána výroční zpráva o průběhu soutě-

že. O pořadí soutěžních projektů rozhoduje sedmičlenná 

porota v čele s předsedou, jmenovaná oběma vyhlašova-

teli, dle kritérií a pravidel daných Soutěžním a  Jednacím 

řádem. Ve sledovaném období byly ukončeny tři ročníky 

soutěže, přičemž v roce 2011 byl vyhlášen jubilejní desátý 

ročník. Počet muzeí a galerií účastnících se soutěžního klání 

se ustálil na počtu cca 70 projektů v každém ročníku. Z cel-

kového přehledu za deset let trvání Národní soutěže muzeí 

Gloria musaealis (viz faktografická část zprávy) je zřejmé, že 

soutěž má v našem oboru vzestupný ohlas. Pozornost vě-

novaná soutěži v médiích je spíše kolísavá, mediální odezva 

se každý rok mění a je závislá zejména na jiném aktuálním 

dění. Na základě monitoringu tisku a elektronických médií 

by měla být každoročně zpracována zpráva o úspěšnosti 

prezentace soutěže (publikováno ve Věstníku AMG). Ke 

každému ročníku jsou vydávány tiskové zprávy, které jsou 

zveřejňovány na webových stránkách AMG i MK ČR. Dalším 

krokem by mělo být zapojení hodnocení veřejnosti – ať 

už muzeí obecně, nebo projektů přihlášených do soutěže. 

Zlepšení situace by měl přinést také projekt „Do muzea“, na 

kterém AMG spolupracuje s Národním muzeem, a v němž 

bude veřejnost hlasovat o oblíbeném muzeu či galerii na 

základě stanovených kritérií bez návaznosti na soutěž 

(vzhledem k systému podávání přihlášek v průběhu roku 

není možné zajistit rovné podmínky soutěžních projek-

tů). Vítězové obou projektů by pak byli vyhlášeni v  rámci 

jednoho společného slavnostního ceremoniálu. Projekt 

je zatím stále ve stadiu příprav. V roce 2010 byl vydán  

propagační leták pro muzea a galerie se základními infor-

macemi o  soutěži. Národní soutěž muzeí Gloria musae-

alis byla také jedním z bodů jednání Exekutivy AMG s ná-

městkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou 

a zástupců MK ČR, které se uskutečnilo 31. července 2012. 

Zúčastnění se shodli na společném cíli AMG a MK ČR ve-

doucím ke zvýšení propagace a společenské prestiže sou-

těže intenzivnější spoluprací obou stran.

Význačnou mediální a propagační akcí oboru se stal 

Festival muzejních nocí, jehož organizace se od roku 

2005 každoročně ujímá AMG ve spolupráci s MK ČR a Ná-

rodním muzeem. Festival spojil původně solitérní akce 

některých muzeí a galerií do jednoho společného, téměř 

měsíc trvajícího svátku muzejních nocí. Úspěch festivalu je 

mimořádný a každý rok se k němu připojuje stále více měst 

a institucí. Festival se tak stal ojedinělou akcí – významným 

kulturním a společenským fenoménem, který nemá svým 

rozsahem v Evropě obdoby. Na festival a jeho Národní za-

hájení, které navazují na Mezinárodní den muzeí, reagují 

média spontánně a výrazně pozitivně. Festival má společné 

logo. O tom, kde se jednotlivé muzejní noci konají a jaký je 

zde pro návštěvníky připraven program, informují společné 

internetové stránky na adrese http://www.muzejninoc.cz. 

V  roce 2012 byla provedena registrace ochranné známky 

názvu „Festival muzejních nocí“. Od čtvrtého ročníku tato 

významná událost oficiálně začíná Národním zahájením, 

které se každý rok uskutečňuje ve spolupráci s  Asociací 

krajů ČR a některým z krajů České republiky. Na něm jsou 

prezentovány vedle muzeí v dané lokalitě i oceněné projek-

ty v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis v  příslušném 

soutěžním roce. Národní zahájení festivalu se uskutečnilo 

v roce 2010 v Jihlavě, v roce 2011 v Plzni a v roce 2012 v No-

vém Jičíně. Řadu muzejních nocí tradičně uzavírala Pražská 

muzejní noc. V roce 2012 se uskutečnil již VIII. ročník festiva-

lu, do nějž se přihlásil rekordní počet institucí – 270 muzeí, 

galerií, občanských sdružení a dalších kulturních organizací 

ze 140 měst. Opět vzrostl počet malých a soukromých mu-

zeí, z nichž se mnohá zapojila do festivalu vůbec poprvé. 

Festival zastřešuje jednotlivé akce muzeí a galerií a posky-

tuje tak platformu pro společnou kooperaci a také pro lepší 

informovanost veřejnosti o nabídce našich kulturních insti-

tucí. Muzejních nocí se neúčastní již pouze muzea a gale-

rie, ale ve spolupráci s nimi také města, knihovny, divadla 

a další subjekty; na jejich programech se často podílejí žáci 

a studenti základních a středních či uměleckých škol; v je-

jich rámci vystupují divadelní a hudební soubory, řemesl-

níci, výtvarníci, své dveře otevírají správci památkových ob-

jektů. Jelikož každá instituce pojímá muzejní noc po svém, 

nabídka speciálních programů pro malé i velké návštěvní-

ky je velmi pestrá. Exekutiva AMG se na svých jednáních  
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v roce 2012 věnovala otázce vybírání vstupného během 

muzejních nocí, které se hlavně řešilo mezi brněnskými, 

resp. pražskými kulturními institucemi, které získávají fi-

nanční příspěvek na akci kromě dotace MK ČR také z grantů 

od obou statutárních měst. Festival byl také jedním z bodů 

jednání Exekutivy AMG s náměstkyní ministryně kultu-

ry PhDr. Annou Matouškovou, a to právě v otázce výběru 

vstupného. Zúčastnění se shodli na možnosti výběru sym-

bolického vstupného dle možností každé zapojené institu-

ce, která ale musí v rámci své přihlášky do festivalu stanovit, 

jak vysoké vstupné bude vybírat, a pak ji teprve může AMG 

propagovat na webových stránkách kampaně. Exekuti-

va se v otázce vybírání vstupného na Pražské a Brněnské 

muzejní noci kloní vzhledem k podávaným grantům k vol-

nému vstupu a  v případě vybírání vstupného nebude již 

tyto granty podávat a administrovat. Téma je dále otevřeno 

k jednání na Sněmu AMG v Opavě.

AMG se v roce 2012 stala partnerem projektu Národního 

muzea „Dotkni se 20. století“, který bude probíhat v letech 

2012–2014. Exekutiva se shodla na vhodnosti propojení 

projektu s kampaní „Muzea a 20. století“, která byla za-

hájena již v roce 2005 a jejímž cílem je propagovat akce 

sbírkotvorných institucí v oblasti muzejní prezentace (vý-

stavy, expozice, publikace, přednášky, komponované po-

řady, living history, divadelní představení apod.) s jednotící 

linkou/vybraným tématem historie 20. století. Kampaň má 

rovněž za cíl posílit pozici a sbírkotvornou činnost muzeí 

v oblasti dokumentace každodennosti. Ke kampani fungují 

referenční internetové stránky na adrese http://www.mu-

zea20stoleti.cz a kampaň má společné logo. Pro rok 2011 

byla vyhlášena kampaň s názvem „Muzea a ideologie“. Při-

hlášky do kampaně poslal však jen malý počet muzeí, při-

čemž relevantní akce a výstavy k tématu přihlásilo pouze 

osm institucí. 

Z důvodu nízkého zájmu muzejních institucí rozhodla 

Exekutiva AMG pro rok 2011 kampaň nepořádat a na svých 

zasedáních dále jednala o způsobu, jakým kampaň vést 

v dalších letech, jaké výstupy by z ní měly vyplynout a jak ji 

lépe nabídnout muzeím. Cílem kampaně je mj. povzbudit 

zájem o dokumentaci historie po roce 1945, což má podpo-

řit také připravovaná konference Muzeum a změna IV. zamě-

řená na soudobou dokumentaci.

Další důležitou informační platformu na poli popula-

rizace a  propagace českého muzejnictví má AMG v po-

době svého vlastního časopisu – Věstníku AMG. Nová 

exekutiva jmenovala po sněmu v Písku novou redakční 

radu a pověřila PhDr. Janu Hutníkovou jejím řízením. Zvý-

šení nákladu Věstníku AMG není vzhledem k  omezeným 

finančním prostředkům možné a zůstane u současného 

počtu (1 000 ks). Redakční rada se pravidelně schází a kromě 

vlastních příspěvků aktivně průběžně vytipovává a oslo-

vuje potenciální autory, a stejně tak činí vedle své obvyklé 

redakční práce samotná redaktorka časopisu. V roce 2011 

oslavil Věstník AMG dvacet let své existence. První číslo ča-

sopisu vyšlo v září 1991, tehdy pod názvem Věstník Asoci-

ace českých, moravských a slezských muzeí a galerií. K první 

významné proměně časopisu došlo v roce 1996. Nejen, že 

se zvýšil počet přispěvatelů, čímž se významně rozšířila 

skladba článků, ale začaly vycházet odborné přílohy, poz-

ději pod názvem Muzejní obzory. Vytvořil se tak prostor pro 

prezentaci poznatků z oblasti muzeologie i praktické práce 

v muzeích, přílohy zastupovaly roli sborníků z konferen-

cí a  seminářů, přehledy zahraniční tematické bibliografie 

nebo přinášely souhrnné informace o situaci v muzejnictví 

v dalších zemích Evropy. V roce 1998 se periodicita vydává-

ní Věstníku AMG ustálila na šesti číslech ročně a tato pravi-

delnost, která trvá dodnes, jej posunula zase o kousek blíž 

k profesionálnímu časopisu. Významnou grafickou úpravu 

získal s druhým číslem roku 2004 a toto vydání otevřel po-

prvé úvodník, sloupek, který vítá čtenáře na stránkách ča-

sopisu dodnes. Současnou tvář Věstník AMG představil od 

ročníku 2008, kdy získal novou, výraznější a hlavně plnoba-

revnou obálku a byla zcela změněna i jeho grafická úprava.

Na základě dlouhodobě existující potřeby jasné odbor-

né terminologie podpořila AMG projekt muzeologického 

slovníku Muzeologické komise AMG, jehož první část byla 

komisí zpracována a je přístupná on-line. Stejně tak AMG již 

dlouhodobě podporuje zpracování terminologických hes-

lářů v oblasti etnografie pod názvem Pojmosloví etnografic-

kých sbírek, jejichž část by měla být také vydána na CD ROM. 

Realizace oborových slovníků je předpokladem úspěšného 

zpracování etnografických sbírek včetně usnadnění vzá-

jemného předávání informací o obsahu jednotlivých sbír-

kových souborů v muzeích.

AMG v uplynulém období nadále pokračovala s tvorbou 

databází oboru muzejnictví. Obsah základní databáze 

AMG – Adresář muzeí a galerií ČR, tzn. údaje o expoziční 

a výstavní činnosti muzeí a galerií, jejich přístupnosti veřej-

nosti a poskytovaných službách, byl pravidelně aktualizo-

ván prostřednictvím online formuláře v  provozu centrální 

databáze na internetu. Adresář je vítaným pomocníkem 

nejen při vzájemné komunikaci muzeí a galerií, ale slouží 

i subjektům činným v oblasti cestovního ruchu, školám, 

ostatním kulturním institucím apod. V zájmu každé organi-

zace proto je, aby aktualizaci údajů věnovala náležitou po-

zornost, neboť Adresář je jednou z efektivních cest k propa-

gaci instituce. Dotazník pro aktualizaci údajů je ke stažení na 

internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz, 

kde je k dispozici i návod pro jeho vyplnění. Vyplněné do-

tazníky nebo pouze výčet údajů, které se o muzeu či galerii  
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změnily, je možné zasílat na Sekretariát AMG v průběhu 

celého roku. Muzea a galerie byly také vyzvány k poskyt-

nutí údajů do databáze výstav a kulturních událostí. Výstup 

z této databáze je pravidelně v dvouměsíčních intervalech 

publikován jako příloha Kalendárium kulturních událostí ve 

Věstníku AMG. Nově je přehled výstav prezentován také na 

webových stránkách AMG v sekci Přehled konaných výstav. 

Muzeím a galeriím byly též rozeslány formuláře Kalendári-

um akcí pro prezentaci na internetových stránkách AMG, kte-

ré slouží jako podklad pro zveřejnění akcí muzeí a galerií na 

webu AMG v sekci Dění v oboru v příslušném kalendářním 

roce. Do formuláře je možné vyplňovat všechny plánované 

akce pro daný rok – termíny seminářů, konferencí, předná-

šek atp. Zároveň je možné na internetových stránkách AMG 

prezentovat nově vydané publikace, sborníky z konferencí 

a seminářů a další zajímavé informace z činnosti muzejních 

institucí v České republice.

C. Legislativní aktivity
AMG v této oblasti vyvíjí řadu aktivit; podílela se na zpra-

cování podkladů a na připomínkovém řízení k novele, resp. 

věcnému záměru nového památkového zákona a k proble-

matice archeologických nálezů, k novele archivního zákona 

a metodickému návodu pro muzea, k novele autorského 

zákona, k novele zákona o dobrovolnické službě. Dle ak-

tuálních požadavků a situace zpracovává Exekutiva AMG 

nebo členové pracovních skupin také stanoviska k dalším 

normám a koncepcím.

Orgány AMG, nově ustavené na IX. Sněmu AMG v říjnu 

2009, resp. vzešlé ze zasedání příslušných krajských sek-

cí a  oborových komisí, čekala od počátku jejich existence 

řada legislativních úkolů. Již v průběhu roku 2010 byla ře-

šena problematika účtování a  oceňování sbírek muzejní 

povahy dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí 

některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o  účetnictví 

ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky. Ve spolupráci s odborem ochrany movitého kul-

turního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury České 

republiky (OMG) bylo připraveno doporučení vycházející 

z  metodického pokynu pro organizace zřizované přímo 

ministerstvem, jak v daných případech postupovat. AMG 

se rovněž vyjadřovala k návrhu metodického pokynu k pro-

váděcí vyhlášce č. 220/2010 Sb., týkajícího se inventarizace 

majetku a závazků včetně sbírek muzejní povahy, a  to ve 

shodě s názorem OMG z velké části nesouhlasně. Po spo-

lečném jednání zástupců AMG, OMG a příslušného odboru 

Ministerstva financí ČR došlo k jistému kompromisu mezi 

původním zněním návrhu vyhlášky a navrhovanými změ-

nami ze strany AMG a OMG, kdy bylo dosaženo shody v ná-

zoru, že pro majetkovou inventarizaci lze použít výsledky 

inventarizace sbírek v daném kalendářním roce. Zástupci 

MF ČR však trvali na tom, že v každém roce musí proběh-

nout kompletní inventarizace celého sbírkového fondu, a to 

u části sbírek, která neprošla sbírkovou inventarizací, alespoň 

formou čestného prohlášení. Tato zásada je obsažena i v me-

todickém pokynu OMG, který byl vydán k dané tematice na 

konci roku 2011; AMG jej zprostředkovala nejen svým člen-

ským organizacím, ale všem muzeím a galeriím dle Adresáře 

muzeí a galerií ČR.

Po celé období upozorňovala AMG na kolizi novely zá-

kona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších před-

pisů, s platným zněním zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-

vých pravidlech územních rozpočtů, a to zejména v oblasti 

nákupu sbírek, kdy na jedné straně (v zákoně o účetnictví 

a k němu vydané  prováděcí vyhlášce) je konstatováno, že 

nákup sbírek má být prováděn z provozních prostředků 

organizace, zatímco na druhé straně (v zákoně o rozpočto-

vých pravidlech) je stanoveno pořizovat sbírky z investič-

ních prostředků. Přes řadu iniciativ a jednání, která AMG vy-

volala, nedošlo v této otázce až do současnosti k zásadnímu 

pokroku. AMG se bude i nadále ve vztahu k problematice 

nákupu sbírkových předmětů, který realizují muzea zřizo-

vaná samosprávnými celky, snažit iniciovat novelu zákona 

č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních roz-

počtů. Exekutiva navrhuje po podzimních krajských vol-

bách opět navázat nejen v této oblasti na spolupráci s Aso-

ciací krajů ČR.

Již několik let probíhá projednávání předložených ná-

vrhů a  snaha o řešení vyvstalých problémů souvisejících 

s archivnictvím a spisovou službou a jejich aplikací v mu-

zejním prostředí. Mnoha diskusemi a několika připomínko-

vými řízeními prošel návrh metodického Návodu k vedení 

evidence Národního archivního dědictví v kulturně-vědeckých 

institucích včetně muzeí a galerií. Zatímco stanoviska AMG 

k jednotlivým verzím metodického pokynu byla předklá-

dána včas a bez prodlení, ze strany OMG nebyla v  tomto 

směru vyvíjena potřebná aktivita. V květnu 2012 se AMG 

navíc vyjádřila k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška 

č. 645/2004 Sb., k provádění některých ustanovení zákona 

o archivnictví a spisové službě, zejména s ohledem na ar-

chiválie v digitální podobě. Na jednání k vypořádání připo-

mínek, jež se na Archivní správě Ministerstva vnitra České 

republiky (AS MV ČR) konalo 24. května 2012, bylo společně 

konstatováno, že nová vyhláška nijak nerozšiřuje povinnos-

ti muzeí a galerií v této oblasti. Žádné výrazné změny nepři-

nesla ani novela vlastního zákona o archivnictví a spisové 

službě č. 167/2002 Sb., zaměřená na stejnou problematiku. 

Ze strany AS  MV ČR byla předložena nabídka, aby AMG 

spolupracovala na přípravě věcného záměru zcela nového 

archivního zákona, a zároveň, aby byl uspořádán společný 
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seminář k implementaci stávající novely zákona i vyhlášky 

v muzejním prostředí. Souhlas s účastí svých zástupců v pří-

pravné komisi byl vysloven i ze strany MK ČR.

K poměrně výraznému legislativnímu postupu došlo při 

tvorbě novely autorského zákona č. 121/2000 Sb., i když 

její přípravu pozdržely mimořádné parlamentní volby 

v  roce 2010. V pracovní skupině, jež se následně ustavila, 

zastupovali AMG Mgr. Martin Sekera, Ph.D., a Mgr. Kateřina 

Musílková. V březnu 2011 byly zahájeny veřejné konzultace 

k této novele, které se soustředily zejména na problemati-

ku tzv. osiřelých děl, u nichž není znám jejich autor, dále na 

transparentnost kolektivních správců uměleckých děl a na 

zpřísnění kritérií při udělování oprávnění k zastupování au-

torů. V  průběhu roku 2012 byly projednávány jednotlivé 

oddíly novely. Konečný návrh novely byl připraven do čer-

vence 2012 a během podzimních měsíců má být předložen 

Legislativní radě Vlády ČR. V květnu 2011 a v následujících 

měsících probíhala diskuse nad návrhem Směrnice Evropské 

unie o některých povolených způsobech využití tzv. osiřelých 

děl. Její znění bylo dle připomínek, mezi nimiž hrálo vý-

znamnou roli i společné stanovisko AMG a Svazu knihov-

ních a informačních pracovníků ČR (SKIP), zčásti revidováno 

a po druhém připomínkovém řízení z podzimu 2011 podro-

beno složitému schvalovacímu procesu, do něhož počát-

kem roku 2012 znovu zasáhla uvedená pracovní skupina 

při MK ČR. Doporučila zejména rozšíření okruhu předmě-

tu ochrany a způsobu využití tzv. osiřelých autorských děl. 

Další postup v této záležitosti v rámci ČR a z hlediska MK ČR 

nyní závisí na znění textu, který by měl Evropský parlament 

schválit s tím, že v případě jeho včasného schválení bude 

zahrnut do novely autorského zákona. Od února 2012 rov-

něž probíhala jednání a diskuse k implementaci dosti kon-

troverzní Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské 

unie č. 2011/77/EU, týkající se prodloužení doby ochrany au-

torských práv ke zvukovým nahrávkám a sjednocení způso-

bu výpočtu doby ochrany práv u hudebních děl s textem.

Samostatný konferenční blok byl autorskému zákonu 

věnován na muzejním kolokviu, které proběhlo ve dnech 

2.–3. listopadu 2010 již tradičně v Brně. Jelikož přednesené 

referáty a diskusní příspěvky měly velký úspěch, bylo ná-

sledně s přednášejícími dohodnuto, že v roce 2011 bude 

dle potřeby a zájmu uspořádáno několik jednodenních se-

minářů, které budou zaměřeny na specifické problémy mu-

zeí a galerií v oblasti autorského práva. K vyjasnění mnoha 

sporných otázek v oblasti autorského práva přispěl semi-

nář, který se konal 28. dubna 2011 v Nové budově Národ-

ního muzea, a to jak díky vystoupení zasvěcených odborní-

ků, tak i představitelů ochranných autorských svazů. Nejen 

autorské právo bylo také řešeno na jednodenním semináři, 

který byl uspořádán za odborné spolupráce AMG Výborem 

pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu 

Parlamentu ČR dne 19. června 2012 pod názvem Legislativa 

muzeí z pohledu zřizovatele. Semináře se zúčastnilo přes 100 

zástupců různých zřizovatelů muzeí i muzejních pracovní-

ků. Souhrnná zpráva o semináři byla publikována ve Věst-

níku AMG č. 4/2012.

S problematikou autorského práva úzce souvisela i jed-

nání s představiteli Ochranné organizace autorské (OOA-S), 

probíhající od konce roku 2010 na základě požadavků OAA-S 

vůči muzeím a  galeriím z hlediska ochrany autorských 

práv při výstavách a jiných druzích prezentace či publikace 

uměleckých děl. Z průběhu jednání, jichž se zúčastnili také 

pracovníci odboru autorského práva MK ČR, vyplynulo, že 

OAA-S šlo především o sondování současné situace v mu-

zeích a galeriích, nikoliv o vynucování nevýhodných smluv 

či závazků a že naopak může členským organizacím AMG 

poskytnout poměrně široký informační servis ohledně au-

torů a  jejich zastupování.

Významnou úlohu sehrála AMG při přípravě novely zá-

kona o památkové péči č. 20/1987 Sb., zejména jeho části 

zabývající se problematikou archeologických výzkumů. 

Pro tento účel byl již na konci roku 2010 zřízen při MK ČR 

poradní orgán, v němž AMG zastupoval a stále zastupuje 

PhDr. František Frýda. Cílem novely má být především po-

sílení vlivu státní správy v oblasti archeologické památkové 

péče a zprůhlednění činnosti archeologických pracovišť 

působících mimo sféru státní správy a samosprávy. Návrh 

paragrafového znění novely byl široce projednáván a při-

pomínkován nově vytvořenou pracovní skupinou AMG ve 

složení PhDr.  František Frýda, Mgr. Miroslava Šmolíková 

a PhDr. Luděk Beneš. V  této verzi, vzešlé z rozsáhlého při-

pomínkového řízení, však byl návrh novely odmítnut Legis-

lativní radou Vlády ČR a byl poté předložen k diskusi v po-

změněné podobě. Ani revidované znění novely v  dubnu 

2012 Legislativní radou neprošlo a bylo vráceno k novému 

projednání. Počátkem roku 2012 se pracovní skupina AMG 

rozšířená o Mgr. Miroslava Nováka zabývala návrhem pro-

váděcí vyhlášky k zákonu, která stanovuje obsah projektu 

archeologického výzkumu a nálezové zprávy. Na jaře 2012 

se jak poradní orgán MK ČR, tak i pracovní skupina AMG 

poprvé zabývaly návrhem tezí ke zcela novému zákonu 

o památkovém fondu, jenž by měl být v nejbližších letech 

vypracován s tím, že zohlední aktuální situaci a nově se ob-

jevující skutečnosti.

Aktivní působení pracovní skupiny Dobrovolnictví v kul-

tuře, v níž AMG zastupuje výkonná ředitelka Anna Komár-

ková, BBus (Hons), se projevilo při přípravě novely zákona 

o dobrovolnické službě, k jejímuž navrhovanému znění se 

AMG vyjádřila v červnu 2011. Na sestavení základních tezí 

novely se podílela především Legislativní skupina v rámci 
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projektu „Evropský rok dobrovolnictví 2011“ (ERD), jejíž 

členkou za AMG je rovněž Anna Komárková, BBus (Hons). 

Novela je zaměřena na přesné vymezení působnosti a de-

finici pojmů v  oblasti dobrovolnictví, na zlepšení prostře-

dí pro organizované dobrovolnictví a na dobrovolnickou 

službu jako jeho specifickou formu. Na jaře 2012 předložilo 

MŠMT teze zcela nového zákona o dobrovolnictví, kde jed-

ním z cílů by mělo být, aby dobrovolnická práce nepodlé-

hala zdanění. Veškerých jednání jak u „kulatého stolu“ pří-

mo na ministerstvu, tak i v rámci Legislativní skupiny ERD, 

se opět účastní Anna Komárková, BBus (Hons). 

V březnu 2012 nominovala AMG na základě výzvy OMG 

tři zástupce do nově vytvořené pracovní skupiny, jež se 

má podílet na přípravě věcného návrhu zákona, kterým 

se mění zákon č.  122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzej-

ní povahy, a také na tvorbě novely související prováděcí 

vyhlášky č.  275/2000 Sb. K účasti v pracovní skupině byli 

navrženi Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Michal Babík 

a PhDr. Luděk Beneš. Rozhodnutí o tom, na jakou proble-

matiku by měla být novela zaměřena, padne do konce roku 

2012, kdy bude známa také konečná podoba pracovních 

týmů, jež se budou přípravou novely zabývat.

AMG se dále vyjadřovala k materiálům vypracovaným 

příslušnými odbory MK ČR. V roce 2010 šlo především 

o  Koncepci účinnější péče o ochranu movitého kulturního 

dědictví v ČR na léta 2010–2014 a o Koncepci péče o lidovou 

kulturu v ČR na léta 2011–2015. V následujícím roce bylo vy-

hotoveno stanovisko AMG ke Koncepci památkové péče na 

období 2011–2016. AMG vypracovala též na žádost Oddě-

lení kultury a památkové péče Pardubického kraje stano-

visko ke Koncepci muzejnictví v Pardubickém kraji na období 

2010–2015. Vedoucímu Samostatného oddělení kulturní 

politiky a koncepcí MK ČR byly v roce 2010 zaslány podkla-

dy pro Sborník statí o kultuře v letech 2004–2009.

Na IX. sněmu AMG v roce 2009 byl přednesen návrh 

znění Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora, který 

vypracovala oborová Komise konzervátorů-restaurátorů 

AMG. Návrh prošel několika připomínkovými koly a byl po-

stupně upravován tak, aby vyhovoval všem zainteresova-

ným stranám. Jeho nová podoba byla předložena na zase-

dání Senátu AMG v prosinci 2010, opět však vyvolala řadu 

námitek a připomínek, a proto nebyla schválena s tím, že ji 

Komise musí znovu přepracovat. V průběhu roku 2011 bylo 

dosaženo shody názorů všech zainteresovaných stran a Do-

kument byl přijat jako oficiální materiál AMG na zasedání 

senátu dne 20. září 2011.

Některé legislativní normy či návrhy, které se, byť okra-

jově, týkají také oblasti muzejnictví, neobdržela AMG k při-

pomínkování vůbec nebo alespoň příliš pozdě. Týkalo se to 

např. v roce 2010 nového Katalogu prací, který obsahuje 

i činnosti uplatňující se v muzejní a galerijní praxi. Zejmé-

na Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku při 

AMG uplatnila vůči předloženému návrhu řadu připomí-

nek, které však nebyly akceptovány, neboť dle sdělení Mini-

sterstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV) proběhlo řádné 

připomínkové řízení i s vypořádáním již v roce 2009.

V září 2010 se AMG vyjádřila formou dopisu na MPSV 

k záležitosti dopadu navrhovaných změn v oblasti odmě-

ňování pracovníků na sféru muzeí a galerií. Projevila s ná-

vrhem MPSV zásadní nesouhlas a nabídla spolupráci při 

přípravě legislativních norem v  této oblasti, zejména no-

vely vládního nařízení č. 564/2006 Sb., a  Zákoníku práce. 

Nabídka spolupráce nebyla v odpovědi příslušného odboru 

MPSV nijak komentována, bylo zde pouze konstatováno, že 

příprava uvedené novely probíhá, že však pro rok 2011 dojde 

pouze k dílčí úpravě, tj. ke snížení platů státních zaměstnan-

ců o 10 %.

V roce 2011 se opět objevily tendence v některých měs-

tech či krajích ke sloučení muzea s dalšími kulturními insti-

tucemi. Na základě žádosti svých členů (Městské muzeum 

a galerie v Hranicích, Městské muzeum ve Velké Bíteši, Mu-

zeum Hlučínska, Městské muzeum v Blatné, Městské mu-

zeum Počátky, Městské muzeum v  Chlumci nad Cidlinou) 

zpracovala AMG stanovisko ke slučování těchto kulturních 

institucí, které poté zaslala jako argumentační materiál ve-

dení příslušného muzea, resp. dopisy byly adresovány pří-

mo zřizovatelům muzeí. AMG zpracovala též stanovisko ke 

sloučení muzea a galerie v Pardubicích. Ve věci slučování 

kulturních organizací bylo dojednáno s vedením SKIP, že 

se AMG a SKIP budou vzájemně o aktuálních kauzách in-

formovat a vymění si svá stanoviska, neboť ve všech dosa-

vadních případech měla být s muzeem sloučena do jedné 

instituce v daném místě také knihovna.

V samém závěru roku 2010 došlo k dohodě AMG s advo-

kátní kanceláří JUDr. Libora Vašíčka o poskytnutí poraden-

ství a právních služeb členským institucím AMG za polovinu 

běžné sazby. Nabídka se týká oblasti smluv s obchodními 

i dalšími partnery, veřejných zakázek, soudních sporů, ale 

také autorského zákona, kterým se JUDr. Libor Vašíček 

dlouhodobě zabývá. Členská muzea a galerie byla dopisem 

o této možnosti široce informována; informace o této spo-

lupráci byla publikována též na stránkách Věstníku AMG.

D. Muzeologie a vzdělávání muzejních 
pracovníků

V oblasti muzejního vzdělávání je možné konstatovat, 

že probíhá ve dvou rovinách. Jednak je to vzdělávání ve 

Škole muzejní propedeutiky, ukončené závěrečnou zkouš-

kou s  vydáním osvědčení o  absolvování kursu, jednak to 

jsou setkání na jedno- až třídenních seminářích, kolokviích  
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a konferencích, pořádaných AMG, jejími odbornými a obo-

rovými komisemi i institucionálními členy, které jsou vždy 

zaměřeny tematicky na jednotlivé muzejní činnosti. 

Osou snah AMG na poli vzdělávání pracovníků muzeí se 

stala Škola muzejní propedeutiky, jejíž první běh byl ote-

vřen již v roce 2002. V říjnu roku 2011 oslavila ŠMP deset let 

svého trvání. Za tu dobu prošlo jejími kursy 743 frekventan-

tů, přičemž studium zatím úspěšně dokončilo 507 z nich, 

což představuje 68 %. 

Od pátého běhu ve školním roce 2006/2007 byla ŠMP 

rozdělena na dvě části – byly otevřeny základní (původní) 

a nově nástavbový kurs, věnovaný muzejnímu výstavnic-

tví, který je určen především pro absolventy základního 

kursu. Stabilizovala se skupina 15 lektorů, která průběž-

ně aktualizuje program kursů. Vedoucím ŠMP je od jejího 

vzniku PhDr. František Šebek. Lektorský sbor tvoří v obou 

kursech pracovníci muzeí, univerzit a dalších institucí. 

V  závěrečné anonymní anketě hodnotí každoročně frek-

ventanti kursů úroveň lektorů většinou kladně. Posluchači 

v anketě kladně hodnotí také obsahové zaměření ŠMP, což 

potvrzuje i setrvalý zájem uchazečů o přijetí do kursů, ze-

jména pak do základního kursu. Pro školní rok 2010/2011 

bylo z důvodu nárůstu nákladů na administrativní zajištění 

ŠMP navýšeno kursovné v základním a nástavbovém kur-

su pro členská muzea AMG ze 700 na 1500 Kč, pro nečleny 

AMG z 1200 Kč na 2000 Kč. Ve dnech 1. a 2. prosince 2010 

se uskutečnila exkurze posluchačů nástavbového kursu 

ŠMP (23 účastníků). Studenti navštívili muzejní expozice 

a výstavy v  Pardubicích, Hradci Králové, Chrudimi, Kutné 

Hoře, Jičíně, Benátkách nad Jizerou a zámek Kačina. Prů-

vodci studentům po vybraných muzeích byli PhDr.  Fran-

tišek Šebek, Mgr. Pavel Holman a  Anna Komárková, BBus 

(Hons). V říjnu 2011 byl zahájen X. ročník ŠMP, kdy bylo do 

základních kursů přijato 72 posluchačů do dvou paralel-

ních tříd. Ve školním roce 2012/2013 byla otevřena jedna 

třída základního kursu (XI. běh, 40 posluchačů) a  IV.  roč-

ník nástavbového kursu (31 studentů). Výuka probíhá, 

jako v předchozích letech, v prostorách Národního muzea 

– Českého muzea hudby a  organizačně ji zajišťuje Sekre-

tariát AMG. Od října 2012 tedy navštěvuje ŠMP 71 poslu-

chačů. Jejich složení je obdobné – od zaměstnanců mu-

zeí národních po zaměstnance malých městských muzeí  

i provozovatele privátních muzeí. Opět nemohli být uspo-

kojeni všichni zájemci o přijetí do ŠMP, což samo o sobě 

dokládá, že tato aktivita AMG je pozitivním přínosem pro 

rozvoj muzejnictví ČR. 

Ve spolupráci s AMG a dalšími subjekty byly v Meto-

dickém centru konzervace (MCK TMB) zahájeny již v roce 

2007 Kursy preventivní konzervace, které pokračovaly 

také v období 2010–2012. Ve spolupráci s AMG připravilo  

Metodické centrum pro muzejní pedagogiku při MZM 

v Brně projekt vzdělávání edukačních pracovníků. Kursy by 

měly být zahájeny na podzim 2012. Náplň kursů byla při-

pravena tak, aby co nejvíce rozšiřovala dosavadní nabídku 

muzeologického vzdělávání a volně navazovala na ŠMP 

a Kursy preventivní konzervace.

Problematika vzdělávání muzejních pedagogů vzbuzo-

vala a vzbuzuje stále veliký zájem. Ten se projevil i v disku-

sích nad Katalogem prací a absencí řady muzejních profesí 

v něm, především z oblasti vzdělávání. Základním problé-

mem se jeví neuznání pojmu muzejní pedagog MŠMT, kte-

ré brání následným jednáním o  zařazení této celosvětově 

uznávané odborné profese do Katalogu prací s MPSV. 

AMG se zavázala vyvolat jednání se zástupci MK ČR, MŠMT 

a MPSV o této problematice, jednání bylo však z důvodů ne-

aktuálnosti novelizace katalogu zatím odloženo. AMG má 

nadále zájem na prosazení katalogového hesla „muzejní 

pedagog“ – má svého zástupce v Poradní skupině MŠMT, ta 

se však zatím nesešla. Zástupci AMG jsou také činní v pra-

covních skupinách projektu „Národní soustava povolání II“, 

v rámci něhož vznikají definice profesí v oblasti kultury, mu-

zeí a galerií. Oblast vzdělávání byla živě diskutována nejen 

v části tvorby vzdělávacího programu pro odborné pracov-

níky, ale i ve vztahu k široké veřejnosti, především školám. 

Komisí pro PR a muzejní pedagogiku při AMG bylo připo-

mínkováno Doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. Stano-

visko bylo ministerstvem akceptováno a bylo doporučeno 

v rámci spolupráce nominovat zástupce za AMG do Poradní 

skupiny MŠMT pro výuku dějepisu. Zatím bez konkrétního 

výsledku proběhlo úvodní jednání s PaedDr. Marií Raucho-

vou z MŠMT o zapojení AMG do přípravy Národní strategie 

podpory klíčových gramotností v ZV a  připomínkování 

curicula RVP ZV. MŠMT připravuje standardy pro výuku dě-

jepisu a občanské výchovy na ZŠ a SŠ. Propojování a spo-

lupráce oborů muzejnictví a školství probíhá také v rámci 

projektu Národního muzea „Dotkni se 20. století“, jehož je 

AMG partnerem. Další vzdělávací aktivity probíhají také 

v projektu „Další vzdělávání pracovníků kulturních institucí 

v Královéhradeckém kraji“ (blok přednášek a diskuse s po-

rotci ve vztahu k Národní soutěži muzeí Gloria musaealis).

Pro potřeby ŠMP byl vydán učební materiál Úvod do 

muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní 

propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Zájem 

o publikaci je obrovský, nejen mezi členy AMG a muzejními 

pracovníky, ale také mezi studenty vysokých škol, zajišťují-

cích odborné muzeologické vzdělání; publikace byla velmi 

kladně hodnocena též našimi slovenskými kolegy. V roce 

2012 začal být připravován učební text pro nástavbový 

kurs muzejního výstavnictví, samotná publikace by měla 

vyjít v  roce 2013. Oblasti vzdělávání se výrazně dotýká  
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i přijatý Dokument o profesi restaurátora-konzervátora, kte-

rý definuje vhodné kvalifikační standardy kladené na tuto 

pozici. V roce 2010 byla do členských muzeí AMG distribu-

ována publikace Pět let Školy muzejní propedeutiky. Sborník 

absolventských prací žáků Školy muzejní propedeutiky AMG 

2002–2007, ročník I–V. V současné době se připravuje také 

sborník prací k deseti letům fungování ŠMP. Z finančních 

důvodů chybí činnost v oblasti vydávání překladové litera-

tury. AMG vydává sborníky ze svých seminářů a konferencí, 

brněnských kolokvií, publikace vztahující se ke vzdělávání 

i muzeologii (viz faktografická příloha).

Od zahájení kursů ŠMP uběhlo již 10 let a vzhledem 

k množství absolventských prací, které studenti odevzdali 

k obhajobám, bylo třeba zpracovat jejich přehled, resp. pro-

vést inventarizaci archivu ŠMP a jeho nové uspořádání. Zá-

roveň jsou práce uloženy v elektronické podobě na serveru 

AMG. Kromě absolventských prací jsou dále uchovávány 

veškeré podklady, přihlášky a formuláře, které s  chodem 

ŠMP souvisí. 

V období 2010–2012 proběhla celá řada dílčích semi-

nářů, věnovaných profesionalizaci muzejních pracovníků, 

na jejichž organizaci se AMG podílela. Příkladem může být 

v roce 2010 uspořádaný seminář Dramatická výchova a vy-

užití jejích prvků v práci lektora pořádaný v Muzeu hl. města 

Prahy (42 účastníků) či odborné tematicky zaměřené semi-

náře jednotlivých komisí AMG. V dubnu 2011 uspořádala 

AMG v Národním muzeu seminář na téma Autorský zákon 

v muzejní praxi (156 účastníků); ve spolupráci s Výborem pro 

vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Par-

lamentu ČR se 19. června 2012 uskutečnil seminář pod ná-

zvem Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele (112 účastníků). 

V rámci aktivit Českého komitétu Modrého štítu se AMG po-

dílela na třech jednodenních seminářích – 14. října 2010 na 

téma Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu (126 

účastníků); 11. října 2011 pod názvem Veřejnost a  archeolo-

gické nálezy (93 účastníků); 16. října 2012 na téma Poklady 

v pohybu. Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kon-

textu (68 účastníků). 

V bilancovaném období uspořádala AMG dvě organizač-

ně velice náročná a po zásluze úspěšná kolokvia věnovaná 

tématům, kterými v současnosti žije muzejní prostředí. Ve 

dnech 2.–3. listopadu 2010 proběhlo v Brně již VI. celore-

publikové kolokvium, tentokrát pod názvem Muzea, au-

torský zákon a digitalizace (216 účastníků, 22 příspěvků). 

Vedle těchto základních témat bylo zároveň vzpomenuto 

20. výročí založení AMG, jako největší profesní organizace 

sdružující sbírkotvorné instituce v České republice. Spo-

lupořadateli kolokvia byly Národní muzeum, Mendelovo 

muzeum a Ústav archeologie a muzeologie Masarykovy 

univerzity v Brně. Konferenci finančně podpořilo MK ČR  

a jejím partnerem se stala firma Promotion and Education, 

s. r. o. Kolokvium ukázalo, že jak otázka autorského práva, 

tak problematika digitalizace muzejních sbírek jsou pro-

blémy, které „hýbou“ muzejním světem a dotýkají se práce  

každého muzejníka. V následujícím roce uspořádala AMG 

opět v Brně ve dnech 3.–4. listopadu 2011 VII. celorepubli-

kové kolokvium na téma Muzea pro všechny. Handicapovaní 

a dobrovolníci v kulturních institucích ČR (210 účastníků, 28 

příspěvků). Konference byla zaměřena na problematiku 

handicapovaných návštěvníků a  nabídku muzeí pro tuto 

specifickou skupinu, a také na problematiku dobrovolnic-

tví, jelikož rok 2011 byl vyhlášen Evropským rokem dob-

rovolnictví a AMG se prostřednictvím svého zástupce do 

aktivit k tomuto tématu významně zapojila. Součástí kolo-

kvia bylo i paralelní jednání účastníků projektu „Make Able“ 

a v souvislosti s ním pořádané workshopy. 

E. Vnitřní chod AMG
V Usnesení IX. Sněmu AMG byly pro vnitřní chod AMG 

stanoveny tyto úkoly: zlepšit informační toky v rámci AMG, 

aktivizovat činnost nefunkčních krajských sekcí a oboro-

vých komisí AMG, zintenzívnit spolupráci s předsedy těch-

to orgánů AMG, zlepšit vnitřní PR v rámci AMG a vytvořit 

z  AMG značku profesní kvality, pokračovat v profesionali-

zaci centrálního pracoviště AMG, rozšířit okruh členů přímo 

se podílejících na činnosti sdružení prostřednictvím pra-

covních skupin a řízení jednotlivých projektů, pokračovat 

ve zkvalitňování webových prezentací AMG. 

Pro potřeby přímého kontaktu si Exekutiva AMG po 

sněmu v Písku rozdělila jednotlivé Krajské sekce AMG a sfé-

ry kompetencí v  rámci činnosti AMG: PhDr. Luděk Beneš  

– Středočeská a Olomoucká krajská sekce, koncepční čin-

nost a legislativní aktivity; PhDr. Eva Dittertová – Jihočeská 

a Ústecká krajská sekce, koncepční činnost a vnitřní chod 

AMG; PhDr. Pavel Douša, PhD. – Moravskoslezská krajská 

sekce a Krajská sekce Vysočina, vnější vztahy, muzeologie 

a vzdělávání; PhDr. Jana Hutníková – Karlovarská a Plzeňská 

krajská sekce, Věstník AMG, ediční činnost; Mgr. Irena Cho-

vančíková – Jihomoravská a Zlínská krajská sekce, Národní 

soutěž muzeí Gloria musaealis, propagace a popularizace 

muzejnictví; PhDr. Helena Koenigsmarková – Liberecká 

krajská sekce a Krajská sekce hlavního města Prahy, vnější 

vztahy, kontakt se zahraničím (NEMO); PhDr. Zita Suchán-

ková – Královéhradecká a Pardubická krajská sekce, vnitř-

ní chod AMG. Členové exekutivy během svého volebního 

období navštěvovali jednotlivé krajské sekce a setkávali se 

s jejich předsedy a členy. Schůzka se všemi předsedy kraj-

ských sekcí proběhla v návaznosti na zasedání Senátu AMG 

v dubnu 2012. Členové exekutivy se zúčastnili také plenár-

ních zasedání a seminářů některých komisí AMG.
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Dle územněsprávního členění České republiky je v rámci 

AMG ustaveno 14 krajských sekcí, v jejichž čele stojí dle 

Stanov AMG předseda, který svolává členy sekce dle potře-

by, nejméně však jedenkrát v roce. Krajské sekce zajišťují 

informovanost svých členů, zároveň přenášejí návrhy a do-

poručení na jednání exekutivy, senátu nebo sněmu. Vět-

šina krajských sekcí se v období 2010–2012 sešla alespoň 

jednou v každém kalendářním roce; v roce 2010 se nesešla 

sekce Královéhradecká, Zlínská a Krajská sekce Vysočina  

(u všech tří sekcí bylo v průběhu období nutné znovu zvolit 

předsedu); v roce 2011 se nesešla Krajská sekce Vysočina.

V rámci AMG existovalo v uplynulém období celkem 17 

odborných komisí. Komise měly své předsedy volené po 

Sněmu AMG v  Písku nebo v průběhu období 2010–2012. 

Úloha jednotlivých komisí se odvíjela víceméně od jejich 

aktivity a aktivity jejich předsedy či členů výboru. V čele ko-

mise stojí předseda, který je členem Senátu AMG s hlasem 

rozhodovacím. Předseda komise svolává dle Stanov AMG 

plenární zasedání a výbor komise dle potřeby, minimálně 

však jedenkrát v roce; zastupuje v rámci AMG členy své ko-

mise; zastupuje členy komise vůči orgánům státní správy 

a samosprávy v rozsahu své oborové působnosti; koordinu-

je činnost komise v souladu se strategií a plánem činnosti 

AMG, stanoveným Sněmem a Senátem AMG; je odpovědný 

za informační toky mezi Exekutivou a Sekretariátem AMG 

na jedné straně a členy komise na straně druhé; podává 

exekutivě a výkonnému řediteli AMG vyžádaná odborná 

stanoviska, související se stavem a situací jím zastupované-

ho oboru. V uvedeném období v rámci AMG aktivně pra-

covalo 11 komisí, jejichž hlavní činnost spočívala zejména 

v  pořádání seminářů a konferencí k danému oboru, dále 

ediční činnosti, a to především ve sbornících z pořádaných 

seminářů a konferencí. Velikost členské základy jednotli-

vých komisí měla spíše vzrůstající tendenci. Mezi největší 

komise co do počtu členů patří Komise konzervátorů-re-

staurátorů AMG s celkem 223 zástupci, druhou největší je 

Komise regionální historie Moravy a Slezska se 118 zástupci, 

následovaná Komisí knihovnickou s 89 zástupci a Etnogra-

fickou se 75 zástupci z řad muzeí v ČR, mezi početné komise 

patří také Komise archeologická s 64 zástupci. V dubu 2012 

uložil Senát AMG exekutivě předložit X. Sněmu AMG v Opa-

vě k projednání návrh na zrušení oborových a odborných 

komisí, které již delší dobu nevykazují v rámci AMG žádnou 

činnost. Mezi komise, které se bohužel nedaří již delší dobu 

aktivizovat, patří Komise dějin umění, Komise pro bez-

pečnost v muzeích, Komise pro lidové stavitelství, Komise 

muzejních historiků, Komise pro militaria a Numismatická 

komise AMG. Je pochopitelné, že práce v komisi a dalších 

Orgánech AMG je vedle pracovních povinností něčím na-

víc, co může být administrativně i časově velice náročné. 

Této práce si vedení AMG velice váží a také si uvědomuje, 

že v činnosti komisí spočívá jedno z hlavních těžišť působe-

ní našeho profesního sdružení. Je proto třeba znovu zvážit, 

a to je na komisích samotných, zda v existenci pokračovat, 

či nikoli. Předsedové výše uvedených komisí byli v červen-

ci 2012 vyzváni oficiálním dopisem ke sdělení stanoviska 

a rozhodnutí, zda a jakým způsobem budou jejich komise 

v rámci struktury AMG dále fungovat. Toto stanovisko by se 

mělo stát také podkladem pro jednání X. Sněmu AMG.

Ve své činnosti dále pokračuje pracovní skupina pro mu-

zejní statistiku při AMG pod vedením PhDr. Františka Šebka 

(členové: Mgr. Dagmar Hamalová, Anna Komárková,  BBus 

(Hons), Mgr. Tomáš Niesner a PhDr. Dana Veselská).

 Nově byla ustavena pracovní skupina k připomínkování 

návrhu novely památkového zákona a prováděcí vyhlášky 

(členové: PhDr. František Frýda, Mgr. Miroslava Šmolíková, 

PhDr. Luděk Beneš a Mgr. Miroslav Novák). 

AMG jako značka profesní kvality roste. AMG zintenziv-

nila svoji spolupráci s MK ČR, zvýšila se frekvence setkávání 

s představiteli ministerstva. Členové Exekutivy AMG jsou 

zváni k jednání na MŠMT, či Komise Rady Asociace krajů ČR 

pro kulturu a památkovou péči, jsou také jmenováni členy 

komisí pro výběr ředitelů muzeí a galerií zřizovaných MK ČR 

a samosprávnými celky.

Situace personálního obsazení Sekretariátu AMG se 

v  daném období značně měnila. AMG zaměstnávala tři, 

resp. čtyři zaměstnance na plný pracovní úvazek. Funkci vý-

konné ředitelky AMG vykonávala v průběhu celého období 

Anna Komárková, BBus (Hons). Na pozici výkonné redak-

torky Věstníku AMG a zároveň tajemnice Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis se ve sledovaném období vystřídaly 

postupně celkem tři pracovnice. Do srpna 2011 působila 

na této pozici Mgr. Malvína Brychová, která byla poté v pra-

covní neschopnosti a v závěru roku 2011 nastoupila na ma-

teřskou dovolenou. V srpnu 2011 proto byla na její pozici 

přijata na dobu určitou jednoho roku Mgr.  Blanka Šimeč-

ková. V červenci 2012 byl vzhledem k nástupu Mgr. Malvíny 

Brychové na rodičovskou dovolenou vypsán konkurz, na je-

hož základě byla dne 28. srpna 2012 přijata do pracovního 

poměru Mgr. Jana Jebavá. Knihovnu AMG, Školu muzejní 

propedeutiky, agendu spojenou s oborovými a odbornými 

komisemi AMG, ediční činnost a správu webových prezen-

tací AMG měla na starosti ze své pracovní pozice Michaela 

Buriánková, BBus (Hons), která na konci září 2012 ukončila 

své působení na Sekretariátu AMG. Na její místo dne 24. září 

2012 nastoupila Bc. et BcA. Jana Slezáková. Účetnictví AMG 

bylo vedeno na základě smluvního vztahu firmou DAT Eko-

nomik, s. r. o. Správa počítačové sítě a IT služby byly zajišťo-

vány na základě smluvního vztahu s firmou Artfix Bc. Mar-

tinem Čarkem.
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V průběhu roku 2010 bylo dokončeno zpracování knižní-

ho fondu uloženého na Sekretariátu AMG, díky kterému je 

nyní odborná knihovna AMG dostupnější všem zájemcům 

o studium. Knihovní fond čítá přes 1700 titulů, mezi který-

mi lze najít základní muzejnickou/muzeologickou českou 

literaturu, veškeré nakladatelské počiny AMG, kompletní 

soubor knih přihlášených do Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis, katalogy výstav a sbírek, sborníky ze seminářů 

a konferencí, odborné publikace věnující se konzervování-

-restaurování, památkové péči, marketingu a managemen-

tu kulturních institucí, přírodním, technickým i humanitním 

vědám, a  v  neposlední řadě také reprezentační publikace 

o českých muzeích a galeriích včetně výročních zpráv. Dru-

hou část knihovny tvoří periodika, jejichž soupis již dosáhl 

počtu 1100 položek. Kromě Věstníku AMG jsou součástí 

fondu i další odborné časopisy a pravidelně vydávané vlas-

tivědné muzejní sborníky a informační zpravodaje. Kromě 

výše uvedeného lze v knihovně AMG studovat drobné 

informační a propagační tisky, pracovní listy k výstavám 

a muzejním programům či materiály mezinárodních orga-

nizací (NEMO, ICOM, European Museum Forum). Knihovna 

je přístupná ve všední dny po předchozí dohodě a měla by 

sloužit zejména členům AMG, studentům ŠMP, studentům 

odborných a vysokých škol, pracovníkům muzeí a galerií.

Pro vnitřní potřeby proběhla v roce 2010 také archi-

vace materiálů, které AMG vydala nebo na jejichž vydání 

se podílela, tak, aby byla přehledně podchycena také tato 

činnost. Kromě tištěných publikací a Věstníku AMG obsa-

huje informační materiály (letáky, plakáty, brožury atd.) 

k Festivalu muzejních nocí a materiály z konferencí a semi-

nářů AMG. Materiály ke všem deseti uplynulým ročníkům 

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis (přihlášky, proto-

koly a  další podklady) byly nově uspořádány a přehledně 

uloženy pro jednoduché vyhledávání. Také byl zkompleto-

ván digitální archiv soutěže obsahující fotografie projektů, 

záznamy ze slavnostních předávání cen, korespondence, 

jednací a soutěžní řády jednotlivých ročníků, elektronické 

podklady pro výroční zprávy apod. Tyto materiály jsou nyní 

uloženy na serveru AMG. 

Další archivace se týkala Školy muzejní propedeutiky, 

zejména absolventských prací. Od jejího prvního ročníku 

je součástí úspěšného ukončení kurzu i závěrečná práce. 

Tyto texty jsou uloženy na Sekretariátu AMG a jejich počet 

(vzhledem k tomu, že jsou vždy odevzdávány ve dvou ku-

sech) dosáhl již čísla 810 kusů. Byla vytvořena nová data-

báze, v níž jsou základní záznamy k jednotlivým absolvent-

ským pracím pro snadnou orientaci, a tištěné exempláře 

uloženy do archivních krabic. Zároveň byl zkompletován 

archiv jejich elektronických verzí, který je také nyní uložen 

na serveru AMG.

Sekretariát AMG stále sídlí v Jindřišské ulici v centru 

Prahy v nájemních prostorách, což je strategicky výhodná 

pozice s ohledem na komunikaci vně organizace. V roce 

2010 se změnil majitel objektu, kde se nacházejí prosto-

ry Sekretariátu AMG, smluvní podmínky nájmu se zatím 

nezměnily, nicméně nájemné bylo zvýšeno o roční inflaci 

a významně se zvýšily zálohové platby za energie a služby. 

Činnost sekretariátu se odvíjí od finančních možností AMG 

a v současné době lze konstatovat, že je optimální. S ohle-

dem na opětovné zvyšování DPH a následnému vzrůstu 

nákladů na provoz Sekretariátu AMG by měla být na sněmu 

v Opavě diskutována také možnost zvýšení členských pří-

spěvků AMG. Poslední zvýšení příspěvků o 15 % v každé ka-

tegorii bylo provedeno naposledy před 5 lety v roce 2007.

Revizní komisí AMG byly provedeny revize hospodaření 

za každý kalendářní rok. Zápisy z kontrol účetnictví za rok 

2010 a 2011 jsou publikovány jako příloha výročních zpráv, 

které jsou volně k dispozici na webových stránkách AMG. 

Při kontrole likvidace účetních dokladů nebyly zjištěny ne-

dostatky. Revizní komise AMG prošla jednotlivé vyúčtování 

poskytnutých grantů a dotací AMG a shledala, že je vyúčto-

vání vedeno pečlivě, přehledně a systematicky.

Přes všechny peripetie v minulých letech a oprávněnou 

kritiku podoby a funkce internetových stránek AMG se je 

podařilo nejen inovovat, ale také významně rozšířit jejich 

rozsah a funkcionalitu. V roce 2006 vyhlásila AMG výběrové 

řízení na realizaci webových stránek a rekonstrukci Serveru 

muzeí a galerií ČR. V závěru roku 2006 byla vybrána firma 

EVANEK Web Design Studio, která zpracovala návrh na gra-

fické řešení a navrhla strukturu a obsah redakčního systé-

mu. V průběhu let 2006–2009 byla po etapách tato změna 

realizována. Počátkem roku 2007 byly zcela nové interne-

tové stránky na adrese http://www.cz-museums.cz úspěš-

ně spuštěny. Web je možno plně ovládat pomocí funkčního 

redakčního systému. 

V rámci nové internetové prezentace dostaly všechny 

Krajské sekce a Komise AMG, resp. jejich předsedové, mož-

nost pomocí přidělených přístupových hesel spravovat 

svoji část internetových stránek, kde mohou o své sekci či 

komisi publikovat základní informace a zprávy o své čin-

nosti v rámci AMG. Základní internetová prezentace AMG 

byla rozšířena o prezentace Dění v oboru, kde jsou publi-

kovány všechny aktuální informace z oboru muzejnictví 

(informace o chystaných seminářích, konferencích, vydáva-

ných publikacích v muzeích apod.; je zde také dán prostor 

inzerovat volná místa v muzeích). Dále byly spuštěny nové 

internetové stránky Národní soutěže muzeí Gloria musae-

alis a Festivalu muzejních nocí. Výstavba webového systé-

mu stále pokračuje. Byly vytvořeny podmínky pro snadnou 

obnovu značného množství dat a současně delegování 
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odpovědnosti za obsah zveřejňovaných informací na jed-

notlivé krajské sekce a komise, přímo tam, kde informace 

vznikají. Ovládání je pro uživatele jednoduché, nevyžaduje 

instalaci žádné aplikace a publikování lze na základě opráv-

nění jednoduše zajistit přes webový prohlížeč. Výhody toho 

systému jsou zřejmé, avšak v současné době je využívá jen 

zlomek komisí či krajských sekcí AMG. Mimo publikování 

směrem k návštěvníkům internetu a k odborné veřejnosti 

je důležitý také opačný směr toku dat, a to jejich sběr pro 

AMG od jednotlivých subjektů. Ten je zajištěn např. přes 

online formuláře s možností přihlásit se do Festivalu mu-

zejních nocí nebo Národní soutěže muzeí Gloria musaea-

lis. Publikační systém umožňuje návštěvníkům informace 

rychle a spolehlivě vyhledávat. K podpoře vyhledávání 

slouží mimo čistoty kódu, splňujícího mezinárodní webo-

vé standardy, i poměrně složitý způsob generování smys-

luplných webových adres, které ve svých prohlížečích ná-

vštěvníci vidí. Na rozdíl od jiných systémů, kde jsou webové 

adresy často pouhou změtí znaků a čísel, mají všechny 

webové adresy v systému AMG svůj význam a generují se 

automaticky z  názvu stránky. Je to jeden z důvodů, že již 

za poměrně krátkou dobu existence nových internetových 

stránek přiřadil vyhledávač Google webovým prezentacím 

AMG hodnotu důležitosti informací na webu (page rank) 

v řádu 7/10. Ve výsledku to znamená posuny ve výpisech 

vyhledávaných informací na přední pozice vyhledávačů. Již 

nyní jsou specializované „muzejnické“ termíny Googlem vy-

pisovány na předních pozicích. V provozu je od konce roku 

2007 nová centrální webová databáze, kam je přesunut 

Adresář muzeí a galerií ČR, nabízející možnosti vyhledávání 

dle mapy a krajů ČR, lokalit subjektů a dle oborů hlavních 

činností muzeí a galerií. Webová databáze je plněna online 

formulářem, který zatím slouží pouze pracovníkům Sekre-

tariátu AMG. Možnost plnit a aktualizovat svoje data v Ad-

resáři přímo přes internetové rozhraní by měly mít i ostatní 

subjekty sdružené v AMG. Aktuální data z webové databáze 

lze automaticky exportovat jako podklad pro tištěný Adre-

sář muzeí a galerií ČR. Během několika sekund a na stisknutí 

jediného tlačítka tak systém vygeneruje tiskové podklady 

s téměř tisícovkou muzeí a galerií České republiky. Pak už 

jen stačí k souboru přidat titulní a závěrečnou stránku a pře-

dat vše tiskárně. Adresář se zobrazuje na bázi karet; každé-

mu muzeu je přidělena jedna karta, v rámci které probíhá 

zobrazování všech informací. Ke každému muzeu je možno 

zobrazit až 64 nejrůznějších informací. Uvážíme-li, že v Ad-

resáři je na 1 000 muzeí a galerií z celé republiky, dojdeme 

k číslu 64 000 položek, které webový systém spravuje. No-

vou součástí obsahu Adresáře jsou multimédia. Informace 

o  muzeích se doplňují o loga, fotografie a videoklipy. Na 

kartě muzea se budou zobrazovat nově také informace  

o akcích, které instituce pořádá. Pracuje se na novém Ka-

lendáriu akcí členěném do několika kategorií s možností 

vyhledávání podle místa konání akce, data a kategorie 

(předání do provozu v listopadu 2012). Ve snaze co nejvíce 

usnadnit návštěvníkům plánování cesty a lokalizaci muzeí 

a galerií v České republice byly informace u všech subjektů 

doplněny o mapové podklady, které dokáží doporučit nej-

vhodnější trasu k muzeu či galerii, zobrazit klasickou mapu 

či satelitní snímek okolí subjektu. Mapy se dynamicky od-

vozují od adresy muzea, a při její změně dojde okamžitě 

k vygenerování aktuálních mapových podkladů. 

V prosinci 2008 byla spuštěna v rámci webu AMG sta-

tistika návštěvnosti, dle které se dá sledovat zájem o jed-

notlivé prezentace v průběhu příslušného období. Ze sta-

tistik vyplývá, že návštěvnost prezentací AMG je na výborné 

úrovni a že návštěvníci využívají webový portál k tomu, aby 

získali přístup k aktuálním informacím o akcích muzeí a ga-

lerií, volných pracovních místech atd. Webový portál AMG 

je běžně využíván i jako hlavní vstupní brána (přes Adresář 

muzeí a galerií ČR) vedoucí k prezentacím jednotlivých mu-

zeí a galeriích na internetu. 

Je ale třeba zdůraznit, že ve webovém prostoru jsou 

viditelné pouze prezentační vrstvy celého složitého in-

formačního systému, který se běžným návštěvníkům 

skrývá na webovém serveru. Neveřejnou část tvoří ad-

ministrační prostředí pro správu obsahu prezentací se 

speciálními podpůrnými službami pro zajištění činnosti 

AMG. Tato část je přístupná pouze po přidělení přísluš-

ných oprávnění. Přístupy k veškeré funkcionalitě neveřej-

né části jsou možné přes běžný webový prohlížeč. Tyto 

služby patří do segmentu tzv. oblakových služeb (Cloud 

Services). Veřejná část webové prezentace AMG obsahu-

je základní informace o Asociaci; Dění v  oboru; Adresář 

muzeí a galerií ČR (souhrn informací o muzeích a  galeri-

ích, vyhledávání dle oborů, lokalit a krajů, online mapy, 

souřadnice GPS, multimédia); Festival muzejních nocí (ak-

tuální informace, online přihlášky, dynamický seznam akcí 

festivalu s řazením dle abecedy, místa a času konání akce, 

archiv ročníků); Gloria musaealis (aktuální informace, online 

přihlášky pro muzea a  galerie, přihlášené projekty, dyna-

mický seznam s odkazy na detaily projektů, archiv ročníků), 

Muzea a 20. století (informace o projektu, archiv ročníků); 

Muzeum a změna (mezinárodní muzeologická konference). 

Neveřejná část systému obsahuje správu prezentací a vnitř-

ní služby: správa obsahu prezentací (publikační systém pro 

vytváření a správu webových stránek, publikační systém 

pro vytváření a správu fotogalerií, specializovaný systém 

pro plnění a správu dat Adresáře muzeí a galerií ČR, roze-

sílání hromadné elektronické pošty – elektronická konfe-

rence); podpůrné služby pro činnost AMG (správa, editace, 
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odsouhlasení a publikování online přihlášek, multimédia, 

online přístupné statistky návštěvnosti, Adresář muzeí 

a galerií ČR – vytváření PDF podkladů pro vydání tištěného 

adresáře, export z databází a automatické formátování, uži-

vatelské sestavy generované z Adresáře muzeí a galerií ČR 

a jejich export do tabulek, Gloria musaealis – vytváření PDF 

podkladů pro vydání tištěné výroční zprávy). 

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že AMG využívá mo-

derních technologií ke zlepšení služeb poskytovaných jak 

pro muzea a galerie, tak i pro racionalizaci své vlastní čin-

nosti. Rozvojem internetových oblakových služeb se AMG 

vydala úspornou cestou, která snižuje náklady na rozvoj 

a  provoz informačního webového systému, a zároveň je 

i   perspektivní a moderní cestou řešení webových infor-

mačních systémů. Výsledky statistiky návštěvnosti podávají 

každý měsíc důkaz o tom, že poskytované služby přinášejí 

užitek nejen členským muzeím a galeriím sdruženým pod 

AMG, ale současně i návštěvníkům přicházejícím z interne-

tu. Důležitým počinem v rámci úvodní stránky prezentace 

našeho profesního sdružení bylo také pro uživatele inter-

netových stránek ze zahraničí zpřístupnění základních in-

formací o AMG v anglickém jazyce. 

Webové stránky AMG jsou od roku 2008 několikrát roč-

ně archivovány Národní knihovnou ČR pro svou kulturní, 

vzdělávací, vědeckou, výzkumnou nebo jinou informační 

hodnotu za účelem dokumentace autentického vzorku 

českého webu. Jejich záznam je součástí České národní bi-

bliografie a katalogu NK ČR. Obsah webu AMG tak zůsta-

ne uchován, i pokud by byla v budoucnu činnost stránek 

ukončena. 

V prosinci 2010 byla založena stránka AMG na síti Face-

book, která slouží k prezentaci našeho profesního sdružení 

a jejímž cílem je přiblížit uživatelům této sociální sítě AMG 

srozumitelnou formou a zviditelnit její aktivity. Prostřed-

nictvím krátkých zpráv a fotografií, které zachycují aktuální 

dění v AMG, jsou upozorňováni na nová čísla Věstníku AMG, 

na publikační činnost, na konference a semináře, na Festival 

muzejních nocí a Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, 

což přispívá k šíření a udržování povědomí o rozsahu čin-

nosti AMG. V roce 2012 získala AMG přes tři sta dlouhobých 

fanoušků a jejich počet stále roste.

F. Vnější vztahy AMG
Usnesením IX. Sněmu AMG v Písku bylo stanoveno 

v roce 2012 v oblasti vnějších vztahů připravit ve spoluprá-

ci s dalšími partnery čtvrtou mezinárodní muzeologickou 

konferenci na téma soudobé dokumentace v návaznosti 

na projekt „Red Museums“. Konference s názvem Muzeum 

a  změna IV. se uskuteční také z rozhodnutí Senátu AMG 

až na podzim roku 2013. Důvodem pro posunutí termínu  

konání konference se stala kumulace jiných akcí na podzim 

2012 – AMG se podílela v září 2012 na organizačním zajiště-

ní 21. setkání českých, saských, bavorských a hornorakous-

kých pracovníků muzeí v Ústí nad Labem a věnovala se též 

přípravě významné události pro naše profesní sdružení – ju-

bilejnímu X. Sněmu AMG. Nicméně spolupráce na realizaci 

konference byla již předjednána s Českým výborem ICOM, 

Zväzom múzeí na Slovensku i Národním muzeem. Po zvo-

lení nového vedení AMG na sněmu v Opavě bude ustavena 

pracovní skupina, která by se měla začít přípravou konfe-

rence zabývat již v závěru roku 2012.

AMG zintenzivnila svoji spolupráci s Ministerstvem 

kultury ČR, zvýšila se frekvence setkávání s náměstkyní 

ministryně kultury pro oblast kulturního dědictví PhDr. An-

nou Matouškovou a ředitelkou odboru ochrany movitého 

kulturního dědictví, muzeí a galerií (OMG) PhDr. Magdou 

Junkovou. Po celé období 2010–2012 se mohla AMG opírat 

o dobrou spolupráci zejména, jak již bylo uvedeno, s OMG, 

ale také s odborem památkové péče a odborem autorské-

ho práva. Podpora a vstřícnost ze strany OMG je pro vlastní 

činnost AMG velice důležitá a v mnoha ohledech rozhodu-

jící. Předsedkyně AMG či členové Exekutivy AMG byly také 

v uplynulých třech letech několikrát jmenováni členy komi-

sí pro výběr ředitelů muzeí a galerií zřizovaných MK ČR.

V oblasti vnějších vztahů pokračovaly tradiční kontak-

ty AMG se Zväzom múzeí na Slovensku. Členka Exeku-

tivy AMG Mgr. Irena Chovančíková se zúčastnila valného 

shromáždění ZMS, které se konalo ve dnech 6.–7. října 

2010 v Bratislavě u příležitosti 20. výročí vzniku zväzu. Dne 

10. října 2012 se pak v prostorách Múzea mesta Bratislava 

uskutečnilo společné setkání zástupců AMG a ZMS, na kte-

rém se členové Exekutivy AMG seznámili s novým vedením 

ZMS, představili návrh programových linií AMG pro období 

2013–2015 a projednali možnou spolupráci na konferenci 

Muzeum a změna IV.

AMG nadále rozvíjí spolupráci s dalšími nevládními ne-

ziskovými organizacemi a sdruženími v oblasti paměťových 

institucí. Po celé funkční období nacházela AMG řadu for-

málních i neformálních příležitostí ke spolupráci s profesně 

i programově nejbližšími sdruženími, s Českým výborem 

ICOM a s Radou galerií ČR. Vedle účasti zástupců AMG na 

plenárních zasedáních Českého výboru ICOM, probíha-

la také pravidelná jednání Exekutivy AMG a představitelů 

ČV ICOM, která stanovila společné aktivity pro příslušný rok 

v oblasti spolupráce na poli publikační činnosti, při přípravě 

seminářů a konferencí, na Národní soutěži muzeí ČR Gloria 

musaealis, na Festivalu muzejních nocí a při podpoře za-

hraničních studijních cest muzejních pracovníků. Členové 

ČV ICOM jsou pravidelně zváni k účasti na akcích AMG.

Pokračování na str. 20 
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Kalendárium kulturních událostí
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Půvab svatých obrázků 22. 11. 2012 – 11. 1. 2013
Tajemství kávového mlýnku 27. 11. 2012 – 11. 1. 2013
Benešov
Muzeum Podblanicka
Za betlémskou hvězdou.
Tvůrci a sběratelé betlémů 30. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. 
Hodiny ze Schwarzwaldu 10. 10. 2012 – březen 2013
Vánoční tradice a zvyky zemí 
Starého kontinentu 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Jak si kdo ustele 2. 1. – 31. 12. 2012
Mlýny v povodí řeky Úslavy 2. 1. – 31. 12. 2012
Velké prádlo našich babiček 2. 1. – 31. 12. 2012
Vlkov-Babiny, eneolitické výšinné sídliště 2. 2. – 31. 12. 2012
Skleněná krása 9. 6. 2012 – 6. 1. 2013
Obrazy 5. 9. 2012 – 6. 1. 2013
10 let muzea na zámku Hradiště 4. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha-východ
Ondřej Sekora 15. 11.2012 – 3.2.2013
Brno
Moravská galerie
Místodržitelský palác
Sběratelé a mecenáši VI: Marie Richterová  do 13. 1. 2013
Dar (Husák trávu nekouřil)  23. 6. – 30. 12. 2012
Pražákův palác
Václav Magid: Souřadnice 15. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
Mexická keramika 6. 9. 2012 – 20. 1. 2013
Keramika období Art deco na Moravě. Tvorba Huberta
Kovaříka / Po stopách moderny 29. 11. 2012 – 24. 3. 2013
Kabinet Josefa Hoffmanna. Prostřený stůl /
/ Po stopách moderny 29. 11. 2012 – 24. 3. 2013
Tiché revoluce uvnitř ornamentu. Experimenty dekorativního
umění / Po stopách moderny 30. 11. 2012 – 24. 3. 2013
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Milovníci knížek 24. 10. 2012 – 30. 3. 2014
Dietrichsteinský palác
Kamenná duha 15. 2. 2012 – 2014
Palác šlechtičen
Herr Gott! Zapomenutí sousedé. 
Obraz zbožnosti německé minority 26. 9. 2012 – 31. 12. 2013
Liběna Rochová: Memory. 
Reflexe tradic v oděvních objektech 17. 10. 2012 – 13. 1. 2013
20 let s Dětským muzeem 19. 10. – 31. 12. 2012
Památník Leoše Janáčka
Druhotvary 3 17. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců. 
Za posledními lidmi doby kamenné 8. 12. 2011 – 31. 12. 2012
Muzeum města Brna, p. o.
Ano v bílém? Svatební šaty a doplňky
ze sbírek muzea 19. 9. – 31. 12. 2012
Tajemná zahrada pohádek Jiřího Trnky    15.11. 2012 – 27. 1. 2013

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Romové ve fotografii 
Jozefa Kolarčíka-Fintického 21. 9.2 012 – 20. 1. 2013
Romové na Gemeru-Malohontě 11. 10. 2012 – 17. 2. 2013
Technické muzeum v Brně
Rudi Lorenz: Ponorka Victoria 16. 10. 2012 – 3. 2. 2013
Vidět s úsměvem 6. 11. 2012 – březen 2013
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Síla medu 7. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Jak se rodí Večerníčky 5. 12. 2012 – 20. 1. 2013
Bučovice
Muzeum Bučovice
Modely a hračky 6. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Půjdem spolu do Betléma 25. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Středověké umění na Českolipsku 4. 4. – 28. 12. 2012
Církve na Českolipsku ve 20. století 29. 11. – 28. 12. 2012
Tomáš Koucký: Malba, kresba 24. 11. – 28. 12. 2012
České Budějovice
Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie
Výstava českých a polských plakátů  30. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Český Krumlov
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Český Krumlov – od městské památkové 
rezervace k památce UNESCO 2. 5. – 31. 12. 2012
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Prales Mionší 18. 10. – 20. 12. 2012
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Kouzlo krajky 3. 12. 2012 – 31. 1. 2013
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Merkur – legendární stavebnice 8. 12. 2012 – 3. 2. 2013
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Anna Vystydová: Obrazy a drobné plastiky – Ing. arch. Luděk
Vystyd: Studie a projekty 14. 9. 2012 – 13. 2. 2013
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
„Svatý Lukáš, maléř Boží.“ Světci a světice 
ze sbírek muzea 23. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Mehofferův palác ve Fulneku. 
Příběh neobyčejného domu  2. 11. 2012 – 27. 1. 2013
Paličkovaný Fulnek 9. 12. – 30. 12. 2012
Havířov
Památník Životické tragédie
Duch a pěst, práci čest! 3. 8. 2012 – 15. 7. 2013
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Patchwork 6. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Mladé brodské umění 18. 1. 2013 – 10. 3. 2013
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Kalendárium kulturních událostí
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Tatínkovy hračky 2. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční 12. 12. – 30. 12. 2012
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Ludmila Hořká: „Doma“ na Hlučínsku 18. 9. 2012 – 1. 1. 2013
Vánoční čas s Josefem Ladou 2. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Hodonín
Galerie výtvarného umění
Jiří Zimčík: Komiks 29. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Sdružení výtv. umělců moravských 29. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Jan Adam I. z Lichtenšejna, ekonom, politik
 a mecenáš, držitel Hodonína 7. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Výstavní sál Evropa
Československé opevnění na jižní Moravě  7. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Horní Bříza
Muzeum Horní Bříza
Vánoční výstava 2. 2. – 30. 12. 2012
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pravěk je kůůl! 18. 5. 2012 – 21. 4. 2013
Život v jezerech a močálech 
mladších prvohor 8. 6.2012 – 6. 1. 2013
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Bohumír Jindra – historik a archivář 6. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Radovan Langer: Nepotichu 8. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Synagoga
Zdeněk Vacek: Obrazy, grafika, objekty  15. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Výstava členů Fotoklubu Hustopeče 26. 11. – 30. 12. 2012
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Bojmír Hutta (1920–1987) 21. 7. – 30. 12. 2012
Jiří David: Pro a proti / Pro und Contra           11. 10. – 30. 12. 2012
Ondřej Kopal: Some[tajm] 11. 10. – 30. 12. 2012
Alžběta Skálová: Pampe a Šinka 28. 6. – 30. 12. 2012
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Lidové umění západních Čech 15. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Vánoce v muzeu. Krušné hory bez hranic   24. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně, 
každý svou cestou 2. 10. 2012 – 10. 1. 2014
Regionální muzeum v Chrudimi
Merkur pro chytré hlavičky 24. 11. 2012 – 17. 2. 2013
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Vánoce na klopě 17. 11. 2012 – 11. 1. 2013
Já bych rád k Betlému, 
rekordu velkému 2. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce IX. / Ve škole i po škole. Učitelé 
a jejich práce školní i mimoškolní 19. 10. 2012 – 4. 1. 2013

Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Jablunkovský průsmyk – brána 
do Slezska 19. 10. 2012 – 28. 2. 2013
Za sbírek muzea v Jablunkově 21. 10. 2012 – 28. 2. 2013
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Prostrč bez dotyku 15. 1. 2013 – 6. 4. 2013
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Enter – výpočetní technika v období 
československé normalizace 16. 11. 2012 – 17. 2. 2013
Modrotisk – keramika 8. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Neztratit víru v člověka aneb 
Protektorát očima dětí 15. 1. 2013 – 24. 2. 2013
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Zámecké stříbro z Luk nad Jihlavou 27. 5. 2011 – 31. 12. 2012
Už je čas! 26. 1. 2013 – 31. 3. 2013
Obrázky z Peru 8. 1. 2013 – 17. 2. 2013
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Krkonošské Vánoce 1. 12. 2012 – 3. 2. 2013
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Igráčci 20. 10. 2012 – 3. 2. 2013
Keramický svět Jana Kutálka 25. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Vánoce v muzeu 1. 12. 2012 – 20. 1. 2013
Leopold Čihák 9. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Jezuitský seminář
Marie Martínková 2. 4. 2012 – 6. 1. 2013
Řemeslo krajky 8. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Kostel sv. Jana Křtitele
Roman Galek: Betlémy, dřevořezby do 30. 12. 2012
Minoritský klášter
Zemědělství na Jindřichohradecku 19. 4. – 30. 12. 2012
Krojačky malé i velké 3. 5. – 30. 12. 2012
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
100 let budovy karlovarské galerie 19. 9. – 31. 12. 2012
Svět Josefa Lady 8. 11. 2012 – 21. 1. 2013
Muzeum Karlovy Vary
Advent v muzeu 12. 12. – 30. 12. 2012
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Střípky z dějin Karviné 2. 1. – 31. 12. 2012
Čas radosti a veselosti. Betlémy z Kysúc  30. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová – U Bílého jednorožce
Petra Brázdilová, Šárka Zadáková: Kůže 
na skále / Měsíc nad řekou 10. 12. 2012 – 27. 1. 2013
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Gaudeamus igitur. Výstava k 200. výročí založení 
klatovského gymnázia 4. 9. – 31. 12. 2012
Jak jsi krásné neviňátko 22. 11. 2012 – 4. 1. 2013
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Kostelecká zákoutí 3. 11. – 29. 12. 2012

Hlinsko v Čechách
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Kalendárium kulturních událostí
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Skleněné Vánoce 5. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Malířství 19. století 28. 4. – 31. 12. 2012
Kutná Hora
GASK – Galerie Středočeského kraje
Josef Achrer: Krajina č. 22 21. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Michaela Langová: Návrat 
z budoucnosti 21. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Ondřej Batoušek: Transformers 21. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Studio Pirsc Porcelain: Opositum 21. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Paralelní historie 24. 11. 2012 – 1. 3. 2013
Robert Piesen: Les 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Ivan Sobotka 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Jiří Kornatovský: Meditace 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Lidumila 19. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Tajemství Langobardů 20. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Veronika Balcarová: Dětské ilustrace, loutky, betlémy,
vánoční stromky a vazby 2. 12. 2012 – leden 2013
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
300 let Lánské obory 15. 10. 2012 – 17. 2. 2013
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Alžběta Skálová: Ilustrace pro děti 6. 12. 2012 – 3. 2. 2013
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Nám, nám narodil se! 8. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Hledání světla 19. 11. 2012 – 17. 3. 2013
Pokojíčky pro panenky 
v proměnách času 13. 12. 2012 – 10. 2. 2013
Počátky lyžování v Království českém 10. 1. 2013 – 10. 3. 2013
Lidice
Památník Lidice, národní kulturní památka
Jiří Trnka vypráví. Knižní ilustrace 15. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Lidická galerie
Povstalecké pancéřové vlaky 2. 9. – 31. 12. 2012
Výstava „… a jméno obce bylo vymazáno.“ 2. 10. – 31. 12. 2012
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Po stopách Germánů 4. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
To nejlepší z českého komiksu 1. pol. 20. st.   8.11. 2012 – 13.1. 2013
Ĺubo Repaský 19. 1. 2013 – 10. 2. 2013
Litovel
Muzeum Litovel
Betlémy mnoha tváří 9. 11. – 31. 12. 2012
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Betlémy – 11. ročník 2. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Krása loštických pohárů 2. 1. – 31. 12. 2012
Štědrý den v proměnách času 29. 11. 2012 – 19. 1. 2013

Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Stromečku, rozsviť se! 24. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Textilní inspirace 8. 11. – 31. 12. 2012
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Procházky přírodou a krajinou
Jožky a Karla Osoby 8. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Ještě jsme ve válce. Příběhy 20. století 29. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Vladimír Gažovič 7. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Muzeum Mladoboleslavska
Tak trochu jiné Vánoce 28. 11. 2012 – leden 2013
Z rodinného alba 
Václava Františka Rudolfa 28. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Čas vánoční. Advent a Vánoce 
v lidových zvycích 23. 11. 2012 – 12. 1. 2013
Most
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Století skautingu 24. 10. – 31. 12. 2012
Zapomenuté příběhy. Každodenní život 
na středověkých hradech Mostecka 30. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
29. náchodský výtvarný podzim 24. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Nasavrky
BOII, o. s. – Keltský archeopark
Po stopách Keltů 2. 1. – 31. 12. 2012
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Vánoční výstava 6. 12. 2012 – 30. 12. 2012
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jan Kovářík: Hledání nových forem 7. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Zdeněk Fuksa: Od mikrokosmu 
k makrokosmu 7. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Vysočinské variace 15. 11. – 30. 12. 2012
Nové Město nad Metují
Městské muzeum Nové Město nad Metují
Vánoce v muzeu 2. 12. 2012 – 1. 2. 2013
Galerie Zázvorka
Dana Holá–Charvátová: Grafika, 
textilní design 2. 11. – 31. 12. 2012
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Radka Batelková: Pojďte si s námi hrát   13. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
XI. mezinárodní sklářské sympozium 7. 10. – 31. 12. 2012
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Vladimír Birgus: Fotografie 8. 9. 2012 – 6. 1. 2013
V naší komoře malované lože 30. 11. 2012 – 31. 3. 2013
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Kalendárium kulturních událostí
Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Minulost pod silnicí. Nymburský obchvat 
ve světle archeologie 26. 9. 2012 – 24. 3. 2013
Opava
Slezské zemské muzeum
Město – zámek – krajina 20. 9. 2012 – 3. 3. 2013
Vánoce se Slezskou tvorbou 1. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Památník Petra Bezruče
Život a dílo Františka Papouška 24. 10. – 31. 12. 2012
Orlová–Lutyně
Muzeum Těšínska – výstavní síň v DDM
Klub přátel Staré Orlové se představuje 6. 9. – 31. 12. 2012
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Ztište svoji duši. Grafická zátiší 
napříč staletími 6. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Jan Švankmajer 13. 12. 2012 – 13. 2. 2013
Membra Disjecta pro Johna Cage  15. 12. 2012 – 13. 2. 2013
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Obrazárna městského muzea ve Skutči  14.11. 2012 – 31. 3. 2013
Východočeské muzeum v Pardubicích
Luděk Vojtěchovský: Fotografie 
od 70. let do současnosti  8. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Vítej nám, Ježíšku! Vánoční legenda 
ztvárněná řezbáři 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Kavárny a cukrárny – fenomén 
společenského života 14. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Štědrý večer nastal 20. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Další prosím! Z historie lékařství  19. 9. 2012 – 31. 1. 2013
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Betlémy ze sbírek jihočeských muzeí 4. 12. – 30. 12. 2012
Vánoční papíry 4. 12. – 30. 12. 2012
Vojtěch, Miloslava, Dalibor Říhánkovi: 
Obrazy, kresby, grafika, gobelíny  6. 12. – 30. 12. 2012
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Slavné vily Plzně 29. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Muzeum loutek Plzeň
Diorama „Svatba u Broučků“  29. 6. 2012 – 31. 3. 2013
Kinetický dvorek 2012 1. 8. 2012 – 27. 7. 2013
Národopisné muzeum Plzeňska
Na nákup do staré Plzně 9. 11. 2012 – 7. 4. 2013
Západočeská galerie
Rytmy+pohyb+světlo. Impulsy futurismu 
v českém umění 18. 10. 2012 – 13. 1. 2013
Poděbrady
Polabské muzeum
Jindřiška Kühnová: Co mi daly Poděbrady 6.10. 2012 – 10.1. 2013
Polička
Městské muzeum a galerie Polička 
Jede, jede mašinka 6. 10. – 31. 12. 2012
Advent s vůní patchworku 24. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Já bych rád k Betlému 24. 11. 2012 – 13. 1. 2013

Praha
Galerie hl. m. Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Jan Švankmajer: Možnosti dialogu. 
Mezi filmem a volnou tvorbou 26. 10. 2012 – 3. 2. 2013
Městská knihovna
Městem posedlí. Mezinárodní výstava 
graffiti a street artu 4. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Chvalský zámek
Nádraží na zámku. Zapomenuté 
objevy a vynálezy do 6. 1. 2013
Statečná Faruza 7. 10. 2012 – 13. 1. 2013
Vánoce našich babiček 1. 12. 2012 – 13. 1. 2013
Muzeum hlavního města Prahy
Vinohrady a Žižkov – nová města 
za východní pražskou hradbou 11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
11 světů. Současná česká ilustrace 
pro děti 29. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Večerníček „Chaloupka na vršku“ a jiné pohádky 
z ateliéru Šárky Váchové  26. 8. 2012 – 3. 2. 2013
Stanislav Holý: Krajina her aneb
Kde si hrají Jů, Hele a kamarádi 23. 9. 2012 – 27. 1. 2013 
Muzeum Policie ČR
Unikáty z depozitářů do 30. 6. 2013
Pocta japonskému meči 8. 9. – 21. 12. 2012
Králové Šumavy I. 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Maroko – Brána Západu 10. 11. – 21. 12. 2012
Národní galerie v Praze
Valdštejnská jízdárna
Jakub Schikaneder (1855–1924) do 13. 1. 2013
Palác Kinských
Život v asijském paláci. Láska, 
luxus, zahálka 13. 9. 2012 – 10. 3. 2013
Rudolf II. a mistři grafického umění 19. 12. 2012 – 26. 5. 2013
Salmovský palác
František Kupka: Cesta k Amorfě 30. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Šternberský palác
Mistrovská díla rakouské a německé 
malby 19. století 11. 10. 2012 – 31. 5. 2013
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej do 30. 9. 2013
Theodor Pištěk: Ecce Homo 26. 9. 2012 – 6. 1. 2013
Jan Trampota: Bez vlastního zážitku 
není porozumění 15. 10. 2012 – 21. 2. 2013
Mies van der Rohe Award 2011 9. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Univerzita Předlice 22. 11. 2012 – 27. 3. 2013
Národní pedagogické muzeum a knihovna
J. A. Komenského
Poklady čtyř staletí – ke 120. výročí 
založení muzea 19. 10. 2012 – 10. 6. 2013
Národní muzeum
České muzeum hudby
Kouzelné hrací strojky  29. 6. 2012 – 28. 1. 2013
Jakub Jan Ryba (1765–1815) 8. 12. – 31. 12. 2012
Muzeum Antonína Dvořáka
„Indián“ – Dvořákův americký sekretář
J. J. Kovařík 28. 1. 2012 – 27. 1. 2013
Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád? 13. 4. 2011 – 14. 1. 2013
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Národopisné muzeum – Musaion
Krmě – jídlo – žrádlo 6. 10. 2012 – květen 2013
Člověk ve fotografii  13. 12. 2012 – květen 2013
Dětský svět za císaře pána  13. 12. 2012 – květen 2013
Náprstkovo muzeum
Po stopách Karla Maye  24. 10. 2012 – březen 2013
Národní památník na Vítkově
Sportsmani v zemích českých  7. 9. 2012 – březen 2013
Vše nejlepší! České sklářské umění 22. 6. 2012 – 31. 3. 2013
Národní technické muzeum
Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 150 let 
Českého průmyslového muzea 5. 10. 2012 – 31. 8. 2013
Národní zemědělské muzeum Praha
Chlévská lyrika 23. 5. 2012 – 30. 12. 2013
Od věku sloužím člověku od 18. 9. 2012 
Agricultura in notitia. Století 
zemědělského výzkumu a knihovny 20. 9. – 31. 12. 2012
Poslové dobrých zpráv 27. 9. 2012 – 28. 4. 2013
Obecní dům, a. s.
1912. Sto let od otevření
Obecního domu 24. 10. 2012 – 31. 1. 2013
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Angličáci / Matchbox   12. 12. 2012 – 1. 4. 2013
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Veselí kostlivci 8. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Prachatické muzeum
Nová stálá expozice:
Prachatice – pohled do minulosti města II.         od 26. 10. 2012
Opomíjený symbol Vánoc. Sto let 
stojánku na stromeček 9. 11. – 30. 12. 2012
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Jakub Schikaneder: Mistr pocitů 23. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Jan Preisler: Malíř melancholické touhy    29. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Kočárek v průběhu staletí 29. 11. 2012 – 3. 2. 2013
Pevnostní stavitelství 30. 11. 2012 – 20. 1. 2013
Špalíček
Stopy Járy Cimrmana 5. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
František Toth: Fotografie 3. 11. 2012 – 1. 3. 2013
Do betléma spěchejme! 1. 12. 2012 – 6. 1. 2013
80 let společně pro ptáky a lidi 6. 12. 2012 – 1. 2. 2013
Perly Muzea Komenského 14. 12. 2012 – 14. 4. 2013
Přerov nad Labem
Polabské národopisné muzeum
Lidové Vánoce v Polabí 25. 11. – 30. 12. 2012
Přeštice
Dům historie Přešticka
Krajina a architektura minulých století 
v kresbách Hany Matějovské 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy 10.10. 2012 – 21. 2. 2013
Betlémy 3. 12. 2012 – 17. 1. 2013
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové hory – důl Vojtěch
Jak se dělá krása 20. 11. 2012 – 1. 3. 2013

Březové hory – Ševčický důl
Železné rudy ordovických ložisek Barrandienu 
a doprovodné minerály 10. 7. 2012 – 30. 12. 2012
Zámeček – Ernestinum
Příbramské betlémy 8. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Brněnské salonní časopisy.  11. 10. 2012 – 30. 12. 2012
Listování v benediktinské knihovně 6. 12. 2012 – 30. 12. 2012
Co rok dal 6. 12. 2012 – 30. 12. 2012
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Betlémy 20. 12. 2012 – 27. 1. 2013
My tři králové jdeme k vám 7. 12. 2012 – 6. 1. 2013
Galerie Samson – Cafeé
Zírání. Plastiky a obrazy 6. 11. 2012 – 5. 1. 2013
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Stavebnice Merkur v historii a současnosti  9.11. 2012 – 6.1. 2013
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Tři z Trafačky (Cimala, Kaláb, Nepraš) 30. 11. 2012 – 27 .1. 2013
Výstava jednoho obrazu. Otazníky kolem mariánského obrazu
z kostela Narození Panny Marie  14. 12. 2012 – 27. 1. 2013
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Dětský svět a móda 20. století 21. 9. 2012 – 6. 1. 2013
České vánoční ozdoby 23. 11. 2012 – 27. 1. 2013
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Muzeum plné kočárků a panenek 5. 12. 2012 – 22. 2. 2013
Říčany
Muzeum Říčany
Příběh Vánoc 29. 11. 2012 – 15. 1. 2013
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Dušan Dvořák & Šárka Kváčová 28. 11. 2012 – 4. 1. 2013
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Patchwork / Art Quilt. Od záplaty k obrazu  9.11. 2012 – 6. 1. 2013
Košík plný klubíček 7. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Malíři Pojizeří 11. 1. – 24. 2. 2013
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Stanislav Wieser: Hledání v krajinách 16. 11. – 30. 12. 2012
Vánoční hvězda 16. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Zuzana Ilinčevová: Kabelky 
a milostné dopisy 18. 1. 2013 – 10. 3. 2013
Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampyrismus 18. 3. 2011 – 31. 12. 2012
Stupavská falza 1.  3. 2012 – 31. 12. 2012
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Biomimetika 20. 7. 2012 – 31. 12. 2012
Preparátor. Putování světadíly 
s Vilémem Borůvkou 19. 12. 2012 – 25. 11. 2013
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Krása vánočních ozdob 25. 11. 2012 – 26. 12. 2012

V



Kalendárium kulturních událostí
Strážnice
Městské muzeum
Poklady z depozitáře II. 1. 12. 2012 – 28. 12. 2012
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Naše první… První společná výstava 
svitavského spolku patchworku 25. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Komiks jako Brno! 26. 9. 2012 – 13. 1. 2013
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Člověk tvůrce – příběh čtvrtý: Kov 25. 10. 2012 – 3. 2. 2013
Globální oteplování ano, či ne? 1. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Paintomorrow 19. 10. 2012 – 5. 1. 2013
Půjdem spolu do Betléma 15. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
„Paže tuž, vlasti služ!“ Sokolové v Táboře 
od počátku po dnešek 21. 9. 2012 – 28. 2. 2013
Novoročenky, vánoční přání jinak 27. 11. 2012 – 12. 1. 2013
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Nad Betlémem vyšla hvězda 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Děcka z Dubí. Ateliér 
designu keramiky FUD UJEP 28. 11. 2012 – 5. 12. 2012
Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Malá pevnost
Plakáty 1947–2012 5. 9. 2012 – 20. 1. 2013
Muzeum ghetta
Vzpomínky 16. 10. 2012 – 31. 12. 2012
Trutnov
Galerie města Trutnova
Irena Hirai a Lada Krupková-Křesadlová: 
Rezonance 7. 12. 2012 – leden 2013
Muzeum Podkrkonoší
Tajemství a poklady hradu Vízmburku   18. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Kde se pivo vaří, tam se dobře daří. 
430 let trutnovského pivovaru 22. 11. 2012 – 27. 1. 2013
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
Podhorácké Vánoce  18. 12. 2012 – 26. 12. 2012
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s., a města Třince
Krysáci. Loutkový večerníček 7. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Petra Hrušková 7. 11. 2012 – 30. 1. 2013
Voňavé betlémy 18. 11. 2012 – 30. 1. 2013
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Z babiččiny zahrádky 
do dědova sklípku 12. 10. 2012 – 27. 1. 2013
Lidové Vánoce v Pojizeří 
a v polském Slezsku 7. 12. 2012 – leden 2013
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Pohádka ve škole.
Zachráněné vzpomínky 22. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Galerie Slováckého muzea
Přírůstky 1992–2012 18. 10. 2012 – 6. 1. 2013

Pohledy do sbírky Galerie Slováckého muzea.
Malířské portréty 18.–19. století  18. 10. 2012 – 6. 1. 2013
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Ivan Theimer na Moravě: Via Lucis 15. 9. 2012 – 13. 1. 2013
Nevítaní hosté. Potkan, mandelinka bramborová,
bolševník velkolepý… 27. 9. 2012 – 24. 2. 2013
Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský 
v Evropě raného osvícenství od 25. 1. 2013
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Sladký život s čokoládou o Vánocích 27. 11. 2012 – 13. 1. 2013
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Nehodné žití. Nacistická „eutanasie“ v říšské župě Sudety 
a protektorátu Čechy a Morava 17. 10. 2012 – 13. 1. 2013
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Jiří Svoboda a Jan Haldovský: Karbonský svět 
v obrazech a skalinách 14. 10. 2012 – 24. 2. 2013
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Vánoce u sousedů 23. 11. 2012 – 30. 12. 2012
Vodňany
Městské muzeum a galerie Vodňany
Česká krajinomalba ze sbírek 5. 11. 2012 – 29. 12. 2012
Klub vodňanských výtvarníků 3. 12. 2012 – 30. 12. 2012
Vánoce jinak 1. 12. 2012 – 30. 12. 2012
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Historické kachle 2. 6. 2012 – 30. 3. 2013
Galerie Na shledanou
Martin Zet: Podpalubí 4. 10. 2012 – 30. 3. 2013
Vrchlabí
Krkonošské muzeum
W. Langhammer – vrchlabský mědirytec  5.12. 2012 – 31. 3. 2013
Architektura Krkonoš 14. 12. 2012 – 14. 4. 2013
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum 
Verky z chodícího betléma 22. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
V království hraček 28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Cestou dlouhou k vánoční 
hvězdě putujeme  28. 11. 2012 – 6. 1. 2013
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Z pohádky do pohádky 13. 11. 2012 – 31. 1. 2013
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Veselé vánoční hody 29. 11. 2012 – 5. 1. 2013
Přání PF ze sbírek muzea 29. 11. 2012 – 5. 1. 2013
Dům umění
Hračky ze skříně 7. 12. 2012 – 2. 2. 2013
Vánoční výstava Patchworkového klubu  1. 12. – 21. 12. 2012
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Uganda v obrazech 18. 11. 2012 – 24. 1. 2013
Křížova vila
Narodil se v Betlémě 30. 11. 2012 – 13. 1. 2013

VI



Pokračují také každoroční společná výjezdní zasedání před-

sednictev obou sdružení (v roce 2010 v Kutné Hoře, v roce 

2011 v  Kamenici nad Lipou a v roce 2012 na Malé Skále 

u  Turnova); předsedkyně/předseda ČV ICOM se účastnili 

jednání Senátu AMG. Představitelé ČV ICOM se zúčastnili 

22. generální konference a 25. generálního shromáždění 

ICOM v Šanghaji, které se konalo ve dnech 7.–12. listopa-

du 2010. Předsedkyně ČV ICOM PhDr. Zuzana Strnadová 

byla požádána o zastupování AMG na tomto setkání, je-

hož hlavním tématem byla Muzea pro sociální harmonii 

s  důrazem na změny v muzeích 21. století v návaznosti 

na rozvoj globalizované ekonomiky a životního prostředí. 

AMG a ČV  ICOM vydaly v roce 2010 nejen pro konferenci 

v Šanghaji společný propagační leták, v němž jsou shrnuty 

základní informace o činnosti obou subjektů, v česko-ang-

lické mutaci. Ke společným aktivitám patřilo mj. VI. celore-

publikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví 

Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci v kultur-

ních institucích ČR ve dnech 3.–4.  listopadu 2012 v Brně. 

Spolu s ČV ICOM se také AMG každým rokem snaží o maxi-

mální využití Mezinárodního dne muzeí k propagaci a po-

pularizaci oboru muzejnictví, ať již prostřednictvím Národní 

soutěže muzeí Gloria musaealis (účast zástupce ČV ICOM 

v  porotě soutěže, udělování Ceny Českého výboru ICOM) 

či při příležitosti slavnostního zahájení Festivalu muzejních 

nocí. Český výbor ICOM několikrát finančně podpořil účast 

zástupce AMG na mezinárodních setkáních a konferencích 

(např. ICDAD, MUSCON, NEMO).

Představitelé AMG a Rady galerií ČR se sešli 2. května 

2011 v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem při 

příležitosti konání Senátu RG ČR. Smyslem setkání bylo ote-

vřeně diskutovat o problémech oboru a především se do-

mluvit na společných tématech, při jejichž řešení by měla 

obě profesní sdružení postupovat jednotně. Byla nastíněna 

témata možné budoucí spolupráce AMG a RG ČR, zejména 

v oblasti legislativy, digitalizace a edukace v muzeích a gale-

riích. Zástupci obou institucí se rovněž dohodli na pravidel-

ném setkávání a účastech na Senátech AMG i RG ČR. 

Ve sledovaném období se AMG aktivně účastnila činnos-

ti Českého komitétu Modrého štítu, jehož je signatářem. 

Komitét je sdružení českých, tzv. „paměťových“ profesních 

asociací (archivů, knihoven, muzeí, galerií a památkové 

péče), a je součástí mezinárodní nevládní organizace, která 

usiluje o preventivní opatření na ochranu, pohotovou po-

moc ve stavu nouze, případně následnou záchranu kultur-

ního dědictví ohroženého válkou, přírodními katastrofami 

nebo selháním člověka, vandalismem či terorismem. Ve 

dnech nerušených mimořádnými událostmi se soustředí 

na preventivní opatření. K nim patří mj. pořádání pravidel-

ných seminářů k problematice ochrany kulturního dědictví. 

S  takovým záměrem uspořádal ČKMŠ v letech 2010–2012 

ve spolupráci s Národním archivem v Praze na Chodovci 

celkem tři jednodenní semináře – 14. října 2010 Falza na 

českém uměleckém a starožitnickém trhu (126 účastníků), 

ze kterého byl v roce 2011 vydán také sborník příspěvků; 

11.  října 2011 Veřejnost a archeologické nálezy (93 účast-

níků); a nakonec 16. října 2012 Poklady v pohybu. Ochrana 

kulturního dědictví v mezinárodním kontextu (68 účastníků). 

Z obou posledně jmenovaných seminářů by měly být vydá-

ny sborníky příspěvků na CD ROM. V březnu 2012 nabídli 

Český komitét Modrého štítu spolu s Exekutivou AMG, Ko-

misí konzervátorů-restaurátorů AMG, Technickým muzeem 

v Brně a Metodickým centrem konzervace pomoc Sloven-

skému národnému múzeu, v jehož správě vyhořel jeden 

z nejkrásnějších slovenských středověkých hradů Krásná 

Hôrka u Rožnavy.

Již v roce 2004 byla mezi Národním památkovým 

ústavem a AMG uzavřena dohoda o vzájemném uznávání 

průkazek členů AMG, pracovníků NPÚ a členů ICOMOS. Do-

hoda byla obnovena také pro sezóny 2010, 2011 a 2012. Do 

členských muzeí a galerií AMG byl zaslán dopis, informují-

cí členy o dohodě, včetně náhledů průkazek zaměstnanců 

NPÚ a členů ICOMOS. Veškeré informace jsou prezentovány 

na internetových stránkách AMG. Stejně tak je zde publiko-

vána zpráva o dohodě se Zväzom múzeí na Slovensku, jejíž 

součástí je od roku 2001 také vzájemné uznávání členských 

průkazů AMG a ZMS.

V uvedeném období 2010–2012 se dále rozvíjela spolu-

práce s Národním informačním a poradenským středis-

kem pro kulturu (NIPOS), především na úpravě pravidel-

ného statistického šetření V-Kult MK 14-01 a při komparaci 

získaných dat.

Svým zástupcem se jako řádný člen AMG zúčastnila ve 

dnech 25.–26. září 2010 v Kodani výroční konference evrop-

ské mezinárodní organizace muzejních asociací NEMO. 

První setkání zástupců NEMO se konalo v roce 1992 právě 

v Kodani, takže setkání bylo mj. svědkem pocty a rozloučení 

s aktivní činností několika zakládajících členů výboru. Hlav-

ním cílem NEMO je především hledání společných témat 

a podpora řešení aktuálních problémů, zejména pak přímý 

kontakt s evropskými orgány zodpovědnými za kulturu. 

V roce 2010 byl na projekty NEMO získán evropský grant, 

přesto byl v závěrečném jednání odsouhlasen roční pří-

spěvek každého člena ve výši 150 Euro, z něhož bude kryt 

především provoz sekretariátu NEMO, jemuž nyní sídlo po-

skytuje Německý svaz muzeí v Berlíně. Hlavním tématem 

setkání byla Muzea a finanční krize. Následující výroční za-

sedání NEMO bylo svoláno do Athén ve dnech 11.–13. listo-

padu 2011, kterého se tentokrát zástupce AMG nezúčastnil 

zejména proto, že bylo změněno plánované datum a hlavně 
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trvala stávková situace v Řecku. Setkání NEMO v roce 2012 

proběhne v Dublinu ve dnech 2.–4. listopadu a za AMG se 

jej zúčastní PhDr. Helena Koenigsmarková.

Nadále pokračuje spolupráce se spřátelenými muzej-

ními organizacemi z Bavorska, Saska a Horního Ra-

kouska. PhDr. Luděk Beneš se v letech 2010–2012 za AMG 

pravidelně účastnil tradičních setkání pracovníků českých, 

bavorských, saských a hornorakouských muzeí – 19. setkání 

se ve dnech 30. září – 2. října 2010 uskutečnilo v rakouském 

Freistadtu na téma Křesťanské náboženství v muzeologickém 

kontextu; jubilejní 20. setkání se konalo ve dnech 6.–8. října 

2011 v Norimberku na téma Stavět a tvořit muzea; 21. se-

tkání pak proběhlo ve dnech 20.–22. září 2012 v Ústí nad 

Labem na téma Stopy německojazyčného obyvatelstva v čes-

kých zemích s podtitulem Česko-německá témata v současné 

muzejní práci. V uvedeném období se každý rok konalo se-

tkání zástupců muzejních asociací, spolupořádajících tato 

setkání, a to vždy v Praze, za účasti představitelů Collegia 

Bohemica, o. p. s., které se spolu s AMG a Muzeem města 

Ústí nad Labem ujalo organizačního zajištění 21.  setkání 

v letošním roce. Na jednání muzejních svazů byla také ote-

vřena problematika vydání sborníku z konference z České 

Lípy z roku 2005, jehož financování měla zajistit česká stra-

na. Sborník ze 14. setkání bavorských, českých a saských 

muzejních pracovníků pod názvem Přírodověda v  muzeu 

byl nakonec vydán s finančním přispěním Sächsischen 

Landesstelle für Museumwesen a Landestelle für die nicht-

staatlichen Museen in Bayern a distribuován do muzeí 

v roce 2011.

Do sekce vnějších vztahů můžeme také zařadit setkání 

zástupců AMG s delegací pracovníků z ruských muzeí, které 

se uskutečnilo na Sekretariátu AMG v březnu 2011.

Ve spolupráci s Výborem pro vzdělávání, vědu, kultu-

ru, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR, zastou-

peném jeho předsedou PhDr. Jaromírem Jermářem, se dne 

19. června 2012 uskutečnil seminář pod názvem „Legislati-

va muzeí z pohledu zřizovatele“ (116 účastníků).

Spolupráce s kraji se uplatňuje zejména při pořádání Ná-

rodního zahájení Festivalu muzejních nocí a s Asociací kra-

jů ČR probíhala spolupráce také v rámci přípravy novely pa-

mátkového zákona. Setkání s předsedou Komise Rady AK ČR 

pro kulturu a památkovou péči Ing. Tomášem Škarydem 

proběhlo na Sekretariátu AMG 9. února 2012. Na progra-

mu jednání byla problematika oceňování sbírek a systém 

jejich účetní evidence a také možnosti další spolupráce při 

Festivalu muzejních nocí a Národní soutěži muzeí Gloria 

musaealis. PhDr. Luděk Beneš se zúčastnil zasedání Komi-

se Rady AK ČR, které se uskutečnilo ve dnech 8.–9. března 

2012 v  Klatovech. Užší spolupráce AMG a AK ČR by měla 

pokračovat i po krajských volbách 2012.

Rok 2011 byl vyhlášen Radou ministrů EU Evropským 

rokem dobrovolnictví (ERD). Gestorem ERD v České re-

publice a koordinátorem všech akcí a projektů se stalo 

MŠMT. V rámci ERD byla ustavena pracovní skupina Dobro-

volnictví v kultuře, jejíž první setkání se uskutečnilo na po-

čátku února 2011 v prostorách NIPOS, který se ujal funkce 

sekretariátu skupiny. Členy pracovní skupiny se stali zástup-

ci občanských sdružení a  kulturních organizací (zejména 

paměťových institucí), které s  dobrovolníky spolupracují. 

Pracovní skupina hned na počátku definovala tematické 

okruhy, kterými se chtěla v rámci ERD zabývat. Jednalo se 

o přípravu definice dobrovolnictví v kultuře a přínosu dob-

rovolnické práce v kulturních institucích, novelizaci zákona 

č. 198/2002 Sb., o  dobrovolnické službě ve vazbě na spe-

cifiku dobrovolnictví v kultuře, vytvoření metodiky práce 

s dobrovolníky v kulturních institucích a přípravu publikace 

s příklady dobré praxe. Zástupcem AMG v pracovní skupi-

ně Dobrovolnictví v kultuře se stala Anna Komárková, BBus 

(Hons), která se účastnila v průběhu roku 2011 také jednání 

Legislativní skupiny ERD, jež měla za úkol připravit novelu 

zákona o dobrovolnické službě, resp. věcný záměr nového 

zákona o  dobrovolnictví. Mezi hlavní výstupy ERD v roce 

2011 patří Sborník příkladů dobré praxe, Hodnotící zpráva 

MŠMT o stavu dobrovolnictví v roce 2011, portál http://www.

dobrovolnik.cz a Databáze dobrovolnických příležitostí, kte-

rá byla spuštěna v listopadu 2011. Mediálním vyvrchole-

ním celého roku byl Týden dobrovolnictví, který probíhal 

v  prostorách Národního muzea – Českého muzea hudby 

od 31. října do 7. listopadu 2011. Mezi oficiální akce pořá-

dané v  rámci ERD bylo zařazeno také VII. kolokvium AMG 

v Brně. Skupina Dobrovolnictví v  kultuře se podílela na 

přípravě publikace Dobrovolníci pro kulturu. Dobrovolnická 

činnost v kulturních organizacích, kterou vydal Institut umě-

ní – Divadelní ústav. Publikace, jejíž součástí se stalo i CD se 

základními metodickými a praktickými materiály pro prá-

ci s dobrovolníky v kulturních institucích, byla v listopadu 

2011 k dispozici také účastníkům kolokvia a členům AMG. 

Na velký zájem o problematiku dobrovolnictví v kultur-

ní sféře poukázala skutečnost, že publikace byla na konci 

roku 2011 rozebrána a v roce 2012 byl proveden její dotisk. 

Ve spolupráci s  pracovní skupinou Dobrovolníci v  kultuře 

vypracoval NIPOS Metodické doporučení pro dobrovolnic-

tví v kultuře a umění, které bylo rozesláno prostřednictvím 

elektronického Bulletinu AMG do muzeí a galerií v ČR a je 

k dispozici též na webových stránkách AMG. 

V Praze dne 25. října 2012

Exekutiva Asociace muzeí a galerií ČR
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I. Členská základna AMG, personální obsazení Orgánů AMG, stav a změny organizačních složek
Asociace muzeí a galerií ČR je dobrovolným nepolitickým sdružením muzeí, galerií, případně jiných právnických a fyzických osob, působí-

cích v muzejnictví. AMG byla založena v květnu roku 1990 dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů. Posláním AMG je působit jako re-

prezentant muzeí a galerií v České republice. Usiluje o rozvoj muzejnictví a zajištění svobodné tvůrčí práce v muzeích a galeriích; hájí společné 

zájmy a práva muzeí a galerií, sdružených v AMG, v duchu principů stanovených Etickým kodexem ICOM.

AMG má ve svých stanovách kodifikovány tři druhy členství, a to členství řádné (pro sbírkotvorné instituce a jiné právnické osoby působící 

v oblasti muzejnictví), členství individuální a čestné (pro fyzické osoby, které byly nebo jsou činné v muzejnictví nebo v příbuzných oborech 

na území České republiky).

Změny členské základny AMG v letech 2010–2012:

2010 2011
2012
stav

k 30.9.
Přijato řádných členů 6 5 4
Skončilo řádné členství 1 4 0
Počet řádných členů AMG 277 278 282
Přijato individuálních členů 7 15 2
Skončilo individuální členství v AMG 0 3 3
Počet individuálních členů AMG 69 81 80
Přijato čestných členů 3 2 0
Skončilo čestné členství v AMG 0 0 0
Počet čestných členů AMG 9 11 11

Exekutiva AMG zasedala v období 2010–2012 celkem 41x, 
a to v následujícím složení:

Jméno Funkce, změny
Celková přítomnost na 

zasedání Exekutivy AMG ve 
funkčním období 2010–2012

Počet zasedání ve 
funkčním období 

2010–2012
Účast v %

PhDr. Eva Dittertová předsedkyně AMG 41 41 100 %
PhDr. Luděk Beneš I. místopředseda AMG 39 41 95 %
PhDr. Helena Koenigsmarková II. místopředsedkyně AMG 29 41 71 %
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. člen Exekutivy AMG 35 41 85 %
PhDr. Jana Hutníková členka Exekutivy AMG 37 41 90 %
Mgr. Irena Chovančíková členka Exekutivy AMG 32 41 78 %
PhDr. Zita Suchánková členka Exekutivy AMG 34 41 82 %

Účast členů Exekutivy AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období: 

2010 – celkem 14 jednání 2011 – celkem 14 jednání 2012 – dosud 13 jednání
přítomnost  účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

PhDr. Eva Dittertová 14 100 % 14 100 % 13 100 %
PhDr. Luděk Beneš 14 100 % 14 100 % 11 85 %
PhDr. Helena Koenigsmarková 9 64 % 9 64 % 11 85 %
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 12 86 % 12 86 % 11 85 %
PhDr. Jana Hutníková 12 86 % 14 100 % 11 85 %
Mgr. Irena Chovančíková 10 71 % 11 78 % 11 85 %
PhDr. Zita Suchánková 13 93 % 11 78 % 10 77 %

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG ve 
funkčním období 2010–2012

Počet zasedání ve funkčním 
období 2010–2012

Účast v %

PhDr. Eva Dittertová 10 11 92 %
PhDr. Luděk Beneš 11 11 100 %
PhDr. Helena Koenigsmarková 6 11 55 %
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 9 11 82 %
PhDr. Jana Hutníková 8 11 73 %
Mgr. Irena Chovančíková 9 11 82 %
PhDr. Zita Suchánková 9 11 82 %

Faktografická příloha ke Zprávě o plnění hlavních linií činnosti AMG 

Druh zřizovatele
Celkem 
muzea  

v ČR

Členská 
muzea 
AMG

tj. v %

Ministerstvo kultury ČR 19 19 100 %
Kraj 97 84 87 %
Město nebo obec 268 114 42 %
Jiné ministerstvo 6 5 83 %
Památkový ústav 9 2 22 %
Podnikatelský subjekt 56 15 27 %
Nevládní nezisková organizace 70 23 33 %
Soukromá osoba 41 6 15 %
Církev či náboženská společnost 10 5 50 %
Vysoká škola 11 7 64 %
Jiný zřizovatel 14 2 14 %
Celkem 601 282 47 %
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Účast na zasedání Senátu AMG 
ve sledovaném období 

2010 – celkem 4 zasedání 2011 – celkem 4 zasedání 2012 – dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

PhDr. Eva Dittertová 4 100 % 4 100 % 2 67 %
PhDr. Luděk Beneš 4 100 % 4 100 % 3 100 %
PhDr. Helena Koenigsmarková 3 75 % 1 25 % 2 67 %
PhDr. Pavel Douša, Ph.D. 3 75 % 3 75 % 3 100 %
PhDr. Jana Hutníková 2 50 % 4 100 % 2 67 %
Mgr. Irena Chovančíková 4 100 % 3 75 % 2 67 %
PhDr. Zita Suchánková 4 100 % 4 100 % 1 33 %

Revizní komise AMG pracovala ve sledovaném období v tomto složení:

Jméno Funkce

Ing. Milena Burdychová předsedkyně Revizní komise AMG (do 31. srpna 2011)

Ing. Vlastimil Vykydal předseda Revizní komise AMG (od 20. září 2011, kooptován do funkce z rozhodnutí Senátu AMG)
PhDr. Pavel Popelka, CSc. člen Revizní komise AMG
Mgr. Hana Garncarzová členka Revizní komise AMG

Účast členů Revizní komise AMG na jednání Exekutivy AMG a Senátu AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost předsedy/kyně Revizní komise AMG  
na zasedání Exekutivy AMG ve funkčním období 2010–2012

Počet zasedání ve funkčním 
období 2010–2012

Účast v %

Ing. Milena Burdychová (23x)
Ing. Vlastimil Vykydal (10x)

33 41 80 %

2010 – celkem 14 jednání 2011 – celkem 14 jednání 2012 – dosud 13 jednání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

Ing. Milena Burdychová (23x)
Ing. Vlastimil Vykydal (10x)

13 93 % 13 93 % 7 54 %

Celková přítomnost Revizní komise AMG 
na zasedání Senátu AMG ve funkčním období 2010–2012

Počet zasedání ve funkčním 
období 2010–2012

Účast v %

Ing. Milena Burdychová (23x)
Ing. Vlastimil Vykydal (10x)

9 11 82 %

Mgr. Hana Garncarzová 4 11 36 %
PhDr. Pavel popelka, CSc.       1 11 9 %

2010 – celkem 4 zasedání 2011 – celkem 4 zasedání 2012 – dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

Ing. Milena Burdychová (23x)
Ing. Vlastimil Vykydal (10x)

3 75 % 3 75 % 3 100 %

Mgr. Hana Garncarzová 1 25 % 3 75 % 0 0 %
PhDr. Pavel Popelka, CSc. 1 25 % 0 0 % 0 0 %

Krajské sekce AMG pracovaly v uvedeném období pod vedením předsedů, kteří mají v Senátu AMG hlas rozhodovací:

Název krajské sekce Předseda krajské sekce (jméno, funkční období)

Účast na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2010–2012

(celkem 11 zasedání)

přítomnost účast v %

Krajská sekce hlavního města Prahy PhDr. Zuzana Strnadová (15. 12. 2009 – dosud) 8 73 %
Jihočeská krajská sekce Mgr. Pavel Šafr (21. 1. 2010 – dosud) 10 91 %
Jihomoravská krajská sekce Mgr. Antonín Reček (17. 12. 2009 – dosud) 8 73 %
Karlovarská krajská sekce Ing. Jaromír Bartoš (29. 1. 2010 – dosud) 6 55 %

Královéhradecká krajská sekce
PhDr. Zdeněk Zahradník (11. 1. 2010 – 1. 9. 2010)
Mgr. Naďa Machková Prajzová (4. 2. 2011 – dosud)

9 
(z 9 zasedání)

100 %

Liberecká krajská sekce
Ing. Zdeněk Vitáček (15. 2. 2007 – 23. 2. 2010)
Mgr. Petra Hejralová (23. 2. 2010 – dosud)

10 91 %

Moravskoslezská krajská sekce
Mgr. Hana Garncarzová (30. 10. 2009 – 27. 4. 2010)
PhDr. Sylva Dvořáčková (27. 4. 2010 – dosud)

5 45 %

Pardubická krajská sekce Mgr. Jiří Junek (19. 10. 2009 – dosud) 10 91 %
Plzeňská krajská sekce Mgr. Dagmar Viletová (2. 12. 2009 – dosud) 8 73 %
Olomoucká krajská sekce PhDr. Marie Gronychová (8. 1. 2010 – dosud) 5 45 %
Středočeská krajská sekce Mgr. David Hroch (24. 11. 2009 – dosud) 8 73 %
Ústecká krajská sekce Mgr. Milan Rosenkranc (10. 12. 2009 – dosud) 7 64 %
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Krajská sekce Vysočina
RNDr. Karel Malý (20. 6. 2006 – rezignoval 2007)
MgA. Jiří Jedlička (8. 4. 2010 – dosud)

7
(z 10 zasedání)

70 %

Zlínská krajská sekce
Ing. Jiří Stránský (4. 2. 2010 – 19. 3. 2012)
Ing. Milan Půček, MBA (19. 3. 2012 – dosud)

1 9 %

Účast předsedů Krajských sekcí AMG na jednání Senátu AMG ve sledovaném období:

2010 – celkem 4 zasedání 2011 – celkem 4 zasedání 2012 – dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

PhDr. Zuzana Strnadová 3 75 % 3 75 % 2 67 %
Mgr. Pavel Šafr 4 100 % 3 75 % 3 100 %
Mgr. Antonín Reček 3 75 % 3  75 % 2 67 %
Ing. Jaromír Bartoš 2 50 % 3 75 % 1 33 %
PhDr. Zdeněk Zahradník (2x)
Mgr. Naďa Machková (7x)

2 100 % 4 100 % 3 100 %

Ing. Zdeněk Vitáček (0x)
Mgr. Petra Hejralová (10x)

3 75 % 4 100 % 3 100 %

Mgr. Hana Garncarzová (1x)
PhDr. Sylva Dvořáčková (4x)

1
(ze 2 zasedání)

50 % 2 50 % 2 67 %

Mgr. Jiří Junek 4 100 % 4 100 % 2 67 %
Mgr. Dagmar Viletová 3 75 % 3 75 %  2 67 %
PhDr. Marie Gronychová 3 75 % 1 25 % 1 33 %
Mgr. David Hroch 3 75 % 2 50 % 3 100 %
Mgr. Milan Rosenkranc 3 75 % 3 75 % 1 33 %

MgA. Jiří Jedlička
2

(ze 3 zasedání)
67 % 3 75 % 2 67 %

Ing. Jiří Stránský (0x)
Ing. Milan Půček, MBA (1x)

0 0 % 0 0 % 1 33 %

Změny ve vedení stávajících oborových a odborných komisí a účast předsedů na zasedání Senátu AMG ve sledovaném období ilustruje 
následující tabulka (předsedové oborových a odborných komisí jsou členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím):

Název oborové či odborné komise Předseda komise

Účast na zasedání Senátu AMG 
ve funkčním období 2010–2012

(celkem 11 zasedání)
přítomnost účast v %

1. archeologická
PhDr. Karel Sklenář, DrSc. 
(datum poslední volby: 11. 6. 2009)

8 73 %

2. botanická RNDr. Jiří Brabec (datum poslední volby: 12. 10. 2010) 5 45 %

3. etnografická

PhDr. Jaroslav Dvořák (4. 3. 2008 – 23. 11. 2010)
Mgr. Daniel Bechný (23. 11. 2010 – 17. 4. 2012)
PhDr. Romana Habartová 
(datum poslední volby: 17. 4. 2012)

6 55 %

4. geologická

RNDr. Petra Burdová 
(28. 5. 2008 – 25. 5. 2010; 16. 10. 2010 – 22. 9. 2011)
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (25. 5. 2010 – 16. 10. 2010)
RNDr. Blanka Šreinová 
(datum poslední volby: 22. 9. 2011)

6 55 %

5. knihovnická
PhDr. Jarmila Okrouhlíková (17. 10. 2007 – 7. 9. 2010)
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D.
(datum poslední volby: 7. 9. 2010)

8 73 %

6. konzervátorů-restaurátorů Ing. Ivo Štěpánek (datum poslední volby: 6. 9. 2011) 8 73 %
7. regionální historie Moravy a Slezska PhDr. Blanka Rašticová (datum poslední volby: 29. 9. 2010) 10 91 %
8. muzeologická PhDr. Dana Veselská (datum poslední volby: 21. 1. 2010) 9 82 %
9. muzejních historiků Mgr. Václav Houfek (datum poslední volby: 29. 11. 2006) 3 27 %
10. numismatická PhDr. Eduard Šimek (datum poslední volby: 16. 10. 2009) 7 67 %
11. pro bezpečnost v muzeích Ing. Pavel Jirásek 0 0 %
12. dějin umění PhDr. Jan Mohr 4 36 %
13. pro lidové stavitelství Mgr. Luboš Smolík 4 36 %
14. pro militaria PhDr. Ladislav Čepička 0 0 %

15. pro muzejní management
PhDr. Helena Koenigsmarková 
(datum poslední volby: 24. 11. 2011)

6 55 %

16. pro muzejní pedagogiku a PR Mgr. Hana Němcová (datum poslední volby: 7. 12. 2009) 6 55 %

17. zoologická
Ing. Ivo Rus (3. 9. 2008 – 21. 9. 2011)
RNDr. Jiří Šebestián (datum poslední volby: 21. 9. 2011)

1 9 %
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2010 – celkem 4 zasedání 2011– celkem 4 zasedání 2012– dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

PhDr. Karel Sklenář, DrSc.  4 100 % 2 50 % 2 67 %
RNDr. Jiří Brabec 3 75 % 1 25 % 1 33 %
PhDr. Jaroslav Dvořák (1x)
Mgr. Daniel Bechný (2x)
PhDr. Romana Habartová (3x)

2 50 % 1 25 % 3 100 %

RNDr. Petra Burdová (3x)
RNDr. Stanislav Houzar, Ph.D. (0x)
RNDr. Blanka Šreinová (3x)

2 50 % 2 50 % 2 67 %

PhDr. Jarmila Okrouhlíková (2x)
PhDr. Štěpánka Běhalová, Ph.D. (6x)

2 50 % 4 100 % 2 67 %

Ing. Ivo Štěpánek 3 75 % 3 75 % 2 67 %
PhDr. Blanka Rašticová 3 75 % 4 100 % 3 100 %
PhDr. Dana Veselská 4 100 % 4 100 % 1 33 %
Mgr. Václav Houfek 1 25 % 0 0 % 2 67 %
PhDr. Eduard Šimek 2 50 % 3 75 % 2 67 %
Ing. Pavel Jirásek 0 0 % 0 0 % 0 0 %
PhDr. Jan Mohr 1 25 % 1 25 % 2 67 %
Mgr. Luboš Smolík 1 25 % 2 50 % 1 33 %
PhDr. Ladislav Čepička 0 0 % 0  0 % 0 0 %
PhDr. Helena Koenigsmarková 3 75 % 1 25 % 2 67 %
Mgr. Hana Němcová 2 50 % 2 50 % 2 67 %
Ing. Ivo Rus (0x)
RNDr. Jiří Šebestián (1x)

0 0 % 0 0 % 1 33 %

Předsedům dlouhodobě neaktivních Komisí AMG byl na základě pověření Senátu AMG ze dne 26. dubna 2012 zaslán dopis s žádostí o sdě-
lení stanoviska, zda a jakým způsobem budou komise v rámci struktury AMG dále fungovat. Jedná se o komise: pro lidové stavitelství, pro 
bezpečnost v muzeích, pro militaria, komisi muzejních historiků, numismatickou komisi a komisi dějin umění. Předsedové těchto ko-
misí měli své stanovisko předat Sekretariátu AMG do 15. října 2012.

Členy Senátu AMG s hlasem rozhodovacím jsou členové Exekutivy AMG a předsedové Krajských sekcí AMG, předsedové Komisí AMG a řádní 
členové, kteří spadají do I. kategorie členských příspěvků dle § 22 odst. 1. Stanov AMG. Tito řádní členové jsou v Senátu AMG zastoupeni 
statutárním orgánem nebo jím zplnomocněným zástupcem. Členství v Senátu AMG je u členů Exekutivy AMG, předsedů Krajských sekcí 
AMG a předsedů Komisí AMG nezastupitelné. Zasedání senátu se účastní s hlasem poradním předsedové Kolegií AMG, členové Revizní komi-
se AMG, předsedové pracovních skupin a výkonný ředitel AMG. Jednání senátu jsou otevřena všem členům AMG.

Instituce zařazené do I. kategorie členských příspěvků, které mají v Senátu AMG hlas rozhodovací, a účast jejich zástupců na jednání Senátu 
AMG ve sledovaném období:

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG ve funkčním období 2010–2012
(celkem 11 zasedání)

přítomnost účast v %

1. Chodovar – Pivovarské muzeum 0 z 9 zasedání 0 %

2. Moravská galerie v Brně 6 55 %

3. Moravské zemské muzeum 9 82 %

4. Muzeum města Brna 7 64 %

5. Národní galerie 4 36 %

6. Národní knihovna ČR 2 18 %

7. Národní muzeum 3 27 %

8. Národní technické muzeum 0 0 %

9. Památník národního písemnictví 8 72 %

10. Památník Terezín 11 100 %

11. Slezské zemské muzeum 4 36 %

12. Technické muzeum v Brně 10 91 %

13. Uměleckoprůmyslové muzeum 7 64 %

14. Valašské muzeum v přírodě 5 45 %

15. Vojenský historický ústav Praha 2 18 %

16. Západočeské muzeum v Plzni 8 73 %

17. Židovské muzeum v Praze 9 82 %
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2010 – celkem 4 zasedání 2011 – celkem 4 zasedání 2012 – dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

Chodovar – Pivovarské muzeum 0 ze 2 zasedání 0 % 0 0 % 0 0 %
Moravská galerie v Brně 4 100 % 1 25 % 1 33 %
Moravské zemské muzeum 3 75 % 3 75 % 3 100 %
Muzeum města Brna 3 75 % 2 50 % 2 67 %
Národní galerie 0 0 % 1 25 % 3 100 %
Národní knihovna ČR 2 50 % 0 0 % 0 0 %
Národní muzeum 3 75 % 0 0 % 0 0 %
Národní technické muzeum 0 0 % 0 0 % 0 0 %
Památník národního písemnictví 3 75 % 3 75 % 2 67 %
Památník Terezín 4 100 % 4 100 % 3 100 %
Slezské zemské muzeum 1 25 % 2 50 % 1 33 %
Technické muzeum v Brně 4 100 % 3 75 % 3 100 %
Uměleckoprůmyslové muzeum 3 75 % 2 50 % 2 67 %
Valašské muzeum v přírodě 1 25, % 2 50 % 2 67 %
Vojenský historický ústav Praha 1 25 % 1 25 % 0 0 %
Západočeské muzeum v Plzni 1 25 % 4 100 % 3 100 %
Židovské muzeum v Praze 4 100 % 4 100 % 1 33 %

Regionální a oborová kolegia AMG v období 2010–2012 (personální obsazení funkce předsedy, vznik a zánik některých sdružení členů 
AMG). Předsedové regionálních a oborových kolegií jsou členy Senátu AMG s hlasem poradním. 

Regionální kolegia Předseda kolegia

Účast předsedů Kolegií AMG na 
jednání Senátu AMG ve sledova-

ném období 
(celkem 11 zasedání):

přítomnost účast v %

1. kolegium jihočeských muzeí
Mgr. Pavel Šafr 
Dne 13. 3. 2008 rozhodnuto o pokračování činnosti.

 0 0 %

2. kolegium jihomoravských muzeí Ing. Jaroslav Martínek 0 0 %
3. kolegium muzeí jihovýchodních Čech Petr Pech 0 0 %

4.
kolegium muzeí kraje Aloise Jiráska, Boženy 
Němcové a bratří Čapků

PhDr. Milan Horký 0 0 %

5. kolegium muzeí královských měst
RNDr. Miroslava Šandová 
(datum poslední volby: 15. 12. 2009)

9 82 %

6. kolegium muzeí Prácheňska PhDr. Jitka Velková 0 0 %
7. kolegium pobeskydských muzeí PhDr. Ivo Otáhal 0 0 %

8. kolegium šumavských muzeí

Mgr. Pavel Fencl
Členové kolegia se rozhodli navázat jednání se zá-
stupci Kolegia jihočeských muzeí o budoucím spo-
jení obou kolegií.

0 0 %

Oborová kolegia
1. kolegium galerií PhDr. Alica Štefančíková 0 0 %

2. kolegium muzeí v přírodě

V roce 2007 vznikl na půdě Valašského muzea v pří-
rodě v Rožnově pod Radhoštěm Český svaz muzeí 
v přírodě, o. s. Většina členů kolegia se stala členy 
tohoto občanského sdružení.

0 0 %

3. kolegium okresních muzeí PhDr. Bedřich Štauber 5 45 %
4. kolegium krajských muzeí Mgr. Jiří Křížek 0 0 %

Jednání Senátu AMG se ve sledovaném období účastnili také hosté, resp. na jednání Senátu AMG jsou pravidelně zváni představitelé Českého 
výboru ICOM, Rady galerií ČR a zástupci Ministerstva kultury ČR – Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií:

Celková přítomnost na zasedání Senátu AMG ve funkčním období 2010–2012 (celkem 11 zasedání) Účast v %
OMG MK ČR  3 27,27 %
Český výbor ICOM 7 63,64 %
Rada galerií ČR 0 0,00 %

2010 – celkem 4 zasedání 2011 – celkem 4 zasedání 2012 – dosud 3 zasedání
přítomnost účast v % přítomnost účast v % přítomnost účast v %

OMG MK ČR  1 25 % 0 0 % 2 67 %

Český výbor ICOM 3 75 % 3 75 % 1 33 %

Rada galerií ČR 0 0 % 0 0 % 0 0 %
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Rok 2010:
 » Husitské muzeum v Táboře, PhDr. Eva Dittertová, 19. května 2010;
 » Národní technické muzeum, PhDr. Eva Dittertová, 5. listopadu 2010.

Rok 2011:
 » Regionální muzeum v Chrudimi, PhDr. Eva Dittertová, 4. dubna 2011;
 » Národní galerie v Praze, PhDr. Eva Dittertová, 5. května 2011;
 » Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, PhDr. Eva Dittertová a PhDr. Helena Koenigsmarková, 27. června 2011;
 » Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, PhDr. Eva Dittertová, 11. července 2011;
 » Regionální muzeum v Litomyšli, PhDr. Zita Suchánková, 16. září 2011;
 » Městské muzeum ve Stříbře, PhDr. Jana Hutníková, 30. srpna 2011;
 » Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, PhDr. Eva Dittertová, 30. listopadu 2011.

Rok 2012 (do 30.9.2012):
 » Regionální muzeum v Chrudimi, PhDr. Luděk Beneš, 27. února 2012;
 » Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, PhDr. Eva Dittertová, 28. března 2012;
 » Valašské muzeum v Rožnově pod Radhoštěm, PhDr. Eva Dittertová, 12. června 2012;
 » Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, PhDr. Jana Hutníková, 13. června 2012;
 » Východočeská galerie v Pardubicích, PhDr. Luděk Beneš, 22. června 2012;
 » Galerie hl. m. Prahy, PhDr. Helena Koenigsmarková, 6. září 2012;
 » Regionální muzeum v Náchodě, PhDr. Luděk Beneš, 17. září 2012;
 » Muzeum města Ústí nad Labem, PhDr. Eva Dittertová, 21. září 2012.

III. Účast zástupců AMG na jednáních a akcích mimo zasedání Exekutivy a Senátu AMG  
v letech 2010–2012 (výběr)

 » Muzejní statistika a jednání pracovní skupiny při AMG (Anna Komárková, BBus (Hons), celkem 8x
 (v roce 2011: 10. ledna, 17. února, 18. března, 8. dubna, 29. dubna, 26. června, 20. září; v roce 2012: 14. února)

 » Problematika evidence archiválií v muzeích a novela archivního zákona (PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 3x 
(25. února 2010, 24. května 2012, 8. října 2012)

 » Novela autorského zákona (Anna Komárková, BBus (Hons), Exekutiva AMG, posléze jmenovaní zástupci AMG Mgr. Martin Sekera, Ph.D. 
a Mgr. Kateřina Musílková) celkem 7x

 (v roce 2010: 11. ledna; v roce 2011: 25. února; v roce 2012: 1. února, 6. února, 20. února, 16. dubna, 16. května)
 » Problematika oceňování sbírek muzejní povahy, inventarizace majetku a závazků (PhDr. Luděk Beneš, Anna Komárková, BBus (Hons)), 

celkem 3x (v roce 2010: 9. června, 2. srpna; v roce 2012: 9. února)
 » Památkový zákon a problematika archeologických nálezů (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. František Frýda jako zástupce AMG v Poradní sku-

pině MK ČR, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 11x (v roce 2011: 25. února, 6. května, 3. června, 14. června, 15. září, 17. října, 20. října;  
v roce 2012: 13. ledna, 10. února, 20. dubna, 8. června, 30. srpna) 

 » Česko-sasko-bavorsko-hornorakouské setkání muzejních pracovníků (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Helena Ko-
enigsmarková, Anna Komárková, BBus (Hons), PhDr. Zita Suchánková), celkem 8x

 (v roce 2010: 15. června; v roce 2011: 14. července, 26. října, 16. prosince; v roce 2012: 23. března, 23. května, 27. července, 10. září)
 » Jednání lektorské skupiny Školy muzejní propedeutiky (Anna Komárková, BBus (Hons), celkem 6x

 (v roce 2010: 16. června; v roce 2011: 23. května, 5. září; v roce 2012: 25. ledna, 2. dubna, 5. září) 
 » Projekt vzdělávání edukačních pracovníků a profese muzejního pedagoga (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Eva Dittertová, Anna Komárková, 

BBus (Hons), Ing. Vlastimil Vykydal, Exekutiva AMG), celkem 7x
 (v roce 2010: 4. února, 15. června; v roce 2011: 31. října; v roce 2012: 21. února, 22. února, 14. března, 19. dubna)

 » Problematika vývoje aplikace DEMUS a nového systému správy sbírek muzejní povahy (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., 
Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 4x

 (15. srpna 2011, 6. října 2011, 7. února, 28. března 2012)
 » Festival muzejních nocí (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Jana Hutníková, PhDr. Helena Koenigsmarková, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 

13x (v roce 2010: 1. března, 3. května, 21. června, 13. září; v roce 2011: 18. ledna, 14. února, 4. dubna, 21. dubna, 20. května; v roce 2012: 
16. dubna, 29. května, 5. června, 29. srpna)

 » Webové prezentace AMG (Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 7x
 (v roce 2010: 15. dubna, 16. listopadu, v roce 2011: 13. ledna, 10. května, 22. září; v roce 2012: 12. července, 4. října) 

 » Mediální partnerství s Literárními novinami (PhDr. Eva Dittertová, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 2x (8. října 2010, 19. října 2010)
 » Projekt „DoMuzea“ (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Irena Chovančíková, Anna Komárková, BBus 

(Hons)), celkem  3x (8. listopadu 2010, 23. listopadu 2011, 4. září 2012)
 » Projekt „Dotkni se 20. století“ (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Pavel Douša, Ph.D., PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Irena Chovančíková, Anna Komár-

ková, BBus (Hons)), celkem 1x (22. srpna 2012)
 » Český komitét Modrého štítu (Anna Komárková, BBus (Hons), celkem 11x

 (v roce 2010: 29. ledna, 2. dubna, 18. června, 24. září; v roce 2011: 21. ledna, 15. dubna, 23. září; v roce 2012: 20. ledna, 6. dubna, 15. června,  
 7. září)

 » Pracovní skupina Dobrovolnictví v kultuře a Evropský rok dobrovolnictví 2011 (na jednáních AMG zastupovala Anna Komárková, BBus 
(Hons), celkem 16x

 (v roce 2011: 1. února, 7. března, 19. dubna, 30. dubna, 23. května, 30. května, 21. června, 2. září, 6. října, 21. října, 8.–9. prosince;  
 v roce 2012: 11. ledna, 18. ledna, 7. února, 28. února, 26. března) 

II. Účast členů Exekutivy AMG ve výběrových řízeních na pozice ředitelů / ředitelek  
muzeí a galerií ČR v letech 2010–2012
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Další aktivity a jednání k aktuálním projektům AMG:
 » Jednání s náměstkyní ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou (Exekutiva AMG), celkem 2x (11. listopadu 2010, 31. července 2012)
 » Jednání s ředitelkou OMG MK ČR PhDr. Magdou Junkovou (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Helena Koenigsmarková, Anna Komárková, BBus 

(Hons), Exekutiva AMG), celkem 3x (v roce 2011: 16. listopadu; v roce 2012: 2. února, 31. května)
 » Jednání s RG ČR (PhDr. Eva Dittertová, Exekutiva AMG), celkem 1x (2. května 2011)
 » Jednání s AK ČR (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Eva Dittertová, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 1x (9. února 2012)
 » Jednání s předsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice PhDr. Jaromírem Jermářem (PhDr. Eva Dittertová, PhDr. He-

lena Koenigsmarková, Anna Komárková, BBus (Hons)), celkem 1x (29. února 2012)
 » Jednání se zástupci IKEA, 20. června 2011 (PhDr. Eva Dittertová, Anna Komárková, BBus (Hons)
 » Účast na slavnosti k 85. výročí vzniku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, 6. května 2010 (PhDr. Luděk Beneš)
 » Účast na výročním 20. valném shromáždění ZMS, 6. října 2010 v Bratislavě (Mgr. Irena Chovančíková)
 » Účast na prezentaci Koncepce rozvoje muzeí v Plzeňském kraji na léta 2012–2017, 29. listopadu 2011 (PhDr. Jana Hutníková, Anna Komár-

ková, BBus (Hons)
 » Slavnostní otevření rekonstruované budovy Muzea města Ústí nad Labem, 30. června 2011 (PhDr. Zita Suchánková) 
 » Křest publikace Kovy, 15. června 2011 (PhDr. Eva Dittertová)
 » Účast na konferencích Komise knihovníků AMG (Mgr. Irena Chovančíková), celkem 2x (8.–6. září 2011 v Českém Těšíně, 4.–6. září 2012  

v Uherském Hradišti)
 » Jednání se Zväzom múzeí na Slovensku, 10. října 2012 v Bratislavě (PhDr. Luděk Beneš, PhDr. Eva Dittertová, PhDr. Jana Hutníková, PhDr. He-

lena Koenigsmarková)
 » Účast na jednání NEMO (PhDr. Helena Koenigsmarková), celkem 2x (v roce 2010: 25.–26. září v Kodani; v roce 2012: ve dnech 2.–4. listopadu 

v Dublinu)

IV. Propagace a popularizace oboru muzejnictví
Deset ročníků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2002–2012
V roce 2012 byly vyhlášeny výsledky již X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, kterou od roku 2002 společně vyhlašují Minis-
terstvo kultury České republiky a AMG ve třech hlavních kategoriích – Muzejní výstava roku, Muzejní publikace roku, Muzejní počin roku. 
Zvláštní kategorií je Cena Českého výboru ICOM, který uděluje toto ocenění od roku 2004 jednomu z projektů přihlášených do hlavních kate-
gorií soutěže. Ve třetím ročníku byla pod záštitou agentury CzechTourism vyhlášena zvláštní kategorie pod názvem „Pojďte s námi do muzea“, 
určená pro pravidelné programy nebo jednorázové akce podporující utváření místní identity nebo rozvoj cestovního ruchu. Ve třetím ročníku 
byl ustaven čestný výbor soutěže, který navrhuje vyhlašovatelům udělení zvláštní ceny jednomu z přihlášených projektů.

Počet přihlášených projektů dle tří hlavních a dvou zvláštních kategorií v letech 2002–2012:

Ročník Výstava Publikace Počin
Pojďte s námi 

do muzea
Celkem projektů Celkem institucí

2002 9 25 5 — 39 29
2003 18 18 9 — 45 29
2004 27 22 8 5 62 39
2005 27 24 10 — 61 39
2006 27 20 12 — 59 34
2007 27 31 13 — 71 50
2008 24 34 23 — 81 52
2009 30 34 20 — 84 49
2010 28 26 21 — 75 50
2011 27 28 20 — 75 49
Celkem 244 262 141 5 652 420

Počet přihlášených institucí dle zřizovatelů v letech 2002–2012:

Ročník Město Statutární město Kraj                  Stát
Soukromé 
subjekty

Celkem oceněných 
projektů

2002 5 1 21 12 — 39
2003 4 5 16 16 4 45
2004 5 7 33 15 2 62
2005 2 4 31 23 1 61
2006 4 5 26 21 3 59
2007 7 5 38 20 1 71
2008 6 8 41 25 1 81
2009 4 7 44 26 3 84
2010 5 7 36 26 1 75
2011 4 4 31 35 1 75
Celkem 46 53 317 219 17 652
Tj. v % 7 % 8 % 48 % 34 % 3 % 100 %

Poměr přihlášených institucí zřizovaných státem a muzeí/galerií zřizovaných ostatními druhy zřizovatelů v letech 2002–2012: počet 
přihlášených muzeí zřizovaných státem je celkem 34 %; počet přihlášených institucí, které nejsou zřizované státem, je 66 %.
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Počet oceněných projektů dle tří hlavních a dvou zvláštních kategorií v letech 2002–2012:

Ročník Výstava Publikace Počin Cena ČV ICOM
Pojďte s námi do 

muzea
Celkem oceněných 

projektů
2002 3 5 2 — — 10
2003 4 4 3 — — 11
2004 3 3 5 1 1 13
2005 3 4 4 1 — 12
2006 5 4 4 1 — 14
2007 4 5 4 1 — 14
2008 3 3 5 1 — 12
2009 4 4 5 1 — 14
2010 5 3 4 1 — 13
2011 4 4 5 1 — 14
Celkem 38 39 41 8 1 127

Počet oceněných institucí dle zřizovatelů v letech 2002–2012:

Ročník Město Statutární město Kraj                  Stát
Soukromé 
subjekty

Celkem oceněných 
projektů

2002 — - 7 3 — 10
2003 — 1 2 7 1 11
2004 — 3 5 5 — 13
2005 — 1 6 4 1 12
2006 — 1 4 8 1 14
2007 — 3 5 6 — 14
2008 — 2 6 3 1 12
2009 1 1 4 8 — 14
2010 1 1 2 9 — 13
2011 2 — 5 6 1 14
Celkem 4 13 46 59 5 127
Tj. v % 3 % 10 % 36 % 47 % 4 % 100 %

Poměr oceněných institucí zřizovaných státem a muzeí/galerií zřizovaných ostatními druhy zřizovatelů v letech 2002–2012:  počet oce-
něných muzeí zřizovaných státem je celkem 46 %; počet oceněných institucí, které nejsou zřizované státem, je 54 %.

Server muzeí a galerií České republiky – Statistika návštěvnosti v letech 2010–2012

Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 (do 30. 9.)
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Leden 7 132 13 001 69 030 236 713 5 978 12 178 59 330 268 224 6 951 13 680 66 060 357 200

Únor 5 919 10 663 43 821 197 058 5 957 11 345 56 812 244 530 6 625 12 521 56 602 326 903

Březen 7 388 13 205 57 003 251 935 7 077 13 556 58 602 272 847 7 233 13 214 56 681 332 266

Duben 7 555 13 005 58 603 234 681 7 030 12 815 52 803 248 178 8 016 14 482 72 476 429 792

Květen 12 945 21 432 85 749 432 072 13 491 23 003 113 355 542 124 12 695 22 205 102 379 757 505

Červen 11 787 19 144 64 096 350 488 11 499 18 615 88 239 443 661 11 308 19 054 78 317 730 879

Červenec 5 488 9 937 39 787 162 200 5 534 10 369 40 514 258 178 5 813 11 397 132 595 492 656

Srpen 5 821 10 576 50 178 189 058 5 445 11 544 61 507 315 548 6 127 12 022 41 999 380 583

Září 6 288 11 231 44 529 187 772 5 730 11 301 57 896 240 123 6 376 11 696 45 741 383 257

Říjen 6 378 11 377 49 835 184 557 6 358 12 011 70 619 252 736 — — — —

Listopad 6 288 11 597 50 744 194 578 6 319 11 692 55 864 224 733 — — — —

Prosinec 5 206 14 400 73 214 318 982 5 625 10 255 41 084 185 316 — — — —

Celkem 88 135 159 550 686 589 2 940 094 86 043 158 684 756 625 3 496 198 71 144 130 271 652 850 4 191 041
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V. Publikační aktivity AMG v letech 2010–2012
Periodikum Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky:

Redaktor: Mgr. Malvína Brychová (do čísla 4/2011), Mgr. Blanka Šimečková (čísla 5/2011–4/2012), Mgr. Jana Jebavá (od čísla 5/2012–dosud)
Návrh stávající grafické podoby: Martin Pálka (stávající grafická podoba od ročníku 2008)
Redakční rada: PhDr. Jana Hutníková (předsedkyně redakční rady, Muzeum Českého lesa v Tachově), Ing. Milena Burdychová (Regionální 
muzeum v Chrudimi), PhDr. Eva Dittertová (Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur), PhDr. Hana Dvo-
řáková (Moravské zemské muzeum – Etnografický ústav), Mgr. Zdeněk Freisleben (Památník národního písemnictví), Mgr. Hana Garncarzová 
(Muzeum v Bruntále), PhDr. Václav Mílek (do čísla 5/2010, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně), Mgr. Markéta Nešporová (do čísla 3/2010, 
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy), PhDr. Petr Velemínský (Národní muzeum – Historické muzeum) a RNDr. Jiří Žalman (Ministerstvo kultu-
ry ČR – odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií). 

V roce 2010 vyšlo 6 čísel (celkový rozsah 264 stran, náklad 1000 výtisků), včetně Rejstříku AMG za rok 2009. V roce 2011 vyšlo 6 čísel (celkový 
rozsah 264 stran, náklad 1000 výtisků), včetně Rejstříku AMG za rok 2010. V roce 2012 vyšlo zatím 5 čísel (celkový rozsah 220 stran, náklad 1000 
výtisků), včetně Rejstříku AMG za rok 2011.

V roce 2011 oslavil Věstník AMG dvacet let své existence. První číslo časopisu vyšlo v září 1991, tehdy pod názvem Věstník Asociace českých, 
moravských a slezských muzeí a galerií. K první významné proměně časopisu došlo v roce 1996. Nejen, že se zvýšil počet přispěvatelů, čímž 
se významně rozšířila skladba článků Věstníku AMG, ale začaly vycházet odborné přílohy, později pod názvem Muzejní obzory. Vytvořil se tak 
prostor pro prezentaci poznatků z oblasti muzeologie i praktické práce v muzeích, přílohy zastupovaly roli sborníků z konferencí a seminářů, 
přehledy zahraniční tematické bibliografie nebo přinášely souhrnné informace o situaci v muzejnictví v dalších zemích Evropy. V roce 1998 se 
periodicita vydávání Věstníku AMG ustálila na šesti číslech ročně a tato pravidelnost, která trvá dodnes, jej posunula zase o kousek blíž k profe-
sionálnímu časopisu. Významnou grafickou úpravu získal s druhým číslem roku 2004 a toto vydání otevřel poprvé úvodník, sloupek, který vítá 
čtenáře na stránkách časopisu dodnes. Současnou tvář Věstník AMG představil od ročníku 2008. 

Další publikace:

 » Adresář muzeí a galerií v České republice pro období 2011–2012. Náklad 1200 ks, Praha 2011, 244 stran. ISBN 978-80-86611-46-4. ISSN 1212-9348.
 » Falza na českém uměleckém a starožitnickém trhu. Sborník příspěvků ze semináře – Národní archiv, 14. října 2010. Náklad 1000 ks, Praha 2012, 

CD-ROM. ISBN 978-80-8661-49-5.
 » Informační leták AMG/ICOM. Náklad 2 000 ks, Praha 2010, formát A4.
 » Informační leták Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Náklad 1 000 ks, Praha 2010, formát A4.
 » Konzervování a restaurování kovů. Ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich slitin. Náklad 1 000 ks, Brno 2011, 652 stran. ISBN 978-

80-86611-38-9 (AMG), ISBN 978-80-86413-70-9 (TMB).
 » Muzeum a vzdělávací systém v České republice. V. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 11.–12. listopadu 2008. 

Sborník příspěvků. Náklad 600 ks, Praha 2010, 130 stran. ISBN 978-80-86611-39-6. 
 » Muzea, autorský zákon a digitalizace. VI. celorepublikové kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví, Brno, 2.–3. listopadu 2010. Sborník 

příspěvků. Náklad 600 ks, Praha 2011, 94 stran. ISBN 978-80-86611-42-6.
 » Pražská muzejní noc 2010. Náklad 47 000 ks, Praha 2010, 120 stran. ISBN 80-86611-36-5. 
 » Pražská muzejní noc 2011. Náklad 35 000 ks, Praha 2011, 80 stran. ISBN 80-86611-44-0. 
 » Pražská muzejní noc 2012. Náklad 35 000 ks, Praha 2012, 88 stran. ISBN 80-86611-51-8.
 » Příručka muzejníkova I. Tvorba, evidence, inventarizace a bezpečnost sbírek v muzeích a galeriích. Náklad 2 000 ks, 2., upravené vydání, Praha 

2010, 80 stran. ISBN 978-80-86611-41-9.
 » Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2009. Náklad 400 ks, Praha 2010, 34 stran. ISBN 978-80-86611-37-2.
 » Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2010. Náklad 400 ks, Praha 2011, 34 stran. ISBN 978-80-86611-45-7.
 » Výroční zpráva Asociace muzeí a galerií ČR 2011. Náklad 500 ks, Praha 2012, 34 stran. ISBN 978-80-86611-52-5.
 » Výroční zpráva VIII. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2009. Náklad 800 ks, Praha 2010, 72 stran. ISBN 978-80-86611-35-8.
 » Výroční zpráva IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2010. Náklad 800 ks, Praha 2011, 68 stran. ISBN 978-80-86611-43-3. 
 » Výroční zpráva X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011. Náklad 800 ks, Praha 2012, 68 stran. ISBN 978-80-86611-50-1.
 » Úvod do muzejní praxe. Učební texty základního kurzu Školy muzejní propedeutiky Asociace muzeí a galerií České republiky. Náklad 1 000 ks, 

Praha 2010, 410 stran. ISBN 978-80-86611-40-2. 
 » Dlouhodobý projekt vytváření Pojmosloví etnografických sbírek – elektronickou verzi na CD ROM pro muzea zprostředkovává Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově p. R.; záměr AMG vydat část pojmosloví na CD ROM v roce 2012.
 » Sborník ze 14. setkání bavorských, českých a saských muzejních pracovníků. „Přírodověda v muzeu.“ Náklad 600 ks, Praha / München / Chemnitz 

2011, 136 stran. ISBN 978-3-9810142-8-0. 
 » Sborník z 19. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků. „Křesťanské náboženství v muzejním kontextu.“  

Náklad 600 ks, Praha / München / Chemnitz 2011, 128 stran. ISBN 978-3-9501618-1-6. 
 » Sborník z 20. setkání bavorských, českých, hornorakouských a saských muzejních pracovníků. „Stavět a tvořit muzea.“ Náklad 600 ks, Praha /  

/ München / Chemnitz 2012, 168 stran. ISBN 978-3-9807604-7-8. 
 » Sborník z konference konzervátorů a restaurátorů, Uherské Hradiště, 7.–9. září 2010. Náklad 400 ks, Brno 2010, 186 stran + barevná příloha. 

ISBN 978-80-86413-72-3. ISSN 1801-1179.
 » Tělo jako kulturní fenomén. Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo. Náklad 200 ks, Uherské Hradiště 2010, 296 stran. ISBN 978-80-86185-89-7.
 » Textil v muzeu. Soubor statí k problematice oděvní doplňky – péče – průzkum – prezentace. Náklad 250 ks, Brno 2010, 128 stran. ISBN 978-80-

86185-74-7. ISSN 1804-1752.
 » Textil v muzeu. Soubor statí k problematice. Uložení a transport textilních sbírek. Náklad 250 ks, Brno 2011, 88 stran. ISBN 978-80-86413-87-7. 
 » Fenomén muzeum v 19. a první polovině 20. století. Sborník příspěvků z konference konané ve dnech 22.–23. dubna 2010 v Ústí nad Labem. Ústí 

nad Labem 2011, 218 stran. ISBN 978-80-86971-31-5.
 » Muzea, památky a konzervace 2010. Náklad 300 ks, Opava 2010, 148 stran. ISBN 978-80-86224-83-1.
 » Muzea, památky a konzervace 2011. Náklad 300 ks, Opava 2011, 156 stran. ISBN 978-80-210-5628-2.
 » Důmuzeum. Historic House Museum v České republice. Sborník z konference Hausmuzeum: muzeum architektury a designu pod jednu střechou. 

Praha 2010, 46 stran. ISBN 978-80-903904-9-2.
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 » Historik Jiří Špét. Život a dílo. Náklad 450 ks, Brno 2010, 52 stran. ISBN 978-80-210-5282-6.
 » Vliv muzeologie na rozvoj muzeí v ČR a SR. 20 let muzeologie na Slezské univerzitě v Opavě. Opava 2010, 72 stran. ISBN 978-80-86224-82-4.
 » Muzea a prezentace tradičních lidových řemesel. Sborník příspěvků – 15. veletrh muzeí ČR. Náklad 300 ks, Třebíč 2010, 48 stran. ISBN 978-80-

86894-16-4.
 » Muzea a výstavy s tématy tradiční lidové kultury. Sborník příspěvků – 16. veletrh muzeí ČR. Náklad 350 ks, Třebíč 2011, 56 stran. ISBN 978-80-

86894-20-1.
 » Židé v Čechách 3. Sborník příspěvků ze semináře konaného v říjnu 2010 v Tachově. Praha 2011, 178 stran. ISBN 978-80-87366-10-3.

VI. Vybrané ekonomické ukazatele o činnosti AMG v letech 2010–2012
Výnosy

2010 (k 31. 12. 2010) 2011 (k 31. 12. 2011) 2012 (plán) Celkem
Členské příspěvky AMG 1 517 020,00 Kč 1 561 350,00 Kč 1 599 110,00 Kč 4 677 480,00 Kč
Členské příspěvky ČKMŠ 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 25 000,00 Kč 65 000,00 Kč
Dotace MK ČR 2 100 000,00 Kč 1 660 000,00 Kč 1 550 000,00 Kč 5 310 000,00 Kč
Granty a dotace dalších subjektů 310 000,00 Kč 305 000,00 Kč 305 000,00 Kč 920 000,00 Kč
Úroky u běžného účtu 200,96 Kč 168,78 Kč 148,04 Kč 517,78 Kč
Reklama a poskytované služby 405 365,00 Kč 282 449,00 Kč 383 182,00 Kč 1 070 996,00 Kč
Prodej publikací 4 548,00 Kč 6 887,00 Kč 18 282,00 Kč 29 717,00 Kč
Účastnické poplatky a kurzovné 312 260,00 Kč 271 380,00 Kč 112 382,00 Kč 696 022,00 Kč
Kursové zisky 3,82 Kč 192,40 Kč 3,86 Kč 200,08 Kč
Celkem 4 669 397,78 Kč 4 107 427,18 Kč 3 993 107,90 Kč 12 769 932,86 Kč

Náklady
2010 (k 31. 12. 2010) 2011 (k 31. 12. 2011) 2012 (plán) Celkem

Muzejní statistika 10 481,20 Kč 15 988,00 Kč 20 000,00 Kč 46 469,20 Kč
Gloria musaealis 446 845,80 Kč 421 476,40 Kč 473 756,00 Kč 1 342 078,20 Kč
Pražská muzejní noc 444 833,00 Kč 287 840,00 Kč 256 218,00 Kč 988 891,00 Kč
Brněnská muzejní noc 214 680,00 Kč 201 500,00 Kč 207 300,00 Kč 623 480,00 Kč
Festival muzejních nocí 21 129,00 Kč 44 851,00 Kč 45 547,00 Kč 111 527,00 Kč
Server muzeí a galerií ČR 197 750,00 Kč 157 479,00 Kč 127 998,00 Kč 483 227,00 Kč
Škola muzejní propedeutiky 293 720,80 Kč 112 402,00 Kč 170 329,00 Kč 576 451,80 Kč
Kolokvium na aktuální téma 266 902,60 Kč 260 104,08 Kč —  527 006,68 Kč
X. Sněm AMG —  — 120 000,00 Kč  120 000,00 Kč
Semináře komisí a členů AMG 218 809,00 Kč 182 133,85 Kč 155 064,25 Kč 556 007,10 Kč
Semináře ČKMŠ 20 106,00 Kč 17 760,00 Kč 35 000,00 Kč 72 866,00 Kč
Semináře a konference 8 901,90 Kč 22 515,84 Kč 86 500,00 Kč 117 917,74 Kč
Oborové názvosloví a databáze 61 379,00 Kč 18 000,00 Kč 23 000,00 Kč 102 379,00 Kč
Ediční činnost 315 243,20 Kč 197 891,00 Kč 243 358,40 Kč 756 492,60 Kč
Ediční činnost – komise, členové 109 500,00 Kč 35 000,00 Kč 25 000,00 Kč 169 500,00 Kč
Ediční činnost – distribuce, 
logistika

101 237,00 Kč 122 569,80 Kč 88 238,40 Kč 312 045,20 Kč

Věstník AMG 195 294,00 Kč 195 294,00 Kč 207 930,40 Kč 598 518,40 Kč
Věstník AMG – distribuce, 
logistika

68 403,00 Kč 50 983,00 Kč 56 714,00 Kč 176 100,00 Kč

Cestovné 52 080,00 Kč 18 352,00 Kč 35 642,00 Kč 106 074,00 Kč
Hardware 1 042,00 Kč 0,00 Kč 25 000,00 Kč 26 042,00 Kč
Energie 24 633,60 Kč 28 039,00 Kč 30 612,00 Kč 83 284,60 Kč
Nájemné 136 080,00 Kč 177 098,00 Kč 214 828,52 Kč 528 006,52 Kč
Pojistné kanceláře 24 142,00 Kč 24 163,00 Kč 24 163,00 Kč 72 468,00 Kč
Poštovné 9 603,00 Kč 5 004,00 Kč 4 800,00 Kč 19 407,00 Kč
Telefon 41 048,05 Kč 40 362,00 Kč 40 054,00 Kč 121 464,05 Kč
Služby účetnictví 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 86 400,00 Kč 259 200,00 Kč
Služby IT 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč 108 000,00 Kč
Nájem zařízení 62 553,60 Kč 26 064,00 Kč 0,00 Kč 88 617,60 Kč
Literatura a software 663,00 Kč 2 688,00 Kč 0,00 Kč 3 351,00 Kč
Spotřební materiál 1 682,00 Kč 911,00 Kč 1 500,00 Kč 4 093,00 Kč
Služby a Různé 7 359,00 Kč 827,00 Kč 2 500,00 Kč 10 686,00 Kč
Poplatky za vedení účtu 6 907,00 Kč 7 946,18 Kč 8 359,08 Kč 23 212,26 Kč
Osobní náklady AMG 1 134 283,00 Kč 1 112 962,00 Kč 1 131 779,00 Kč 3 379 024,00 Kč
Celkem 4 619 691,75 Kč 3 910 604,15 Kč 3 983 591,05 Kč 12 513 886,95 Kč
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Přehled složení členských příspěvků AMG v letech 2010–2012:

Kategorie 2010 2011 2012

I.
 

Výše v Kč 26 450,00 Kč 26 450,00 Kč 26 450,00 Kč
Počet členů 17 17 17
Celkem Kč 449 650,00 Kč 449 650,00 Kč 449 650,00 Kč

II.
 

Výše v Kč 10 580,00 Kč 10 580,00 Kč 10 580,00 Kč
Počet členů 36 39 40
Celkem Kč 380 880,00 Kč 412 620,00 Kč 423 200,00 Kč

III.
 

Výše v Kč 5 980,00 Kč 5 980,00 Kč 5 980,00 Kč
Počet členů 65 63 63
Celkem Kč 388 700,00 Kč 376 740,00 Kč 376 740,00 Kč

IV.
 

Výše v Kč 1 960,00 Kč 1 960,00 Kč 1 960,00 Kč
Počet členů 159 159 162
Celkem Kč 311 640,00 Kč 311 640,00 Kč 317 520,00 Kč

Individuální 
členové
 

Výše v Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 400,00 Kč
Počet členů 69 84 80
Celkem Kč 27 600,00 Kč 33 600,00 Kč 32 000,00 Kč

Ideální výnos v Kč Celkem Kč 1 558 470,00 Kč 1 584 250,00 Kč 1 599 110,00 Kč

Zdroj: Výroční zprávy Asociace muzeí a galerií České republiky za léta 2010–2011, archiv AMG
Zpracovala: Anna Komárková, BBus (Hons)

1. Sněm schválil program X. Sněmu AMG a zvolil komi-

se ve složení:

Mandátová komise: Ing. Vladimíra Durajková, Mgr. Moni- 

 ka Pelinková, Mgr. Antonín Reček 

Návrhová komise: Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Irena 

 Chovančíková, PhDr. Zita Suchánková, PhDr. František 

 Šebek, PhDr. Dana Veselská

Volební komise: Ing. Ivo Štěpánek, předseda komise,  

 Mgr. Pavel Holman, PhDr. Sylva Dvořáčková, PhDr. Zuza- 

 na Strnadová, PhDr. Zdeněk Zahradník

2. Sněm bere na vědomí Zprávu o plnění Hlavních linií 

programu činnosti AMG na léta 2010–2012.

3. Sněm schválil Volební řád pro volby do orgánů AMG 

na X. Sněmu AMG. 

4. Sněm zvolil exekutivu AMG ve složení: 

Předseda AMG:  PhDr. Luděk Beneš

I. místopředseda AMG:  Mgr. Irena Chovančíková 

II. místopředseda AMG:  Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D.

Členové exekutivy:  PhDr. Jana Hutníková, Mgr. Marké- 

 ta Formanová, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, Mgr. Jitka Rych- 

 líková

Sněm zvolil revizní komisi ve složení:  

Předsedkyně revizní komise: PhDr. Zita Suchánková

Členové revizní komise:  Mgr. Hana Garncarzová, 

PhDr. Eva Dittertová

5. Sněm schvaluje Hlavní programové linie činnosti 

AMG na léta 2013–2015: 

A. Koncepční činnost

 » podílet se na legislativních aktivitách MK ČR – na pří-

pravě právních předpisů a jejich novelizací, zpracování 

koncepčních materiálů a stanovení strategických cílů, 

týkajících se oboru muzejnictví;

 » pokračovat v odborných aktivitách AMG směřujících 

k definování profesních a etických standardů muzejní 

práce a k definování Národního registračního systému 

muzeí a galerií v souvislosti se strategickým cílem III. C. 

Koncepce rozvoje muzejnictví pro období 2010–2014;

 » usilovat o vytvoření systému statistického sledování 

oboru muzejnictví, pokračovat v podpoře a rozvoji pro-

jektu benchmarking jako jednoho z důležitých ukazatelů 

pro management muzeí, podílet se na přípravě dalších 

nástrojů pro evaluaci výkonnosti muzeí v ČR; 

 » spolupracovat na vytváření a realizaci projektů v oblasti 

evidence a digitalizace kulturního dědictví, podílet se 

na zpracování Národní strategie digitalizace kulturního 

obsahu a standardů pro systém evidence a správy sbírek 

muzejní povahy v návaznosti na mezinárodní normy;

 » podílet se na řešení aktuálních problémů členských mu-

zeí ve vztahu ke zřizovatelům, v rámci informačního ser-

visu AMG vypracovat souhrnný materiál s argumentací 

k tzv. optimalizaci kulturních institucí v regionech;

 » zpracovat analýzu situace příspěvkových organizací 

v  souvislosti s transformací právně organizační formy 

příspěvkových organizací v kultuře;

Usnesení X. Sněmu Asociace muzeí a galerií České republiky
konaného ve dnech 31. října – 1. listopadu 2012 v Opavě
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 » vyvolat odbornou diskuzi zaměřenou na analýzu pro-

měny regionálních muzeí a k definování poslání muzeí 

v soudobé společnosti.

B. Propagace a popularizace muzejnictví

 » pokračovat v propagaci a popularizaci oboru muzejnic-

tví prostřednictvím mediálních kampaní AMG;

 » ve spolupráci s MK ČR usilovat o výraznější propagaci 

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis;

 » zkvalitňovat obsah i formu Věstníku AMG prostřednic-

tvím optimalizace činnosti redakční rady a zapojením 

širšího spektra autorského zázemí do jeho přípravy.

C. Legislativní aktivity

 » napomáhat a aktivně se podílet na přípravě novelizací 

a  změn právních předpisů, dotýkajících se bezprostřed-

ně muzejní praxe s cílem zefektivnění fungování muzeí;

 » usilovat o novelizaci památkového zákona, resp. aktivně 

se podílet na přípravě věcného záměru a přijetí nového 

zákona o památkovém fondu;

 » ve spolupráci s MK ČR a MV ČR usilovat o odstranění tr-

vajících rozporů dvojí evidence archiválií, podílet se na 

přípravě nového zákona o archivnictví a spisové službě 

a vzniku souvisejících metodických materiálů pro muzea;

 » podílet se na připravované novele autorského zákona 

nejen ve vztahu k problematice osiřelých děl a přípravě 

nového zákona o dobrovolnické službě; 

 » ve spolupráci s AK ČR usilovat o řešení problematiky ná-

kupu sbírkových předmětů ve vztahu k zákonu o účet-

nictví v muzeích zřizovaných samosprávnými celky 

a  iniciovat novelu zákona o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů;

 » v rámci organizační struktury AMG ustavit pracovní 

skupinu, která se bude zabývat legislativními aktivitami 

a  zpracováním připomínek a podkladů k aktuálně při-

pravovaným novelám či novým právním předpisům;

 » ve spolupráci s odbornými a oborovými komisemi AMG 

sledovat vznik aktuálních doporučení mezinárodních 

organizací v oblasti muzejnictví a muzeologie a usilovat 

o jejich implementaci do českých právních norem.

D. Oblast muzeologie a vzdělávání

 » podporovat vzdělávání muzejních pracovníků, podílet 

se na zkvalitňování a profesionalizaci různých aspektů 

muzejní práce pořádáním jednodenních specializova-

ných seminářů;

 » pokračovat v organizačním a odborném zajištění kurzů 

Školy muzejní propedeutiky; 

 » připravit a publikovat učební text nástavbového kurzu 

Školy muzejní propedeutiky – metodickou příručku mu-

zejního výstavnictví;

 » uspořádat dvě celorepubliková kolokvia na aktuální té-

mata z oboru českého muzejnictví.

E. Vnitřní chod AMG

 » pokračovat v aktivizaci činnosti jednotlivých orgánů 

AMG, zintenzívnit spolupráci exekutivy s předsedy kraj-

ských sekcí, oborových a odborných komisí a kolegií;

 » v rámci struktury AMG iniciovat ustavení samostatných 

kolegií na základě zřizovatelského principu (např. kole-

gium státních muzeí, kolegium muzeí měst a obcí, trans-

formovat kolegium krajských a okresních muzeí);

 » pokračovat v profesionalizaci centrálního pracoviště 

AMG;

 » rozšiřovat možnosti jednotlivých složek webových pre-

zentací AMG.

F. Vnější vztahy

 » ve spolupráci s dalšími partnery připravit v roce 2013 

v pořadí již čtvrtou mezinárodní muzeologickou konfe-

renci na téma soudobé dokumentace;

 » navázat i v dalším období na užší spolupráci s Asociací 

krajů ČR a dále ji rozvíjet, pokračovat ve spolupráci se zři-

zovateli muzeí a galerií v regionech, navázat spolupráci 

se Svazem měst a obcí ČR;

 » podílet se na činnosti a spolupracovat s nevládními ne-

ziskovými organizacemi a sdruženími v oblasti paměťo-

vých institucí (Český komitét Modrého štítu, Český výbor 

ICOM, Rada galerií ČR, ICOMOS, SKIP, ČAS atd.);

 » spolupracovat se zahraničními a mezinárodními instituce-

mi (NEMO, ICOM, ZMS, UNESCO, Sächsischen Landesstelle 

für Museumwesen, Landestelle für die nichtstaatlichen 

Museen in Bayern, Verbund Oberösterreichischer 

Museen atd.).

6. Sněm ukládá Krajským sekcím AMG uskutečnit ve 

lhůtě do tří měsíců volby předsedů krajských sekcí.

7. Sněm AMG projednal odvolání Muzea města Tišnova 

proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 1. prosince 2011 

o jeho nepřijetí za řádného člena AMG. Sněm AMG dále 

projednal odvolání Městského kulturního zařízení v Bělé 

pod Bezdězem proti rozhodnutí Senátu AMG ze dne 

10. března 2011, resp. 23. února 2012 o jeho nepřijetí za 

řádného člena AMG. Sněm AMG potvrdil rozhodnutí Se-

nátu AMG o nepřijetí Muzea města Tišnova a Městského 

kulturního zařízení v Bělé pod Bezdězem za řádné členy 

AMG. 

8. Sněm AMG děkuje členům, kteří v uplynulém období 

pracovali v Exekutivě a v ostatních Orgánech AMG, 

za jejich činnost. 

V Opavě, dne 1. listopadu 2012

   

Za správnost návrhová komise ve složení:

Mgr. Zdeněk Freisleben, Mgr. Irena Chovančíková, 

PhDr. Zita Suchánková, PhDr. František Šebek, 

PhDr. Dana Veselská 
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PhDr. Luděk Beneš, předseda AMG

Okruhy činnosti AMG:  koncepční činnost, vnitřní chod AMG, Festival muzejních nocí

Přidělené krajské sekce pro možnost přímého kontaktu: Hlavního města Prahy, Středočeská  

1. S Jakými cíli, plány či vizemi vstupujete do funkce předsedy AMG?

Mým cílem je udržet a pokud možno ještě vylepšit současné postavení AMG a prestiž, kterou si 

v uplynulých letech vydobyla. Pokud jde o muzejnictví jako obor, pak bych chtěl, aby AMG ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury ČR připravila a začala realizovat národní akreditační systém 

muzeí, založený na plnění přesně definovaných standardů muzejní práce. 

2. S čím byste chtěl po třech letech svého působení ve funkci předsedy odcházet?

AMG by měla zůstat sdružením převážné většiny muzeí v České republice bez ohledu na jejich zřizovatele či majitele; naopak 

by měla svou členskou základnu ještě posílit. Věřím, že se stane ještě lepším reprezentantem českého muzejnictví navenek – 

vůči státním i samosprávným orgánům a dalším subjektům v ČR, ale také v mezinárodním kontextu. Zároveň doufám, že se 

v mnohém zlepší komunikace uvnitř AMG.

Mgr. Irena Chovančíková, I. místopředsedkyně AMG

Okruhy činnosti AMG:  Národní soutěž muzeí Gloria musaealis, muzeologie a vzdělávání

Krajské sekce AMG: Jihomoravská, Zlínská

1.  Kandidovala jsem do exekutivy znovu, protože mě práce v ní bavila, ráda jsem opět nabídla 

služby oboru v těch oblastech, o kterých se domnívám, že v nich mohu udělat něco pozitivní-

ho. Dlouhodobě se věnuji problematice muzejní komunikace, ať již jako pedagog nebo jako 

pořadatel seminářů, či svým působením v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis na různých 

pozicích. Zkušenosti mě utvrzují v tom, že doba a milovaný obor nepotřebují ani tak hrdinské 

činy jako trpělivou drobnou práci a hodlám se toho držet.

2.  Ráda bych přispěla především ke zvýšení společenské prestiže Národní soutěže muzeí Gloria musaealis, mj. aktivnější spolu-

prací se spoluvyhlašovatelem soutěže, tedy s ministerstvem kultury, a také zvýšenou osvětou uvnitř oboru. Náš obor trpí vnitřní 

izolovaností, danou jak ekonomickou situací, tak nezájmem a někdy i neznalostí řemesla, což se projevuje v diskusích na semi-

nářích i v konkrétních výstupech. Pokud neznáme práci vlastních kolegů, jak můžeme očekávat, že ji bude znát veřejnost? Pro-

hloubení dialogu uvnitř oboru vůbec vidím jako důležitý úkol pro celou AMG. Do tohoto profesního sdružení poslední dobou 

pronikají způsoby vhodné spíš do politiky, kdy se některé skupiny nesmyslně vymezují a kdysi soudržný a velmi kolegiální obor 

štěpí. Obzvlášť v této pro kulturu těžké době to vnímám jako škodlivou tendenci, nicméně věřím tomu, že jde o přechodný jev.

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., II. místopředseda AMG

Okruhy činnosti AMG:  vnější vztahy, kontakt se zahraničím (NEMO), legislativa – autorský zákon

Krajské sekce AMG:  Moravskoslezská, Olomoucká

1.  Plány i vize vycházejí z pozice, kterou je práce v malém muzeu, které navíc není zřizováno 

ani obcí, ani samosprávným celkem či MK ČR. Rád bych proto rozšířil diskusi o muzejní proble-

matice mezi těmito „ostatními“ typy muzeí. V nejbližší době je mým hlavním cílem příprava 

mezinárodní muzeologické konference Muzeum a změna IV., kterou považuji za zásadní pro 

naši muzejní komunitu.

2.  Rád bych pokračoval a výrazně prohloubil kontakt se zahraničními muzejními asociacemi. 

Vidím prostor i v propagaci činnosti AMG dovnitř i navenek. Za exekutivu jsem byl pověřen kontaktem s krajskými sekcemi 

Olomouckého a Moravskoslezského kraje, ale i s Geologickou komisí, kdy plánuji se v dohledné době setkat s jejich předsedy 

a být v užším kontaktu s jejich členy.

Otázky pro členy Exekutivy AMG
zvolené na X. Sněmu AMG v Opavě dne 1. listopadu 2012
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Členové nově zvolené Exekutivy AMG odpovídali na tyto otázky:

1. S jakými cíli, plány či vizemi vstupujete do funkce v Exekutivě AMG?

2. Čeho si přejete dosáhnout ve Vám svěřených oblastech činnosti AMG?



Mgr. Markéta Formanová, členka Exekutivy AMG

Okruhy činnosti AMG:  propagace a popularizace muzejnictví 

Krajské sekce AMG: Jihočeská, Vysočina

1.  Cílem je pro mě zaměřit se na vzdělávací roli, která je jedním ze základních a zásadních po-

slání muzeí a galerií, a na interpretaci sbírek a výstavních projektů širokému spektru cílových 

skupin včetně handicapovaných.

2.  Mým neskromným a dlouhodobým přáním je ukotvení edukace jako klíčového nástroje 

zprostředkování kulturního dědictví a konstruktivní vedení dialogu mezi „nabídkou“ muzeí 

a galerií a „poptávkou“ vzdělávacích institucí.

PhDr. Jana Hutníková, členka Exekutivy AMG

Okruhy činnosti AMG:  problematika malých muzeí, legislativa – účetnictví

Krajské sekce AMG: Karlovarská, Plazeňská 

1.   Vzhledem k tomu, že jsem do exekutivy byla zvolena již potřetí, uvědomuji si velmi jasně, 

jaké úkoly před námi stojí a co tato práce obnáší. Svým působením v exekutivě chci přispět 

k tomu, aby se posilovala pozice AMG jako respektované organizace, která se přímo podílí na 

definování prostoru, ve kterém se muzea a galerie v ČR pohybují.  Vnímám i problémy, které 

AMG má. Chci se proto zaměřit mimo jiné na zlepšení komunikace uvnitř AMG. 

2.  Odpověď na tuto otázku vychází z odpovědi předchozí. Udržet a zlepšit postavení AMG jako 

respektované organizace znamená především rychle a fundovaně reagovat na materiály, které dostáváme k připomínkování, 

a to mnohdy v šibeničních termínech. Samozřejmě to také znamená spolu s celou muzejní obcí vize a úkoly definovat. O to 

jsem se snažila v předchozím období a budu v tom nadále pokračovat. Můj přínos ke zlepšení komunikace uvnitř AMG vidím 

především v intenzivnějších kontaktech s krajskými sekcemi, které mi jsou dány do gesce. Zaměřím se rovněž na kontakty 

s malými, obecními a městskými muzei, které ohlásily na sněmu v Opavě založení kolegia. Tato skupina muzeí je v AMG početně 

největší a i její hlas by měl být slyšet. Jako ředitelka poměrně malého muzea mám k jejich problémům blízko. Pokračuji také 

v práci v redakční radě Věstníku AMG a doufám, že se nám bude i nadále dařit rozšiřovat okruh přispěvatelů a zlepšovat jeho 

kvalitu. Uvítala bych také otevřenou diskusi o práci AMG na jeho stránkách.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka, člen Exekutivy AMG

Okruhy činnosti AMG:  legislativa – novela památkového zákona

Krajské sekce AMG: Liberecká, Ústecká

1.   Funkci v Exekutivě AMG beru především jako službu všem členům bez rozdílu, zda se jedná 

o muzea malá, či velká. Protože jsem před příchodem do kladenského muzea pracoval jako 

novinář a poté jako referent památkové péče, chtěl bych tyto zkušenosti zúročit ve prospěch 

plnění úkolů, které Sněm AMG v Opavě na další tři roky stanovil. A samozřejmě během těch-

to tří let připravovat některé změny, které nastínil – bohužel, až po schválení plánu hlavních 

úkolů – PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel Národního muzea. Tedy ty, které z pohledu 

každodenní praxe v regionálním muzeu považuji za reálné.  

2. Především chci přispět k tomu, aby AMG byla profesním sdružením respektovaným orgány státní správy a zároveň i všemi 

jeho členy. A kdyby se nám podařilo odstranit takové zákonné paskvily, jako je třeba vedení sbírek v účetnictví, byl bych nad-

míru spokojen.

Mgr. Jitka Rychlíková, členka Exekutivy AMG

Okruhy činnosti AMG:  digitalizace, legislativa – archivnictví

Krajské sekce AMG: Pardubická, Královéhradecká

1. Chtěla bych „být u toho“, mít šanci pomáhat, podílet se přímo na dění v Asociaci a přispět 

k tomu, aby AMG byla více viditelná, jak mezi muzejníky, tak mezi běžnou veřejností. 

2. Především bych si přála, aby se mi podařilo přispět k vyřešení problémů, které vyvstávají 

v souvislosti s evidencí a ukládáním archiválií v muzeích.
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Kalendárium kulturních událostí naleznete 
uprostřed Věstníku AMG na str. I – VI

Pro otištění aktuálních výstav Vašeho muzea 
v  Kalendáriu zasílejte přehled výstav vždy na 
tři následující měsíce na e-mailovou adresu 
vestnik@cz-museums.cz do 20. dne v lichém 
měsíci daného roku (nyní do 20. ledna 2013).

Pár poznámek ke sněmu
Na okraj průběhu X. Sněmu AMG si dovolím nabídnout 

pár podnětů, které se v různé podobě začaly objevovat 

u  mnoha mých kolegů. Částečně jsou některé z podnětů 

obsaženy v připomínkách k Návrhu hlavních programových 

linií činnosti AMG na léta 2013–2015, které na sněmu prezen-

tovala Ing. Valečková z Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad 

Nisou. Společně s projevem PhDr.  Lukeše, který vystoupil 

na začátku druhého dne jednání sněmu, jsou to vlastně je-

diné poznámky, ve kterých se zrcadlila snaha „něco“ změnit. 

Domnívám se, že vzhledem k  organizaci sněmu se hlavní 

a  věcná diskuse odehrávala spíše v kuloárech, než na sa-

motném jednání. Vzhledem k požadovanému rozsahu to-

hoto příspěvku se pokusím o heslovitou stručnost. 

Nedalo by se ze soutěže Gloria musaealis vytěžit víc? Ne-

stálo by za to navázat s některým z tištěných, rozhlasových 

či televizních médií těsné mediální partnerství? Poskytuje 

soutěž dostatečnou zpětnou vazbu těm projektům, které 

nejsou oceněny? V tuto chvíli je to kromě slavnostního vy-

hlášení jen reprezentativní publikace s přehledem jednotli-

vých projektů. Nedala by se soutěž využít pro nastartování 

muzejní kritiky, která v ČR tolik chybí?

Jakým způsobem AMG popularizuje svou činnost smě-

rem k široké veřejnosti? Nestálo by za zvážení, zdali neo-

tevřít např. web AMG všem a nikoliv jen odborníkům? 

Rozhostila-li se diskuse nad vydáváním Věstníku AMG 

v elektronické podobě, bylo by dobré vydávat jej (a ovšem 

– distribuovat jej) elektronicky již nyní a o případné výhrad-

ně elektronické podobě rozhodnout později. Podotýkám, 

že v době konání sněmu bylo poslední oficiálně publikova-

né elektronické číslo Věstníku AMG z roku 2011.

Umí Asociace metodicky pomoci menším muzeím (sdí-

lením obdobných situací, návodů atd.), například v otáz-

kách vlastnictví sbírky (sbírka mnoha zřizovatelů menších 

muzeí je zapsána do CESu jako vlastnictví státu)? Ale také 

tím, že se pokusí redefinovat, co to jsou regionální či měst-

ská muzea, jaké mají funkce atd.? 

Nestálo by za to, příští vedení Asociace profesionalizo-

vat? Nemohla by v čele AMG stát skutečná osobnost z ob-

lasti českého muzejnictví, která by se své práci mohla věno-

vat na plný plyn a byla by za ni případně i honorována? Jde 

nejen o prestiž osobnosti, která by reprezentovala celou 

muzejní sféru, ale také zajištění toho, aby na práci profesní 

organizace její předseda pouze nedohlížel (maje spoustu 

starostí ve své vlastní instituci), ale skutečně ji vykonával.  

Podnětů k diskusi je samozřejmě o dost víc, pokusil jsem 

se nastínit jen některé. Bude-li se o daných tématech více 

hovořit, bude to, myslím, jenom dobře. 

Michal Babík

obsah
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 RESTAUROVÁNÍ  
 

 KONZERVOVÁNÍ  
 

 PRÁCE  SE DŘEVEM  
 

 
 P O U Ž I T Í  
 
 ◦  konsolidace (zpevňování, petr if ikace, impregnace ) 
 ◦  úprava dřeva při výrobě - zlepšení vlastností  
 ◦  výroba kopií starožitných předmětů ze dřeva  
 ◦  konsolidace nástěnných barev a obrazů  
 ◦  opravy rustikálního nábytku  
 ◦  povrchový ochranný lak  

 

L u č e b n í  z á v o d y  D r a s l o v k a  a . s .  K o l í n  
H a v l í č k o v a  6 0 5 ,  2 8 0  9 9  K o l í n  I V ,  C z e c h  R e p u b l i c  

T e l :  + 4 2 0  3 2 1  3 3 5  2 4 8 ,  + 4 2 0  3 2 1  3 3 5  4 2 0  
F a x :  + 4 2 0  3 2 1  7 2 6  0 7 9  

E - m a i l :  o b c h o d @ d r a s l o v k a . c z  W e b :  w w w . d r a s l o v k a . c z  

D Ř E V O  L Z E  I M P R E G N O V A T  
 

- za sníženého tlaku  
  (doporučená koncentrace Solakrylu 25 % hmot.)  

 
- ponorem za atmosférického tlaku  
  (doporučená koncentrace Solakrylu 10-15 % hmot.) 
 
- nátěrem nebo infuzní metodou  
  (doporučená koncentrace Solakrylu 10 % hmot.)  
 

Využití Solakrylů při konsolidaci dřeva je možné buď bez po-
lychromie nebo s polychromií odolávající rozpouštědlům typu 
toluen a xylen (polychromie na bázi temperových pojiv poly -
sacharidického nebo proteinového typu). U dřevěných objektů 
s polychromií je nutné před impregnací provést identifikaci typu 
pojiva a zkoušky jeho rozpustnosti.  

S O L A K R YS O L A K R Y LL  

původní  stav  

ošetřeno Solakry lem  

ošetřeno Solakry lem  

původní  stav  

ošetřeno Solakry lem  

T Y P  A  S L O Ž E N Í  
 

S O L A K R Y L  B M X 
Kopolymer butylmetakrylátu metylmetakrylátem  

rozpuštěný v xylenu. Obsah netěkavých látek je 36 -40 %.  
 

S O L A K R Y L  B T  5 5 
Polybutylmetakrylát rozpuštěný v toluenu.  

Obsah netěkavých látek je 52-56 %. 
 

S O L A K R Y L  B X 
Polybutylmetakrylát rozpuštěný v xylenu.  

Obsah netěkavých látek je 52-56 %. 
 
Solakryly se vyrábí ve třech základních typech, lišících se navzájem obsaženým polymerem  
a rozpouštědlovým systémem. 

B a l e n í :   
plechovka 1 kg 
kanystr 5 kg, 10 kg 
sud 180 kg 
 
 

Dodání do 2 dnů 
 

Cenově výhodné 
 

Přímý nákup od výrobce 



PRVNÍ UCELENÉ REALIZACE S LED OSVĚTLENÍM
REGIONÁLNÍ MUZEUM 

V CHRUDIMI
plošný wallwashing 

pro rovnoměrné vertikální 
osvětlení

první realizace s použitím    
orámování obrazu/plakátu 

pomocí LED techniky 
s rámovací clonou 

SKLÁŘSKÉ MUZEUM 
NOVÝ BOR

akcentové osvětlení 
pomocí lištových spotlightů 

s rotačně souměrnou 
světelnou distribucí 

charakterizovanou extrémně 
úzkým úhlem poloviční 

svítivosti (5° a 15°)
a výrazným úhlem clonění 

k zabránění oslnění

EXPOZIČNÍ OSVĚTLENÍ
Každý exponát má unikátní 

vlastnosti a požadavky. 
Proto je potřeba použít

více osvětlovacích nástrojů 
k podpoření originality a zvýšení 

ochrany. Proto ERCO 
spotlighty nabízejí  širokou 
škálu světelných distribucí 

(narrow spot, spot, flood, wide 
flood, oval flood,wallwash)

a vedle toho také integrovaný 
potenciometr pro stmívání 
k individuálnímu nastavení 
vhodné intenzity osvětlení.

www.erco.com                             info.cz@erco.com                       +420 222 511 116
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