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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 interne-

tových aplikací přenesených do „chytrých mobilů“ a tabletů – pomocí 
QR kódů nebo WiFi. Tyto aplikace jsou řešeními, která návštěvníkům 

expozic a výstav přenášejí obsah týkajících se prohlídkových okruhů 
poutavou formou.  Jedná se jak o zvukové nahrávky v několika jazykových 

mutacích,  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.

Vyzkoušejte aplikaci virtuální kiosek
v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou:



úvodník
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dostává se vám do rukou nejen první číslo nového roční-

ku Věstníku AMG, ale i první číslo, které připravovala staro-

nová redakční rada, jmenovaná Exekutivou AMG. Používám 

tento termín, neboť po X. Sněmu AMG v Opavě všichni stá-

vající členové v práci v redakční radě pokračují, a zároveň 

byli ke spolupráci vyzváni další tři. 

Nový rok i nové volební období jsou jistě dobrými dů-

vody k zamyšlení nad stávající zkušeností i nad plány do 

budoucna. V posledních letech se stalo již pravidlem, že 

doručené příspěvky svým rozsahem přesahují kapacitu da-

ného čísla a dochází tak k jejich přesouvání do čísla další-

ho. Struktura Věstníku AMG byla obohacena o řadu nových 

rubrik, ať již jde o zprávy o mezinárodních projektech či 

sloupek „Z muzejních cest“, které zprostředkovávají i zahra-

niční muzejní zkušenosti. Rubrika „Personálie“ reflektuje 

obměnu na pozicích ředitelů, jíž naše muzea v posledních 

letech ve zvýšené míře procházejí. „Příběh muzejního před-

mětu“ umožňuje i jistý nadhled, okořeněný špetkou humo-

ru. Pro udržení či ještě lépe zvýšení kvality rubrik i celkové-

ho obsahu Věstníku AMG se však redakční rada neobejde 

bez vaší pomoci – tedy bez zajímavých příspěvků. Velmi 

nám také pomůže, pokud nás budete informovat o změ-

nách na postech ředitelů muzeí, ne vždy totiž máme infor-

mace „z první ruky“. Ještě víc bych na vaši spolupráci chtěla 

apelovat v případě životních jubileí zasloužilých muzejních 

pracovníků, nejen ředitelů. Často nám, bohužel, významná 

výročí těch, kteří by si naše blahopřání zasloužili, unikají.

Uvítali bychom také zpětnou vazbu k naší práci. To zna-

mená odpovědi na otázky:

Je o četbu Věstníku AMG ve vašem muzeu zájem?

Něco vás obzvláště zaujalo?

Něco se vám nelíbilo? 

Něco Vám ve Věstníku AMG chybí? 

Samozřejmě u  poslední otázky můžeme narazit na to, 

že danou potřebu nejsme schopni uspokojit. Věřte však, že 

uděláme vše proto, aby takových případů bylo co nejméně. 

Samostatnou kapitolou je otázka tolik potřebné diskuze, 

polemiky či recenzí muzejních expozic, výstav a publikací. 

Pro jedno i druhé je obtížné najít autory, a tak i na tomto 

poli vaši pomoc oceníme.

Na závěr místo pozdravu malé připomenutí – na webu 

AMG je k dispozici aktuální číslo Věstníku AMG v elektronic-

ké verzi, což lze využít nejen v rámci vlastního muzea, ale 

i pro zaslání odkazu vašim partnerům či sponzorům.

Na spolupráci se těší redakční rada a její předsedkyně 

Jana Hutníková
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Přítomni: 38 z 55 s hlasem rozhodovacím, 3 z 21 s hlasem poradním a 1 host

Jednání Senátu AMG zahájil předseda AMG PhDr. Luděk 

Beneš, který přivítal všechny přítomné. V úvodu zasedání 

byla schválena návrhová komise ve složení: PhDr.  Blanka 

Rašticová, PhDr. Romana Habartová, Mgr. Markéta Vej-

rostová a mandátová komise: Mgr. Markéta Formanová, 

Ing. Vlastimil Vykydal a Mgr. Jana Jebavá.

Dr. Beneš nejprve informoval senát o X. Sněmu AMG, 

který se konal ve dnech 31. října –1. listopadu 2012 v Kul-

turním domě Na Rybníčku v Opavě. Shrnul obsah Zprávy 

o plnění hlavních linií činnosti na léta 2010–2012, kterou 

na sněmu přednesla PhDr. Eva Dittertová, a informoval 

o průběhu schvalování Návrhu hlavních programových linií 

činnosti AMG na léta 2013–2015, který byl po diskuzi a hla-

sování o  každém pozměňovacím návrhu Sněmem AMG 

přijat – se dvěma malými změnami týkajícími se spoluprá-

ce v rámci vnějších vztahů AMG. Dr. Beneš dále referoval 

o hlasování ve věci odvolání proti nepřijetí za řádné členy 

AMG Muzea města Tišnova a Městského kulturního zařízení 

v Bělé pod Bezdězem, kdy sněm potvrdil dřívější rozhod-

nutí senátu o  nepřijetí těchto dvou institucí do Asociace, 

a shrnul vystoupení PhDr. Františka Šebka, vedoucího pra-

covní skupiny pro muzejní statistiku při AMG, který vyjádřil 

obavu, že převedení velké části agendy NIPOS týkající se 

muzejní statistiky na Český statistický úřad by mohl v blízké 

budoucnosti nadějný vývoj v této oblasti značně zkompli-

kovat. Další vystoupení na Sněmu AMG patřilo Ing. Evženu 

Vaňkovi, který přiblížil současný stav i další možnosti inter-

netových stránek AMG; stránky nyní nabízejí rozsáhlý pro-

stor pro aktivní přístup jak všech Orgánů AMG, tak i jednot-

livých členů, ať už při doplňování a inovaci Adresáře muzeí 

a galerií ČR, resp. Kalendária akcí, nebo v rámci informací 

o činnosti krajských sekcí, odborných komisí, kolegií atd. 

Poslední přednesený příspěvek Mgr. Ireny Chovančíkové 

shrnoval desetiletou historii Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis. V programu Sněmu AMG bylo plánováno ještě 

vystoupení Ing. Aleny Selucké s doporučením Komise kon-

zervátorů-restaurátorů AMG ve věci zadávání veřejných 

zakázek z této oblasti, které bylo však kvůli nedostatku 

času zrušeno; jeho text bude publikován na stránkách Věst-

níku AMG. Dr. Beneš shrnul také výsledky voleb do Orgá-

nů AMG, které se konaly druhý den zasedání opavského 

sněmu: Předsedou AMG na další tříleté období byl zvolen 

PhDr. Luděk Beneš, I. místopředsedkyní se stala Mgr. Irena 

Chovančíková, II. místopředsedou Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. 

Jako členové byli do Exekutivy AMG zvoleni: Mgr. Markéta 

Formanová, PhDr. Jana Hutníková, PhDr. Zdeněk Kuchyňka 

a Mgr. Jitka Rychlíková. Předsedkyní Revizní komise AMG se 

stala PhDr. Zita Suchánková, členkami pak PhDr. Eva Ditter-

tová a Mgr. Hana Garncarzová.

Další část referátu dr. Beneše se týkala obsahu dvou  

jednání Exekutivy AMG, která se v období mezi konáním 

senátu sešla 25. října a 9. listopadu 2012. Říjnové jedná-

ní exekutivy se týkalo zejména přípravy nadcházejícího 

X. Sněmu AMG v Opavě; exekutiva schválila návrh Hlavních 

programových linií AMG pro období 2013–2015 a také návrh 

Volebního řádu pro X. Sněm AMG s tím, že tento volební řád 

je koncipován jako dlouhodobý a měl by platit i pro další 

sněmy. Bylo dohodnuto, že exekutiva nebude na sněmu 

předkládat návrh na změnu Stanov AMG, neboť původně 

navržené změny byly spíše formálního charakteru. Dr. Beneš 

a Anna Komárková poté informovali o setkání s pracovnicí 

Archivní správy MV ČR JUDr. Janou Hájkovou, které se usku-

tečnilo 8. října 2012, a o 21. setkání pracovníků českých, sas-

kých, bavorských a hornorakouských muzeí, které proběhlo 

ve dnech 20.–22. září 2012 v Ústí nad Labem. Dále se dne 

10. října 2012 uskutečnilo setkání Exekutivy AMG s vedením 

Zväzu múzeí na Slovensku v Bratislavě a 16. října 2012 se 

konal v Národním archivu v Praze-Chodovci seminář Čes-

kého komitétu Modrého štítu na téma „Poklady v pohybu“. 

Bylo také rozhodnuto, že PhDr. Helena Koenigsmarková se 

zúčastní 20. výročního zasedání NEMO, které proběhlo ve 

dnech 2.–4. listopadu 2012 v Dublinu. 

Nově zvolená Exekutiva AMG se poprvé sešla k jedná-

ní 9. listopadu 2012. Členové exekutivy si rozdělili okruhy 

činnosti AMG dle Hlavních programových linií, schválených 

na X. Sněmu AMG, a krajské sekce AMG pro potřebu pří-

mého kontaktu s jejich členy, a to následujícím způsobem: 

PhDr. Luděk Beneš – koncepční činnost, vnitřní chod AMG 

(spolupráce Mgr. Chovančíková), Festival muzejních nocí, 

Středočeská krajská sekce AMG s Krajskou sekcí hl.  m. 

Prahy AMG; Mgr. Irena Chovančíková – Národní soutěž 

muzeí Gloria musaealis, muzeologie a vzdělávání (spo-

lupráce Mgr. Dostál) a Zlínská s Jihomoravskou krajskou 

sekcí AMG; Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D. – vnější vztahy (spo-

lupráce PhDr.  Beneš), kontakty se zahraničím, zejména 

reprezentace na jednáních NEMO, legislativa – autorský 

zákon, Moravskoslezská a Olomoucká krajská sekce AMG; 

Mgr. Markéta Formanová – propagace a popularizace mu-

zejnictví a Jihočeská krajská sekce AMG s Krajskou sekcí 

Vysočina AMG; PhDr. Jana Hutníková – problematika ma-

lých muzeí a ustavení jejich kolegia, legislativa – proble-

matika účetnictví a nákupu sbírkových předmětů, účast 

a zastupování AMG v pracovní skupině MŠMT k výuce dě-

jin 20. století, Plzeňská s Karlovarskou krajskou sekcí AMG;  

Zápis ze zasedání Senátu AMG
dne 5. prosince 2012 
v Národním technickém muzeu v Praze
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PhDr. Zdeněk Kuchyňka – legislativa (spolupráce dr. Beneš), 

účast v  pracovní skupině k novele památkového záko-

na a  Liberecká s  Ústeckou krajskou sekcí AMG; Mgr. Jitka 

Rychlíková – digitalizace (spolupráce dr. Kuchyňka), legis-

lativa – archivnictví, Pardubická a Královéhradecká krajská 

sekce AMG. Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus 

(Hons), si ponechá agendu muzejní statistiky a oblast dob-

rovolnictví. Členové exekutivy se usnesli, že do budoucnosti 

je potřeba být v užším kontaktu s oborovými a odbornými 

komisemi a účastnit se jejich jednání i seminářů. Exekutiva 

dále rozhodla, že PhDr. Luděk Beneš projedná s radní Jiho-

českého kraje pro oblast kultury Ing. Vítězslavou Bavorovou 

a následně s ředitelem Muzea Jindřichohradecka PhDr. Ja-

roslavem Pikalem přípravu slavnostního zahájení Festivalu 

muzejních nocí, které se uskuteční 17. května 2013 v Jindři-

chově Hradci. Dle ujednání s náměstkyní ministryně kultury 

PhDr. Annou Matouškovou budou mít muzea přihlášená do 

FMN od devátého ročníku 2013 možnost nově zvolit si na 

akci buď bezplatný vstup, nebo symbolické vstupné. Exe-

kutiva se rovněž přiklonila k návrhu, aby byly v blízké bu-

doucnosti osloveny již tradiční nebo potenciální partnerské 

organizace AMG s výzvou k pracovní schůzce s cílem na-

vázat na dosavadní nebo zahájit novou kvalitní spolupráci.

Dne 30. listopadu 2012 se uskutečnilo jednání PhDr. Luď-

ka Beneše a výkonné ředitelky AMG Anny Komárkové, BBus 

(Hons), s předsedou Svazu knihovníků a informačních 

pracovníků (SKIP) PhDr. Vítem Richtrem. Uvedená výzva 

bude dále směřovat na Asociaci krajů ČR ihned po ustavení 

její Komise pro oblast kultury a památkové péče, na Svaz 

měst a obcí ČR, dále na Radu galerií ČR, Národní památko-

vý ústav i  ICOMOS. Je nezbytné rovněž uskutečnit setkání 

s vedením Českého výboru ICOM, zejména s ohledem na 

přípravu mezinárodní muzeologické konference Muzeum 

a změna IV. Předjednána byla také schůzka se senátorem 

PhDr. Jaromírem Jermářem. 

O společné setkání byl požádán také GŘ NM PhDr. Michal 

Lukeš, Ph.D., zejména ve věci dalšího rozvoje spolupráce AMG 

a NM (projekty „Do muzea“ a „Dotkni se 20. století“, příprava 

a realizace konference Muzeum a změna IV., Národní soutěž 

muzeí Gloria musaealis a slavnostní vyhlášení jejích výsledků, 

Festival muzejních nocí a Pražská muzejní noc). Dne 14. pro-

since 2012 se nově zvolená exekutiva setká s  náměstkyní 

ministryně kultury PhDr. Annou Matouškovou a s pracov-

níky Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí 

a galerií MK ČR. Na AMG rovněž došla žádost PhDr. Jana No-

votného, ředitele pro strategii a vnější vztahy Incheba Praha 

a koordinátora projektu Památky, o pracovní schůzku s cí-

lem navázat spolupráci na přípravě II. ročníku stejnojmen-

ného veletrhu, na němž by měla být podstatně větší plocha  

věnována muzeím. Schůzka se uskuteční 12. prosince 2012.

Po zprávě dr. Beneše podtrhla PhDr. Helena Koenigsmar-

ková důležitost spolupráce AMG s NEMO a informovala také 

senát, že na zasedání NEMO 2.–4. listopadu 2012 v Dublinu 

navrhla jako místo setkání pro rok 2015 Plzeň, která bude 

daný rok vyhlášena Evropským městem kultury.

PhDr. Jana Hutníková představila hlavní body Plánu čin-

nosti AMG pro rok 2013, který měli účastníci jednání se-

nátu k dispozici s předstihem – např. publikování Analýzy 

struktury sbírkových fondů muzeí ČR po 10 letech či výuko-

vého textu nástavbového kurzu Školy muzejní propedeu-

tiky s tématem Muzejní výstavnictví; zmínila také některá 

důležitá data, jako vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria 

musaealis dne 16. května 2013, Národní zahájení Festivalu 

muzejních nocí následující 17. května 2013, a konání mezi-

národní muzeologické konference Muzeum a změna IV. v říj-

nu roku 2013. Plán činnosti byl poté Senátem AMG schválen.

Mgr. Ondřej Dostál, Ph.D., následně informoval o záměru 

exekutivy vydat novou, 4. emisi průkazů AMG. Staré prů-

kazy budou platit do 31. března 2013; do té doby si všich-

ni řádní i individuální členové AMG musí průkazy vymě-

nit. Členská muzea budou obeslána dopisem s informací 

o nové emisi a výzvou k výměně průkazek, kterou provede 

Sekretariát AMG. Grafickou podobu nové průkazky, zpraco-

vanou Mgr.  Janou Jebavou, si účastníci senátu měli mož-

nost prohlédnout. Nová emise průkazů AMG byla na závěr 

tohoto bloku jednání Senátem AMG schválena.

PhDr. Zdeněk Kuchyňka senátorům představil nejnověj-

ší vývoj v oblasti legislativy. Exekutiva AMG se v období 

mezi zasedáními senátu vyjadřovala k návrhu novely vy-

hlášky č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 

Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy; dále připomínkovala 

návrh novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pra-

vidlech územních rozpočtů. K připomínkování byl AMG 

ministerstvem kultury rovněž předložen text Strategie di-

gitalizace kulturního obsahu pro léta 2013–2020, který exe-

kutiva jako celek odmítla, neboť nesplňuje kritéria, jež by 

jeho názvu a poslání odpovídala. AMG byla rovněž minis-

terstvem financí požádána o připomínky k návrhu novely 

vyhlášky č. 389/2009 Sb., o účetních záznamech v technické 

formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do 

centrálního systému účetních informací státu, a také k ná-

vrhu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., což je prováděcí vy-

hláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Oba právní 

předpisy v navrhovaném znění upravují technickou strán-

ku účetnictví a změny jsou spíše formálního charakteru, jde 

mj. o skloubení textu s jinými právními předpisy zejména 

z EU. Exekutiva proto rozhodla k těmto dvěma novelám své 

stanovisko nezpracovat.

Na téma rozporu zákona o účetnictví a zákona č. 250/2000 

Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
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účastníci Senátu AMG krátce diskutovali. MgA. Jiří Jedlička 

upozornil na problematiku dopadu zákona o církevních re-

stitucích na muzea a navrhl uspořádání semináře na toto 

téma. 

Dalším řečníkem na jednání senátu byl PhDr. František 

Šebek, který referoval o muzejní statistice. Informoval, že 

data z dotazníků V-Kult a benchmarkingu z let 2011–2012 

jsou již zpracována a nyní je dokončováno softwarové ře-

šení jejich prezentace; všechna data jsou již až na 3 údaje 

stahována přímo z dotazníku V-kult, muzeím tak stačí po-

skytnout souhlas s jejich použitím pro projekt benchmar-

king, na jehož základě získají přístupové kódy do aplikace 

na adrese http://www.benchmarkingmuzei.cz. Dr. Šebek 

zdůraznil, že souhlas může být poskytnut i zpětně za minu-

lá léta, a že čím více muzeí se do projektu zapojí, tím větší 

bude vypovídací hodnota získaných informací. Projektu se 

zatím mohou účastnit pouze muzea zřizovaná samospráv-

nými celky, tedy kraji a obcemi.

Mgr. Irena Chovančíková prezentovala současný stav 

XI. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Ke 

dni 5. prosince 2012 bylo přihlášeno 15 projektů, z toho 11 

výstav, jedna publikace a 3 muzejní počiny. Mgr. Chovančí-

ková vyzvala všechny, kdo chtějí přihlásit publikaci či novou 

stálou expozici/výstavu, aby tak učinili již nyní a nečekali na 

konec termínu podávání přihlášek, který je stanoven na 

28. února 2013. 

Dalším bodem programu byly změny členské základny 

AMG. Nové přihlášky ke členství v AMG představila Anna 

Komárková, BBus (Hons). Senát odhlasoval přijetí Měst-

ského muzea a galerie v Holešově a Muzea Josefa Hyláka 

v Radnicích za řádné členy AMG; dále odhlasoval nepřijetí 

Muzea Olomoucké pevnosti, o. s., a Opavské kulturní orga-

nizace, p. o., za řádné členy AMG. Jako individuální členky 

AMG byly přijaty Vladimíra Lichovníková a Mgr. Anna Veče-

řová; nebyl přijat Mgr. et Mgr. Jiří Schmidt. Byly odloženy 

přihlášky k řádnému členství Muzea historických toalet 

a nočníků a Muzea fotografie a moderních obrazových mé-

dií, o. p. s. Dále byly odloženy přihlášky k individuálnímu 

členství Mgr. Martina Mezery, Bc. Lucie Radoňové, Mgr. Ja-

roslavy Mandíkové, Evy Müllerové, Mgr. Petra Doležala 

a Bc. Kláry Sládkové. 

Závěrem jednání Senátu AMG vystoupil Ing. Ivo Štěpá-

nek, který v souvislosti se zkušeností z X. Sněmu AMG do-

poručil úpravu volebního řádu, ošetřující a zpřesňující for-

mu podávání návrhů na kandidáty do Exekutivy a Revizní 

komise AMG. Informoval také o konání semináře na téma 

„Ochrana mečů ve sbírkách“, který na 20. listopadu 2012 

připravili pracovní skupina Kovy Komise konzervátorů-re-

staurátorů AMG, Muzeum Policie ČR a Česko-japonská spo-

lečnost, a kde mimo jiné zazněl příspěvek o možnostech 

prevence kriminality páchané na sbírkových předmětech. 

Ing. Štěpánek apeloval na muzea, aby věnovala dostateč-

nou pozornost dokumentaci sbírkových předmětů, na zá-

kladě které může být předmět jednoznačně identifikován 

v případě krádeže a napomůže tak významným způsobem 

k jeho znovuzískání.

Předsedkyně Knihovnické komise AMG PhDr. Štěpánka 

Běhalová, Ph.D., se podělila o zkušenost s elektronickou 

konferencí, kterou mezi sebou komunikují knihovníci, a do-

poručila k úvaze její zavedení pro muzejní obec. Anna Ko-

márková reagovala zprávou o chystaném newsletteru AMG, 

kterým se bude moci každý zájemce přihlásit v rámci webu 

AMG k odběru novinek formou pravidelných e-mailů. Jed-

nání Senátu AMG bylo zakončeno přijetím Usnesení.  

Jana Jebavá, Anna Komárková

Usnesení Senátu AMG dne 5. prosince 2012
Senát bere na vědomí:
1. Zprávu o činnosti Exekutivy AMG v období od minu-

lého zasedání Senátu AMG a zprávu o X. Sněmu AMG;
2. Zprávu o vývoji oborové legislativy;
3. Zprávu o vývoji muzejní statistiky;
4. Zprávu o stavu XI. ročníku Národní soutěže muzeí  

Gloria musaealis 2012.

Senát schvaluje:
1. Mandátovou komisi ve složení: Ing. Vlastimil Vykydal,  

Mgr. Markéta Formanová, Mgr. Jana Jebavá;
2. Návrhovou komisi ve složení: PhDr. Blanka Rašticová, 

PhDr. Romana Habartová, Mgr. Markéta Vejrostová;
3. Plán činnosti AMG a návrh rozpočtu AMG na rok 2013;
4. Změnu Přílohy č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydá-

vání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů 
AMG a provedení emise nových členských průkazů 
AMG;

5. Přijetí Městského muzea a galerie v Holešově a Muzea 
Josefa Hyláka v Radnicích za řádné členy AMG;

6. Nepřijetí Muzea Olomoucké pevnosti, o. s., a Opavské 
kulturní organizace, p. o., za řádné členy AMG;

7. Přijetí Vladimíry Lichovníkové a Anny Večeřové za in-
dividuální členky AMG;

8. Nepřijetí Mgr. et Mgr. Jiřího Schmidta za individuální-
ho člena AMG.

Senát ukládá:
1. Exekutivě AMG oslovit ohledně spolupráce Komisi pro 

cestovní ruch Rady Asociace krajů ČR;
2. Exekutivě a Sekretariátu AMG vydat čtvrtou emisi 

členských průkazů AMG a realizovat jejich výměnu 
v členské základně do 31. března 2013;

3. Exekutivě AMG připravit a Senátu AMG předložit 
návrh na doplnění Volebního řádu AMG týkající se 
upřesnění formy podávání návrhů na kandidaturu do 
Orgánů AMG.

Blanka Rašticová
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Výchovně vzdělávací projekt 
Pernštejnský rok

Prezentovat kulturní dědictví České republiky pomocí 

životních osudů slavných šlechtických rodin je dnes běžné 

na zpřístupněných hradech a zámcích. V roce 2010 se však 

v souvislosti s přípravami velké výstavy „Rožmberkové. Rod 

českých velmožů a jeho cesta dějinami“, a potažmo i celého 

projektu „Rožmberský rok 2011“ objevila myšlenka využít 

této akce jako pilotní a navázat na ni v následujících letech 

v rámci dlouhodobého systematického programu. Vedení 

tohoto meziresortního projektu pojmenovaného „Po sto-

pách šlechtických rodů“ se ujalo Ministerstvo kultury a or-

ganizací dalšího tematického roku, tentokrát věnovaného 

Pernštejnům, pověřilo v rámci profilových úkolů Národní 

památkový ústav.

Pernštejnský projekt byl pojat podobně jako předchozí 

rožmberský – byli osloveni hejtmani a starostové míst spo-

jených s působením Pernštejnů a celý rok se tak stal festiva-

lem nejrůznějších akcí: specializovaných výstav, seminářů 

a  odborných přednášek, komentovaných prohlídek expo-

zic, ale také jarmarků, divadelních a hudebních představení 

či jiných kulturních aktivit. Do programu se zapojily obce na 

území čtyř krajů, počet akcí určených pro odbornou i laic-

kou veřejnost vyšplhal ke stovce. Záštitu nad Pernštejn-

ským rokem převzala ministryně kultury Mgr. Alena Ha-

náková, hejtman Pardubického kraje Mgr. Radko Martínek 

a hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík.

Jakýmsi „zlatým hřebem“ projektu se stala výstava ko-

naná v Salmovském paláci v Praze, která byla i s ohledem 

na naprostý nedostatek autentických exponátů přímo spo-

jených s rodem Pernštejnů koncipována jako prezentace 

každodenního života šlechty v období pozdního středo-

věku a raného novověku, postavená na konkrétních pří-

bězích slavných příslušníků rodu. Její hlavní kurátorkou se 

stala PhDr. Duňa Panenková, kurátory pak PhDr. Naděžda 

Kubů, PhDr. Eva Lukášová a Mgr. Marta Sedláková, odbor-

ným konzultantem byl prof. Petr Vorel. První část výstavy, 

umístěná v přízemí paláce, seznamovala prostřednictvím 

dokumentárního filmu návštěvníky s několikasetletou his-

torií rodu Pernštejnů a s jejich nejvýznamnějšími stavební-

mi počiny v Čechách a na Moravě. V prvním patře paláce se 

prostřednictvím hradozámecké interiérové instalace před-

stavil každodenní život aristokratické rodiny v období rene-

sance. Na příkladu nejvyššího kancléře Království českého 

Vratislava z Pernštejna a jeho původem španělské manžel-

ky Marie Manrique de Lara byl přiblížen mužský a ženský 

svět – šlechtic jako politik, diplomat, cestovatel a hospodář 

a šlechtična jako nevěsta, manželka a matka. Výstava neo-

pomenula ani náboženství (fenomén pražského Jezulátka 

spojený s Marií Manrique de Lara a její dcerou Polyxenou 

z Pernštejna) a poslední věci člověka provázející ho ve smrti 

a během pohřbu.

Exponáty na výstavu zapůjčily více než čtyři desítky 

paměťových institucí, včetně několika zahraničích, stej-

ně jako cca 25 hradů a zámků v České republice. Jedná se 

o výjimečný soubor poprvé shromážděný na jednom místě. 

Zajímavostí byl také tzv. Pernštejnský poklad – trezorová 

místnost, v níž se v pravidelných cca dvoutýdenních inter-

valech střídaly nejvzácnější exponáty spojené s tématem, 

např. nově objevená závěť Vratislava z Pernštejna, Moravské 

zemské desky, tzv. Pernštejnská bible či svatební poháry 

s Pernštejnskými erby.

Petr Svoboda

Fraucimor na výstavě Pernštejnové v Salmovském paláci

Káva v muzeu
Na kafe s Maryšou – i do muzea

Technické muzeum v Brně se zabývá dokumentací vývo-

je vědy, techniky a průmyslové výroby. Je pořadatelem kon-

ferencí, vydavatelem řady odborných publikací, je zapoje-

no do vědeckého výzkumu i do výuky studentů vysokých 

škol. Je však také otevřeno nejrůznějším tématům a mož-

nostem prezentace historie i současnosti našeho každo- 

denního života. 

Jedním z takovýchto fenoménů, který nás provází již po 

staletí, je bezesporu káva a vše, co s ní souvisí. Jak všichni 

víme, cesta kávového zrnka do šálku je dlouhá a s její výro-

bou, zpracováním, servírováním a s celou kavárenskou kul-

turou je spojeno mnoho předmětů technického rázu. 

Technologie výroby kávy a předměty s ní spojené jsou 

základem budoucí výstavy, která je v Technickém muzeu 

zprávy, aktuality, informace
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v Brně připravována a na níž se bude podílet celá řada part-

nerů. Vzhledem k tomu, že Brno je městem unikátního pro-

jektu „Týden kávy Brno“ (druhý ročník se odehrál od 1. do 

7.  října 2012), vzniklo partnerství mezi Technickým muze-

em v Brně a pořadatelem této výjimečné akce, občanským 

sdružením Kulturárium, o. s.

Na druhém ročníku Týdne kávy Brno se Technické muze-

um v Brně prezentovalo na několika dílčích akcích. V rámci 

celotýdenního programu v Galerii Vaňkovka to byla výstava 

předmětů s tematikou zpracování i servírování kávy (mlýn-

ky, pražičky, kávovary a další). Výstava tvořila příjemnou 

kulisu programu na hlavním pódiu, kde vystupovali baristé, 

zástupci pražíren a další odborníci a kde se konaly soutěže 

v latté art či degustace kávy.  

Pro výherce soutěže v rámci Týdne kávy Brno, ale i pro 

širokou veřejnost, byl připraven program na externí památ-

ce Technického muzea v Brně, Kovárně v Těšanech. Těšany 

jsou známým rodištěm předlohy literární postavy Maryši 

bratří Mrštíků, a proto se program s kávovou tematikou pří-

mo nabízel. 

Akce „Na kafe s Maryšou“, která se konala v sobotu 13. říj-

na 2012, byla koncipována jako návštěva kovárny s klasic-

kou prohlídkou, ale i výstavou sbírkových předmětů Tech-

nického muzea v Brně, s programem pro zábavu i poučení, 

jehož autorkou byla kolegyně Alena Najbertová (puzzle 

s  motivy sbírkových předmětů, doplňování pojmů, souvi-

sejících s kávovými nápoji a historií kávy, soutěž v odhadu 

počtu kávových zrnek v hrnku). 

Zlatým hřebem celého programu byla soutěž ve vytvo-

ření vlastního závěru hry Maryša, tedy: Co se stalo po té, co 

se Vávra napil? Návštěvníci popustili uzdu fantazii a výsled-

kem byli pobaveni všichni přítomní. Celodenní program 

velice příjemně doplňovala pojízdná kavárna z brněnské 

kavárny Tungsram, která dotvářela „kávovou“ náladu, která 

se nesla těšanskou kovárnou a jejím okolím. 

Loňským rokem však propojení Technického muzea 

v Brně a kávy nekončí. Kurátoři připravují na další roky akce 

a dílčí projekty na toto téma, které vyvrcholí velkou výsta-

vou. Sejdeme se tedy opět nad kávou v Technickém muzeu 

v Brně!

Marie Gilbertová

V posledním období se dále rozšířily služby a funkci-

onalita webových prezentací Asociace muzeí a galerií ČR 

na adrese http://www.cz-museums.cz. Veřejná část webo-

vých služeb v podobě webových prezentací je přístupná 

internetové veřejnosti. Neveřejnou část tvoří administrační 

prostředí pro správu obsahu prezentací a specializované 

samostatné aplikace určené pro vlastní činnost AMG. Tato 

část je přístupná pouze po přidělení příslušných oprávnění. 

Přístupy k veškeré funkcionalitě neveřejné části jsou možné 

přes běžný webový prohlížeč – Sekretariát AMG ani správ-

ci z institucí nemusí mít na svých počítačích žádné speci-

ální softwarové vybavení. Tyto služby patří do segmentu 

tzv. oblakových služeb (Cloud Services).

Veřejná část webové prezentace:

Asociace muzeí a galerií ČR (AMG)

 » informace o AMG 

Dění v oboru

 » přehled o dění v oboru muzejnictví

 » aktuality z muzeí

 » muzejní legislativa a statistika

Adresář muzeí a galerií ČR

 » muzea a galerie na jediném místě českého internetu

 » vyhledávání institucí dle oborů, lokalit a krajů

 » online mapová lokalizace ve spolupráci z mapovým 

serverem Google

 » automaticky generované souřadnice GPS pro všechny 

instituce

 » multimédia, loga, fotografie, video – nová služba

 » akce pořádané institucí – nová služba 

Kalendárium akcí – nová služba

 » aktuální akce pořádané muzei a galeriemi v ČR

 » vyhledávání podle místa nebo typu akce

Festival muzejních nocí 

 » aktuální informace

 » služba online přihlášek pro všechna muzea a galerie

 » dynamický seznam akcí festivalu s řazením podle abece-

dy, místa a času konání akce

Gloria musaealis

 » aktuální informace ze soutěže

 » online přihlášky pro muzea a galerie

 » přihlášené projekty – dynamický seznam s odkazy na 

detaily projektů

 » fotogalerie k přihlášeným projektům – nová služba

Muzea a 20. století – web projektu

Muzea a změna – web konference
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Neveřejná část webových služeb – správa prezentací:

Správa webových služeb publikačním systémem

 » tvorba a správa webových stránek 

 » tvorba a správa fotogalerií

 » plnění a správa dat Adresáře muzeí a galerií ČR

 » rozesílání hromadné elektronické pošty prostřednictvím 

Bulletinu AMG

Aplikace pro činnost AMG

 » správa, editace a publikování online přihlášek, včetně 

multimédií

 » online přístupné statistky návštěvnosti prezentací

 » Adresář muzeí a galerií ČR – generování tiskových pod-

kladů pro vydání tištěného adresáře (export z webových 

databází a automatická sazba pro tisk)

 » Gloria musaealis – generování tiskových podkladů pro 

vydání tištěné výroční zprávy (export z webových data-

bází a automatická sazba pro tisk)

 » uživatelské sestavy generované z Adresáře muzeí a gale-

rií ČR, export do tabulek. 

Adresář muzeí a galerií ČR – multimédia, fotogalerie, 

pořádané aktuální akce

Adresář muzeí se zobrazuje na bázi karet, každému mu-

zeu je přidělena jedna karta, v rámci které probíhá zobrazo-

vání všech informací. Ke každému muzeu je možno zobra-

zit až 64 nejrůznějších informací. Uvážíme-li, že v Adresáři 

je na 1 000 muzeí a galerií z celé České republiky (včetně 

poboček), dojdeme k číslu 64 000 položek,  které webový 

systém spravuje. Novou součástí Adresáře jsou multimédia 

a fotogalerie. Informace o muzeích se doplňují o loga, foto-

grafie a videoklipy. Na kartě instituce se nově zobrazují také 

informace o akcích, které instituce pořádá. 

Kalendárium akcí 

V současné době se uvádí do provozu nové Kalendárium 

akcí. Akce v Kalendáriu jsou členěné do kategorií (semináře, 

konference, přednášky, akce pro děti, exkurze atd.) Akce lze 

vyhledávat podle místa konání, data a kategorie. Pořádané 

akce budou moci v budoucnu vkládat online přímo muzea 

a galerie. Informace o akci se budou z Kalendária auto-

maticky promítat i do karty pořádající instituce v Adresáři  

muzeí a galerií ČR. 

Návštěvnost webů AMG se výrazně zvyšuje v květnu, 

v souvislosti s popularitou Festivalu muzejních nocí. Webo-

vé služby AMG se stávají ústřední vstupní stránkou k akcím 

festivalu. Mezi nejnavštěvovanější stránky prezentací AMG 

v průběhu roku patří např. úvodní stránka s informacemi 

o AMG, rozcestník pražských muzeí a galerií v rámci Adresá-

ře, prezentace Dění v oboru, úvodní stránka Festivalu mu-

zejních nocí, Volná místa.

U rozcestníku pražských muzeí a galerií v Adresáři je po-

tvrzené, že 50 % návštěvníků přichází na tuto stránku pří-

mo, je to pro ně vstupní stránka do webových služeb AMG. 

To znamená, že je na tuto stránku směrují webové vyhle-

dávače, nebo mají návštěvníci tento rozcestník již uložený 

mezi oblíbenými stránkami. Je tak zřejmé, že Adresář slouží 

jako významný vstupní bod, např.  k informacím o praž-

ských muzeích a galeriích. 

Využití internetu pro prezentaci a popularizaci instituce 

je velmi specifické téma, ale určité prvky a principy z webo-

vých služeb lze s výhodou využít i pro webové prezenta-

ce muzeí a galerií. Obecně platí, že informace ve webové 

prezentaci mají být dobře rozloženy, prezentace mají za-

chovávat vhodný poměr odborných a  marketingových 

odkazů, nabízet programy pro cílové skupiny návštěvníků, 

poskytovat online služby pro návštěvníky muzeí a galerií. 

Ke stránkám by mělo vést co nejvíce „dveří“ – je vhodné 

dojednat viditelné umístění odkazu na web muzea či gale-

rie na stránkách města či obce, zajistit co nejvyšší možnou 

pozici při vyhledávání (tzv. Search Engine Optimalization), 

zapojit Facebook a další sociální sítě. 

Doporučujeme proto také umístit na stránky muzeí 

zpětný odkaz na svou kartu informací v Adresáři muzeí 

a galerií ČR nebo na úvodní stránku webových služeb AMG. 

Z Adresáře muzeí a galerií vedou odkazy na všechny muzea 

a galerie. Pokud každé muzeum a galerie umístí na svých 

stránkách zpětný odkaz, významně se při vyhledávání posí-

lí pozice všech propojených webů.

Při tvorbě nové prezentace se vyplatí připravit prezenta-

ci tak, aby již respektovala existenci tabletů a mobilních te-

lefonů a používala design a grafiku automaticky reagující na 

velikost zobrazovací plochy. Z analýzy společnosti Canalys 
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za rok 2011 vyplývá, že smartphonů (chytrých telefonů) se 

v tomto roce poprvé prodalo více než počítačů; počet pro-

daných chytrých telefonů vzrostl o 62,7 % a prodej tabletů 

vzrostl o 274 %. Tablety a chytré telefony používá převážně 

střední a nastupující mladší generace návštěvníků. Je důle-

žité připravit podmínky a webové služby tak, aby byly pro 

takové uživatele dostupné a přívětivé. Před zadáním nové 

prezentace doporučujeme nechat vypracovat analýzu té 

stávající, vyhodnotit nejnavštěvovanější stránky a na zákla-

dě výsledků zpracovat koncept nové webové prezentace.

Z uvedeného stručného přehledu stávajících služeb 

systému s nástinem jeho dalšího vývoje je zřejmé, že Aso-

ciace muzeí a galerií ČR využívá moderních technologiích 

ke zlepšení služeb poskytovaných jak pro muzea a galerie, 

tak i pro racionalizaci své vlastní činnosti. Rozvojem inter-

netových oblakových služeb se AMG vydala úspornou ces-

tou, která  snižuje náklady na rozvoj a provoz informačního 

webového systému, a zároveň je i perspektivní a moderní 

cestou řešení webových informačních systémů. Výsledky 

statistiky návštěvnosti podávají každý měsíc důkaz o tom, 

že poskytované služby přinášejí užitek nejen členským mu-

zeím a  galeriím sdruženým pod AMG, ale současně  i ná-

vštěvníkům brouzdajícím po  internetu. 

Rádi zodpovíme případné dotazy a zájemcům z muzeí 

a galerií poskytneme odborné konzultace; můžete nás kon-

taktovat na stránkách http://www.evanek.cz.

Evžen Vaněk

Školáci a studenti si v muzeu 
připomněli operaci Anthropoid

Regionální muzeum Mělník ve spolupráci s Asociací no-

sitelů legionářských tradic (ANLET) a Městem Mělník před-

stavilo mělnické veřejnosti putovní výstavu „Někomu život, 

někomu smrt: 70. výročí operace Anthropoid“ (28. září – 

28.  října 2012). Výstava obsáhla nejvýznamnější události 

domácího a zahraničního odboje v období od všeobecné 

mobilizace v září 1938 a podepsání mnichovské dohody, 

přes plánování atentátu na Reinharda Heydricha až k vylí-

čení kruté nacistické pomsty za Heydrichovu smrt (tzv. hey-

drichiády) a následujícímu oduznání mnichovské dohody 

Spojenci v srpnu a září 1942. Libreto výstavy bylo z velké 

části zaměřeno na představení osobností domácích odbo-

jářů – českých vlastenců, kteří za svobodu Československa 

obětovali své životy. Mělnické muzeum putovní prezentaci 

obohatilo exponáty ze své sbírky. Poselství výstavy i díky 

tomu nabylo na přesvědčivosti a naléhavosti. 

Byla tu však ještě jedna cesta, jak závažné téma nacis-

tického zla předložit veřejnosti… Pracovní tým mělnických 

muzejníků ve složení historik a pedagožka připravil k výstavě 

 90timinutový program, jehož se zúčastnilo celkem 483 žáků 

a pedagogů převážně mělnických základních a středních 

škol. Cíl programu se odvíjel ve třech rovinách: V prvé řadě 

bylo naší snahou předat mladým návštěvníkům klíčové in-

formace k problematice českého protinacistického odboje 

a popsat příčiny, průběh a důsledky atentátu na Heydricha. 

Vedle toho jsme v programu chtěli přiblížit žákům osudy 

(ne)obyčejných lidí, jejichž statečné činy by neměly upad-

nout v zapomnění. Opřít jsme se při tom mohli o životní 

příběhy deseti Mělničanů, kteří se stali obětí heydrichiády. 

Unikátní informace týkající se dobové situace na Mělnicku 

muzeum získalo díky spolupráci s panem Františkem Čer-

nickým a se Státním okresním archivem Mělník. Program 

s sebou nesl i sociálně preventivní přesah, tj. výstrahu před 

nacionálním socialismem a extremismy všeho druhu, které 

jsou v naší společnosti i dnes vzárodku přítomné a na mla-

dou generaci na mnoha místech (a nepozorovány) číhají.

Komentované prohlídky vedené historikem podpořila 

muzejní pedagožka organizováním skupinové práce žáků 

sklíčovými pojmy na kartách. Program nabídl prostor pro 

zamyšlení, diskuzi, práci s dokumenty, literární ukázkou 

adobovými tiskovinami. Aby námaha účinkujících nevyzně-

la do prázdna, sešli jsme se všichni ještě k závěrečné reflexi 

v rámci třídy. Pro třídní týmy byly připraveny i „na míru šité“ 

pracovní listy kombinující fiktivní deník odbojáře (převzatý 

z metodiky ANLET) a práci s textem o obětech heydrichiády 

na Mělnicku. Mimo to výstavu po celou dobu jejího konání 

doprovázela výstavka fotografií a materiálů z projektu „Po 

stopách Heydricha“, který pod vedením Mgr. Antonínové 

každoročně absolvují žáci devátých tříd ZŠ Jindřicha Ma-

tiegky Mělník.

Program, tedy vlastní téma, přístup a projev účinkujících 

i celková atmosféra se setkaly s velkým ohlasem, což potvr-

zují i písemné vzkazy zanechané při reflexi. Máme radost 

z toho, že jsme měli příležitost přiblížit mladé generaci pří-

běhy a činy, které stojí za zamyšlení. Podstata nacistického 

zla ani hrdinství našich předků, kteří se mu postavili, by ne-

měly být opomíjeny, neboť to první nám stále hrozí a ono 

druhé ve veřejném životě citelně postrádáme.

Jitka Králová a Lukáš Snopek

Ad Pár poznámek ke sněmu
Pod tímto názvem byl ve Věstníku AMG č. 6/2012 publi-

kován příspěvek PhDr. Michala Babíka, ředitele Regionální-

ho muzea a galerií v Jičíně. V úvodu článku, na který si nyní 

upřesněním některých jeho tvrzení dovolím reagovat, se 

autor odvolává na materiál – připomínky k návrhu Hlavních 

programových linií činnosti AMG pro období 2013–2015, 

který sněmu předložila Ing. Milada Valečková, ředitelka  
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Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Nezmiňuje 

však již, že všechny náměty Ing. Valečkové byly na sněmu 

řádně projednány a následně bylo o každém podnětu či po-

změňovacím návrhu postupně hlasováno, prošly tedy po-

souzením a diskuzí členské základny AMG (tedy alespoň té 

na sněmu přítomné). Žádný z předložených námětů nebyl 

nakonec při hlasování přijat. Autor v textu dále naznačuje, 

že organizace X. Sněmu AMG vedla k tomu, že se hlavní 

a  věcná diskuze k problémům hýbajícím českým muzej-

nictvím a dalšímu směřování AMG vedla spíše v kuloárech 

a nikoliv v rámci řádného jednání nejvyššího Orgánu AMG 

– valné hromady členů. Přiznám se, že této poznámce ne 

zcela úplně rozumím. V programu opavského jednání bylo 

zařazeno několik bloků určených pro diskuzi, že je členové 

a především ti, kteří volají po změnách, ke skutečně věcné 

diskuzi nevyužili, lze jen želet. Vždyť právě diskuze o dalším 

směřování a fungování AMG je hlavním smyslem konání 

sněmu. Vedení AMG navíc členy k definování a předkládání 

námětů opakovaně vyzývalo již od začátku roku 2012, a to 

různými způsoby. Volby jsou a měly by být až výrazem vý-

sledku těchto diskuzí. 

Další poznámka, které ne zcela rozumím, se týká otevření 

internetových stránek AMG všem a nikoli jen odborníkům. 

Co se týče přístupu veřejnosti k informacím na webu, tento 

není nijak omezen. Mám-li to chápat jako možnost diskuze 

na stránkách webu, jistě by bylo vhodné tento nápad kon-

krétněji specifikovat, včetně jeho organizačního zajištění. 

Nezapomínejme rovněž, že AMG má své místo také na so-

ciální síti. Za zcela zbytečnou považuji zmínku o aktuálním 

publikování elektronické podoby Věstníku AMG, neboť tato 

připomínka byla kladně přijata již na X. Sněmu AMG v Opa-

vě a také bezprostředně po něm došlo k její realizaci. 

Co se týče metodické pomoci nejen menším muzeím, 

bylo by možno jmenovat množství aktivit, počínaje Školou 

muzejní propedeutiky, přes různé semináře, konference 

až po osobní konzultace nejen členů Exekutivy AMG, ale 

i předsedů krajských sekcí či dalších zkušených muzejních 

kolegů. Uváděný příklad vlastnictví sbírek je však dle mého 

spíše než problémem metodickým otázkou právnickou. 

Redefinování role nejen regionálních muzeí v současné 

společnosti je součástí úkolů, které sněm pro nadcházející 

období přijal, a to v kapitole Koncepční činnost. 

Po přečtení tohoto příspěvku mne kontaktovala řada 

kolegů, kterých se dotkla poznámka o nutnosti postavit do 

čela AMG skutečnou osobnost, která by se práci věnovala 

na plný plyn a na práci AMG by pouze nedohlížela, nýbrž 

ji skutečně vykonávala. Pochopili ji totiž jako kritiku prá-

ce dosavadních předsedů, kteří zřejmě nebyli skutečnými 

osobnostmi, a zavaleni prací ve svých institucích, na činnost 

našeho profesního sdružení pouze dohlíželi a nevěnovali se 

této své práci, resp. spíše poslání na plný plyn. Úspěchy, kte-

ré AMG v uplynulých dvaceti letech své existence zazname-

nala, ukazují, že tomu tak skutečně nebylo. Přesto jako u ka-

ždé instituce i u AMG platí, že vždy je co zlepšovat a navíc 

v měnícím se světě je třeba definovat nové úkoly a reflekto-

vat změněné podmínky. Chci věřit, že příspěvek PhDr. Mi-

chala Babíka byl snahou přispět k řešení těchto úkolů, byť 

bohužel není prost některých formulačních nepřesností.

Jana Hutníková

Seminář Etnografické komise AMG 
ve Vlastivědném muzeu 
v Olomouci

Ve dnech 16. a 17. října 2012 se uskutečnil díky Vlasti-

vědnému muzeu v Olomouci a Asociaci muzeí a galerií ČR 

Seminář Etnografické komise AMG, jehož místem konání se 

stalo sídlo muzea na náměstí Republiky v centru historické 

Olomouce.

Podzimního semináře se zúčastnilo 38 členů Etnografic-

ké komise AMG. Před zahájením samotného jednání účast-

níky přivítal ředitel muzea Ing. Břetislav Holásek. Seminář 

po celý první den vedla předsedkyně komise PhDr. Romana 

Habartová.

Seminář s názvem „Digitalizace etnografických muzej-

ních fondů, výstavy a práce s veřejností v muzeích – výmě-

na zkušeností“ se věnoval jednotlivým tématům: Digitali-

zace sbírek a inventarizace sbírkového fondu; Pojmosloví 

etnografických sbírek; Plány muzejních aktivit; Zajímavé 

etnografické výstavy, expozice, projekty poslední doby; 

Předměty v našich fondech známé, neznámé.

Úvod jednání patřil řediteli hostitelské instituce Ing. Bře-

tislavu Holáskovi, který přivítal přítomné a seznámil je 

s novou stálou expozicí Vlastivědného muzea v Olomouci 

a s finanční garancí sbírkových fondů. Po úvodním slovu 

přednesl Mgr. David Cigánek z Botanické zahrady PřF UP 

v Olomouci příspěvek s názvem „Digitalizace a digitální 

dokumentace, metodické a organizační otázky spojené 

s  digitalizací sbírkových fondů“. V obecnější rovině na-

stínil problematiku digitalizace v muzejních institucích. 

V  dalším příspěvku Mgr. Alexandra Zvonařová z Muzea 

Jindřichohradecka referovala o digitalizování sbírek ve své 

mateřské instituci a zdůraznila nutnost výpomoci dalších 
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pracovníků se zaměřením na informační technologie, kte-

ré mohou vybrané předměty prezentovat pomocí interne-

tové sítě. Na její příspěvek navázala PhDr. Alena Kalinová 

z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea 

v Brně, která referovala o složitosti digitalizování velkého 

sbírkového fondu a následném uložení a archivování digi-

tálních dat. Mgr.  Jana Tichá z Valašského muzea v přírodě 

v Rožnově pod Radhoštěm informovala o vydávání slov-

níků pojmosloví etnografických sbírek a s tím spojenou 

problematikou autorských práv. Dále přítomným navrhla 

zpracování dalšího hesláře na téma myslivost a lovectví, 

zemědělské stroje, zahradnictví a lesnictví, hudební ná-

stroje a další. V oddílu příspěvků „Plány muzejních aktivit“ 

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., ředitel společnosti Park Rochus, 

o. p. s. Uherské Hradiště, přítomným představil základní 

koncept revitalizace bývalého vojenského cvičiště Rochus 

v Uherském Hradišti a jeho přeměnu na turisticky lákavou 

přírodní lokalitu v  blízkosti centra města. Součástí tohoto 

areálu je i příprava muzea v přírodě, ve kterém stojí již první 

objekt lidového stavitelství – historická stodola z Břestku. 

Plynule na něj navázal Mgr. Jan Káčer ze Slováckého muzea 

a Parku Rochus, o. p. s. z Uherského Hradiště, který obezná-

mil účastníky semináře s terénním výzkumem tradičního 

lidového stavitelství v obcích pod Chřiby – na příkladu obcí 

Košíky, Jankovice a Břestek.

Po odpolední pauze vyplněné prohlídkou nových expo-

zic (historické a přírodovědné) otevřela druhý blok jednání 

Mgr. Monika Tauberová z Etnografického oddělení Národ-

ního muzea v Praze s příspěvkem o bulharském lidovém 

šperku, kterému byla věnovaná letošní stejnojmenná vý-

stava v  Národním muzeu. Historickou sbírku tohoto typu 

šperku od dob thrácké říše až po 19. století zkompletovala 

Drahomíra Stránská ve třicátých letech 20.  století a tepr-

ve až v  roce 2012 byla po několika desetiletích vystave-

na. PhDr.  Pavel Bureš z Národního památkového ústavu, 

ústředního pracoviště v Praze, ve svém příspěvku komen-

toval novodobý trend – vznik tzv. obecních národopis-

ných muzeí a expozic v historických vesnických lidových  

stavbách. Za jejich realizací stojí mnohdy občanská sdru-

žení, fyzické osoby nebo místní samosprávy. Nejvíc těch-

to muzeí se dle něho nachází na jihovýchodní Moravě. 

Mgr. Jana Slámová ze Západočeského muzea v Plzni před-

stavila připravované výstavní projekty v Národopisném 

muzeu Plzeňska pro následující dva roky. Jedná se o výsta-

vy věnované nákupu ve staré Plzni, Ladislavu Lábkovi, vý-

ročním trhům, zaniklé židovské komunitě a přestavbě dvou 

historických domů, ve kterých muzeum sídlí. PhDr.  Ale-

xandra Zvonařová ve svém druhém příspěvku referovala 

o 4. ročníku mezinárodní soutěžní výstavy řezbářů betlémů 

„Nožík Tomáše Krýzy“, konající se jednou za pět let v Jindři-

chově Hradci. Přítomné kolegy na semináři požádala o spo-

lupráci v získávání kontaktů na jednotlivé řezbáře, kteří by 

se soutěže mohli účastnit. Mgr. Petr Číhal ze Slováckého 

muzea v Uherském Hradišti ve svém příspěvku informoval 

o připravovaných kulturních akcích a doprovodných pro-

gramech muzea v rámci cyrilometodějského výročí v roce 

2013, především o historické a archeologické výstavě, pu-

blikacích, cyklu přednášek a výukově-vzdělávacích progra-

mů pro školy a dalších akcích. PhDr. Irena Ochrymčuková 

z Muzea Brněnska – Podhoráckého muzea v Předklášteří 

představila úspěšnou výstavu svátečních krojů svobodných 

na Moravě a ve Slezsku s názvem „Ta jeho milá modré oči 

má“. Tuto výstavu doprovázel bohatý doprovodný program 

pro všechny věkové kategorie. Příspěvek Mgr. Veroniky Hr-

báčkové z pořádajícího Vlastivědného muzea v Olomouci 

seznámil osazenstvo semináře s každoroční romskou poutí 

na Svatý Kopeček. V letošním roce se konala již počtrnácté, 

pod záštitou místní Charity, která vede její účastníky k lepší 

integraci v majoritní společnosti. Mgr. Marta Kondrová ze 

Slováckého muzea referovala o cyklu měsíčních interaktiv-

ních programů muzea s názvem „Tvoříme v muzeu“, které 

se v roce 2012 věnovaly tradiční gastronomii. Ke každému 

z programů byl vytvořen a vydán speciální receptář pokrmů 

jako drobný ediční počin. Mgr. Alexandra Zvonařová z Mu-

zea Jindřichohradecka představila tři výstavy („Krojačky 

malé i velké“, „Obrázky z pouti“, „Betlémy Romana Galeka“), 

které věnovaly pozornost krojovým panenkám a lidovým 

krojům, předmětům lidové zbožnosti a místnímu řezbáři. 

PhDr. Romana Habartová seznámila muzejní pracovníky 

s  jednotlivými oceněními za tradiční rukodělnou výro-

bu a  jejich konkrétními nositeli – Cena Vladimíra Boučka 

(uděluje město Uherské Hradiště), nový titul „Mistr tradiční 

rukodělné výroby Zlínského kraje“, který uděluje od roku 

2012 Rada Zlínského kraje a ochrannou známku „Tradiční 

výrobek Slovácka“ – projekt Regionu Slovácko a Městské-

ho informačního centra v Uherském Hradišti, jehož cílem je 

především rozvoj drobné řemeslné výroby, udržování tra-

dičních řemesel a technologických postupů. Závěr jednání 
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prvního dne patřil Mgr. Markétě Palowské z Ostravského 

muzea, která upozornila na havarijní stav některých de-

pozitářů v Ostravě-Přívozu, a Mgr. Evě Hovorkové z Muzea 

Těšínska a neznámým předmětům ze sbírek tohoto muzea. 

Diskusní čas byl již tradičně věnován konfrontacím úkolů 

jednotlivých pověřených pracovišť MK ČR, např. okruhům 

témat nemateriálního kulturního dědictví UNESCO a vy-

tváření národních seznamů nemateriálních statků tradiční 

lidové kultury v jednotlivých krajích.

Druhý den byl určen exkurzím v blízkém okolí Olomou-

ce. Účastníci semináře navštívili muzeum ořezávátek a Ha-

nácké muzeum v Cholině. V této obci také navštívili chrám 

Nanebevzetí Panny Marie, ve kterém byla v roce 1996 ukra-

dena soška pozdněgotické Panny Marie (nalezena a znovu 

vrácena v roce 2009). Poté se odebrali do Chudobína, aby 

si prohlédli kostel československé církve husitské a vypo-

slechli strastiplnou historii obce tří kostelů různých konfesí 

(římskokatolický, pravoslavný, husitský). Závěr druhého dne 

semináře byl věnován návštěvě Muzea tvarůžků v Lošticích 

a prohlídce zdejší expozice. 

Podzimní Seminář Etnografické komise AMG v Olomou-

ci byl velmi podnětný a seznámil muzejní pracovníky jak 

s problémy, které řešíme na jednotlivých pracovištích, tak 

s  nejrůznějšími muzejními počiny a připravovanými akce-

mi. Velké poděkování patří zejména ředitelství instituce 

v čele s Ing. Břetislavem Holáskem za spolupodíl na orga-

nizaci a poskytnutí prostor, hlavní organizátorce setkání 

Mgr.  Veronice Hrbáčkové za laskavé přijetí, včetně tech-

nického zázemí a zajištění občerstvení a v neposlední řadě 

AMG za podporu akce.

Jarní seminář proběhne v dubnu 2013 v Muzeu romské 

kultury v Brně.

Jan Káčer, Romana Habartová, Veronika Hrbáčková

Setkání Kolegia muzeí 
královských měst

V roce 2012 se Kolegium muzeí královských měst, sdru-

žující muzea v Rokycanech, Zbirohu, Slaném, Litoměřicích, 

Lounech a Rakovníku sešlo dvakrát.

První setkání se uskutečnilo 21. června v Lánech, po-

bočce Muzea TGM v Rakovníku. Po přivítání ředitelem 

Mgr. Františkem Povolným byla na programu diskuse o tom, 

jak dál v benchmarkinku muzeí poté, co na předchozím jed-

nání Senátu AMG přednesl PhDr. František Šebek informaci, 

že v letošním roce nebyly získány prostředky na pokračová-

ní projektu. Diskutovalo se, zda tento projekt má či nemá 

přínos pro členská muzea, která do projektu vstoupila již 

v pilotní části.  Účastnící jednání se shodli, že pro potřeb-

nou objektivitu srovnání s jinými muzei je nezbytné širší 

zapojení muzeí, neboť při současném počtu institucí nastá-

vá i situace, že není možné vždy vybrat  srovnatelná muzea 

k porovnání výkonů. Buď neodpovídá počet obyvatel, na 

něž se údaje vztahují, nebo množství spravovaných sbírek 

atp. Také údaje, které byly vyžadovány a doplňovány v rám-

ci dodatečného dotazníku za rok 2010, nebyly zcela jasně 

definovány. To je způsobeno i tím, že vysvětlivky k minister-

skému výkazu Kult (MK) 14-01 nejsou zcela jednoznačné, 

a tak jsou mnohdy porovnávány rozdílné skutečnosti podle 

toho, jak si zpracovatel výkazu zadání vyloží. Nejsou např. 

zcela jasně definovány tituly elektronických dokumentů 

na hmotných nosičích, složitý je i výpočet skutečně odpra-

cované práce na výzkumu u jednotlivých kurátorů sbírek. 

Zejména v menších muzeích se kurátor nevěnuje pouze vý-

zkumu, ale spravuje sbírky a podílí se na všech činnostech 

se sbírkami souvisejícími, jako jsou inventarizace a ochrana 

sbírek. Podílí se i na kulturně vzdělávací činnosti, na přípra-

vě výstav a přednášek, na spolupráci se školami aj. Se za-

dostiučiněním byla proto přijata informace, že vysvětlivky 

k ministerskému výkazu se zpřesňují. Zástupkyně rokycan-

ského muzea RNDr. Miroslava Šandová informovala o po-

kusu, jak se dobrat alespoň trochu objektivního čísla, které 

by jednotlivé činnosti kvantifikovalo. Požádala své pracov-

níky, aby dle pracovních výkazů z aplikace Outlook Express 

vyplnili měsíčně výkazy, týkající se odpracovaných hodin 

na inventarizacích sbírek, výzkumných úkolech a přípravě 

výstav. Vyhodnocení bude provedeno na konci roku 2012. 

I  toto statistické sledování je samozřejmě závislé na pečli-

vosti vedení výkazů jednotlivými pracovníky. S výsledky 

seznámí dr. Šandová na dalších jednáních Kolegia.  

Jednotliví ředitelé dále informovali o průběhu Muzej-

ních nocí v jejich muzeích – tato burza nápadů slouží pro 

inspiraci ostatních muzeí. Ukazuje se, že nejlépe jsou ve-

řejností přijímána témata se vztahem k regionu, v němž se 

akce koná. Všechny Muzejní noci v členských muzeí mají 

bezplatný vstup. Dalším z bodů jednání byly informace 

o možnostech nakupování sbírek, o finančním zabezpeče-

ní nákupů v jednotlivých muzeích a o činnosti poradních 

sborů. I když finanční prostředky jsou velmi omezené, díky 

darům je ještě pořád muzeím daří získávat nové přírůstky, 

často velmi pozoruhodné. 

Všechna muzea Kolegia vyvíjejí vlastní ediční činnost, 

při níž spolupracují s dlouhodobě osvědčenými tiskařskými 

firmami, při respektování  pokynů zřizovatelů ohledně vý-

běrových řízení na dodavatele. Posledním bodem jednání 

v Lánech byla vzájemná informace o probíhajících a připra-

vovaných výstavách.

Druhé jednání Kolegia se uskutečnilo 19. listopadu, opět 

v Muzeu TGM v Rakovníku, a to hned ze dvou důvodů. Prv-

ním důvodem, ryze praktickým, je poloha muzea zhruba 
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 v polovině vzdálenosti krajních členských muzeí, a tedy do-

pravní dostupnost. Druhým, neméně důležitým důvodem, 

i když trochu smutným, bylo sdělení kolegy Mgr. Františka 

Povolného, že ke konci roku 2012 odejde z aktivní služby 

v muzeu. Jednání kolegia se za Exekutivu AMG zúčastnil její 

nově zvolený člen, PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředitel Sládeč-

kova muzea v Kladně. Na pořadu jednání byly informace 

o průběhu X. Sněmu AMG v Opavě, jehož se zúčastnili zá-

stupci muzeí z Loun, Slaného, Zbirohu a Rokycan a volby 

do výboru Kolegia. Přítomní se rozhodli pro volbu aklamací. 

Do výboru byli zvoleni na další tříleté období PhDr. Bedřich 

Štauber, Mgr. Jan Čečrdle a RNDr. Miroslava Šandová – tato 

jako předsedkyně Kolegia. 

Byly prodiskutovány možné náměty na činnost kolegia 

v dalším období. Kromě spolupráce v oblasti výměny vý-

stav se budou členská muzea snažit najít společný projekt, 

který by mohl být realizován jako putovní výstava v rámci 

Kolegia a na realizaci by se podílela muzea formou sdru-

žení prostředků. Dále se přítomní věnovali problematice 

digitalizace sbírek. Některá muzea již mají v CES základní 

obrazovou dokumentaci (Rokycany, Rakovník), jiná nikoliv, 

také zpracování koncepcí digitalizace sbírek v jednotlivých 

muzeích je na různé úrovni, do projektu eSbírky.cz není 

dosud zapojeno žádné z muzeí Kolegia. Způsob, jak chtějí 

zřizovatelé tuto problematiku řešit, je různý kraj od kraje – 

ve všech případech je však závislý na finančních prostřed-

cích na vybavení, na vytvoření zabezpečených úložišť dat 

a kvalifikaci pracovníků, kteří budou digitalizaci provádět. 

V současné době žádné z členských muzeí není vybaveno 

ani technicky, ani personálně k realizaci digitalizace sbírek.  

Této problematice se bude Kolegium věnovat podrobněji 

i na příštím setkání.

Neformální posezení a rozloučení s hostitelem Mgr. Františ-
kem Povolným, zleva Dr. Šandová, Dr. Štauber, Dr. Štauberová, 
Mgr. Povolný. Foto: V. Tomášek 

V závěru se účastníci neformálně rozloučili s kolegou  

Mgr. Františkem Povolným, popřáli mu mnoho zdraví a ra-

dosti při realizaci jeho koníčků, na které mu v aktivní služ-

bě nezbýval potřebný čas, vyplněný aktivitami v muzeu.  

Zároveň mu poděkovali za pohostinné prostředí a srdečné 

přijetí v jeho muzeu vždy, když se tam setkání Kolegia ko-

nalo. O tom, kdo se stane příštím zástupcem rakovnického 

muzea v Kolegiu muzeí královských měst, se rozhodne na 

základě výběrového řízení. S vzájemným přáním prožití 

klidného a pohodového závěru roku 2012 se účastnící roz-

jeli do svých domovů.

Miroslava Šandová

Zpráva ze zasedání
Komise regionální historie 
Moravy a Slezska

Pravidelné dvoudenní podzimní zasedání KRHMS se 

uskutečnilo v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově ve dnech  

3.–4.  října 2012 a zúčastnilo se ho celkem 41 účastníků. 

V úvodu jednání přivítal přítomné ředitel muzea Mgr. Ond-

řej Hájek a představil hostitelské muzeum.

Program jednání byl rozdělen do dvou částí. Úvodem 

proběhlo plenární zasedání komise, poté následoval pro-

gram odborného semináře, který byl rozdělen do čtyř te-

matických bloků. První z nich byl zaměřen na současné 

trendy konzervování a restaurování sbírkových předmětů, 

druhý věnoval pozornost problematice odrazu význam-

ných mezníků národní historie v práci muzejního historika, 

třetí koncepcím budování muzejní sbírky oboru historie 

v regionálních i malých muzeích a systematice třídění fon-

du a poslední didaktickým formám využití městských pa-

mátkových rezervací a zón v práci muzejního historika.

Po zahájení plenárního zasedání komise seznámila 

předsedkyně komise PhDr. Blanka Rašticová přítomné 

s programem. Po vyjádření mandátové komise, která kon-

statovala, že není přítomna nadpoloviční většina členů 

komise a že plenární zasedání není usnášeníschopné, bylo 

jednání v souladu s jednacím řádem komise na 30 minut 

přerušeno. Po uplynutí stanovené doby úvodem přednes-

la předsedkyně komise zprávu o činnosti v roce 2012, v níž 

bylo konstatováno, že plán činnosti na rok 2012 bude se-

minářem splněn (uskutečnilo se jednodenní plenární zase-

dání v Brně dne 2. května 2012 a byl připraven a realizo-

ván právě probíhající dvoudenní odborný seminář spojený 

s plenárním zasedáním v Pelhřimově, členové komise jsou 

průběžně informováni písemně i na zasedáních o činnos-

ti AMG, členských muzeí AMG, průběžně bylo sledováno 

plnění jednotlivých ustanovení Programového prohlášení 

KRHMS na období 2011–2013). Dále byl přednesen ná-

vrh plánu činnosti komise na rok 2013, podle něhož jarní 

jednodenní zasedání proběhne v MZM v Brně a podzim-

ní dvoudenní zasedání se uskuteční v Kyjově. Předběžný  
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program byl stanoven a projekt byl předložen AMG. Pod-

zimní zasedání bude rovněž zasedáním volebním, kde se 

bude rozhodovat o novém výboru a programovém za-

měření na léta 2014–2016. Plenární zasedání projednalo 

a schválilo přijetí nových členů komise (Mgr. Hana Jabůrko-

vá, Mgr. Ivana Martišková, Mgr. Hana Bartošová a Mgr. Ka-

teřina Peková. Následně přednesla předsedkyně komise 

informace ze zasedání Senátu AMG, shrnula přípravy Sně-

mu AMG v Opavě, dále informovala o přípravě novelizace 

zákonů a vyhlášek dotýkajících se muzejní praxe a postupu 

exekutivy v těchto záležitostech, podala informaci o tom, že 

i když MK ČR zastavilo vývoj programu DEMUS, bude CITEM 

dále poskytovat technickou podporu, probíhá také převod  

DEMUSu na novou softwarovou platformu (Windows). 

Plenární zasedání projednalo a jednomyslně schválilo no-

minace kandidátů do Exekutivy AMG. Posledním bodem 

programu plenárního zasedání byly informace o putovních 

výstavách s návrhem připravit společnou výstavu k blížící-

mu se výročí Velké války.

Program odborného semináře byl zahájen obsáhlým 

referátem Ing. Aleny Selucké o současných trendech kon-

zervování a restaurování sbírkových předmětů. Referát se 

setkal s živým ohlasem posluchačů, kteří vznesli řadu dota-

zů, jež paní inženýrka na místě zodpověděla.

V rámci druhého bloku programu přenesl PhDr. Karel 

Podolský referát zaměřený na komparaci pojímání proble-

matiky odrazu významných mezníků národní historie v prá-

ci muzejního historika v posledním čtvrtstoletí. Současně 

upozornil na blížící se výročí významných historických udá-

lostí a akcentoval nutnost spolupráce muzeí při přípravě 

výstav k nim.

Třetí blok byl zaměřen na muzeologii. Úvodem vystou-

pil RNDr. Jiří Žalman, který se ve svém referátu zaměřil na 

tvorbu sbírky muzejní povahy, připomněl dokumenty, na 

jejichž základě je sbírka tvořena, shrnul zásady sbírkotvor-

né činnosti v muzeu vlastivědného typu a věnoval rovněž 

pozornost některým úskalím práce muzejníků. Neméně 

podnětným byl následující referát Mgr. Jarmily Klímové 

„Pojmosloví (nejen etnografické) jako pomůcka k popisu 

a systemizaci sbírek“, v němž nejen představila dlouhodo-

bý projekt Etnografické komise AMG, ale také popsala již 

zpracované části pojmosloví, včetně těch, které sama vy-

pracovala. Mgr. Michal Janiš pak přednesl referát, v němž 

se zaměřil na oborové členění sbírek regionálních muzeí 

evidovaných v CES MK ČR. Se závěrečným referátem toho-

to bloku vystoupil Mgr. Petr Juřák, který popsal prehistorii 

a  historii utváření sbírek nejstaršího muzea na Frýdecko-

-Místecku v Hukvaldech.

V rámci čtvrtého a posledního bloku vystoupila PhDr. Mi-

roslava Kvášová s referátem, v němž se zabývala didaktickými 

formami využití městských památkových rezervací a  zón 

v práci muzejního historika. Současně představila i nejrůz-

nější didaktické pomůcky, využívané v Muzeu Vysočiny 

Pelhřimov. Následovala praktická ukázka přímo v terénu 

včetně prohlídky městské památkové rezervace. 

Blanka Rašticová

Ve dnech 24.–25. září 2012 se uskutečnil každoroční se-

minář Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku, 

včetně plenárního zasedání členů komise. Tématem roku 

2012 bylo řešení aktuálních problémů v oblasti muzejní pe-

dagogiky při práci s různými cílovými skupinami v oblasti 

celoživotního vzdělávání, s úzkým zaměřením na metodic-

kou činnost. Seminář hostilo Regionální muzeum a galerie 

v Jičíně, které se intenzívně věnuje muzejní pedagogice již 

řadu let. Jeho expozice „Muzeum hry“ byla oceněna v prv-

ním ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis prv-

ním místem (2002). 

Setkání zahájilo seznámení s touto oceněnou vlastivěd-

nou expozicí a s dalšími výstavními prostory muzea: Obra-

zárnou barokních mistrů, panskou oratoří, výstavní chod-

bou, konferenčním salonkem a muzejní hernou. Prohlídka 

jičínské expozice je velmi inspirativní, lze ji uskutečnit s po-

mocí několika typů průvodců a několika způsoby, a je ově-

řena desítkami tisíc návštěvníků.

Následovalo představení „Muzejního loutkového diva-

délka“, které je součástí expozice a nabízí několik podnětů 

k aktivnímu poznávání regionální historie. Účastníci semi-

náře zhlédli divadelní hru na motivy regionální pověsti „Jak 

vznikl Zebín“ a zúčastnili se workshopu, při němž pracova-

li se scénářem „Kterak se Eliška v arestu octla aneb Horký 

oučinek“. Materiál zpracovává dramatické situace v rodině 

Smiřických v letech 1609–1620. Závěr hostitelského bloku 

tvořila diskuse o málo využívaných edukačních prostřed-

cích muzejního divadla z hlediska jejich efektivity pro inter-

pretaci regionálních dějin a aktivizaci návštěvníka.
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Seminář muzejních pedagogů  
v Jičíně



V podvečer prvního dne se uskutečnilo plenární zase-

dání, kde výbor Komise shrnul svou činnost za rok 2012 

a představil své plány na rok 2013. Součástí zasedání byla 

též diskuse o současném stavu a možných cestách vývoje 

muzejní pedagogiky v ČR. 

Druhý den semináře byl zahájen blokem příkladů dobré 

praxe a prezentací vzdělávacích programů. Příspěvek o ak-

tuální činnosti Metodického centra pro muzejní pedagogi-

ku při Moravském zemském muzeu přednesl Mgr. Tomáš 

Drobný z Moravského zemského muzea. Práci s neslyšícími 

návštěvníky muzea byl věnován příspěvek Mgr. Ivany Havlí-

kové z Národního muzea. Práci s mentálně handicapovaný-

mi v kulturních institucích se věnovala Mgr. Hana Němcová 

z Eruditio publica. Spolupráci muzea a školy s ohledem na 

regionální patriotismus přiblížila Mgr. Drahomíra Nováko-

vá z Městského muzea a knihovny v Čáslavi. Dramatické 

dílny pro školy představila Mgr. Ivana Pernicová z Muzea 

hlavního města Prahy. Na sobotní vlastivědné exkurze nás 

zavedla Mgr. Klára Smolíková z Husitského muzea v Táboře. 

Do mobilní galerie jsme nahlédli s Mgr. Alicí Stuchlíkovou 

z Masarykovy univerzity v Brně. Blok příspěvků zakončila 

příklady dobré spolupráce muzejní pedagožky a historičky 

Mgr. Kateřina Tomešková z Muzea Komenského v Přerově. 

Příspěvky ze semináře by měly být k dispozici od prosince 

2012 na webových stránkách Asociace muzeí a galerií ČR, 

v záložce Komise.

Odpolední, závěrečný blok druhého dne setkání byl vě-

nován inspirativní exkurzi po trase Valdštejnovy barokní 

komponované krajiny, prohlídce rekonstruované Valdštejn-

ské lodžie a čestného dvora u Valdic. 

Tento seminář přinesl další pokrok v efektivní komuni-

kaci mezi členy komise, přispěl ke zmapování stávajícího 

stavu oboru a předeslal další kroky, které jsou v práci Ko-

mise i rozvoji oboru nezbytné. Účastníky i organizátory byl 

vyhodnocen jednoznačně pozitivně.

Hana Němcová, Alena Anna Kyselo

Jednání Ústecké krajské sekce AMG
Jednání proběhlo dne 13. prosince 2012 na Zámku Dě-

čín; přítomni byli zástupci muzeí z Děčína, Chomutova, 

Litoměřic, Loun, Mostu, Teplic, Ústí nad Labem, Zubrnice 

a jako host Mgr. Adam Šrejber z Ústeckého krajského úřa-

du. Omluvil se zástupce Regionálního muzea K. A. Polánka 

v Žatci a PhDr. Zdeněk Kuchyňka. Jednání bylo prohlášeno 

za usnášeníschopné.

Předseda krajské sekce AMG Mgr. Milan Rosenkranc 

podal informace z X. Sněmu AMG, konaného ve dnech 

31.  října – 1. listopadu 2012 v Opavě. Informoval o změ-

nách v Exekutivě AMG a hlavních bodech usnesení Sněmu.  

Zároveň podal zprávu o posledním zasedání Senátu AMG 

v Praze dne 5. prosince 2012 a seznámil přítomné s výmě-

nou členských průkazů AMG k 1. dubnu 2013. V následné 

diskuzi vystoupil ředitel Oblastního muzea v Mostě Ing. Sta-

nislav Děd s kritickým hodnocením práce krajské sekce – 

malá koordinace akcí jednotlivých muzeí, nedostatečná 

spolupráce s exekutivou a minimální prezentace na veřej-

nosti. Kritizoval též spolupráci s členem AMG Collegiem Bo-

hemicem, o. p. s., které v ústeckém muzeu bez spolupráce 

s krajskou sekcí vytváří Muzeum dějin a kultury německy 

mluvících obyvatel českých zemí. Vyzval přítomné k větší 

spolupráci a tvorbě společných projektů, které by lépe pre-

zentovaly severočeská muzea na veřejnosti.

Druhým bodem jednání byla volba nového předsedy 

krajské sekce AMG – dosavadní předseda Mgr. Milan Rosen-

kranc po dvou volebních obdobích již nekandidoval a za 

nového předsedu byl většinou přítomných (7 pro a 1 se zdr-

žel hlasování) zvolen Mgr. Václav Houfek, vědecký tajemník 

Muzea města Ústí nad Labem.

Závěrem Mgr. Adam Šrejber, pracovník Odboru kultury 

a památkové péče Ústeckého krajského úřadu, informoval 

přítomné o možnosti dotace projektů z programu Ziel  3. 

Případná témata na rok 2014 je nutno podat v průběhu 

1. pololetí roku 2013. Spoluprací s ústeckou sekcí AMG byl 

nově pověřen člen Exekutivy PhDr. Zdeněk Kuchyňka, ředi-

tel Sládečkova muzea v Kladně.

Milan Rosenkranc

Třtina a psinečky nejsou žádná 
legrace

Ve dnech 16. až 17. října 2012 se v prostorách botanic-

kého oddělení Moravského zemského muzea a na lokalitě 

Hády u Brna uskutečnil tradiční podzimní určovací seminář 

Botanické komise AMG. Účast z řad muzejních botaniků 

byla tentokrát, zejména z časových a finančních důvo-

dů, poněkud slabší – celkem 20 účastníků první den a 18 

účastníků druhý den. I to mělo své výhody – vešli jsme se 

k mikroskopům. Hlavním tématem prvního dne semináře 

byly dva méně početné, nicméně poměrně determinačně 

obtížné, rody trav a to třtina (Calamagrostis) a psineček (Ag-

rostis). Hlavní osobou prvního dne byl botanik, taxonom 

Ing. Milan Štech, Ph.D., z Přírodovědecké fakulty Jihočeské 

Univerzity České Budějovice. Rod třtina má v květeně Čes-

ké republiky celkem osm zástupců, a to od vzácných (např. 

Calamagrostis stricta, C. varia či C. phragmitoides) až po 

běžné (např. t. chloupkatá – C. villosa) či všudypřítomnou 

a silně expanzivní (t. křovištní – C. epigejos). Část semináře 

o rodu psineček nazval přednášející přiléhavě „Agrostis – 

nepřítel floristů?!“. Ve flóře České republiky nalezneme opět 
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osm zástupců (sedm domácích a jednoho hosta ze Severní 

Ameriky). Přesvědčili jsme se, že v nadpisu přednášky je na 

místě spíše vykřičník, protože spolehlivé určování psinečků 

vyžaduje poměrně značnou erudici a terénní zkušenost. Po 

přednáškách a prostudování připraveného dokladového 

materiálu jsme se vrhli na určování donesených položek, 

které se protáhlo až do podvečeních hodin – vyčerpaný 

přednášející revidoval poslední položky o půl osmé večer.

Na druhý den jsme vyrazili na brněnské Hády. Jako další 

průvodci se k nám přidali RNDr. Vladimír Antonín, CSc. (my-

kolog MZM v Brně) a Mgr. Zdeněk Musil (botanik Správy 

CHKO Moravský kras). Věnovali jsme se tak zejména pod-

zimním druhům vyšších rostlin a teplomilným houbám. 

Ve stepních partiích lokality Hády jsme se přesvědčili, že 

při určovacím praktiku několikrát vzývaná třtina křovištní 

je opravdu „kytkou budoucnosti“, tj. druhem nevyhubitel-

ným s širokou ekologickou valencí (= přizpůsobivý, velmi 

tolerantní druh, osidlující širokou škálu biotopů). Přítomní 

botanici mající zkušenosti s hospodařením v chráněných 

územích či populační biologií trav se shodli, že přes veške-

ré úsilí stále neexistuje účinná metoda k potlačení expanze 

tohoto druhu. Shrnuto – některé třtiny jsou obtížně určova-

telné, v mnoha případech to nejde bez mikroskopu. Psineč-

ky jdou v určitých fenologických fázích dobře určovat podle 

celkového vzhledu a makroskopických znaků, ale vyžaduje 

to určitou zkušenost. Zkrátka a jednoduše – třtiny ani psi-

nečky nejsou žádná legrace.

Jiří Brabec

Kamenný žernov z Hostomic nad 
Bílinou

V roce 2009 a 2010 byly archeologickým záchranným vý-

zkumem Regionálního muzea v Teplicích objeveny zbytky 

slovanské osady z 8. až 9. století v Hostomicích nad Bílinou. 

Dochované stopy po činnosti tehdejších obyvatel jsou uni-

kátním dokladem o jejich způsobu života na katastru dneš-

ní obce, a také vzácným útržkem historie našeho regionu 

v širším měřítku, neboť nález osady tohoto stáří je v dneš-

ních podmínkách již velkou vzácností.

Nalezené zemní objekty, například obilní jámy, ohniště, 

hliněné pícky, kamenná pec a předměty denní potřeby, ná-

ležely osadníkům, kteří si postavili svá obydlí na obou sva-

zích mělkého údolí. Zdejší krajina slibovala možnosti obživy, 

jejímž základem bylo pěstování obilí a volný chov dobytka. 

V časném raném středověku se sklizené a vymlácené obilí 

semílalo téměř výhradně na ručních rotačních mlýncích – 

žernovech. Mlýnek se skládal z horního („běhoun“) a spod-

ního kamene („ležák“) tvaru kotouče, s otvorem uprostřed 

pro osu a s výžlabky pro dřevěnou či železnou papřici. Stře-

dovým otvorem v horním kameni se vsypala zrna obilí, ta 

propadávala mezi mlecí plochy obou kamenů, kde je je-

jich drsné plochy rozmělnily při otáčivém pohybu horního 

kamene. Ten byl otáčen tak, že se kolem obvodu kamene 

omotalo lýko, řemen nebo provaz a jeho pomocí se připev-

nila krátká dřevěná rukojeť, kterou byl horní kámen uváděn 

do otáčivého pohybu. Současnými pokusy bylo zjištěno, že 

1 kg obilí bylo možné semlít za  20–30 minut. Příměsi nečis-

tot a částeček kamene byly minimální. 

Terénním výzkumem v Hostomicích bylo doloženo, že 

i  zde část vymláceného obilí uskladňovali osadníci přes 

zimu v zásobních jamách různé velikosti – v obilnicích, kte-

ré byly překryty a zamaskovány proti zvěři i proti případ-

ným pobertům a nepřátelské invazi. K bezprostřednímu 

zatěžkání obilí pod těsnícím příkrovem sloužil velký kámen 

nebo již nefunkční kamenný žernov.

Právě taková část žernovu – horní díl – byl nalezen v zá-

sobní jámě z 8.–9. století v Hostomicích. Kámen se bohužel 

po vyzvednutí ze svého zemitého prostředí zásobní jámy 

rozpadl na dva kusy. Běhoun byl vyroben z ryolitu, ze suro-

viny nacházející se v Opárenském údolí, vzdáleném vzduš-

nou čarou zhruba 16 km východním směrem (minerál a vý-

skyt určil Miroslav Radoň z Regionálního muzea v Teplicích).         

Po ukončení výzkumu byla tato část žernovu konzervá-

torsky ošetřena v laboratoři, zaevidována do muzejní chro-

nologické i systematické evidence a uložena do depozitáře 

archeologického oddělení Regionálního muzea v Teplicích, 

jako všechny ostatní nalezené sbírkové předměty. Před vy-

pracováním nálezové zprávy byl tento předmět prezento-

ván zatím pouze jako exponát měsíce srpna v roce 2012. 

Po úplném zpracování archeologického výzkumu by se měl 

stát součástí odborné stati či publikace. 

Alexandra Rusó
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příběh muzejního 
předmětu



Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. 
Hodiny ze Schwarzwaldu 10. 10. 2012 – 10. 3. 2013
Mohu, prosím, požádat o autogram? 16. 1. – 20. 3. 2013
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Staré časy malých dětí do 31. 12. 2013
Jak si kdo ustele do 31. 12. 2013
Liščí stopy aneb lišky kolem nás 31. 1. – 5. 5. 2013
Srby a Karel Škrábek. Archeologický výzkum
v roce 1960 1. 3. – 30. 4. 2013
Koloniál u pana Bajzy 1. 3. – 26. 5. 2013
Brno
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác
Václav Magid: Souřadnice 15. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Element F. Fotografie a umění 
ve druhé polovině 20. století 7. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Uměleckoprůmyslové muzeum
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 v letech 1880–1930 /
/ Po stopách moderny 30. 11. 2012 – 24. 3. 2013
Prostřeno barokem. Vídeňský figurální porcelán 
18. století 24. 1. – 30. 6. 2013
Místodržitelský palác
Disegno. Kresby z pozůstalosti malíře 
Judy Tadeáše Suppera 1. 2. – 28. 4. 2013
Rytmy + pohyb + světlo 15. 2. – 19. 5. 2013
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Milovníci knížek 24. 10. 2012 – 30. 3. 2013
Dietrichsteinský palác
Kamenná duha 15. 2. 2012 – 2014
Tři záznamy z dějin exilu 30. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Královna Dagmar, česká princezna 16. 1. – 17. 3. 2013
Palác šlechtičen
Cyril a Metoděj – doba, život a dílo.
1150 výročí příchodu věrozvěstů 6. 3. – 29. 9. 2013
Památník Leoše Janáčka
Dalibor Chatrný 1. 3. – 21. 4. 2013
Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců. Za posledními 
lidmi doby kamenné 8. 12. 2011 – 14. 4. 2013
Muzeum města Brna, p. o.
Ludvík Voneš 28. 2. – 31. 3. 2013
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Proti rasismu od o. s. Opona 8. 3. – 21. 4. 2013
Technické muzeum v Brně
Vidět s úsměvem 6. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Ke 135. výročí narození Prof. Veselého   14. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Vynálezci a vynálezy 17. 12. 2012 – 31. 12. 2013
Kočárky 1880–1980 12. 2. – 19. 5. 2013
Jan Drtina: Život a dílo 12. 3. – 30. 9. 2013
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Boleslav Polnar 26. 3. – 28. 4. 2013

Břeclav
Městské muzeum a galerie Břeclav
Zámecké interiéry v zimě 31. 1. – 24. 3. 2013
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Zlaté české ruce aneb Chvála ruční práci 11. 2. – 24. 3. 2013
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Miroslav Břeský: Sladká Paříž 
se špetkou pepře 23. 2. – 17. 3. 2013
Výstava obrazů Josefa Lady 23. 3. – 14. 4. 2013
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Za krásou lidového řemesla 15. 1. – 17. 3. 2013
Dačice
Městské muzeum a galerie Dačice
Rožmberkové a naše společná historie 13. 2. – 10. 3. 2013
Dobrovice
Dobrovická muzea
Svět panenek 1. 3. – 5. 4. 2013
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Výstavní síň ve Staré radnici
Královédvorský sport ve fotografii 7. 2. – 24. 3. 2013
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Břetislav Bartoš a legionáři Novojičínska 
v boji za vznik Československa 6. 2. – 24. 3. 2013
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Čas, který se nezastaví 25. 10. 2012 – 23. 3. 2013
Uč se dítě moudrým býti 7. 2. – 17. 3. 2013
Už máte natočeno aneb Proč piješ 14. 2. – 31. 3. 2013
Havířov
Památník Životické tragédie
Duch a pěst, práci čest! 3. 8. 2012 – 15. 7. 2013
Havlíčkův Brod
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Mladé brodské umění 18. 1. – 10. 3. 2013
Evžen Štáfl: Skaut, sběratel, broďák 13. 3. – 28. 4. 2013
Jiří Veselý: Akvarely 13. 3. – 24. 5. 2013
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Úžasný svět dinosaurů 8. 3. – 7. 4. 2013
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Velikonoce na Betlémě 19. 3. – 7. 4. 2013
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Merkur – legendární stavebnice 17. 1. – 14. 4. 2013
Hodonín
Galerie výtvarného umění
Bohumil Bača: Komunikácia maľbou       16. 1. 2013 – 10. 3. 2013
Rostislav Košťál: Fotografie 16. 1. 2013 – 10. 3. 2013
Alžběta Skálová: Jak se do lesa volá 6. 2. 2013 – 10. 3. 2013
Martin Benka (1888–1991) 27. 3. 2013 – 2. 6. 2013
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Jan Adam I. z Lichtenšejna, ekonom, politik
 a mecenáš, držitel Hodonína 7. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Mince habsburských panovníků 15. 2. – 12. 5. 2013
Studenstská halenka… 22. 3. – 26. 5. 2013
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Holešov
Městské muzeum a galerie v Holešově
Městská knihovna
Výstava starých fotografií Holešova 7. 3. – 31. 5. 2013
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Pravěk je kůůl! 18. 5. 2012 – 21. 4. 2013
Jan Kotěra. Ohlasy lidového umění 7. 12. 2012 – 7. 4. 2013
Přijďte před sto lety 1. 2. – 2. 6. 2013
Divadlo českých potulných loutkářů 1. 3. – 1. 9. 2013
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Synagoga Hranice
Ars Olomuciana '13 17. 1. – 24. 2. 2013
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Libor Sigmund: Obrazy 3. 2. – 24. 2. 2013
Veronika Vejpustková: Obrazy 3. 3. – 24. 3. 2013
Výstava výtvarných prací žáků 
hustopečských škol 31. 3. – 21. 4. 2013
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Lenka Klodová: Figurativní tvorba 10. 1. – 10. 3. 2013
Václav Hejna: Barva a bytí 10. 1. – 31. 3. 2013
Václav Brožík: Ve smrti spojeni (1875) 10. 1. – 31. 3. 2013
Chrastava
Městské muzeum a galerie
Lezu, lezeš, lezeme 1. 2. – 27. 2. 2013
Fotografie přírody 2. 3. – 28. 3. 2013
Chrudim
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Nová expozice: Magický svět loutek  od 3. 3. 2013
Pavel Kalfus a Alois Tománek: Společně,
každý svou cestou  2. 10. 2012 – 10. 1. 2014
Kašpárci celého světa 20. 12. 2012 – 21. 7. 2013
Regionální muzeum v Chrudimi
Fajáns – lidová keramika 24. 1. – 31. 3. 2013
Klenoty z hlubin věků / Laus archaeologiae        8. 2. – 14. 4. 2013
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Z Nového světa do celého světa.
300 let harrachovského skla 1. 2. – 26. 5. 2013
Galerie Belveder
Království za oponou. Loutky ze sbírky 
chebského muzea 25. 1. – 3. 5. 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
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Jak se dělá krása aneb O šikovnosti 
keltských šperkařů 21. 2. – 31. 3. 2013
Jeseník
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o.
Prostrč bez dotyku 15. 1. – 6. 4. 2013
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Ave aves. Ptačí světy 8. 3. – 21. 4. 2013

Neztratit víru v člověka. Protektorát očima 
židovských dětí 10. 1. – 3. 3. 2013
To nejlepší z Čajů o páté.
Historické fotografie regionu 28. 2. – 12. 5. 2013
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Už je čas! 26. 1.3 – 31. 3. 2013
Libor Obršlík: Krajiny a kytice 14. 2. – 1. 4. 2013
Fragmenty aneb Nulou nelze dělit 20. 2. – 7. 4. 2013
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Cestami turistiky 7. 2. – 3. 3. 2013
Zdenko Feyfar: Výběr z fotografické tvorby 8. 3. – 12. 5. 2013
František Kaván: Výběr z tvorby 22. 3. – 5. 5. 2013
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Keramický svět Jana Kutálka 25. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Leopold Čihák 9. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Na vorech až do Prahy 2. 2. – 21. 3. 2013
Košíkářství 2. 3. – 12. 5. 2013
Petr Koubek: Fotografie 9. 3. – 5. 5. 2013
Karlovy Vary
Galerie umění Karlovy Vary
Vítek Čapek 14. 2. – 31. 3. 2013
Muzeum Karlovy Vary, p. o.
Svatopluk Sulek: Barvy – osud uprostřed moře    6. 2. – 3. 3. 2013
Je Ferda Mravenec nejlepší? 13. 3. – 12. 5. 2013
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Heraldické památky 13. 2. – 9. 8. 2013
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Marie Fischerová-Kvěchová 30. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Kladno a hry barev 11. 1. – 10. 3. 2013
Miloslav Radoměřský: Pastely 15. 3. – 21. 4. 2013
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová
Galerie U Bílého jednorožce
Martin Šárovec: Echoes 2. 2. – 31. 3. 2013
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Patchwork tradičně i netradičně 12. 1. – 29. 3. 2013
Pozvánka na odpolední čaj 12. 1. – 31. 5. 2013
Klatovské karafiáty 12. 1. – 31. 12. 2013
Dva světy a přece jeden 27. 2. – 29. 3. 2013
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
Stopa! Vyřeš zločin 17. 1. – 31. 3. 2013
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Etnografie a Velikonoce s KLT Praha 7. 3. – 19. 5. 2013
Krnov
MIKS – Městské muzeum Krnov
Otto Jirka: Doteky patagonie 23. 2. – 24. 3. 2013
Panovníci českých zemí a jejich manželky 23. 2. – 24. 3. 2013
Flemmichova vila
Nechte na hlavě 15. 1. – 24. 3. 2013
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Lidumila 19. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Tajemství Langobardů 20. 11. 2012 – 24. 2. 2013
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Kutná Hora
Galerie Středočeského kraje GASK
Josef Achrer: Krajina č. 22 21. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Ivan Sobotka 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Jiří Kornatovský: Meditace 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Robert Piesen: Les 24. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Paralelní historie 24. 11. 2012 – 1. 3. 2013
Lešná
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně
Výstava Šárky Zuzaňákové 23. 2. – 25. 4. 2013
Lety
Kulturní památka Lety
Lidičtí muži v boji za svobodu 25. 3. – 31. 5. 2013
Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Mouchy a surrealismus 11. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Počátky lyžování v Království českém 10. 1. – 3. 3. 2013
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 17. 1. – 17. 3. 2013
Hledání světla 20. 2. – 17. 3. 2013
Pocta japonskému meči 22. 3. – 12. 5. 2013
Pravěký a současný šperk 29. 3. – 26. 5. 2013
Lidice
Památník Lidice, národní kulturní památka
Ženy a válka 3. 1. – 31. 5. 2013
Krajina paměti. Poválečný architektonický 
vývoj Lidic a Ležáků 6. 2. – 30. 4. 2013
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Po stopách Germánů 4. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Litomyšl
Městská galerie Litomyšl
Papež v Litomyšli 21. 2. – 21. 4. 2013
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Jedinečný Český ráj 
ve fotografiích Zdeňka Mrkáčka 3. 3. – 21. 4. 2013
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Hračky ze staré půdy 2. 2. – 21. 4. 2013
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Češi a Němci ve 20. století 
ve stínu dvou totalit 15. 3. – 21. 4. 2013
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Z historie malé železnice 
aneb Železniční hračky 2. 3. 2012 – 31. 3. 2013
Veselé Velikonoce 1. 3. – 7. 4. 2013
Mladá Boleslav
Městský palác Templ
Martin Ledvina: Fotografie 13. 2. – 10. 3. 2013
Josef Buršík 13. 3. – 14. 4. 2013
Muzeum Mladoboleslavska
Emma Destinnová 22. 1. – 3. 3. 2013
Zašlá sláva zámku v Kosmonosích 22. 1. – 31. 3. 2013
Mladoboleslavsko v boji za svobodu 15. 3. – 2. 6. 2013
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Nová stálá expozice: Pravěk Mohelnicka od 24. 1. 2013
Malby a grafiky Zdeňky Rambouskové 26. 1. – 23. 2. 2013

Moravský Krumlov
Městské muzeum
Galerie Knížecí dům
Výstava moravskokrumlovských 
výtvarníků 2013 13. 2. – 17. 3. 2013
Most
Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Obrazy antropomorfně vegetabilních 
metamorfóz Dušana Černého 1. 2. – 7. 4. 2013
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Zapomenuté příběhy. Každodenní život 
na středověkých hradech Mostecka 30. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Život náš začíná v kočárku 4. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Ruské malířství 19. století 2. 3. – 3. 11. 2013
Antonín Kanta: Zastavení 2. 3. – 21. 4. 2013
Vácalv Magid: Romaněnko nakreslil koně 7. 3. – 21. 4. 2013
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Vítání jara 7. 3. – 5. 4. 2013
Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Zajímavosti z depozitářů muzea 30. 3. – 28. 4. 2013
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jan Kovářík: Hledání nových forem 7. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Nové Strašecí
Muzeum Nové Strašecí
Poklady muzejní knihovny 7. 2. – 31. 3. 2013
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Vladimír Birgus: Fotografie 8. 9. 2012 – 28. 2. 2013
V naší komoře malované lože 30. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Nymburk
Vlastivědné muzeum Nymburk
Minulost pod silnicí. Nymburský obchvat
ve světle archeologie 26. 9. 2012 – 24. 3. 2013
Odry
Muzeum Oderska
Mapy zapomenutých míst. Odry na stavebních 
plánech 1867–1918 17. 1. – 30. 4. 2013
Opava
Slezské zemské muzeum
Město – zámek – krajina 20. 9. 2012 – 3. 3. 2013
Jan Balabán 20. 3. – 31. 8. 2013
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska – Dům dětí a mládeže
Acta non verba 15. 1. – 28. 2. 2013
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jan Zrzavý: Božská hra 10. 12. 2012 – 10. 3. 2013
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Obrazárna městského muzea ve Skutči  14. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Východočeské muzeum v Pardubicích
Kavárny a cukrárny – fenomén 
společenského života 14. 12. 2012 – 31. 3. 2013
90 let pardubického hokeje 19. 1. – 28. 4. 2013
Keltové ve východních Čechách 14. 2. – 26. 5. 2013
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Z činnosti Orgánů AMG
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 1. prosince 2011 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 23. února 2012 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 26. dubna 2012 v Národním muzeu
Zápis ze zasedání Senátu AMG dne 18. září 2012 v Uměleckoprůmyslovém museu

Zprávy, aktuality, informace
Sborník příspěvků 16. veletrhu muzeí ČR
V Česku přibylo pět Přátelských míst
Deset let se zákonem o ochraně sbírek muzejní povahy
Annals of the Náprstek Museum
Význam univerzitních muzeí pro vědecké účely, studenty vysokých škol i pro veřejnost
Folia ethnographica
Demus pojede i nadále
Muzeum, to není jen bádání…
Museum restaurování a historických technologií Fakulty restaurování v Litomyšli
Pozvánka nejen pro badatele
Hrad a zámek Úsov v turistické sezóně 2012
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí v Novém Jičíně
Cena Evropského muzea roku 2012
Jak pracovat s dobrovolníky?
Knihy krásné a nejkrásnější
Zapojení muzeí do výuky dějin ve vzdělávacím projektu Národního muzea
Litomyšlské muzeum zahajuje rekonstrukci
NIPOS nabízí poradnu on-line
Mistr tradiční rukodělné výroby Jihomoravského kraje
S Českým rozhlasem poznáváme slavné cestovatele minulosti
Socha pro Cejl
Jak se baví i učí školáci v Muzeu Mladoboleslavska

Sekce, komise, kolegia
Seminář geologů muzeí České a Slovenské republiky v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
Plenární zasedání Komise pro muzejní management AMG
Olomoucká krajská sekce se sešla v Šumperku
Z činnosti Komise knihovníků AMG
Pracovní skupina Textil v Paříži
Studijní cesta do Paříže pracovní skupiny Kovy
Seminář Etnografické komise AMG v Třebíči
XL. seminář Oborové komise muzejních archeologů ČR
Zasedání Krajské sekce Hlavního města Prahy AMG
Setkání Královéhradecké krajské sekce AMG
Jednání Středočeské krajské sekce AMG
Seminář muzejních knihovníků v Uherském hradišti
Botanici v Podyjí

Recenze
Muzejní svět v divadelní interpretaci
Drahomíra Stránská
Pohlednice Mělníka
Je tohle o restaurování?
Nová výstava o Albrechtu z Valdštejna v německém Lützenu
Karel I. – poslední český král
O prašivém předjaří v Muzeu Středních Brd
Z historie bezpečnostních sborů
Alois a Vilém Mrštíkové
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Z konferencí, seminářů
Zasedání Mezinárodní unie středoevropských technických muzeí (MUT)
Konference Kolektivizace v Československu
Workshop „Povrchové úpravy“ a reakce na připomínky pana Matouška
Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele
Česká muzea po kauze Diag Human
Stopy německojazyčného obyvatelstva v českých muzeích
Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici šedesátileté

Koho to napadlo
Neslyšící návštěvníci v (Národním) muzeu
Nejmodernější technologie v roli průvodce výstavou
Výstavy na cestách
Březen – měsíc čtenářů 2012
Za vědou a poznáním do muzea aneb Jak se rodí výukové programy v muzeu
Léto s Jagellonci v Kutné Hoře
Evropské fondy v muzeích

Pozvánky na konference, semináře
Veletrh muzeí ČR
Textil v muzeu
Vzpomínka na Lidice a Ležáky
Seminář knihovníků muzeí a galerií
The Best in Heritage / To nejlepší v kulturním dědictví
T. G. Masaryk a první republika
Čtyřstranné setkání muzejníků tentokrát v Ústí nad Labem 
Poklady v pohybu
K historii průmyslu, exaktních věd a techniky na Moravě a ve Slezsku I.
Ochrana mečů ve sbírkách

Rozhovor
Rozhovor s generálním ředitelem Národní galerie v Praze Ing. Vladimírem Röselem
Rozhovor s novou ředitelkou Muzea a Pojizerské galerie v Semilech

Personálie
Blahopřání k životnímu jubileu Jarmily Okrouhlíkové
K významnému životnímu jubileu Zbyňka Z. Stránského
Noví ředitelé muzeí odpovídají
PhDr. Jarmila Brožová, CSc.
Odešel PhDr. Jiří Špét, CSc.
Renata Madarová odešla
Noví ředitelé muzeí odpovídají

Metodická centra
Vratká stabilita soudů
Základy muzejní pedagogiky

Muzeologie a muzejnictví
Problematika mobility sbírek z pohledu MK ČR
Co také znehodnocuje vypovídací schopnost sbírky
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Nové expozice
Expozice čarodějnických procesů na Jesenicku v 17. století
Zpřístupnění zámku Lešná
Hrad Cornštejn
Hrad Svojanov představuje obnovený dům zbrojnošů
Nová expozice muzea války 1866 na Chlumu

Příběh muzejního předmětu
Dětský motorový automobil Sodomka
Socha Jana Žižky z Trocnova
Historické opony ze sbírek Muzea východních Čech v Hradci Králové
Zbojnictví jako sociální fenomén
Dvě vysvědčení z doby císařovny Marie Terezie
Oltářní křídla z Roudník
O chorvatském kroji
Roubená chalupa z Těšetin 

Pozvánky na výstavy
Moravské zemské muzeum
Messel on Tour
Muzeum hlavního města Prahy
Praha a její dcery
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Pražské módní salony 1900–1948
Mendelovo muzeum
Stopa
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti
Na scénu!
Moravská galerie v Brně – Uměleckoprůmyslové muzeum
Obrazy mysli / Mysl v obrazech
Moravské zemské muzeum – Pavilon Anthropos
Umění australských domorodců / Za posledními lidmi doby kamenné
Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Dům umění
Orchideje Znojemska
Muzeum Mladoboleslavska
Dějiny medicíny na Mladoboleslavsku
Výročí malíře Bedřicha Mudrocha
Národní zemědělské muzeum Praha – Muzeum vinařství, zahradnictví a životního prostředí Valtice
Život ve stylu bio
Život v tropech
Národní muzeum – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Fetiš modernity
Muzeum Karlovy Vary
Symfonie kabelek
Památník národního písemnictví v Praze
Anatomie knihovny. Knihovna Karáskovy galerie
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Ryby a lidé
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Ingrid – víc než jen značka
Památník Terezín
Terezínská liga – fotbal v terezínském ghettu
Jihomoravské muzeum ve Znojmě
Indiáni z velkých plání
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Publikace
Dobrovolníci pro kulturu
Zlatá stezka
Keramická produkce města Plzně v období 14. a 15. století
100 let terénní archeologie v Karlovarském kraji
Historická fotografie
Kostely na Sedlčansku
Nevšední příběhy portrétů
Lesníci, lesnická škola a Úsov
Tak mluvíme pod Radhoštěm
Hospůdky, výčepy a hostince starého Milevska
Dějiny psané národopisem
Britské galerie a muzea
Čtyři nové metodiky NPÚ
Nástroje lidové hudby v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
Komu svěřiti tento list? Korespondence Jakuba Demla do roku 1918
Základní muzeologické pojmy a Studie a statě

Volná místa
Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm: ředitel/ředitelka
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě: ředitel/ředitelka

Téma: Gloria musaealis 2011
Gloria musaealis po deseti letech
Výsledky X. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2011

Téma: Přeshraniční spolupráce
K zahraničním vztahům diecézního muzea v Brně
Výstava Praha – Prag (1900–1945)
Vše je o lidech. Přeshraniční spolupráce Moravského zemského muzea na trase Brno – Vídeň
a Brno – Mnichov
Přeshraniční impuls v kultuře nese název Porta culturae
Přeshraniční projekty Krkonošského muzea ve Vrchlabí
Češi a Němci ve 20. století ve stínu dvou totalit
Projekt „Vivat Historia“ vzkřísil janovický zámek

X. Sněm AMG v Opavě
Zpráva o průběhu 
Zpráva o plnění programu činnosti AMG
Faktografická příloha
Usnesení X. Sněmu AMG
Otázky pro členy nové Exekutivy AMG
Pár poznámek ke sněmu
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Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Svědectví starých stavebních plánů 
aneb Jak se dřív na Pasecku stavělo 2. 12. 2012 – 31. 10. 2013
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Emanuel Ranný 12. 2. – 24. 3. 2013
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Když jsem já sloužil to první léto 26. 2. – 31. 5. 2013
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
David Bartoň březen 2013
Plzeň
Západočeská galerie
Masné krámy
Palmy na Vltavě. Primitivismus, mimoevropské kultury
a české výtvarné umění 1850–1950 30. 1. – 28. 4. 2013
Pražská 13
Svět chce být klamán. Fikce a mystifikace 
v umění 19. století 13. 2. – 5. 5. 2013
Západočeské muzeum v Plzni
Nová stálá expozice: Pohledy do minulosti 
plzeňského kraje   od 18. 4. 2013
Historické fikce a mystifikace 
v české kultuře 19. století 22. 2. – 19. 5. 2013
Muzeum loutek Plzeň
Diorama „Svatba u Broučků“ 
od Jiřího Trnky 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
Káhira, skrytý půvab islámské architektury 15. 3. – 21. 4. 2013
Poděbrady
Polabské muzeum
Hrátky – Textilní a proutěná hračka 11. 1. – 31. 3. 2013
Polička
Městské muzeum a galerie Polička 
Bořivoj Borovský: Putování krajinou 26. 1. – 31. 3. 2013
Praha
Chvalský zámek
Večerníčky na Chvalském zámku: Maxipes Fík 
a další tvorba Jiřího Šalamouna 13. 1. – 31. 3. 2013
Večerníčky na Chvalském zámku: 
Krteček a Zdeněk Miller 19. 1. – 31. 3. 2013
Jarmila Králová: Obrazy 22. 1. – 3. 3. 2013
Galerie hlavního města Prahy
Dům U Zlatého prstenu
Jan Bigas: Kdesi mezi lesy 31. 1. – 3. 3. 2013
Staroměstská radnice
Nikola Čulík: Život a dílo 9. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Zámecký areál Ctěnice
Kámen svému městu – hornictví a lámání kamene 
na území Prahy 23. 2. – 31. 8. 2013
GATE – Galerie a informační centrum
Josef Čapek: Zpěv z temného kouta 12. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
René Roubíček: Sklo – a proč ne I. 13. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Miluše Roubíčková: Sklo – a proč ne II.  13. 12. 2012 – 24. 2. 2013
Neznámý Zoubek 21. 2. – 21. 4. 2013

Muzeum hlavního města Prahy
Vinohrady a Žižkov – nová města 
za východní pražskou hradbou 11. 10. 2012 – 5. 5. 2013
11 světů. Současná dětská ilustrace  29. 11. 2012 – 24. 2. 2013
Výzdoba Karlova mostu 20. 2. – 26. 5. 2013
Muzeum Policie ČR
Unikáty z depozitářů 23. 10. 2012 – 30. 6. 2013
Králové Šumavy 1. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Věra Marvanová: Očima romantika 15. 2. – 17. 3. 2013
160 let pro Pražany 24. 3. – 31. 8. 2013
Národní pedagogické muzeum a knihovna 
J. A. Komenského
Poklady čtyř staletí – ke 120. výročí 
založení muzea 19. 10. 2012 – 10. 6. 2013
Národní galerie
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
Schwarzenberský palác
Václav Hollar: Ilustrace 
k Ezopovým bajkám 1. 12. 2012 – 30. 3. 2013
Šternberský palác
Mistrovská díla rakouské a německé 
malby 19. století 11. 10. 2012 – 31. 5. 2013
Veletržní palác
Alfons Mucha: Slovanská epopej 10. 5. 2012 – 30. 9. 2013
Jan Trampota: Bez vlastního zážitku
není porozumění 15. 10. 2012 – 21. 2. 2013
Jiří Kolář & Béatrice Bizot: Korespondáž   7. 12. 2012 – 17. 3. 2013
Štěpánka Šimlová: Jdi a nestřílej 20. 2. – 28. 4. 2013
Národní muzeum
Muzeum Antonína Dvořáka
Jak Novosvětská dobyla svět 21. 1. – 23. 2. 2013
Náprstkovo muzeum 
Po stopách Karla Maye / Monarchie    24. 10. 2012 – 27. 10. 2013
Národní památník na Vítkově
Sportsmani v zemích českých /
/ Monarchie 7. 9. 2012 – 31. 3. 2013
Národopisné muzeum – Musaion
Krmě – jídlo – žrádlo / Monarchie 6. 10. 2012 – 28. 7. 2013
Nová budova – bývalé Federální shromáždění
Monarchie 13. 12. 2012 – 9. 6. 2013
Člověk ve fotografii / Monarchie                 13. 12. 2012 – 9. 6. 2013
Dětský svět za císaře pána / Monarchie   13. 12. 2012 – 9. 6. 2013
Ve stínu Olympu 20. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Národní technické muzeum
Jak Fingerhut k Náprstkovi přišel aneb 
150 let Českého průmyslového muzea     5. 10. 2012 – 31. 8. 2013
Rezidence Otto Petschka. Dvě tváře 
podnikatelské vily v Bubenči 28. 11. 2012 – 31. 3. 2013
Ceny Czech Grand Design: 
Nominace 2012 19. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Národní zemědělské muzeum Praha
Od věku sloužím člověku I. 18. 9. 2012 – 31. 12. 2013
Od věku sloužím člověku II. 1. 2. 2013 – 31. 12. 2013
Autismus mi přeoral život 6. 2. 2013 – 14. 4. 2013
Poslové dobrých zpráv 27. 9. 2012 – 28. 4. 2013
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Obecní dům, a. s.
Pavel Brázda: Lidská komedie 12. 1. – 19. 3. 2013
Zdeněk Burian: Na vlně dobrodružství 12. 2. – 19. 3. 2013
Poštovní muzeum
The Best of Slovak Stamps Engravings 7. 2. – 21. 4. 2013
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Vše nejlepší! České sklářské umění 22. 6. 2012 – 31. 3. 2013
Galerie Josefa Sudka
František Drtikol: Bromografie 17. 1. – 28. 4. 2013
Židovské muzeum v Praze
Galerie Roberta Guttmanna
„A nebudete muset chodit za rabínem.“ 500 let hebrejského
knihtisku v Čechách a na Moravě 7. 12. 2012 – 28. 2. 2013
Prachatice
Muzeum české loutky a cirkusu
Veselí kostlivci 8. 11. 2012 – 3. 3. 2013
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
František Toth: Fotografie 3. 11. 2012 – 1. 3. 2013
Perly Muzea Komenského 14. 12. 2012 – 14. 4. 2013
Písmo na papíře otištěné
a v kameni tesané 20. 2. – 14. 4. 2013
Přeštice
Dům historie Přešticka
Svět v lahvi. Výstava modelů Emanuela Hody   22. 1. – 22. 3. 2013
Fotíme si pro radost. Fotoklub Stod 
se představuje 22. 1. – 22. 2. 2013
Ve stínu svého manžela. Zdenka Hlávková-Havelková, 
žena architekta a mecenáše Josefa Hlávky 1. 3. – 19. 5. 2013
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kůra, lýko, choroše, tráva, kořeny, pařezy   10.10. 2012 – 21. 2. 2013
Výstava křížů z depozitáře příborského muzea     17. 2. – 5. 3. 2013
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové hory 
Jak se dělá krása 20. 11. 2012 – 25. 2. 2013
Velikonoce v hornickém domku 18. 3. – 31. 3. 2013
Rudní žíly 30. 1. – 31. 12. 2013
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Josef Merhaut: Literát dramatického Brna 9. 1. – 31. 3. 2013
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Eva a Jiří Perglerovi: Fotografie  31. 1. – 10. 3. 2013
Zbraně ze sbírek muzea I. 12. 2. – 17. 3. 2013
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Miloš Anděra: Cesty severem 17. 1. – 3. 3. 2013
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Petr Helbich – Sudkův asistent 14. 2. – 1. 4. 2013
Marie Filippovová: Pro toto místo 14. 2. – 1. 4. 2013
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Hradní fotoarchiv 1918–1933 24. 1. – 24. 3. 2013
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Výstava obrazů Ivo Buriana březen 2013
Muzeum plné kočárků a panenek 5. 12. 2012 – 22. 2. 2013

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Galerie Octopus
Adam Rybka: Sochy 2. 2. – 28. 2. 2013
Vladimír Havran Smýkal – Andrej Čulák 2. 3. – 29. 3. 2013
Bolek Doboš – Hynek Šnajdar 2. 4. – 28. 4. 2013
Semily
Muzeum a Pojizerská galerie
Košík plný klubíček 7. 12. 2012 – 3. 3. 2013
Malíři Pojizeří 11. 1. – 24. 2. 2013
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Zločin a trest na Skutečsku 26. 2. – 12. 5. 2013
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o.
Zuzana Ilinčevová: Kabelky 
a milostné dopisy 18. 1. – 10. 3. 2013
FOS Sokolov: Fascinace fotografií 24. 3. – 28. 4. 2013
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Preparátor. Putování světadíly
s Vilémem Borůvkou 19. 12. 2012 – 25. 11. 2013
Strakonice
Muzeum středního Pootaví Strakonice
Kouzlo kresby 16. 1. – 1. 3. 2013
Život Ježíše Krista 20. 2. – 1. 4. 2013
Fotoklub Blatná 6. 3. – 26. 4. 2013
Po stopách archeologie 30. 3. – 28. 7. 2013
Káva, kafe, kafíčko 30. 3. – 4. 8. 2013
Strážnice
Městské muzeum
Život za první republiky 13. 1. – 18. 4. 2013
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Egypt – dar Nilu 17. 1. – 4. 4. 2013
Patchwork – čarování z kousků látek 24. 1. – 17. 3. 2013
Jan Brož: Nezvaný host 8. 2. – 10. 3. 2013
Tajemství grafiky 14. 2. – 14. 4. 2013
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Tábor starosty V. Soumara 9. 3. – 28. 5. 2013
„Paže tuž, vlasti služ!“ Sokolové v Táboře 
od počátku po dnešek 21. 9. 2012 – 28. 2. 2013
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Řemesla na fotografiích 
z archivu muzea 1880–1930 22. 1. – 28. 2. 2013
Tachov
Muzeum českého lesa v Tachově
Potápěčské vybavení / PAF Tachov 35. ročník    22. 3. – 21. 4. 2013
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Červeně malovaný poklad 22. 2. – 21. 4. 2013
Total: Ještě nejsme do šrotu 1. 3. – 7. 4. 2013
Trutnov
Galerie města Trutnova
Jan Hísek: Cesta na sever 16. 1. – 2. 3. 2013
Muzeum Podkrkonoší v Trutnově
Tajemství a poklady hradu Vízmburku     18. 10. 2012 – 31. 3. 2013
Já jsem horník, kdo je víc. Z historie uhelného 
hornictví na Trutnovsku 14. 2. 2013 – 21. 4. 2013
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Třinec
Muzeum Třineckých železáren a města Třince
Krysáci. Loutkový večerníček 7. 11. 2012 – 28. 2. 2013
Podzim v beskydských údolích 18. 1. – 14. 4. 2013
Tango sklo 10. 3. – 30. 7. 2013
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Ze sbírek Josefa a Jany Scheybalových 14. 2. – 7. 4. 2013
6. výstava klubu českých
filatelistů v Turnově 21. 2. 2013 – 31. 3. 2013
Týn nad Vltavou
Městské muzeum Týn nad Vltavou
Kam dnes ve volném čase 
aneb Když rodiče byli ještě dětmi 1. 3. – 30. 4. 2013
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Pohádka ve škole. Zachráněné 
vzpomínky 22. 11. 2012 – 24. 2. 2013
V srdci hedvábné stezky. Umění a řemeslo
střední Asie 28. 2. – 2. 6. 2013
Život za mřížemi. 
Věznice v Uherském Hradišti  14. 3. – 16. 6. 2013
Galerie Slováckého muzea
3. Trienále textilu bez hranic 2012–2013 14. 2. – 24. 3. 2013
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Nevítaní hosté. Potkan, mandelinka bramborová,
bolševník velkolepý… 27. 9. 2012 – 19. 5. 2013
Budování mostů. Daniel Arnošt Jablonský 
v Evropě raného osvícenství 25. 1. – 3. 3. 2013
Jiří Trnka: Tajemná zahrada pohádek 8. 3. – 19. 5. 2013
Ústí nad Labem
Muzeum města Ústí nad Labem
Giganti doby ledové 8. 1. – 3. 3. 2013
Neznámý rodák Petr Spielmann 16. 1. – 3. 3. 2013
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských
Pojďte si hrát s kytkami. Herbář 
Masarykovy univerzity 19. 1. – 3. 3. 2013
Masožravky – zelení dravci mezi rostlinami        19. 1. – 1. 4. 2013
Botanika známá neznámá. 
100 let České botanické společnosti 31. 1. – 3. 3. 2013
Vysílá československý rozhlas a televize 31. 1. – 1. 6. 2013
Velikonoce v muzeu 7. 3. – 7. 4. 2013
Vinařice u Kladna
Hornický skanzen Mayrau
Jiří Svoboda a Jan Haldovský: Karbonský svět 
v obrazech a zkamenělinách 14. 10. 2012 – 24. 2. 2013
Michal Matzenauer 17. 3. – 16. 5. 2013
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Obrazy Jiřího Čiháka 
a keramika Milana Exnera 28. 2. – 31. 3. 2013
Velikonoce a jejich sváteční okruh 7. 4. – 20. 4. 2013
Vojna u Příbrami – Lešetice
Hornické muzeum Příbram – Památník Vojna 
u Příbrami
Ani gram uranu okupantům 2. 1. – 28. 4. 2013
Významné osobnosti 1., 2. a 3. odboje 2. 1. – 31. 12. 2013
Otmar Oliva: Kresby z vězení 2. 1. – 31. 12. 2013

Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Musejní spolek ve Volyni do 10. 3. 2013
Barvířství a modrotisk v Pošumaví do 30. 3. 2013
Maxmilián Boháč: Když klekání klinká 
v Hartmanicích 15. 2. – 5. 5. 2013
Historické kachle 2. 6. 2012 – 30. 3. 2013
Galerie Na shledanou
Martin Zet: Podpalubí 4. 10. 2012 – 30. 3. 2013
Vrchlabí
Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Architektura Krkonoš 14. 12. 2012 – 14. 4. 2013
Krása lyžařských pohlednic 15. 1. – 17. 3. 2013
Tajemství Velké noci 26. 3. – 5. 5. 2013
Dům č. p. 222
Tiskařská dílna na kostelním náměstí 4. 12. 2012 – 24. 2. 2013
W. Langhammer – vrchlabský mědirytec  5. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Spoušť ve Vrchlabí! 5. 3. – 8. 5. 2013
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Prababička v kuchyni 2. 12. 2012 – 15. 5. 2013
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné museum
Verky z chodícího betléma 22. 12. 2012 – 31. 3. 2013
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Origami 15. 1. – 15. 3. 2013
Vyškovsko a Velká Morava. Život na velkomoravské vesnici
ve světle archeologických nálezů 3. 2. – 31. 3. 2013
Květiny v interiéru 12. 3. – 21. 4. 2013
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Hřebečsko – historie a kultura v Sudetech 
mezi zemí českou a moravskou  30. 1. – 28. 2. 2013
Mírov – pohled za mříže 24. 2. – 13. 4. 2013
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Strom roku 2013 8. 1.– 16. 3. 2013
O tradiční svatbě na Znojemsku 1. 3. – 26. 5. 2013
Dům umění
Veronika Mojžíšová: Malá velká výstava 16. 1. – 9. 3. 2013
Vidím, tedy jsem / Umění do Znojma 8. 2. – 16. 3. 2013
Mistři české malby 22. 3. – 25. 5. 2013
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Lyže, boby, saně – Hurá na ně! 14. 2. 2013 – 3. 3. 2013
Umělecké fotografie 13. 3. – 26. 4. 2013
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Nová stálá expozice: Žatecký stroj času od 17. 12. 2012
Doteky vody aneb Život v pravěkých mořích
širší žatecké oblasti 7. 2. – 21. 4. 2013
Křížova vila
Putování za předky 17. 1. – 23. 2. 2013
Desáté výročí otevření Křížovy vily 27. 2. – 9. 3. 2013
Žihobce
Muzeum Lamberská stezka
Netopýři 25. 11. – 22. 3. 2013
Šumavská fauna očima zoologa 23. 1. – 31. 5. 2013
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Spuštění Evropské digitální knihovny (Europeana) v roce 

2008 znamenalo začátek výraznějších snah o systematické 

zpřístupnění digitalizovaného obsahu muzeí i v České re-

publice. Řada paměťových institucí se zapojila do souvisejí-

cích projektů (Athena, Michael plus, Carrare…) či zdokona-

lila stávající webové prezentace využívající digitalizovaný 

obsah. V roce 2010 byl v rámci projektu Athena spuštěn 

webový portál eSbírky.cz umožňující prezentaci více pamě-

ťových institucí v rámci jednoho portálu a v případě zájmu 

participujících institucí i předávání dat přímo do Europea-

ny. Jedním z hlavních cílů portálu je zprostředkovat snadný 

přístup ke kulturnímu dědictví deponovanému v českých 

muzejních institucích. Zároveň však chce novými přístupy 

k využití digitalizovaného obsahu podpořit zájem o aktivní 

objevování a uvědomění si informačního bohatství minu-

losti, pochopení role paměťových institucí a podpory je-

jich spolupráce s dalšími aktéry na poli kulturního dědictví 

a vzdělávání.

Prostřednictvím eSbírek je možné zpřístupnit veřejnosti 

fotografie, audio, video a v blízké budoucnosti bude možné 

prezentovat také 3D objekty. Návštěvníci portálu mohou 

vyhledávat dle instituce, typu sbírky, materiálu, místa pů-

vodu a datace. Veřejnost na eSbírky.cz reaguje pozitivně, 

aktivně spolupracuje na doplňování popisu jednotlivých 

sbírkových předmětů, popř. nabízí nové předměty do sbí-

rek. Za poslední dva roky je možné sledovat vyšší zájem 

o  reprodukování sbírkových předmětů prezentovaných 

prostřednictvím této aplikace. Od prosince 2012 na sebe 

eSbírky.cz upoutaly pozornost v souvislosti se sběrovou 

akcí nazvanou „Moje monarchie“. Ta vyzvala veřejnost k na-

hrávání fotografií z období 1848–1918 do tohoto virtuál-

ního prostředí a zároveň umožnila participaci na výstavě 

„Člověk ve fotografii“, kde jsou snímky také prezentovány.

Jak se tedy mohou zájemci z řad institucí do projektu 

zapojit a jakým způsobem je možné eSbírky spravovat? 

Nejlepší je kontaktovat manažerku projektu prostřednic-

tvím e-mailu: katerina_musilkova@nm.cz. Ta pak založí 

účet instituce a vyřídí veškeré další náležitosti. Každá ze 

zúčastněných institucí získává unikátní heslo a log-in, aby 

mohla administrovat své sbírky ve virtuálním prostředí. 

Pracovníci, kteří jsou správou sbírek pověřeni, pak absol-

vují krátké školení o administraci portálu, a to buď přímo 

v Národním muzeu nebo prostřednictvím Skype rozhovoru.  

Do prostředí eSbírky.cz je možné nahrávat jak po jednot-

livých předmětech, tak i hromadně pomocí CSV formátu, 

popř. prostřednictvím protokolu OAI – PMH. Tento způsob 

však předpokládá, že instituce již disponuje webovou pre-

zentací s výstupem do XML. 

Fotografie sbírkových předmětů je dobré nahrávat v niž-

ším rozlišení, tak aby je nebylo možné užít k neoprávněné-

mu tisku. Kromě tohoto opatření jsou veškeré fotografie 

portálu chráněné vodoznakem, který tvoří logo instituce 

popř. logo portálu eSbírky.cz. Vodoznak je v závislosti na 

významnosti předmětu možné umístit buď do pravého 

dolního rohu fotografie anebo přes celou fotografii. Jeho 

umístění je volbou konkrétní instituce. 

V případě rozhodnutí publikovat pouze na portálu 

eSbírky.cz nemusí instituce podepisovat žádnou smlou-

vu, pokud ale chce využít napojení eSbírek.cz na portál 

Europeana.eu je nutné podepsat tzv. smlouvu DEA, tedy 

Europeana data exchange agreement, která je ke stažení 

na http://pro.europeana.eu/data-exchange-agreement. 

Publikaci dat pak v prostředí Europeany zajistí tým eSbírek. 

Export vlastních dat z tohoto portálu do jiných databází 

může volně provádět každá zapojená instituce sama anebo 

je možné využít technické podpory ze strany týmu eSbírek. 

Prezentace v on-line prostředí je navíc zcela zdarma a za-

pojené organizace administrují jim přidělený prostor samy. 

Peníze vynakládají jen na práci vlastních zaměstnanců, kteří 

aplikaci eSbírky.cz administrují.

Za dva roky své existence se obsah webového portálu 

rozrostl více než čtyřikrát. V listopadu 2010 čítal na 5 000 

sbírkových předmětů ze sedmi paměťových institucí. Nyní 

shromažďuje obsah z 27 institucí a dalších pět se připravuje 

k publikaci. Počet prezentovaných předmětů čítá nyní více 

než 23 tisíc. Průměrná denní návštěvnost portálu je 150 

unikátních vstupů, přičemž návštěvník průměrně na strán-

kách stráví 4,5 minuty. 

eSbírky.cz jsou napsány v moderních technologiích 

(Java J2EE, ORACLE databáze, ORACLE aplication server), 

využívají třívrstvou architekturu (datová, aplikační, prezen-

tační). Celý portál je dostatečně dimenzován k uložení úda-

jů o miliónech sbírkových předmětů, a to včetně obrázků, 

zvuků a dalších souvisejících dat. Jako systémové zázemí 

eSbírky.cz využívají servery PowerEdge DELL v high availa-

bility clusteru a k uložení dat diskové pole DELL Equallogic. 

O bezpečnost dat a autorizaci přístupů se starají důvěry-

hodné certifikáty a firewall FortiGate.

Kateřina Musílková

Téma: Digitální prezentace sbírek
Workflow a způsob užívání 
on-line aplikace eSbirky.cz



Portál eSbírky.cz
Nové možnosti komunikace s veřejností 
s využitím digitalizovaného obsahu

Portál eSbírky.cz je živým virtuálním prostorem, který 

se neustále rozvíjí. Stejně jako Europeana a některé další 

portály se eSbírky.cz postupně díky nejrůznějším úpravám 

vyvíjejí ve směru k uživatelsky přátelskému prostředí umož-

ňujícímu interaktivní využívání informací ze strany návštěv-

níků, a to díky nejrůznějším modulům a nástavbovým apli-

kacím pro dílčí segmenty návštěvníků portálu. Portál se tak 

stává specifickým komunikačním kanálem, využívajícím 

maximum možností komunikace s návštěvníky, které digi-

talizovaný obsah umožňuje, a to s důrazem na interaktivní 

využívání prezentovaných informací. Portál dovoluje např. 

i sdílení dat prostřednictvím sociálních sítí či rozesílání elek-

tronických pohlednic, propagujících jak konkrétní digitali-

zovaný objekt, tak portál eSbírky.cz i participující instituce. 

Dalším marketingovým nástrojem je obměnitelný propa-

gační banner na homepage portálu či aplikace „Stojí za to 

vidět“.

V roce 2012 portál procházel náročnou přestavbou 

a byla realizována řada rozšíření a úprav. Prostor pro virtu-

ální výstavy, jehož spuštění je plánováno na první čtvrtletí 

roku 2013, umožní participujícím institucím a správcům 

portálu reagovat na aktuální dění a zpřístupnit veřejnosti 

v kontextu i obtížně vystavitelné předměty, ať již z důvodu 

jejich velikosti, fyzického stavu či absence expozičních pros- 

tor v samotné instituci. 

Nově realizovaný modul pro nahrávání digitalizovaných 

předmětů umožňuje od září roku 2012 všem zapojeným in-

stitucím realizaci sběrových kampaní a participačních stra-

tegií. Jako příklad v tomto směru můžeme uvést modelový 

projekt s názvem „Moje monarchie“, realizovaný při příleži-

tosti výstavy „Člověk ve fotografii“, konané v Nové budově 

Národního muzea od 13. prosince 2012 do 9. června 2013. 

Organizátoři této akce vyzvali veřejnost k zasílání fotografií 

předků z období přelomu 19. a 20. století a umožnili jí tak 

stát se spoluautorem výstavy. Zaslané fotografie je možno 

si prohlédnout přímo ve výstavě na dotykové obrazovce, 

nebo na portálu eSbírky.cz. Ačkoli fotografie této datace 

nepaří ke standardnímu obsahu rodinných fotoalb, zazna-

menala akce značný ohlas veřejnosti. Za první měsíc bylo 

prostřednictvím nahrávací aplikace zasláno téměř 300 fo-

tografií. Pro návštěvníky, kteří nedisponují scannerem nebo 

emailovým účtem, byl v měsíci lednu realizován sběrový 

den, v jehož průběhu bylo nahráno téměř 600 fotografií. 

Velký byl také mediální ohlas projektu. 

Velký potenciál využití digitalizovaného obsahu je 

mimo jiné v oblasti vzdělávání a celoživotního učení. Portál  

eSbírky.cz je rozšiřován ve směru k unikátní platformě pro 

využití digitalizovaného kulturního dědictví ve výuce. V ná-

vaznosti na vzdělávací projekt Národního muzea „Dotkni 

se 20. století!“ je stávající aplikace rozšiřována o vzděláva-

cí modul, který přispěje k lepší orientaci žáků v dějinách 

20.  století. Žákům a studentům umožní prohlížet digitali-

zované sbírkové předměty, filtrovat je podle nejrůznějších 

kritérií, řadit do časové osy, vkládat vlastní fotografie a di-

gitální dokumenty i vytvářet školní výstavní projekty. Pro-

střednictvím virtuálního prostoru je možné účinně oslovit 

generace, pro něž jsou internet, mobilní telefony a tablety 

běžnými komunikačními nástroji. V tomto prostředí mů-

žeme pro školy připravit výukové projekty vhodné právě 

například pro hodiny dějepisu, oslovit širší okruh zájemců, 

předat zajímavé doplňující informace, umožnit návštěvní-

kům aktivní přístup a oboustrannou komunikaci, sdílení. 

Digitalizovaný obsah a jeho další využití (nejen) ve vý-

uce, ale obecně v komunikaci s návštěvníkem, je jednou 

z aktuálních otázek, kterým je při vývoji eSbírek.cz věnová-

na velká pozornost. eSbírky.cz se snaží poukazovat na nové 

možnosti v této oblasti, ale i testovat jejich potenciál v ko-

munikaci s veřejností. 

Ivana Havlíková
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eSbírky pohledem uživatele – 
Slezského zemského muzea

Slezské zemské muzeum se do projektu eSbírky zapojilo 

v roce 2010, a to prostřednictvím tehdy probíhajícího pro-

jektu Athena, jehož účelem byl sběr digitálního muzejního 

obsahu a jeho následné umístění do Europeany – Evropské 

digitální knihovny. Toto se uskutečňovalo prostřednictvím 

on-line databáze www.esbirky.cz. Toto řešení bylo praktic-

ké, neboť většina českých muzeí do projektu zapojených, 

včetně toho našeho, neměla dostatečné prostředky pro 

tvorbu vlastních on-line databází. Takovéto řešení bylo na-

víc výhodné i pro samotné uživatele, neboť digitalizovaný 

obsah vybraných sbírkových předmětů z nejrůznějších 

muzeí měli k dispozici na jediném portálu, aniž by museli 

mezi muzejními institucemi složitě dohledávat. Kromě vy-

hledávání sbírkových předmětů z jednotlivých muzejních 

institucí mohl uživatel třídit výstupy též podle typu sbírky, 

materiálu, místa nebo datace, což je funkce užitečná i z ba-

datelského hlediska. K populárně-naučné formě prezenta-

ce sloužily na hlavní straně portálu tzv. předměty měsíce, 

které „doporučovali“ sami správci jednotlivých muzeí a kte-

ré mohly reflektovat určitou událost či téma měsíce nebo 

zkrátka jen odkazovat na výstavu, která tou dobou probí-

hala. Na prezentované předměty šlo odkazovat prostřed-

nictvím Facebooku nebo Twitteru, případně mohl uživatel 

na vybraný předmět upozornit prostřednictvím e-mailové 

pohlednice.

Administraci databáze prováděli sami správci z jednotli-

vých muzeí v rámci „své“ spravované sbírky. Správa nebyla 

ani pro méně zdatného IT uživatele nikterak náročná, šlo 

v podstatě o nahrání metadat v CSV souboru a následně 

obrázků ve formátu JPG, které se pak automaticky spáro-

valy s metadaty a vložily na portál. Především pro uživatele, 

který s CSV neměl dostatečnou zkušenost, bylo na celém 

procesu importu nejsložitější objevit v souboru případnou 

chybu, kvůli které neproběhl. Sympatické na tomto prvnot-

ním řešení bylo, že ačkoli pro vkládání metadat existovala 

předdefinovaná tabulka, nebylo v případě potřeby nutné 

ji vyplňovat celou a systém prostě do databáze vložil pou-

ze informace, které byly uveřejněny. Po chvíli cviku zvládl 

import předmětů bez větších problémů i méně zkušený 

uživatel. A v případě problémů byla na e-mailu, telefonu či 

skype k dispozici Mgr. Kateřina Musílková z Národního mu-

zea, vždy ochotna maximálně pomoci.

V současné době již projekt Athena neběží, ale naštěstí 

se podařilo eSbírky udržet při životě i bez něj a pro paměťo-

vé instituce je jejich využívání nadále zdarma. Rozhodně je 

to pro všechna muzea a galerie v ČR velmi dobrá cesta jak 

v  širším měřítku prezentovat instituci, zpřístupnit on-line 

alespoň to nej z jejích sbírek, a především je to asi nejschůd-

nější cesta, jak tento obsah zviditelnit i v rámci Evropské di-

gitální knihovny. Předávání digitálního obsahu Europeaně 

totiž probíhá právě prostřednictvím eSbírek spravovaných 

v současné době Národním muzeem. Toto je pro české sbír-

kotvorné instituce velmi výhodná cesta, neboť prezentace 

v Europeaně „na vlastní triko“ by pro většinu z nich byla jen 

problematicky schůdná.

Administrace databáze eSbírek v průběhu posledních 

let zaznamenala výrazné změny. Především v loňském roce 

v návaznosti na spolupráci s firmou Musoft, která vytvoři-

la nový portál eSbírek a zavedla nový sbírkový evidenční 

systém Museion Public s několika změnami a novinkami. 

Tou nejlákavější pro menší instituce je určitě možnost pl-

ného využití sbírkové evidence v systému Museion Lite 

pro muzea se sbírkami do 3 000 evidovaných předmětů 

zcela zdarma, pouze za podmínky, že budou publikovat 

na portálu eSbírek. Pro stávající uživatele je novým překva-

pením zejména současný vzhled administrace, který se od 

původního výrazně liší. Nemohu hodnotit za správce, kteří 

do již rozjetého vlaku teprve nastupují, ale když je člověk 

na něco zaběhlého zvyklý, ačkoli to nikdy plně nevyhovu-

je jeho požadavkům, chvíli trvá, než se v novém prostředí 

zorientuje a zvykne si. Rozhodně zajímavým přínosem je 

možnost importu na eSbírky on-line, pokud to ovšem in-

formační systém dané sbírkové instituce podporuje, což 

v prostředí českých muzeí bude zatím spíše problém. Nadá-

le tedy zůstává import jednotlivých předmětů či hromadně 

přes CSV. U takového importu je nutno oproti předchozí 

administraci ocenit chybové hlášky a protokoly, které vás 

přesněji nasměrují k chybám, pokud náhodou nahrávání 

selže. Jistým negativem může být ale nutnost vyplňování 

některých položek, přes které vás systém nepustí dál, ačko-

li ve staré administraci nebyly pro nahrání na portál často 

nutné. Na druhé straně se jedná o položky, které umožňují 

specializovanější vyhledávání uživatelům eSbírek, takže je-

jich vyplňování je spíše otázkou zvyku. Navíc právě v tomto 

případě je nutno ocenit možnosti hromadných změn s po-

mocí předdefinovaných slovníků, i tento „problém“ lze tedy 

vyřešit ve velmi krátké chvíli.

Další práce s již nahranými předměty je poměrně intu-

itivní. Systém komunikuje v češtině a v případě problému 

je možné využít nápovědy, která je k dispozici jak formou 

klasickou, tak i formou videoprůvodce. A pokud přece jen 

náhodou všechny nápovědy selžou, je opět vždy připrave-

na pomoci manažerka projektu Mgr. Kateřina Musílková.

Z pohledu správce je třeba ještě pozitivně ohodnotit 

malé významné detaily, jako lepší přistup k administra-

ci přes vlastní portál eSbírek, rychlejší odezvu systému 

a o něco příjemnější grafiku. 
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Slezské zemské muzeum je velmi rádo za možnost 

spolupracovat na projektu eSbírky. Sbírka čítající téměř 

2,5 milionu předmětů by v takové šíři nemohla být nikdy 

představena veřejnosti, takže zpřístupnění její významné 

či zajímavé části prostřednictvím on-line prezentace je roz-

hodně vítanou možností. Díky specializovanějšímu prohlí-

žení mohou eSbírky sloužit též k badatelským účelům a na-

směrovat zájemce v cestě za poznáním správnou cestou, 

respektive k těm správným dveřím muzejních institucí. 

I na novém portálu byla zachována původní aplikace 

předmětů měsíce, nově se eSbírky snaží nalákat prostřed-

nictvím her a rébusů zaměřených na muzejní exponáty 

i nejmladší počítačové uživatele. Velkým plusem nové tváře 

portálu je i prostor na pozvánky k nejrůznějším výstavám či 

akcím, který mohou do projektu zapojené instituce využít 

ke své prezentaci.

Věříme tedy, že je jen otázkou času, kdy i ostatní mu-

zea či galerie využijí možnosti této on-line prezentace své 

sbírky a o něco málo tím obohatí naše jinak celkem stojaté 

vody digitální prezentace kulturního dědictví…

Jana Stixová

Konference Europeana,
česká muzea a možnosti on-line 
prezentace sbírek

Jednodenní konference pořádaná ve středu 19. září 

2012 Národním muzeem hostila několikačlennou delegaci 

z Evropské digitální knihovny Europeany, několik mluvčích 

z Národního muzea a Petra Roubala z Ústavu pro soudobé 

dějiny. Prezentace zástupců Europeany, tvořící dopolední 

blok semináře, přinesly zprávu o současném stavu celého 

projektu, o dílčích projektech plnících web Europeany, dis-

kutovaly technické aspekty publikace dat a otázky autor-

ských práv. Zástupci Národního muzea, koordinátora Euro-

peany pro česká muzea, hovořili především o transformaci 

portálu eSbírky.cz, další účastníci představili dva projekty, 

Open up! a Europeana Awareness, jimiž se ČR podílí na pl-

nění digitální knihovny.

Ve vstupní řeči uvedl ředitel Historického muzea – Ná-

rodního muzea Pavel Douša hlavní témata semináře: „ote-

vřená“ data, otázky autorských práv, souvislost s manage-

mentem sbírek a obecně zpřístupňování dat na internetu, 

které se stává normou v činnosti muzeí. Portál eSbírky.cz 

označil Douša sebevědomě za referenční bod digitalizo-

vaného obsahu českých muzeí a galerií. eSbírky vznikly 

v  rámci projektu Athena, zaměřeného na shromažďování 

(harvestování) dat pro Europeanu. Díky projektu se NM 

stalo prostředníkem (agregátorem) pro instituce, které 

nedisponují vlastními webovými prezentacemi svých fon-

dů. V ČR jsou do Europeany v jiných projektech zapojeny 

mnohé další instituce, mj. Národní památkový ústav v pro-

jektu Carrare, Národní filmový archiv v projektu Europeana 

Film Gateway a Divadelní ústav v projektu Linked Heritage. 

Dr. Douša se shodl s dalšími řečníky, že ČR si stojí oproti ji-

ným zemím EU velmi špatně co do množství materiálů pub-

likovaných v Europeaně. Zmínil také Národní koncepci digi-

talizace, která údajně vzniká v součinnosti s Ministerstvem 

kultury. Budoucnost eSbírek vidí dr. Douša v zaměření na 

konkrétní cílové skupiny, v současnosti především na školy, 

které už skutečně začínají webovou aplikaci využívat v rám-

ci výuky.

První ze zástupců Europeany, Dimitra Atsidis, promluvi-

la o cestě dat z jednotlivých institucí do Europeany. Obsa-

hem prezentace byly především technické aspekty tohoto 

procesu: metadatový model EDM (Europeana Data Model), 

nahrazující postupně metadatovou sadu ESE (Europeana 

Semantic Elements). Příslušná dokumentace je dostupná 

na http://pro.europeana.eu. 

Annette Friberg představila systém podprojektů Euro-

peany, které daly vzniknout systému národních agregátorů 

a dopomohly dnešnímu stavu, kdy Europeana obsahuje 

přes 20 miliónů digitálních objektů. Dále představila strate-

gický plán pro příští tři roky, zaměřený na systém distribuce 

funkcí agregátorů a zjednodušování procesu sběru dat. 

Prezentace Davida Smithe byla věnovaná webovým 

službám API („Application Programming Interface“), po-

mocí kterých je možné upravovat podobu dat v Europeaně, 

pracovat s výsledky vyhledávání a vyvíjet vlastní aplikace. 

Závěrečný příspěvek dopoledního bloku věnovala Julia 

Fallon otázce autorských práv, klíčovému tématu zpřístup-

ňování dat v Europeaně. Každá participující instituce se 

v dokumentu „Data Exchange Agreement“ zavazuje mít vy-

řešena autorská práva a poskytnout své materiály (digitální 

objekty i metadata) pod licencí CCO (Creative Commons). 

Materiály, u nichž je držitel práv neznámý, upřednostňuje 

Europeana nepublikovat. 

V odpoledním bloku zazněly příspěvky třech mluvčích 

z  Národního muzea: Barbora Maříková z Centra pro pre-

zentaci kulturního dědictví promluvila o některých tren-

dech současného muzejnictví („chytré vstupenky“ s čipem, 

Google Art Project atd.) a na příkladu amsterdamského van 

Goghova muzea dokazovala, že online prezentace sbírek 
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jednoznačně přispěje i ke zvyšování návštěvnosti stálých 

expozic. Veronika Mikešová, koordinátorka projektu eSbír-

ky, ukázala novinky v aplikaci a zdůraznila, že se prostřed-

nictvím eSbírek dostanou k veřejnosti mnohé předměty, 

které nejsou v expozicích a neprošly ani krátkodobými vý-

stavami. 

Konferenci zakončily prezentace Kamila Zágorška o pro-

jektu „Open Up!“ a Petra Roubala o projektu „Europeana 

Awareness“, do kterého je zapojené Národní muzeum 

a Ústav pro soudobé dějiny AV ČR. 

Krátká diskuse se týkala především kvality obrazových 

dat v eSbírkách a v Europeaně a technických problémů 

předávání dat. Vytýkána byla dlouhá (až měsíční) časová 

prodleva mezi předáním dat a jejich zveřejněním na Euro-

peaně. Julia Fallon apelovala na poskytování obrazových 

materiálů v co možná nejvyšší kvalitě a bez vodoznaku, aby 

mohly být tyto dále volně využívány bez nutnosti kontak-

tovat vlastníky dat. V kontrastu s tím byl postoj Kateřiny 

Musílkové z Národního muzea, která argumentovala tím, 

že poplatky za poskytování kvalitních digitálních kopií jsou 

jedním ze zdrojů příjmů instituce. 

Jakub Hauser

Fenomén kultúrneho dedičstva 
v spoločnosti – dejiny, súčasný 
stav a perspektívy
Medzinárodná vedecká konferencia

Vyvrcholením tohtoročnej činnosti odboru muzeoló-

gia a kultúrne dedičstvo Filozofickej fakulty Univerzity Ko-

menského (UK) v Bratislave bola medzinárodná vedecká 

konferencia, ktorej ústredným problémom bolo kultúrne 

dedičstvo v celej svojej šírke. Konferencia sa uskutočnila 

v dňoch 13.–15. novembra 2012 na pôde Filozofickej fakulte 

UK v Bratislave. Spoluorganizátormi podujatia boli popri Fi-

lozofickej fakulte UK Slovenský národný archív, SNM – Príro-

dovedné múzeum a Múzeum mesta Bratislavy. Záštitu nad 

podujatím prevzal aj minister kultúry SR Marek Maďarič. Na 

konferencii odznelo 57 príspevkov od 64 prednášajúcich. 

Zastúpenie mali odborníci zo Slovenskej a Českej republiky 

z univerzitných pracovísk, múzeí s celoštátnou pôsobnos-

ťou i so špecializovaným zameraním a vedeckých a pami-

atkových inštitúcií. Konferencie sa zúčastnili aj zástupcovia 

ministerstiev kultúry oboch štátov.

Konferencia bola rozdelená do troch základných tema-

tických okruhov: muzeológia, archívnictvo a knihoveda, 

kultúrne dedičstvo a pamiatkový fond. Úvodná časť príspe-

vkov sa venovala dejinám múzejného fenoménu, počiat-

kom formovania múzeí, vzťahu štátu, respektíve ideológie 

zasahujúcej do činnosti múzeí, ich právnemu postaveniu 

a legislatíve vo vzťahu k jednotlivým múzejným činnostiam 

a pôsobeniu slovenských múzeí združených v Zväze múzeí 

na Slovensku a ich sekciám.

Účastníci konferencie venovali pozornosť aj oblasti teó-

rie muzeológie, osobitnú pozornosť vyvolala problemati-

ka digitalizácie kultúrneho dedičstva ako úloha, ktorej sa 

v  súčasnosti venuje pozornosť v rámci všetkých pamäťo-

vých inštitúcií. Ako však zaznelo, nemôžeme zabúdať, že 

na prvom mieste musí byť ochrana originálneho predmetu 

ako pramenného dokladu o vývoji prírody a spoločnosti 

pre budúce generácie. 

Výrazné zastúpenie na konferencii mali príspevky zame-

rané na oblasť múzejnej prezentácie, respektíve múzejnej 

a galerijnej pedagogiky, ktoré patria azda k najčastejšie 

pertraktovaným témam v súčasnej muzeológii. Referujúci 

sa zameriavali predovšetkým na prezentáciu neformálneho 

vzdelávania v múzeách a galériách, spolupráci múzeí/galé-

rií so školami a spôsobom, ako podchytiť záujem verejnosti 

o návštevu múzeí. 

Sekcia archívnictvo a knihoveda približovala archívne 

a knižničné kultúrne dedičstvo, záchranu archívnych a kniž-

ničných dokumentov na území Slovenska, pôsobenie inšti-

túcií zameraných na ich záchranu či predstavenie význam-

ných archívnych a knižných dokumentov, ktoré sa uchovali 

na území Slovenska, ako aj spôsoby digitalizácie, ochrany, 

konzervovania a reštaurovania dokumentov v slovenských 

archívoch. 

Rozsiahlu časť prednesených príspevkov tvorili referáty 

zamerané na ochranu pamiatkového fondu – umelecko-

-historických či technických pamiatok, ako aj pamiatok 

ľudovej architektúry, a to v súčasnosti i v minulosti. Ako 

upozornili zúčastnení, práve pamiatky ľudovej architektúry 

v súčasnosti najviac podliehajú zániku, respektíve staveb-

no-technickým zásahom, ktoré znižujú ich pamiatkovú 

hodnotu, keďže jej vlastníkmi sú prevažne fyzické osoby 

a zo strany pamiatkových úradov je náročné zabezpečiť od-

borný dohľad, aj v kontexte v súčasnosti platnej legislatívy.

Časť príspevkov sa venovala problematike hmotného 

i nehmotného kultúrneho dedičstva a kultúrneho kapitálu, 
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a to v širšom celoštátnom i užšom regionálnom kontexte, 

vo vzťahu ku globalizácii, jeho inštitucionálnej podpo-

re formou projektov a grantov, ako aj ich využitiu v rámci 

cestovného ruchu. Diskusiu vyvolal aj problém zásahov de-

veloperov do hmotovej štruktúry obcí a miest, respektíve 

nečinnosť miestnych samospráv pri ochrane a záchrane aj 

potenciálnych nositeľoch kultúrnych hodnôt (napríklad za-

nikajúca industriálna architektúra), ochrane urbanistických 

celkov či ochranných pásiem rezervácií pred nežiaducimi 

zásahmi zo strany investorov a individuálnych vlastníkov.

Príspevky z konferencie budú po recenznom konaní pu-

blikované v novozaloženom vedeckom časopise Muzeoló-

gia a kultúrne dedičstvo / Museology and Cultural Heritage, 

ktorý začne vychádzať 2x ročne od roku 2013 a bude ho vy-

dávať odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo na Filozofic-

kej fakulte UK v Bratislave. Časopis bude poskytovať pries-

tor pre publikovanie vedeckých príspevkov odborníkov 

z  oblasti muzeológie, monumentológie a príbuzných pa-

mäťových odborov, recenzie a anotácie odbornej literatúry, 

ako aj biografické portréty odborníkov z oblasti kultúrneho 

dedičstva a príbuzných disciplín. 

Ľuboš Kačírek, Pavol Tišliar

Český komitét Modrého štítu, sdružení českých pro-

fesních organizací věnujících se péči o kulturní dědictví 

(v archivech, knihovnách, muzeích a galeriích a v ústavech 

památkové péče) pokračoval v roce 2012 v cyklu tematic-

kých seminářů a konferencí problematikou, která svou na-

léhavostí již řadu měsíců plnila odborné diskuse i média. 

Bezprostřední podnět zavdala společnost Diag Human, 

když požádala o zadržení tří uměleckých děl z českých 

státních sbírek v Rakousku. Problematika nedotknutelnosti 

kulturního dědictví má však širší souvislosti než tuto jednu, 

byť velmi závažnou kauzu. Konference „Poklady v pohybu. 

Ochrana kulturního dědictví v mezinárodním kontextu“, 

kterou uspořádal ČKMŠ ve spolupráci s Národním archivem 

16. října, si kladla za cíl rozebrat tyto konotace, popsat sou-

časnou legislativní situaci a naznačit východiska k dalším 

opatřením a postupům.

Úvodem jednání vystoupila PhDr. Magda Junková, ře-

ditelka Odboru ochrany movitého kulturního dědictví, 

muzeí a galerií MK ČR, s referátem „Problematika mobility 

sbírek z pohledu MK ČR“, který mimo jiné nanejvýš aktuál-

ně informoval o recentním rozhodnutí vídeňského soudu 

k loňskému požadavku Diag Human, dále pak o stanovis-

ku odpovědných státních orgánů ve věci zápůjček českých 

exponátů pro výstavu „Europa jagellonica“ v Polsku, starém 

právě několik hodin. Teoretické a legislativní aspekty v ce-

losvětové šíři uchopil holandský expert Nout van Wouden-

berg v referátu „Státní imunita a zápůjčky kulturních statků“. 

V záhlaví si položil otázku: „Jsou kulturní statky, které patří ci-

zímu státu, chráněny během zápůjčky proti zabavení na zá-

kladě zvykového mezinárodního práva?“ Odpověď na tuto 

otázku je rozhodující, protože – jak Nout van Woudenberg 

ve svém příspěvku dokládá – jiné legislativní nástroje ne-

jsou dosud celosvětově zakotveny. Valné shromáždění OSN 

sice v roce 2004 přijalo Úmluvu o  jurisdikčních imunitách 

států a jejich majetku, dosud však nevstoupila v  platnost. 

Ani Evropská unie, která mobilitu sbírek považuje za jednu 

ze svých priorit, nemá dosud jednotnou a závaznou právní 

úpravu. Referát přináší přehled současného stavu v jednot-

livých státech. Na příkladech zároveň ukazuje postup soudů 

a jiných státních orgánů v jednotlivých případech, rozebírá 

související hlediska (např. navracení nelegálně transfero-

vaných předmětů) nebo právní sílu mezinárodního zvyko-

vého práva. Protože Nout van Woudenberg byl těsně před 

konferencí nizozemským ministerstvem zahraničí pověřen 

úkoly v Karibské oblasti, přednesl jeho příspěvek Christo-

ffer Jonker, zástupce velvyslance Nizozemského království 

v Praze. Jeho prezentace byla přeložena do češtiny a český 

překlad celé přednášky z pera PhDr. Dagmar Němcové do-

stali posluchači při registraci. 

Následující referát dr. Němcové, pracovnice Národní 

galerie v Praze a členky expertní skupiny Evropské komise 

pro zjednodušení zápůjček a výpůjček, se zaměřil na „Prin-

cip patřičné pečlivosti (due diligence) a mobilitu kulturních 

statků“. Autorka se v něm věnovala nezbytným předpokla-

dům a podmínkám, které je žádoucí zajistit a dodržet, aby 

prezentace sbírkových předmětů při zápůjčkách na výstavy 

měla dobrý průběh. Vedle standardních povinností a opat-

ření ze strany správců a vypůjčitelů artefaktů se zabývala 

náležitostmi smluvních ujednání, sdílené odpovědnosti, 

nároků přepravy, pojištění a uplatnění státní záruky. Referát 

doprovodila množstvím užitečných odkazů na související 

směrnice či vzorové dokumenty, jež budou rovněž zmíněny 

v elektronickém sborníku. 

V odpoledním bloku přednášek vystoupila PhDr. Kateři-

na Tlachová, v současnosti pověřena řízením Moravské ga-

lerie v Brně, s příspěvkem „Zahraniční zápůjčky a výpůjčky 

uměleckých děl z muzejních sbírek po kauze Diag Human“, 

v němž uvedla jednak zkušenosti Moravské galerie, posti-

žené v roce 2011 postupem zmíněné společnosti, ale při-

pojila též cenná doporučení jak pro případné půjčitele, tak 

pro zřizovatele kulturních institucí. Mgr. Šárka Radostová  
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z Národního památkového ústavu shrnula v referátu „So-

cha bez oltáře – oltář bez sochy“ otázky nežádoucí mobi-

lity památek, tedy problematiku vyhledávání a repatriace 

zcizených českých artefaktů zavlečených na cizí území. 

Probrala je v historickém kontextu a zasadila do legislativ-

ního rámce. PhDr. Vladimír Růžek, pracovník archivní správy 

Ministerstva vnitra ČR, se věnoval „Zápůjčkám archiválií na 

výstavy do zahraničí“. Konstatoval, že vzhledem k pova-

ze materiálu jsou některé postupy snazší než u artefaktů 

trojrozměrných, mají však zase jiná závažná úskalí. Jedním 

z hlavních je nedostatek právní opory. Konferenci zakončil 

referát „Knihy na služební cestě. Společný projekt Google 

a Národní knihovny ČR na digitalizaci historického knižního 

fondu“, který přednesla PhDr. Veronika Procházková, pra-

covnice Národní knihovny ČR. Seznámila auditorium s roz-

sáhlým programem, od něhož si Národní knihovna slibuje 

převedení podstatné části svých historických souborů do 

elektronické podoby, popsala časově i pracovně náročný 

postup i další aspekty tohoto úkolu.

Konference se účastnilo 60 posluchačů, převážně pra-

covníků muzeí a galerií, dále památkové péče, archivů 

a knihoven, po několika účastnících rovněž z akademických 

a univerzitních pracovišť, početní zástupci ústředních, kraj-

ských a městských úřadů (včetně dvou zahraničních) a také 

dva pracovníci soukromých společností. Referáty byly za-

chyceny v elektronické podobě a budou tímto způsobem 

zpřístupněny odborné veřejnosti i ostatním zájemcům.

Uspořádání konference opětovně usnadnil Národní ar-

chiv, když dal velmi vstřícně k dispozici svůj přednáškový 

sál, techniku a její obsluhu. Významnou oporou bylo též or-

ganizační zajištění ze strany signatářů ČKMŠ – pracovníků 

SKIP, České archivní společnosti a sekretariátu AMG. Zvlášt-

ní poděkování patří Českému výboru ICOM, dalšímu ze sig-

natářů ČKMŠ, který svým finančním příspěvkem umožnil 

konferenci v tomto rozsahu včetně přípravy elektronického 

sborníku. Děkujeme za obětavou pomoc ve jménu ochrany 

českého kulturního dědictví.

Jana Součková

Z pověření Exekutivy AMG a za podpory ČV ICOM jsem 

se zúčastnila 20. výroční konference NEMO (Network of Eu-

ropean Museum Organistaions), která se konala ve dnech 

2.–4. listopadu v Dublinu. Hostiteli konference byly Národní 

galerie a Národní museum Irska. Všechny hlavní referáty, 

včetně dalších aktuálních informací, jsou uveřejněny na 

http://www.ne-mo.org, což doporučuji pozornosti každé-

ho, kdo se zajímá o směřování muzeí a jejich roli v součas-

né době i o aktivity muzeí vedoucí k posílení jejich pozice 

v  rámci EU a v národní kulturní politice. Vzhledem k pro-

běhnuvším jednáním na Sněmu AMG není bez zajímavosti, 

jak silnou roli zastávají asociace muzeí v evropských ze-

mích, většinou jsou jejich předsedové/ředitelé zaměstnáni 

na plný úvazek (kromě zemí bývalého Východního bloku) 

a participují na mnoha evropských iniciativách na podporu 

muzejních zájmů.

První den setkání se soustředil především na problémy 

evropských muzeí, které způsobuje všude snižování financí 

na jejich provoz. V podstatě ve všech příspěvcích zaznívaly 

nikoliv nářky nad touto situací, ale především návrhy a pří-

klady forem, jak učinit muzea i v této situaci atraktivními 

místy pro veřejnost, které mají sloužit. Ve všech příkladech 

a diskusích byla zdůrazňována současná role muzeí v edu-

kaci, resp. kulturní edukaci, s využitím dobrovolnické práce 

jak seniorů, tak škol. Např. senioři přibližují práci v muzeu 

mládeži (školám) a mladí zase mají možnost si vyžádat, co 

od muzeí očekávají. Tématem je hlavně flexibilita, méně dů-

razu na sofistikované muzejní programy včetně výstav, ve 

svém důsledku oslabení významu kurátorské práce. V rám-

ci toho se v diskusi přesto zdůrazňovala podstata muzeí, 

tj. sbírky a jejich odborné zpracování. 

Předseda NEMO a zároveň předseda nizozemské asocia-

ce muzeí Siebe Weide ve svém příspěvku zdůraznil, že přes 

všechny současné problémy zůstává optimistou, či možná 

spíše fatalistou, co se týče budoucnosti muzeí. Nizozemská 

muzea se snaží chovat flexibilně, spolupracují s dobrovol-

níky, mají aktivní společnosti přátel muzeí. Jsou iniciátory 

zejména tzv. mobility sbírek (snahy vycházet se sbírkami 

a akcemi za publikem – zapůjčování sbírek i na jiná místa 

než do muzeí přináší na jednu stranu více rizika, např. pro-

stor restaurace však může být pro diváky přitažlivější). 

Za projekt LEM (The Learning Museum) byla podána in-

formace o posledních závěrech z tohoto evropského pro-

gramu, který doporučuje prezentovat muzea jako přátelské 

instituce hned od vstupu návštěvníka nejenom do mu-

zea, ale i na jeho webové stránky. Z průzkumu situace též 
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vyplynulo, že lépe si vedou muzea, jejichž management je 

dobře vzdělaný, jak v muzeologii, tak v ekonomii – a klade 

v koncepci důraz na program, který dokáže naplnit muzejní 

instituci ve všech jejích prostorách, od výstavních síní po 

muzejní obchod, místnost pro edukaci či občerstvení. 

Dalším tématem bylo vyřazování ze sbírek, které zaznělo 

z úst Franka Bergevoeta. Vyřazování ze sbírek je obecně po-

važováno za velmi závažný a zodpovědný akt, proveditelný 

pouze ve výjimečných případech, ale zároveň je to možnost 

podpořit akviziční program. Diskutováno bylo, zda použít 

případné získané finanční prostředky na provoz či jiné po-

třeby muzea.  

Druhý jednací den byl zaměřen na informace o stavu 

projednávání evropských programů, ve kterých se NEMO 

aktivně angažuje: Marketing, Europa Nostra, iniciativa pro 

vytvoření pracovní skupiny pro statistiku v rámci ISO – me-

zinárodní organizace pro standardy, PSI – direktiva z roku 

2003 o povinnosti předávání informací ve veřejné správě 

(NEMO se snaží lobbovat o vyloučení muzeí z této povin-

nosti) atd. Byla podána zpráva o stavu příprav dokumentu 

o politice NEMO na další období (jde zejména o program 

Kreativní Evropa na léta 2014–2020, který bude hotov do 

roku 2012). V diskuzi bylo zdůrazněno, že pro posílení těch-

to snah je důležité, aby každá země měla podobný vlastní 

program kulturní politiky. 

V rámci těchto vystoupení jsem požádala o zaznamenání 

našeho problému s vývozem státních sbírkových předmě-

tů do zahraničí, pokud nejsou stanoveny silné záruky (tzv. 

Imunity of Seizure, ke které ještě všechny státy nepřistou-

pily či jejich záruky nejsou dostatečně právně ošetřeny). 

Pokud totiž tato problematika nebude řešena společnou 

vůlí, mohlo by se stát, že se české státní instituce nebu-

dou moci zúčastnit mezievropských výstavních projektů, 

plánovaných v rámci programu Kreativní Evropa na léta  

2014–2020. 

V doplňovacích volbách byli do výboru NEMO zvoleni: 

Margherita Sani z Itálie, Anja Schaluschke z německé asoci-

ace muzeí a David Vuillaume ze švýcarské asociace muzeí. 

Zasedání se zúčastnilo kolem 80 reprezentantů asociací 

muzeí či zástupných organizací. Příští setkání bude v listo-

padu 2013 v Bukurešti, pro rok 2014 ještě není určeno, na 

rok 2015 jsem navrhla Českou republiku – konkrétně Plzeň 

jako evropské město kultury daného roku, neboť takové 

příležitosti NEMO pro svá setkání preferuje. Dublin byl na-

příklad zvolen proto, že v roce 2013 předsedá EU. Velkory-

sá rekonstrukce bývalých kasáren (Barracks) pro Národní 

muzeum Irska či Národní galerie s moderní přístavbou jsou 

záviděníhodné.

Helena Koenigsmarková

Specializované expozice archeologie, archeoskanzeny 

či centra pro experimentální archeologii rostou v poslední 

době jako houby po dešti. A není se co divit. Archeologie je 

pro mnohé z nás vědou atraktivní a dobrodružnou, odkrý-

vající tajemství nejstarší minulosti lidstva. 

Na Mohelnicku má archeologie již téměř stoletou tradici. 

Tato klimaticky příznivá oblast na levém břehu řeky Moravy 

byla osídlena již ve starší době kamenné a od té doby zde 

člověk přebývá více méně nepřetržitě dodnes. Nálezy pra-

věkých artefaktů byly tedy poměrně běžným jevem. Jedno 

z prvních archeologických muzeí vzniklo po první světové 

válce v Dubicku díky úsilí několika amatérských archeolo-

gů. Dalším podnětem pro popularizaci archeologie byly 

rozsáhlé výzkumy vedené Archeologickým ústavem v Brně 

na lokalitách v Mohelnici a Moravičanech. Nálezy z těchto 

výzkumů se staly základem pro expozici pravěku a dějin 

města, která byla v mohelnickém muzeu otevřena již v roce 

1960. Archeologická expozice byla postupně rozšiřována 

a  doplňována a přitahovala po dlouhou dobu i přes svoji 

zastaralost značný zájem návštěvníků. V roce 2005 však byla 

nahrazena novou expozicí Z dějin Mohelnicka. Ačkoli byla 

tato expozice oceněná prestižní Cenou Gloria musaealis za 

nejlepší muzejní výstavu roku 2005, nedosahuje takové-

ho návštěvnického ohlasu, jako tematicky specializovaná 

expozice předchozí. V oblasti s takovou četností archeolo-

gických výzkumů a s tak neuvěřitelným zázemím archeo-

logických nadšenců je téměř povinností vytvořit opět ryze 

archeologickou stálou expozici.

Expozice s názvem „Pravěk Mohelnicka“ je umístěna do 

středověkých sklepních prostor situovaných pod dvorní 

částí objektu muzea v Mohelnici. Jedná se o šest místnos-

tí, z nichž tři prostory jsou gotické, zaklenuté kamennými 
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klenbami. Veškeré nutné stavební úpravy byly provedeny 

citlivě a respektovaly dochované historické konstrukce. Ka-

menné a z části i cihelné zdivo bylo vyčištěno a ponecháno 

v režné podobě, podlahy vydlážděny neglazovanou cihel-

nou dlažbou. 

Expozice představuje jednak pravěký vývoj regionu, 

tj.  od mladého paleolitu až po kultury protohistorické na 

přelomu letopočtu, jednak i raně středověké osídlení tak, 

aby bylo dosaženo kontinuity a bez výrazného časového hi-

átu pokračoval středověký a novověký vývoj prezentovaný 

v expozici „Z dějin Mohelnicka“ v patře budovy. 

Návštěvník vstoupí po cihelném schodišti do velké za-

klenuté místnosti, která je pojednána jako úvodní prostor 

se základními informacemi. Zde jsou představena jednot-

livá pravěká a raně středověká období, a to jak formou 

posterů, tak i vývojovou řadou keramiky a kamenných, 

měděných, bronzových a železných nástrojů. Významná 

naleziště regionu jsou prezentována na velkoplošném in-

teraktivním dotykovém monitoru. Expozice je pak řazena 

chronologicky, od paleolitu až po období Velké Moravy. 

Instalační prostředky byly voleny tak, aby byly co nejméně 

nápadné a aby prostor, který je materiálově i hmotově roz-

tříštěný, byl do jisté míry sjednocen. Důraz byl kladen na 

logičnost řazení exponátů, chronologii a přehlednost. Jed-

notlivá období doplňují reprodukce obrazů od akademic-

kého malíře Libora Baláka. 

Kromě tradičních instalací do prosklených zabudova-

ných vitrín jsou v expozici vytvořeny i aranžované scény, 

např. Mladečská jeskyně, lovec mamutů, žena drtící obilí na 

zrnotěrce nebo vesnice z doby popelnicových polí. Vosko-

vé figuríny jsou oblečeny do oděvů zhotovených dobovými 

technikami podle dostupných archeologických pramenů. 

V expozici najdeme i dvě rekonstrukce hrobů, jeden je žá-

rový z doby popelnicových polí, druhý kostrový z období 

Velké Moravy. Netradičním prvkem je tzv. „dvorana slávy“, 

v níž jsou představeni nejvýznamnější amatérští archeolo-

gové, kteří v regionu působili v minulém století. 

Vyvrcholením prohlídky expozice bude velkoplošné 

promítání v poslední místnosti. Aranžovaná scéna předsta-

vující život ve vesnici z doby popelnicových polí ožije a před 

návštěvníkem se postupně objeví jednotlivé fáze výstavby 

typického srubového domu se stěnami vypletenými prou-

tím. Výjev bude doplněn i audioefekty.

Expozice byla vytvořena z bohatého fondu archeolo-

gických sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku. Kromě 

množství keramiky a kamenných nástrojů zaujmou i uni-

kátní artefakty, jako například torza neolitických venuší, 

nádobka s lineárním písmem, náhrdelník z měděných 

drátků a provrtaných perel z pozdní doby kamenné nebo 

vzácné měděné nástroje či depoty bronzových předmětů. 

Milovníci experimentální archeologie si mohou vyzkoušet, 

jak obtížné bylo vyvrtat otvor do kamenné sekerky pomocí 

dutého vrtáku z bezinkové tyče. 

Expozice je svým celkovým pojetím určena nejen pro 

zapálené archeology, ale také pro širokou veřejnost. Scénář 

i samotná instalace jsou přizpůsobeny návštěvníkovi – lai-

kovi tak, aby si každý odnesl ty základní poznatky o nejstar-

ším a současně nejdelším období historie člověka. Expozice 

byla slavnostně otevřena 24. ledna 2013.

 Marie Gronychová

Nová stálá expozice Muzea 
Boskovicka

Dne 12. září 2012 byla za účasti více než 250 návštěvníků 

otevřena nová stálá expozice „Boskovicko – krajinou sedmi-

zubého hřebene“. Otevření expozice se zúčastnili zástupci 

vedení Města Boskovice – starosta Ing. Jaroslav Dohnálek, 

místostarostka Ing. Jaromíra Vítková a druhý místostarosta 

Dominik Božek. S novodobou historií Muzea Boskovicka 

a s financováním projektu stálé expozice přítomné sezná-

mila Ing. Jaromíra Vítková. Zaměření expozice a navazující 

programy pro návštěvníky přiblížila ředitelka Muzea Bos-

kovicka Mgr. Dagmar Hamalová. Součástí doprovodného 

programu byla hudba v podání Jiřího Slavíčka a jeho přá-

tel, výstava věnovaná novodobé historii muzea v letech 

1992–2012 a projekce regionálních dokumentárních filmů 

v multifunkčním sále.  

V nové stálé expozici se návštěvníci seznámí s přírodou 

Boskovicka a historií města a regionu, včetně bohatých pra-

věkých nálezů. Zaujme také část věnovaná židovským regi-

onálním osobnostem. Při slavnostním otevření se největší 

pozornosti těšily ojedinělý bronzový depot, jehož součástí 

jsou dvě kompletně dochované bronzové spony, maketa 

Boskovické bible s navazující písařskou dílnou, torzo více 

než čtyři metry dlouhého renesančního praporu či ozvuče-

ný vyřezávaný model části města. Pro návštěvníky jsou při-

praveny omalovánky, přístupnou formou zpracované pra-

covní listy pro děti, průvodce pro nevidomé a slabozraké 

a další informační materiály.   

Na nové stálé expozici se podíleli odborní pracovníci 

Muzea Boskovicka a specialisté na regionální témata Bos- 

kovicka Mgr. Petr Vitámvás, Mgr. Roman Malach, Mgr.  Jiří 

Řezníček, RNDr. Hynek Skořepa, PhDr. Antonín Štrof, 

Mgr. Zuzana Jarůšková, Ing. Arch Jaroslav Klenovský. Nová 

stálá expozice vznikala ve spolupráci s předními odborní-

ky – restaurátorkou textilu Vendulou Otavskou, pracovní-

ky Metodického centra konzervace Technického muzea 

v Brně pod vedením Ing. Aleny Selucké a Mgr. Eliškou Hluší 
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z Oddělení dokumentace tyflopedických informací Tech-

nického muzea v Brně. Na přípravě expozice se odbornými 

radami podílelo také Metodické centrum muzejní pedago-

giky při Moravském zemském muzeu, vedené Mgr. Tomá-

šem Drobným. Rekonstrukce budovy a úprava interiérů 

byla průběžně konzultována s pracovníkem Národního 

památkového ústavu Mgr. Martinem Čihalíkem. Navíc se 

podařilo spolupracovat s místními řemeslníky: řezbář Jiří 

Vraj z Kořence zhotovil vyřezávaný model části města, 

švadlena Lenka Huzlíková vyrobila kopii dámských šatů 

z konce 19. století, kopie pravěkých nástrojů zhotovil Petr 

Rajnoch ze Sudic, písařskou dílnu připravila Monika Ou-

jeská z knihařství Oujeský z Boskovic. Celkový dojem z ex-

pozice umocňují malby a ručně psané texty zhotovené vý-

tvarnicí Janou Bayerovou. Autory architektonického řešení 

expozice jsou Ing. arch. Pavel Šimeček, Veronika Skálová 

a Mgr. Dagmar Hamalová.   

Slavnostní otevření expozice se uskutečnilo v rámci 

oslav 1. písemné zmínky o Boskovicích a v rámci Dnů evrop-

ského dědictví. Nová stálá expozice byla součástí projektu 

„Brána k památkám – Poklady Boskovicka – návštěvnické 

centrum Muzea Boskovicka“. Tento projekt byl podpořen 

z Regionálního operačního programu. Na realizaci bezba-

riérových opatření včetně vestavby výtahu dotací přispě-

lo Ministerstvo kultury ČR. Nová stálá expozice, kterou za 

3 měsíce provozu navštívilo více než 1200 návštěvníků, se 

v anketě místního deníku Boskovicko stala událostí roku 

2012 regionu.

Expozice „Boskovicko – krajinou sedmizubého hřebene“ 

je otevřena denně kromě pondělí, ve všední dny od 9 do 17 

hodin, o víkendech od 13 do 17 hodin. Zájemci si mohou 

objednat prohlídku expozice s výkladem. 

Dagmar Hamalová

V Oslo bylo otevřeno muzeum 
umění Astrup Faernly Museet

Je to vždycky svátek, ať je to kdekoliv. Pokud se otevírá 

nové muzeum umění, očekává se od něho přeci jen něco 

víc než od nového muzea regionálního (a tím nechci jejich 

úlohu vůbec snižovat). A pokud se tak děje v dnes nejbo-

hatší evropské zemi a nové muzeum a jeho sbírka patří bo-

haté soukromé nadaci, pak je na co se těšit. Výsledek však 

někdy neodpovídá očekávání a nová budova třeba sice za-

ujme, ale snaha o maximální originalitu je draze zaplacena 

nevhodnými podmínkami pro sbírky nebo obrovskými pro-

vozními náklady a energetickou náročností.

Norské Oslo ukazuje jinou cestu. Jeho dominanty jsou 

historicky dány – radnice a skokanský můstek na kopci Hol-

menkolen. Pokud chce nová budova získat ikonický charak-

ter, nesmí to být za cenu dominace městu. Musí také splňo-

vat přísné energetické normy. To se podařilo například už 

nové budově opery, otevřené před čtyřmi lety – minimalis-

tické stavbě, navržené norskou architektonickou skupinou 

Snøhetta, která je vidět hlavně z přijíždějících trajektů (tedy 

z moře) a jakoby plynule přechází z moře do pevniny. 

Obdobnou polohu, na o něco málo prestižnějším místě, 

má i nové, v soboru 29. září otevřené Astrup Faernly Muse-

um v Oslo. Je jí poloostrůvek Tjuvholmen, bývalá oblast 

doků, několik minut pěšky od jedné ze zmíněných domi-

nant města – osloské radnice. Bývalé doky byly v posled-

ních dvaceti letech přebudovány na luxusní bytové bloky, 

obchody a restaurace s výhledem do Oslofjordu. Dvě pro-

pojené budovy ze skla, dřeva, oceli a betonu od světozná-

mého architekta Renza Piana nepůsobí vůbec nabubřele 

a přesně zapadají do kontextu okolí. Přitom jsou na první 

pohled, leč nikoli prvoplánově pěkné a zajímavé. Vnitř-

ní prostory působí vzdušně, lidsky a sbírkové předměty 

v  expozicích nabízí opravdu zábavnou procházku ikona-

mi postmoderny. Expozice si na nic nehrají, Damien Hirst, 

Jeff Koons, Matthey Barney, Cindy Sherman, Richard Prince 

a mnoho dalších, jsou dobrými společníky příjemně stráve-

ného odpoledne. Z expozic a otevřených teras se nabízejí, 

snad i jako součást expozice, pohledy na kolem plující lodě 

a okolní ostrovy. Venkovní expozice přecházejí v dětské hři-

ště, vybudované opět v duchu postmoderních uměleckých 

děl, nechybí oblázková pláž, příjemná restaurace a samo-

zřejmě muzejní butik. Děti a mládež do 18 let mají vstup 

zdarma (bez zákazu pohledu na velké obrazy soulože Jeffa 
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Koonse s Cicciolinou nebo přebujelé dívenky z hentai scé-

ny), dospělí platí 100 NOK, existuje ale řada slev pro stu-

denty či seniory a vstup zdarma pro organizované muzejní 

profesionály (ICOM). 

Jestli existuje cesta k uchopení současného umění tak, 

aby mohlo konkurovat povětšině stupidní masové zábavě, 

tak tohle muzeum jde správným směrem. Možná i jako vzor 

pro finanční skupiny a některé zbohatlé jednotlivce, když 

už nevědí, co s těmi penězi (u nás bohužel pocházející hlav-

ně z peněz daňových poplatníků) dělat.

Pavel Jirásek

Přeshraniční spolupráce
na česko-polském pomezí

Trend překračování hranic mezi národy a územními 

celky se v posledních letech stal výrazným fenoménem ve 

znovunalézání společných kořenů jazykově různorodých 

oblastí. Kulturní instituce, včetně muzeí, se snaží o navázání 

vzájemné kontinuity příhraničních regionů. Prostřednic-

tvím spolupráce představují veřejnosti společné historické 

vazby, které vycházejí z ekonomických, kulturních a sociál-

ních vztahů, více regionálních než národnostních. 

Městské muzeum Krnov a Muzeum Ziemie Prudnickiej 

navázalo spolupráci již před několika lety. Jednalo se však 

o drobnější počiny, které měly dopad jen na vybrané cílové 

skupiny na obou stranách hranice. Na začátku roku 2012 se 

obě muzea ve spolupráci s Prudnickim Osrodkem Kultury 

zapojily do společného projektu „Tvořivé Slezsko“, spolufi-

nancovaného Evropskou Unií z Operačního programu pře-

shraniční spolupráce 2007–2013. Na české i polské straně 

je po dobu jednoho a půl roku realizován žánrově pestrý, 

kulturně vzdělávací a společenský program, jehož hlavním 

cílem je aktivní zapojení občanů a organizací do kulturního 

dění v česko-polském příhraničí, upevnění stávajících a na-

vázání nových kontaktů a v neposlední řadě i odstranění 

jazykové bariéry, zvláště u dětí a mládeže. 

V rámci projektu jsou realizovány čtyři hlavní aktivity: cyk- 

lus věnovaný tradicím a svátkům „Lidové tradice ve Slez-

sku“, dvě dlouhodobé expozice, na nichž budou prezen-

továny sbírkové fondy obou muzeí – „Malířství 19. století“ 

a „Řemesla slezských měst“ – a výstavy výtvarného umění 

českých i polských výtvarníků. Součástí hlavních aktivit jsou 

lektorské výukové programy, přednášky, tvorba katalogů 

výstav, vydávání propagačních materiálů apod. 

Historická oblast Horního Slezska byla v minulosti jed-

notná politicky i národnostně. Po Slezských válkách v le-

tech 1740–1748 se však situace zcela změnila a území bylo 

rozděleno v rámci poválečného uspořádání. Po druhé svě-

tové válce bylo české i polské pohraničí dosídleno novým 

obyvatelstvem, čímž byla na několik desetiletí přerušena 

kulturní i společenská kontinuita oblasti a zapomenuto his-

torické povědomí společné minulosti. Cílem přeshraniční 

spolupráce muzeí je především výměna kontaktů a zkuše-

ností, ale důležité je rovněž připomenutí společné historie 

a  snaha o znovuoživení zpřetrhaných kulturních a spole-

čenských tradic. 

Ivana Zajícová

Spolupráce zámku Slavkov – 
Austerlitz a renesančního zámku 
Rosenburg

Začátkem července roku 2011 zahájil Zámek Slavkov – 

Austerlitz projekt, jehož předmětem je snaha o propojení 

turistických cílů v Dolním Rakousku a na jižní Moravě, s dů-

razem na podporu a zvýšení přeshraničního cestovního ru-

chu. Konkrétně se jedná o propojení obce Rosenburg, která 

se může pyšnit krásným renesančním zámkem stejného 

jména, a města Slavkov u Brna se Zámkem Slavkov – Aus-

terlitz. Impulz k navázání užší spolupráce mezi oběma sub-

jekty přišel z rakouské strany a celý projekt byl podpořen 

z Evropské unie z Fondu malých projektů. Šestnáctiměsíční 

projekt byl ukončen v říjnu roku 2012.

Mezi aktivity projektu patří především vytvoření spo-

lečných propagačních materiálu v česko-německé mutaci. 

Tyto materiály nejen informují o obou objektech, ale za-

hrnují také společnou nabídku služeb, které byly pro rok 

2012 na obou zámcích v souvislosti s projektem připraveny. 

Balíčky nabídnou turistům vzájemné poznání a prohlídku 
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obou objektů a jsou dále vázány na kulturní akce pořádané 

během roku. Tato nabídka zahrnuje také vzájemnou kultur-

ní výměnu mezi objekty, kdy byla v úvodu sezóny 2012 na 

Zámku Slavkov Austerlitz zpřístupněna výstava věnující se 

renesančnímu sokolnictví z Renaissanceschloss Rosenburg 

a v Rosenburgu byla naopak k vidění výstava pohlednic 

s napoleonskou tématikou ze Zámku Slavkov – Austerlitz. 

Propagace projektu probíhá nejen v rámci inzerce v domá-

cích i zahraničních periodikách, ale také prostřednictvím 

několika tiskových konferencí.

Během realizace projektu vznikly další podněty k hlubší 

spolupráci, které zahrnují možnost živé prezentace part-

nerského subjektu. Zástupci Zámku Slavkov – Austerlitz 

se představili ve dnech 28. a 29. července 2012 na zámku 

Rosenburg v rámci tradičního pohádkového festivalu (Mär-

chenfest). Účinkující v historických kostýmech sehráli dvě 

jednoduché scénky týkající se zámku Slavkov, kde divákům 

pokládali jednoduchou otázku, která byla součástí celofes-

tivalové hádanky o ceny. Postavy zpodobňující Marii Terezii, 

Napoleona Bonaparte a Václava Antonína Kounice se se-

tkaly s velkým ohlasem u návštěvníků, kteří se s nimi hojně 

fotografovali a vyptávali se na další zajímavosti o Slavkově. 

Renaissanceschloss Rosenburg uspořádal obdobnou akci 

ve Slavkově, kdy se prezentoval jedním ze svých největších 

lákadel – ukázkou renesančního sokolnictví. Rosenburští 

sokolníci předvedli své umění při tradičním Václavském jar-

marku, pořádaném v zámeckém parku dne 22. září 2012.  

Úzkou spolupráci, při níž spolu oba subjekty hojně ko-

munikují, vyměňují si své zkušenosti a nápady a napomá-

hají si vzájemně při propagaci, hodnotí oba partneři jako 

velmi prospěšnou. Jedním z potvrzení úspěšné spolupráce 

je v současné době příprava dalšího společného projektu, 

který by mohl být realizován v letošním roce.  

Jana Slouková

Vinohrady a Žižkov. Nová města 
za východní pražskou hradbou
Muzeum hl. m. Prahy
10. října 2012 – 5. května 2013

Výstava představuje prostřednictvím bohatého fotogra-

fického materiálu a řady dalších muzejních exponátů kaž-

dodenní život v ulicích Žižkova a Vinohrad. 

Část věnovaná Vinohradům nabízí cestu historií od dáv-

ných dob ke vzniku samostatného města. Od středověku 

až do poloviny 19. století se za východní pražskou hradbou 

na jih od vrchu Vítkov rozprostírala volná plocha se sporým 

osídlením, využívaná k vinařství a zemědělství. Ve druhé 

polovině 19. století nastala razantní změna a my můžeme 

sledovat vznik a rozvoj noblesní pražské čtvrti – od bouřlivé 

expanze, související s postupným bořením pražského opev-

nění, až ke vzniku pevně strukturované pražské čtvrti. Byla 

budována do velké míry regulovaně a do nových činžov-

ních domů se stěhovala zejména vyšší střední vrstva oby-

vatelstva z historických pražských měst, jejich nejbližšího 

okolí i z celých Čech. V poměrně krátké době vznikla téměř 

pravidelná síť vzdušných ulic a vyrostly všechny atributy 

nového města: kostel, radnice, divadlo, společenský dům, 

ale i oddechové plochy, nemocnice a hřbitov. K tematice 

rozvoje města se dochovalo velké množství fotografií, po-

hlednic a dalšího ikonografického materiálu, ale i některé 

autentické předměty, používané obyvateli Vinohrad.

Část věnovaná Žižkovu skýtá komplexní pohled na tuto 

neobyčejnou pražskou čtvrť. Návštěvník pomyslně vstupu-

je do žižkovských ulic či na pavlač činžovního domu, aby se 

zde seznámil s proměnami čtvrti v prostoru i čase: od sídla 

s několika desítkami obyvatel v polovině 19. století až k sa-

mostatnému městu s více než šesti desítkami tisíc obyvatel 

na sklonku 19. století, jež se roku 1922 stalo součástí Velké 

Prahy. Jádro výstavy je postaveno na fotografickém materi-

álu, množství pohlednic ze sbírek muzejních i soukromých, 

předmětech denní potřeby, stejně jako na dochovaných 

výrobcích žižkovských řemeslníků. To vše umožní návštěv-

níkům udělat si plastický obraz o životě obyvatel Žižkova 

v dobách minulých. Výstava připomíná i boje na barikádách 

v květnu 1945 a asanaci části této čtvrti v 70. a 80. letech 

20. století. Vystaven je rovněž vzácný nález šperků z keltské-

ho pohřebiště na dnešním Komenského náměstí. 

– dle zaslaných materiálů
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Noví ředitelé muzeí odpovídají
Severočeské muzeum v Liberci
Mgr. Jiří Křížek

1) Jaká profesní dráha předcházela Vašemu nástupu do 

současné funkce?

Od roku 2000 do července 2011 jsem pracoval v Národ-

ním památkovém ústavu. Nejprve, ještě při studiu na Jiho-

české univerzitě, jsem začínal s evidencí sbírek na Státním 

zámku Hluboká nad Vltavou. Po ukončení školy jsem odešel 

do Prahy na místo referenta národních kulturních památek 

a památek UNESCO. V roce 2006 jsem ale dal vale matce 

měst, protože tu je nejen pro památkáře těžké živobytí, 

a odešel hledat štěstí na sever, kde zrovna vznikal nový kraj-

ský památkový ústav v Liberci. Tady se mi propojil profesní 

život s osobním, protože moje budoucí manželka zde zpra-

covala jako archivářka. Navíc se tu sešla skvělá parta, která 

mi v novém prostředí hodně pomohla. 

2) Bylo něco, co Vás po nástupu do funkce mile či nepří-

jemně překvapilo? 

Upřímně řečeno, muzejní práce je jedinečná v tom, že 

denně přináší nečekaná překvapení všeho druhu. Kde jin-

de než v muzeu se Vám stane, že např. při přípravě výsta-

vy praporů libereckých spolků zjistíte, že máte ve sbírkách 

renesanční prapor z benátské gondoly! Podobné příběhy 

se kromě muzeí dějí snad jen v pohádkách. Pokud mohu 

srovnávat s předchozí praxí památkáře, v muzeu je výho-

dou větší pracovní svoboda a nezávislost. V jiných typech 

kulturních institucí máte výrazně více povinné administrati-

vy, na samosprávních úřadech nebo třeba ve školství. 

3) Co považujete za nejzajímavější předmět ve Vašem 

muzeu?

Nejzajímavějším předmětem je samotná budova Se-

veročeského muzea, o které tvrdím, že je to náš největší 

a nejkrásnější exponát. Historická budova muzea neprošla 

za celých 115 let své existence výraznější modernizací, což 

z provozních důvodů není zrovna ideální. Na druhou stranu 

je to jedinečný autentický architektonický exponát, který 

čeká na své objevení. Výstavbou romanticky monumentál-

ní budovy v roce 1898 se sice muzeum neskutečně zadlu-

žilo na dlouhých 40 let, ale stálo to za to. Jeden kolega má 

krédo: „Kvalita zůstává, cena se zapomene“. Se získáváním 

sbírkových předmětů to je stejné. Pokud se objeví nějaká 

neopakovatelná příležitost pro akvizici, vyzkouším všech-

ny možnosti, ale ne vždy to samozřejmě vyjde. Škoda, že 

česká muzejní scéna, včetně té liberecké, z hlediska investic 

do sbírek vesměs živoří a nemůže si dovolit kvalitu služeb, 

která by odpovídala hodnotám, které opatrujeme. 

4) Čeho si přejete svým působením ve vedení muzea 

dosáhnout?

Chtěl bych, aby muzeum fungovalo jako přirozené kul-

turní centrum Liberce, do kterého se lidé, místní i vzdálení, 

rádi vracejí. To je ale práce na roky, možná na desetiletí. Asi 

jediným živým kulturním centrem Liberce je v současnosti 

krajská knihovna, všechny ostatní instituce skomírají. Libe-

rec bude ještě dlouho poznamenán vykořeněním místních 

obyvatel. Podobná hekticky průmyslová města navíc trpí 

„gründerstvím“, chybí jim určitá „stabilitas loci“, jak to zná-

me ze staletí rostlých historických měst. Podoba města se 

tu celkem dramaticky mění v tak rychlém tempu, že si lidé 

nestíhají zvyknout, nezajímají se o minulost a uzavírají se do 

sebe. Probudit v Liberci patriotismus je fuška, ale právě Se-

veročeské muzeum je jedním z nejlepších nástrojů, protože 

má nepřerušenou kontinuitu 140 let. Po druhé světové vál-

ce si regionální historici vypomohli třeba tím, že vymysleli 

slovanskou obec Havlov, která měla být předchůdcem Li-

berce – celkem legrace, ale dodnes tomu mnozí z místních 

věří. Já bych se rád vydal jinou cestou – příkladem může být 

web Liberec/Reichenberg nebo projekt „Živá paměť města 

Liberec – Reichenberg“, který se právě rozbíhá. Všemožně 

zkoušíme, aby lidé začali mít rádi místa, kde žijí.
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Dne 17. listopadu 2012 ocenil primátor města Plzně 

PhDr.  Františka Frýdu, ředitele Západočeského 

muzea v  Plzni, pečetí města Plzně za dlouholetý roz- 

voj muzea a za zvyšování jeho prestiže a významu. 

Stejné ocenění v minulosti obdrželi například spisova-

tel a cestovatel Ing. Miroslav Zikmund, operní pěvkyně 

Eva Urbanová nebo držitelka zlaté medaile Kateřina 

Emmons-Kůrková. 



Krátká kronika Uherského Brodu
Nová publikace Krátká kro-

nika Uherského Brodu – Breve 

chronicon Hunno-Brodense od 

Matyáše Haškonia vznikala 

svým dílem také v Muzeu J. A. 

Komenského v Uherském Bro-

dě. Jedním z jejích tří autorů 

a odpovědným redaktorem 

je vedoucí historicko-kome-

niologického oddělení muzea 

Mgr. Petr Zemek, Th.D. Vydání 

publikace inicioval Doc. PhDr. Karel Komárek, Ph.D., jenž vy-

hotovil přepis a překlad původních textů.

Edice kroniky Matyáše Haškonia (učitele, konšela, dů-

chodního písaře, hejtmana a primátora Uherského Brodu) 

původně nadepsané „Paměti některé starožitné, vyhledané 

v příčině města Brodu Uherského, jak by dávno a od koho 

založeno bylo“ (1666) přispívá k podrobnějšímu poznání lo-

kálních historiografických textů. Původní Haškoniova kroni-

ka navíc vznikla z popudu v té době nejvýznamnějšího his-

toriografa moravských dějin, Tomáše Pešiny z Čechorodu 

(1629–1713), který sbíral od městských kronikářů materiál 

k vlastivědě Moravy.

„Kronika nás seznamuje především s vlastní dobou 

Haškoniovou a s viděním historie města prostřednictvím 

jeho vrcholného představitele. Kronika, navzdory své struč-

nosti, je cenným historickým pramenem, a proto si zaslouží 

pozornost. Od prvního svazku Pramenů k historii Uherského 

Brodu Sobotíkovy edice Letochy, uplynulo téměř sedmde-

sát let, od Bartoškovy kroniky již méně. Kompletní vydání 

hlavních pramenů k dějinám města zůstává zatím nadějí 

budoucnosti. Tato edice je připomínkou a malým krůčkem 

k naplnění tohoto ušlechtilého úkolu, který kdysi vytyčili 

členové Musejní společnosti“, dočítáme se v úvodu publi-

kace.

Kromě opisu z počátku 19. století a překladu Dobnerovy 

latinské verze této kroniky (otištěny současně vždy na le-

vých a pravých stránkách knihy) publikaci uzavírá text Petra 

Zemka „Matyáš Haškonius (1600?–1676) a jeho historické 

dílo“, dále text Karly Strnadové „Paměti Matyáše Haškonia 

jako literární text“ a příspěvek Karla Komárka „Jazyk a gra-

fika českého textu Haškoniovy kroniky“. Kniha je opatřena 

seznamem literatury a anglickým resumé.

Aleš Kapsa

Tradice a současnost rukodělné 
výroby v regionu Moravské 
Valašsko

Kniha je závěrečným publikačním výstupem grantové-

ho projektu MK ČR s názvem „Tradice řemeslné a rukodělné 

výroby na Valašsku a Těšínsku – identifikace, dokumentace, 

prezentace“. Řešili ji odborní pracovníci Valašského muzea 

v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm v letech 2006–2011.

Nová kniha nabízí čtenářům výsledky získané studiem 

muzejních sbírek, odborné literatury a výzkumem v teré-

nu v rámci projektu zaměřeného na dokumentaci dosud 

opomíjené rukodělné výroby. K ní na Valašsku v minulosti 

patřilo kolářské řemeslo, košíkářství, výroba hraček, zpraco-

vání perleti, výroba krpců, valchování sukna i výroba obu-

vi ze sukna. Tradiční rukodělná výroba je podle odborníků 

součástí lidové kultury naší země. Jejím cílem je získávat 

a  vytvářet produkty určené pro vlastní potřebu, ale i pro 

trh, ze snadno dostupných přírodních materiálů s využitím 

tzv.  tradičních technologií – výrobních postupů předáva-

ných z generace na generaci. Etnografové lidovou výrobu 

navíc hodnotí jako jev společenský. Součástí nové publika-

ce je i kapitola „Prameny ke studiu a dokumentaci tradič-

ních způsobů zpracování přírodních materiálů“, včetně cha-

rakteristiky sbírky „Živnosti a řemesla ve Valašském muzeu 

v přírodě“ (jedná se o nejpočetnější sbírku v regionu, která 

obsahuje jak jednotlivosti, tak i vybavení celých dílen). Po-

dle historiků je tradiční rukodělná výroba v současné podo-

bě přes všechny transformace oddychovou záležitostí pro 

společnost a uklidňujícím ohlédnutím do minulosti.

Rozsah publikace, která obsahuje desítky fotografií 

a kreseb, je 200 stran. Zájemci ji mohou zakoupit v Dřevě-

ném městečku Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm za 150 Kč.

Daniel Šamánek

Dušan Samuel Jurkovič 
Projekty, rekonstrukce a stavby  
(nejen) na Náchodsku

Publikace o významné osobnosti středoevropské ar-

chitektury konce 19. a první poloviny 20. století vyšla 

u  příležitosti výstavy věnované architektovi a výsledkům 

jeho tvorby, konané ve výstavní síni Městské knihovny 

v  Novém Městě nad Metují v listopadu 2012. Připravila ji  

publikace
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novoměstská knihovna ve spolupráci s občanským sdruže-

ním Poznávání a s Muzeem textilu v České Skalici, poboč-

kou Uměleckoprůmyslového musea v Praze, u příležitosti 

65. výročí architektova úmrtí.

Jak z podtitulu vyplývá, autor Vlastimil Havlík v publi-

kaci mapuje především Jurkovičovy architektonické stopy 

na Náchodsku. Sem ho přivedl brněnský podnikatel Rudolf 

Bartelmus, který si dle jeho návrhu nechal vystavět ven-

kovské sídlo na Rezku u Nového Města nad Metují v letech 

1900–1901. Neobvyklá a výrazná vila, inspirovaná lido-

vou architekturou, podnítila zájem stavebníků a investorů 

oJurkovičovu práci. V několika kapitolách se čtenář dočte 

o výstavbě útulny v Pekle, o rekonstrukci zámku a úpravách 

zámecké zahrady v Novém Městě nad Metují nebo o turis-

tické chatě s rozhlednou na Dobrošově. Pozornost je rovněž 

věnována architektovým nerealizovaným projektům a ná-

vrhům – hájovně na Sendraži, dělnické kolonii a úřednic-

kým domům textilní firmy v Hronově, regulačnímu plánu 

městské části Na Ptákách v Jaroměři. Havlík se zaměřuje 

v širším kontextu i na další Jurkovičovy realizace či návrhy 

ve východních Čechách, potažmo na Moravě a rodném 

Slovensku. Nezapomíná ani na architektovu interiérovou 

tvorbu, na jeho spolupracovníky a přátele, odbornou publi-

cistiku, reflexi výsledků Jurkovičovy architektonické tvorby 

a jednu celou kapitolu věnuje pramenům a literatuře k dílu 

Dušana Jurkoviče. Každá kapitola je doprovázena bohatým 

poznámkovým a odkazovým aparátem.

Ilustrovanou publikaci (144 s., 199 Kč) lze objednat 

v Městské knihovně v Novém Městě nad Metují na e-mailo-

vé adrese: biblio@knihovnanm.cz.

Jana Matěnová

Ředitel/ka Regionálního muzea  
v Chrudimi, p. o.
Rada Pardubického kraje vyhlašuje výběrové řízení na funk-

ci ředitele-ředitelky příspěvkové organizace Regionálního 

muzea v Chrudimi.

 » VŠ vzdělání, praxe v oboru;

 » občanská a morální bezúhonnost;

 » znalost právní problematiky v oblasti kultury a muzejnictví;

 » komunikační schopnosti, schopnosti k vedení pracovní-

ho kolektivu;

 » znalost min. 1 světového jazyka na komunikační úrovni;

 » zkušenosti v řízení a základní přehled o ekonomických 

zásadách řízení příspěvkové organizace, praxe ve ve-

doucí pozici řízení příspěvkové organizace v oblasti kul-

tury výhodou;

 » orientace v oblastech dotační politiky státu, Evropské 

unie a dalších subjektů výhodou;

 » aktivity v profesních orgánech a komisích, publikační 

a podobná činnost výhodou.

 » Písemná přihláška s náležitostmi: jméno, příjmení, titul, 

datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalé-

ho pobytu, číslo občanského průkazu, telefonní a e-mai-

lové spojení, datum a podpis uchazeče;

 » strukturovaný životopis s přehledem dosavadních za-

městnání a praxe, členství v orgánech profesních or-

ganizací, odborných komisích, publikační činnost, jiné 

aktivity v oboru (s uvedením jejich regionální úrovně);

 » ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělá-

ní včetně ověřené kopie vysvědčení ze státních závěreč-

ných zkoušek;

 » ověřená kopie lustračního osvědčení podle zákona 

č. 451/1991 Sb., v platném znění, nebo souhlas s jeho vy-

žádáním (u uchazečů, na něž se tato povinnost vztahuje);

 » výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců;

 » souhlas s prověřením podle zák. č. 412/2005 Sb., o ochra-

ně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti, 

v platném znění;

 » souhlas se zpracováním osobních údajů podle zákona 

č. 101/2000 Sb., v platném znění;

 » návrh koncepce řízení organizace v rozsahu max. 5 stran 

strojopisem;

 » lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu 

funkce ředitele organizace.

Přihlášky přijímá Mgr. Tomáš Libánek (Krajský úřad Par-

dubického kraje, vedoucí oddělení kultury a památkové 

péče, Komenského nám. 125, 532 11 Pardubice) nejpozději 

do 25. 3. 2013.

Předpokládaný nástup: od 1. 5. 2013 nebo dohodou.

Další informace naleznete na úřední desce Krajského úřadu 

Pardubického kraje (včetně webových stránek: http://www.

pardubickykraj.cz) nebo na odboru školství, kultury a tělo-

výchovy. 

Kontaktní osoby pro získání bližších informací: 

Mgr. Tomáš Libánek, vedoucí oddělení kultury a památkové 

péče, tel.: 466 026 327;

Jitka Habartová, tel. 466 026 167.
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Požadavky na uchazeče:

Požadované doklady k přihlášce:
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Číslo OP

Organizace

razítko a podpis
statutárního zástupce

Platnost průkazu je omezena trváním pracovního poměru v členské organizaci.
Průkaz je nepřenosný.

podpis
držitele průkazu

Zbyněk Koblížek

345966147

izace

ta

tn vn
Průkaz je nepřeno

zace

raz
atutá

nost cov
P ůk j ř

á

t průkazu je omezena trváním prac

ítko a podpis
árního zástupce

Muzeum muzejnictví

Výměna členských průkazů AMG
Asociace muzeí a galerií ČR vydala novou edici členských průkazů AMG. 

Průkaz obdrží každý individuální a čestný člen AMG a každý pracovník členské instituce AMG, který je v ní zaměstnán 

v  pracovním poměru na dobu neurčitou. V případech pracovníků v pracovních poměrech na dobu určitou a pracovníků 

zaměstnávaných formou dohod či smluv rozhoduje o přidělení průkazu ředitel příslušné instituce. 

Průkaz člena AMG opravňuje svého držitele, mimo jiné, k bezplatnému vstupu do expozic a výstav členských muzeí AMG. 

Každý řádný člen AMG by pak měl recipročně poskytnout volný vstup kolegům a kolegyním z členských institucí AMG.

Členské instituce AMG obdrží poštou dopis s informacemi o průběhu výměny spolu s Potvrzením o výměně průkazek AMG 

a  Přílohou č. 4 Jednacího řádu AMG – Zásady vydávání, distribuce, evidence a užívání členských průkazů  AMG. K dopisu bude 

přiložen počet nových členských průkazů AMG, který vychází z počtu úvazků, uvedeného v  Hlášení o počtu zaměstnanců 

řádného člena AMG pro rok 2013. 

Platnost stávajících průkazů členů AMG (třetí emise) končí 31. března 2013,
nové průkazy začínají platit od 1. dubna 2013.

Členské instituce provedou výměnu průkazů AMG k uvedenému datu. Za likvidaci neplatných průkazů odpovídají samotné 

instituce, dle Přílohy č. 4 Jednacího řádu. Staré průkazy třetí emise tedy nebudou vracet na Sekretariát AMG, ale sami je 

po jejich výměně skartují. Konkrétní jmenná a číselná evidence vydaných průkazů AMG je povinností každé členské instituce 

AMG, stejně jako tomu bylo doposud. Průkaz musí být opatřen členským číslem muzea AMG, lomeným pořadovým číslem 

vydaného průkazu v konkrétní instituci.

Veškeré informace naleznete na http://www.cz-museums.cz – Průkaz člena AMG.

Podoba nového členského průkazu AMG, přední              ... a zadní strana.

Podoba nové nálepky k vylepení na pokladnách na znamení  členství v AMG.
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K vybudování Rezortní integrační sběrnice sdílených služeb •	a údajů (RIS) pro:

Ministerstvo kultury ČR•	
Národní památkový ústav•	
Akademii věd•	
Archeologický ústav•	
Státní, regionální i městská muzea, galerie a archivy•	
Krajskou i místní samosprávu •	

K využití služeb •	 systému základních registrů (SZR) pro:
Přesnou a státem garantovanou územní identifikaci (RÚIAN) •	
Jednoznačné určení vlastníka/uživatele (ROB, ROS)•	

K zavedení a celorepublikového sdílení jednotného •	 Agendového 
Identifikátoru Kulturní Památky/předmětu nemovitého 
i movitého charakteru (AIKP) za účelem:

Rychlého vyhledání památky / předmětu pro ústřední orgány •	
státní správy, rezortní rozpočtové organizace, kraje, města 
a obce včetně složek rezortu vnitra a financí (policie, celní 
úřady, PSEUD apod.)

K přípravě na vytvoření •	 Registrů kulturních památek 
a archeologických nalezišť v gesci Ministerstva kultury ČR 
s možností sdílení se souvisejícími rezorty

K zavedení dalších chytrých elektronických služeb•	 kontaktních míst veřejné správy (Czech POINT)•	
Portálu veřejné správy •	
pro •	 Vlastníky a uživatele nemovitých i movitých památek, děl, 
lokalit, předmětů z řad občanů, podnikatelů, církevních institucí, 
památkových ústavů apod.

K zavedení moderní, standardizované online evidenci  •	sbírkových předmětů, jednotné metodiky  
a řízení procesů – workflow

K přesnému prostorovému / mapovému (GIS) i popisnému (SPI) •	vymezení nemovité i movité kulturní památky 
a předmětu včetně publikace do národních 
i evropských tematických portálů Geoportal, 
eSbirky.cz, INSPIRE, Europeana

K rychlé a bezdotykové digitalizaci 2D a 3D kulturních památek •	a předmětů včetně OCR a ICR a dalších nestrukturovaných údajů 
včetně indexace a metadat podle Dublin Core a CIDOC CRM 
a národního odborného třídění

K řešení v souladu se strategií Vlády  ČR - realizace „Smart •	Administration v letech 2007 – 2015“ (usnesení vlády ze dne 
11. července 2007, č. 757)

K standardizované, celostátně a evropsky sdílené památkové evidenci• 

Ing. Martin Lukáš, Ph.D., Mgr. Pavel Mlčoch

Resortní integrační sběrnice (RIS)
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