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Mezinárodní muzeologická konference na téma

Muzeum a změna III. / The Museum and Change III.
Po třech letech se Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s dalšími subjekty rozhodla uspořádat při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie třetí ročník mezinárodní konference nazvané Muzeum a změna
III. / The Museum and Change III. Její předešlé ročníky v roce 2002 a 2005, se snažily odpovědět na řadu otázek z činnosti
muzeí a každodenní muzejní praxe – jak se ve střední a východní Evropě změnily organizační podmínky a sbírkotvorná
činnost muzeí po roce 1989; jak se změnil přístup muzeí ke svým klientům a jak nově vychovávat nastupující generace
muzejních pracovníků; jak se do činnosti muzeí mohou zapojit dobrovolníci; jaké je místo virtuální reality v muzejní práci;
jak profesní organizace ovlivňují chod muzejnictví; jaká je role muzea v moderní společnosti atd. Po třech letech bychom
chtěli opět navázat na témata předešlých konferencí; východiskem našeho setkání by mělo být spektrum problémů, kterých se předchozí konference nedotkly, nebo se jimi zabývaly jen okrajově.
Konference Muzeum a změna III. / The Museum and Change III. je třetí příležitostí k setkání muzejních pracovníků, pedagogů, studentů ve středoevropském prostoru; naším záměrem je, aby se tato setkávání stala pravidelnými trienálními
meetingy nad aktuálními, palčivými – a třeba i trochu kontroverzními – tématy souvisejícími s muzei, jejich klienty a běžnou praxí.
Cílem našeho setkání by měla být možnost konfrontovat názory na fungování muzejní komunity a nastartovat diskusi na
nová muzeologická témata, která budou v příštích obdobích stále více zdůrazňována. Ozřejmit nové trendy muzejní práce
a nalézat možné modely pro naši práci. Poskytnout prostor pro mezinárodní diskusi o dalším směřování oboru muzejnictví,
prostor ke sdílení zkušeností a vzájemné inspiraci.
Tématické bloky
I.

Výstavba, inovace, rekonstrukce

II.

Expozice, výstavy, prezentace

III.

Marketing, public relations, lobbing v neziskové sféře

IV.

Ekonomika a kultura

V.

Digitalizace a ochrana movitého kulturního dědictví

Způsob přihlášení: II. cirkulář (prodloužen do 15. ledna 2009). Registrační formuláře byly muzeím zaslány poštou, na vyžádání mohou být zaslány i e-mailem. Formulář je umístěn na internetových stránkách AMG http://www.cz-museums.cz,
kde je možné se také on-line přihlásit.
Účastnický poplatek: 720 Kč pro členy, zaměstnance a studenty pořadatelů a členy Zväzu múzeí na Slovensku a Slovenského komitétu ICOM. V rámci II. cirkuláře 20% slevu, tj. 580 Kč, nabízíme pro všecny ostatní účastníky konference z řad
muzeí a galerií ČR.
Sekretariát konference: Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 – Nové Město, Česká
republika, tel. +420 224 210 037-9, fax +420 224 210 047, e-mail: amg@cz-museums.cz
Více informací: http://www.cz-museums.cz
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úvodník
Muzejní legislativní léto 2008

Při množství sbírkových předmětů v muzeích a galeriích je provedení ocenění všech sbírek do tří let od nabytí účinnosti zákona, tj. do
1. ledna 2012 navíc naprosto nereálné a administrativně nepředstavitelné. Znamenalo by obrovský nárůst potřeb jednotlivých muzeí
a galerií v oblasti personálního a finančního zajištění inventarizace.

Během letošního roku bylo přijato několik novel zákonů a vyhlášek

Vzhledem k oceňování sbírkových předmětů, které nebudou oce-

dotýkajících se více či méně zásadně oboru muzejnictví. Nejplod-

ňovány na základě znaleckých posudků a jejich skutečné tržní ceny,

nějším legislativním obdobím, a také nejzásadnějším pro změny

není v novele nijak ošetřena ztráta, odcizení či zničení těchto před-

v muzeích a galeriích, pak byly měsíce letní – tedy červenec a srpen,

mětů a následný postih příp. pachatelů. V této schválené podobě je

což se jeví z hlediska každoročního zvolnění tempa a dob dovole-

z hlediska exekutivy AMG nutno novelu v paragrafech dotýkajících

ných nejen v našem oboru, poněkud překvapivým. V následujících

se podstatné a významné části kulturního dědictví naší vlasti, zcela

odstavcích se pokusím všechny normy vyjmenovat a upozornit vás

odmítnout, neboť může vést k systémovým škodám na našem kul-

na jednotlivé paragrafy, které se oboru muzejnictví dotýkají.

turním dědictví, mít negativní vliv na společenské vnímání sbírek

Jedná se o vyhlášku č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách

muzejní povahy a následný nárůst kriminality v této oblasti. Novela

požární ochrany staveb, ze dne 29. ledna 2008, s účinností od 1. čer-

zákona by navíc znamenala naprosté ochromení odborné činnosti

vence 2008. Našeho oboru se týkají § 26 a § 27, které stanovují, kdy

v muzeích a galeriích, přičemž se oceňování sbírek dotýká institucí

a za jakých podmínek musí být stavby památkově chráněné a stav-

zřizovaných státem nebo územně samosprávnými celky, což před-

by, v nichž jsou umístěny movité kulturní památky, vybaveny a) elek-

stavuje v České republice celkem 114 takových institucí.

trickou požární signalizací nebo hlásičem požáru použitým v EPS, b)

Exekutiva AMG podnikla, podniká a bude podnikat řadu kroků,

stabilním hasícím zařízením. Vysvětlující komentář k této vyhlášce

směřujících ke změně těchto ustanovení zákona o účetnictví. Na

poskytl na Senátu AMG dne 10. prosince 2008 Ing. Pavel Jirásek z fir-

Senátu AMG dne 30. září 2008, resp. 10. prosince 2008, získala pak

my Cultureplus s.r.o., který exekutivě AMG zároveň doporučil vznést

pro své činění podporu zástupců členských institucí AMG. O dalším

na ministerstvo vnitra a kultury dotaz s žádostí o řádné vyložení ne

vývoji situace bude exekutiva AMG informovat své členy a ostatní

zcela jasných pojmů a jejich dopadů, vyplývajících z této normy pro

muzea a galerie prostřednictvím předsedů krajských sekcí a členů

muzea a galerie.

Senátu AMG. Všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli na zpraco-

Dalšími normami, které byly v roce 2008 novelizovány, a které se
v některých paragrafech dotýkají našeho oboru jsou: zákon

vání připomínek k novele zákona a následně vyhlášky tímto děkujeme za spolupráci a potřebnou podporu.

č. 32/2008 Sb., o ochraně utajovaných informacích a bezpečnostní
Anna Komárková

způsobilosti, a s tím související vyhláška č. 55/2008 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací, a nakonec
Nařízení vlády č. 240/2008 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací. Dále se oboru muzejnictví dotýká novela zákona
č. 216/2008 Sb., o střetu zájmů. Byla přijata novela zákona č. 307/2008
Sb., o státní památkové péči.
Nejzásadnější novelou roku 2008 pro náš obor je pak novela zákona č. 304/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a s ním související novela vyhlášky č. 505/2002 Sb., pro účetní
jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými
organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu. Novela
zákona o účetnictví byla přijata dne 17. července 2008 s účinností
od 1. ledna 2010, paragrafy dotýkající se muzeí a galerií však začínají
platit již od 1. ledna 2009. Jsou to § 25 odst. 1 písmeno k), dále § 29
odst. 4, a nakonec § 30 odst. 5. Schválená novela zákona se v těchto paragrafech významným způsobem dotýká evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, jež upravuje zákon č. 122/2000 Sb.,
o ochraně sbírek muzejní povahy a jeho prováděcí předpis – vyhláška MK ČR č. 275/2000 Sb., a nově zavádí pro většinu muzeí a galerií v České republice povinnost oceňování sbírkových předmětů
a následně jejich účetní evidenci. K již jednou evidovaným sbírkám
se záznamem v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury ČR
tak bude v účetnictví jednotlivých muzeí a galerií pořizována ještě
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další – „účetní evidence“.
Dle názoru exekutivy AMG, nelze sbírky muzejní povahy evidovat
dle zákona o účetnictví; účtovat o nich, natož je účetně odepisovat,
neboť nemají hodnotu pouze finanční, ale jejich hodnota v čase roste a stávají se součástí národního či světového kulturního dědictví.

Kalendárium kulturních událostí naleznete uprostřed
Věstníku na str. I – VIII
Příloha: Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
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2008: Rok výrazných výročí
Sto let s Národním technickým
muzeem

Na Letné
Promyšlenou finanční činností Spolek shromáždil do roku
1935 prostředky nutné k výstavbě muzejní budovy. Byly zakoupeny pozemky na Letné a vypsána veřejná architekto-

Národní technické muzeum v červenci 2008 oslavilo 100.
výročí svého založení. Jedno z nejstarších technickým muzeí Evropy má v současnosti statut ústředního muzea České
republiky a vědeckého pracoviště s funkcí dokumentační,
prezentační, metodickou a informační. Jeho sbírky zahrnují téměř 60 000 evidenčních jednotek. Jsou mezi nimi
takové unikáty jako astronomické přístroje ze 16. století,
první československý automobil nebo jedny z nejstarších
daguerrotypií na světě. Železniční sbírky čítají více než 130
kolejových vozidel ilustrujících 160letou historii železniční
dopravy v českých zemích. Součástí muzea je archiv dějin
techniky a průmyslu, odborná knihovna a archiv architektury a stavitelství.
Z historie

nická soutěž. Jejím vítězem se stal architekt Milan Babuška,
který navrhl společné řešení pro obě stavby zemědělského
a technického muzea. V letech 1938–1941 na Letné vyrostl
nový moderní funkcionalistický muzejní objekt. Doba však
nepřála kultuře ani muzeím. Budova byla po svém dokončení ihned muzeu odňata a bylo zde umístěno protektorátní ministerstvo pošt. Zároveň byly vystěhovány sbírky
i ze Schwarzenberského paláce. Ve chvatu byly převáženy
do karlínské Invalidovny, kde některé setrvaly až do roku
2002.
Muzejníkům byla budova vrácena v roce 1948, i když ne
celá. Některá patra zůstala přeměněna na kanceláře a využívali je cizí nájemci (ministerstvo vnitra, geodetický a kartografický podnik). V roce 1951 bylo muzeum zestátněno
a získalo i svůj dnešní název: Národní technické muzeum.

Úmysl založit české muzeum
techniky byl deklarován 5. července 1908 na manifestační
schůzi osvícených průmyslníků
a profesorů c. a k. českého vysokého učení technického. V závěru
schůze byla schválena rezoluce
o založení Technického muzea
pro Království české v Praze
a ustaven přípravný výbor.
Po právní stránce však muzeum
začalo existovat až 13. března
1910, kdy byla svolána zakládací
schůze Spolku Technického muzea Království českého. Byly ustaveny odborné skupiny, ve kterých
se odehrávala veškerá další činnost. První sbírky byly návštěvníkům zpřístupněny v roce 1910
ve Schwarzenberském paláci na

Dopravní hala 1958

Hradčanech (dnes sídlo Národní galerie). Po celé období
první republiky pak pokračovalo budování muzea. Rozvíjela se akviziční činnost a zvyšoval se počet dokumentovaných technických oborů.
Postupně se však ukázalo, že výstavní kapacita Schwarzenberského paláce je zcela vyčerpána. Muzeum potřebovalo vlastní, mnohem větší budovu.

Na Invalidovně však zůstaly některé depozitáře sbírkových oddělení i archivy. To se stalo muzeu osudným v roce
2002, kdy byla řada sbírkových předmětů (např. hnacích
a elektrických strojů či architektonických modelů) poničena povodní. Na vysoušecím pracovišti muzea stále ještě
probíhá záchrana zaplavených a následně zamražených
archiválií a výkresů.

4
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Teprve v roce 1999 byly všechny muzejní prostory na Letné uvolněny tak, aby mohly sloužit k vystavování a uložení
sbírek. Jak se však ukázalo, více než 50 let provozu bez nutných oprav a modernizace si vyžádalo svou daň. Budova
musela být podrobena celkové stavební rekonstrukci tak,
aby splňovala všechny technické i bezpečnostní požadavky na moderní muzejní prezentaci.

Západočeské muzeum v Plzni
2008 – 130 nebo 161 let od
založení?
V letošním roce slaví Západočeské muzeum v Plzni 130.
výročí od svého založení. Snahy o založení muzea v Plzni
vznikly již v polovině 19. století. Nejstarší plzeňské noviny

Rekonstrukce
V roce 2003 přišli do muzea první stavebníci a ještě za
muzejního provozu začala stavební rekonstrukce muzejní
budovy. Na podzim roku 2006 se pak muzeum zcela uzavřelo veřejnosti. Letos v září byla dokončena 2. etapa stavební obnovy, která si vyžádala náklady 218 milionů korun.
Výsledkem je zrekonstruované muzeum, nové expoziční
a výstavní sály namísto dřívějších kanceláří a nárůst výstavní plochy na celkových 6800 m2. Nyní přichází čas pro
kurátory, architekty a odborné firmy, kteří začnou s obnovováním stávajících a budováním zcela nových expozic.
Mnohé známé exponáty také musí projít náročným restaurováním. Vedle tradičních instalací – dopravní haly, uhelného a rudného dolu, expozice dějin železa, astronomie,
historie fotografické a filmové techniky – se návštěvníkům
zcela nově představí expozice architektury a stavitelství,
tiskařství, techniky v každodenním životě, hnacích strojů
a historický fotografický ateliér. Otevření je plánováno na
podzim 2010.

Pilsener Anzeiger ze dne 8. a 12. srpna roku 1847, tedy před
více jak 160 lety, popisují v článku „Das Gymnasial Museum
in Pilsen“ založení školního muzea ředitelem plzeňského
premonstrátského gymnázia Josefem Stanislavem Zauperem. Muzeum nebylo jen školní sbírkou určenou k výuce,
ale přístupno i veřejnosti. Sbírka byla umístěna v gymnáziu
kláštera sv. Anny (dnešní SVK) a byla rozdělena na čtyři skupiny sbírek. V první skupině byly shromážděny předměty
náboženské, ve druhé ukázky přírodnin a geologie. Třetí
skupina obsahovala předměty týkající se historie a umění – numismatika, plastiky, grafika, průmyslové modely. Ve
čtvrté skupině byly zařazeny ukázky dokumentující vědní
obory – matematiku, historii, archeologii, zeměpis a technické vědy. Ze zprávy se dovídáme, že od počátku byly sbírky velmi rozsáhlé. Muzeum však brzy zaniklo, nevíme přesně kdy a proč. V roce 1849 přichází s myšlenkou na založení
muzea profesor téhož gymnázia Josef František Smetana.
Jeho podnět však nebyl realizován. Krátce nato, Obchodní
a živnostenská komora v Plzni vydala provolání o zřízení
stálé sbírky technologických a průmyslových výrobků (6.

Muzejní projekty
Muzeum však není jen budova na Letné. NTM rozvíjí celou řadu vlastních projektů. Jeho záměrem je vybudovat
expozici Železničního muzea v areálu bývalého lokomotivního depa na Masarykově nádraží. Budou zde soustředěny
unikátní exponáty ze železničních sbírek, a to v autentickém prostředí nádraží z druhé poloviny 19. století. Ambiciózní je též projekt vzniku Centra stavitelského dědictví
v klášteře v Plasích. Široké i odborné veřejnosti zde budou
prezentovány, mnohdy již zapomenuté, o to však zajímavější a významnější, historické stavební techniky a řemesla.
Klášterní objekty již byly muzeu předány a mohou tak začít
konkrétní práce směřující k realizaci tohoto plánu.
Kvalitní uložení i ošetření stále se zvětšujícího počtu
sbírkových předmětů se muzeum snaží vyřešit výstavbou
dalších depozitárních hal v areálu v Čelákovicích. V delším
časovém horizontu pak muzeum čeká ještě další úkol. Vybudování nové muzejní budovy v blízkosti stávajícího muzea na Letné. Velké množství dokladů technického pokroku a umu našich předků totiž stále zůstává z kapacitních
důvodů skryto v depozitářích. A to je jistě škoda.
Alice Třísková

dubna 1851). Navrhovatelem stálé expozice byl známý plzeňský průmyslník Ignác Schiebl. Avšak ani tato myšlenka
neuspěla. Jednou z příčin byla i otázka, zda muzeum bude
české, či německé. Dalším konkrétním pokusem byl návrh
průmyslníka Hugo Jelínka, který svolal na 23. dubna 1867
do Občanské záložny v dnešní Jungmanově ulici schůzi občanů, kde předložil podnět ke zřízení průmyslového muzea
pod názvem „Spolek průmyslového muzea a permanentní výstavy výrobků a surovin kraje plzeňského“. Ani tento
pokus nebyl realizován z následných obav z finančního
rizika. Až počátkem roku 1878 byl založen „Spolek přátel
literatury a vědy české“ s četnými dílčími odbory, z nichž
nejdůležitější byl odbor přírodovědný a historický. Spolek
soustřeďoval snahy tehdejší plzeňské inteligence povznést
kulturní život v Plzni. Odtud také vyšel ihned po založení
spolku návrh ke zřízení samostatného historického a průmyslového muzea. Mezi propagátory muzea byl profesor
reálného gymnázia historik Josef Strnad, politik František
Schwarz, továrník Eduard Dubský a spisovatel Jaroslav
Schiebl. Spolek podal 15. září 1878 žádost městské radě
o poskytnutí vhodných místností pro uložení shromáž-
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děných sbírek. Byly také vypracovány stanovy budoucího

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni vzniklo sloučením

muzea a stanoven sbírkotvorné program. Podle těchto sta-

tří samostatných muzeí – Městského historického muzea

nov mělo muzeum systematicky sbírat předměty historic-

(1878), Západočeského umělecko průmyslového muzea

ké, národopisné a přírodovědné. Současně mělo muzeum

v Plzni (1888) a Národopisného muzea Plzně a Plzeňska

zastávat i funkci muzea uměleckoprůmyslového. Muzeum

(1918), jehož vznik a historie tvoří samostatnou kapitolu.

mělo být dvojjazyčné a jeho působnost se měla vztahovat

Muzeum je umístěno v řadě objektů, z nichž nejvýznam-

na celé západní Čechy. Eduard Dubský, člen městské rady,

nější je hlavní budova muzea v Plzni, Kopeckého sadech

navrhl na schůzi obecního zastupitelstva 8. listopadu 1878

2, která byla postavena podle návrhů arch. Josefa Škorpila,

zřízení muzea, jako muzea obecního pod názvem „Obecní

současně ředitele uměleckoprůmyslového muzea. Budova

muzeum pro město Plzeň a západní Čechy“. Návrh byl při-

byla projektována v novorenesančním slohu se secesními

jat 18 hlasy českých zastupitelů proti 8 hlasům německých

interiéry a patří k dominantám města Plzně. V posledních

členů zastupitelstva. Muzeu byly předány historicky cenné

dvou desetiletích prošla budova celkovou rekonstrukcí

předměty ve vlastnictví města a pro sbírky byly vyčleněny

a modernizací a slouží i dalším kulturním potřebám Plzně

prostory v budově bývalého kláštera sv. Anny, tam, kde se

a regionu. Moderní konferenční sál je využíván k pořádání

o založení muzea

nejen

pokoušel ve 40.

ních, ale i mezi-

letech J. S. Zauper.

národních vědec-

Veřejnost byla vy-

kých

zvána k darování

a

historicky cenných

událostí.

věcí do majetku

konferencí

společenských
Západočeské

muzea.

muzeum v Plzni

Již na konci úno-

patří k předním

ra 1879 obsahova-

muzejním

ly muzejní sbírky

tucím v České re-

4 265 předmětů.

publice s širokým

Dne 24. července

spektrem

1880 bylo muzeum

které představují

slavnostně

zpří-

přes 2 mil. sbír-

stupněno

veřej-

kových předmětů

nosti. Průmyslový

ze všech oblastí

odbor během 80.
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regionál-

vývoje

insti-

sbírek,

přírody

let 19. století získal rozsáhlé sbírky uměleckořemeslných

a společnosti. Muzeum je členěno do samostatných odbor-

předmětů, obrazů a plastik, ale také děl soudobých plzeň-

ných oddělení: prehistorie, starších dějin, novějších dějin,

ských umělců. Správa muzea konstatovala, že sbírky jsou

etnologie, uměleckoprůmyslového, paleontologie, botani-

natolik rozsáhlé, že je vhodné zřídit samostatné muzeum

ky, zoologie a několika oddělení technického a ekonomic-

po vzoru umělecko-průmyslových muzeí ve Vídni (1883),

kého zázemí muzejní činnosti. Muzeum je současně i stře-

Liberci a Brně (1873). Od roku 1887 působí již samostatné

diskem vědecké práce západních Čech ve vědních oborech

Západočeské umělecko-průmyslové muzeum. Muzea byla

v muzeu zastoupených a řeší řadu výzkumných celostátních

umístěna v prostorách kláštera sv. Anny až do stavby nové

i mezinárodních výzkumných projektů. Celostátního vý-

muzejní budovy, kterou v roce 1895 vyprojektoval ředitel

znamu je práce archeologických specializovaných odděle-

uměleckoprůmyslového muzea arch. Josef Škorpil. Nová

ní nebo paleontologického pracoviště. Odborná pracoviš-

muzejní budova byla postavena plzeňským stavitelem

tě muzea úzce spolupracují se Západočeskou univerzitou

Eduardem Krohem. Stavba byla zahájena na konci roku

v Plzni při přípravě nové generace odborných a vědeckých

1896 a hrubá stavba dokončena v roce 1898, vnitřní výzdo-

pracovníků.

ba v roce 1899. Zde stojí za připomínku, že rekonstrukce

Stotřicetiletá historie muzea odráží kulturní a politický

budovy byla zahájena v roce 1985 a ještě není u konce.

vývoj českého státu i regionálních dějin. V muzeu jsou

V roce 1901 byly do nové budovy přestěhovány sbírky

zastoupeny některé sbírky, které významem překračují

z nevyhovujících prostor a v roce 1913 bylo muzeum ote-

hranice státu a patří k světovému kulturnímu bohatství.

vřeno pro veřejnost.

Je to především sbírka nejstarších palných zbraní na světě
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– Plzeňská městská zbrojnice. Mimořádně významné jsou

budoucnost“. Posledním příspěvkem bylo pojednání dr.

ucelené sbírky keramiky, skla a šperků z archeologických

Alexandry Brabcové nad pojetím muzeí ve světě v násle-

výzkumů antického Pantikapaia nebo umělecké sbírky

dujících letech. Po přednesení jednotlivých vizionářských

z oblasti Dálného Východu. Rozsáhlá knihovna obsahuje

příspěvků pozval ředitel muzea všechny přítomné hosty

mimo studijního fondu přední českou sbírku prvotisků

k prohlídce rekonstruovaných prostor a výstav, které mu-

a starých tisků. Součástí muzea je i Národopisné muzeum

zeum ke svému jubileu připravilo. Slavnostní odpoledne

Plzeňska s expozicemi interiérů lidových a městských do-

bylo ukončeno neformálními diskuzemi nad budoucnos-

mácností, řemesel a lidové kultury. Pobočkou muzea je

tí muzeí v expozici Plzeňské městské zbrojnice, kde bylo

Muzeum Dr. Šimona Adlera v Hartmanicích – Dobré Vodě,

účastníkům nabídnuto i malé občerstvení.

jehož expozice je věnována životu židovského obyvatel-

František Frýda

stva na Šumavě a památce židovského historika dr. Šimona
Adlera.

Vážení čtenáři,

Během posledního desetiletí se muzeum změnilo v mo-

redakce Vám tímto zprostředkovává dva z výše zmíněných

derní odbornou instituci, která svými odbornými a prezen-

příspěvků v podobě, v jaké zazněly na slavnostním setkání

tačními výstupy je měřitelná s předními muzejními institu-

5. října 2008 v Západočeském muzeu v Plzni.

cemi v mezinárodním měřítku.
Pracovníci muzea a pozvaní hosté si jubileum připomněli
na slavnostním odpoledni dne 5. října tohoto roku. Mezi

Význam a důležitost muzeí

hosty a gratulanty byl ministr spravedlnosti JUDr. Jiří Pospíšil, hejtman Plzeňského kraje MUDr. Petr Zimmermann,

Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté,

rektor Západočeské univerzity doc. Ing. Josef Průša, CSc.,

dovolte mi u příležitosti dnešního setkání pořádaného

předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Eva Ditter-

k významnému jubileu Západočeského muzea v Plzni,

tová, dále představitelé státních a krajských muzeí, muzeí

abych pronesl malou úvahu na téma významu a důležitosti

Plzeňského kraje a představitelé kulturního života Plzně

institucí jako jsou muzea, institucí, jejichž hlavním posláním

a Plzeňského kraje. Účastníky přivítal ředitel Západočeské-

je uchovávání historického dědictví, uchovávání paměti

ho muzea v Plzni PhDr. František Frýda. Jednotlivé zdravice

místa, regionu a především lidí, kteří v něm žili a žijí, a kte-

pronesl JUDr. Jiří Pospí-

ří za sebou neustále

šil, hejtman Plzeňského

zanechávají stopu či

kraje MUDr. Zimmer-

otisk své existence.

man, zástupce minis-

Při slově „paměť“

terstva kultury RNDr. Jiří

nemohu

Žalman a předsedkyně

menout na slavnou

AMG PhDr. Dittertto-

„antiutopickou“

vá. V úvodním referátu

knihu

představil PhDr. Frýda

spisovatele

historii a současnost

Orwella

Západočeského muzea

prostě „1984“. V této

v Plzni. Na jeho úvodní

knize z roku 1949

referát navázal RNDr.

George Orwell, řekl

Jiří

bych

Žalman

zamyšle-

nevzpo-

anglického

až

George
nazvanou

geniálně

ním nad budoucností

a v mnoha ohledech

muzeí

institucí

předvídavě, jak jsme

v příštích 130 letech

měli bohužel mož-

jako

pod názvem „Muzea ve

nost poznat i u nás,

22. století aneb pohled

předestřel

hrůznou

do kříšťálové koule“. Radní Plzeňského kraje pro kulturu

vizi světa totálně ovládaného úzkou stranickou špičkou,

a památkovou péči Mgr. Martin Baxa ve svém netradičním

a to nikoliv na jistý, byť těžko určitelný čas, ale, což je pod-

příspěvku „Paměť“ se zamyslel na dokumentací minulosti

statné: navždy. Podobně jako chtělo ovládnout svět hitle-

a úloze muzeí na základě Orwelovy teze „Kdo ovládá pří-

rovské Německo se svou ideologií nacionálního socialismu

tomnost, ovládá minulost, kdo ovládá minulost, ovládá

či Sovětský svaz se svou ideologií bolševickou.
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Již navždy vládnoucí Strana v Orwellově knize se mimo

V Orwellově knize „1984“ byla bezdějinnost dovedena k do-

jiné opírá o rafinovanou a promyšlenou koncepci tzv. „bez-

konalosti. Masa prolétů, té nejnižší vrstvy, nevěděla o dějinách

dějinnosti“, kterou Strana definovala v jedné ze základních

prakticky nic a členové tzv. vnější strany se museli smířit jen

pouček: „Kdo ovládá přítomnost, ovládá minulost; kdo ovlá-

s upravenými dějinami. Orwell nenechává čtenáře na pochy-

dá minulost, ovládá budoucnost“. Pozměňování, ovládání

bách, že tato důmyslná likvidace historické paměti není samo-

minulosti je nutné pro zabezpečení neomylnosti Strany,

účelná, ale že je vynikající prevencí proti jakémukoliv pokusu

která samozřejmě neomylná není, a proto je zapotřebí ne-

o vzpouru. Lidé bez historické paměti se nemohou bouřit, pro-

únavně a neustále přizpůsobovat fakta – všechny projevy,

tože nemají, s čím by mohli daný stav srovnávat. A tak vládne

statistiky a záznamy všeho druhu se musí neustále uvádět

všeobecná (pochopitelně relativní) spokojenost a Strana má

do souladu se současností, aby se ukázalo, že předpovědi

zajištěnu nekonečnou vládnoucí existenci.

Strany byly ve všech případech správné. Pokud fakta tvrdí

Proto přemýšlení, hledání minulosti, pravdy o tom, co se sku-

něco jiného, je třeba je změnit. A tak se historie neustále

tečně stalo, kterému se Winston – po zkušenosti a poznání ze

přepisuje. I nová verze minulosti je minulostí a žádná jiná

svého zaměstnání věnuje, a které se mu nakonec stalo osud-

minulost nikdy neexistovala.

ným, není nějakou obsesí, je to prostě sebezáchovný akt, obra-

Dovolte mně citovat z vynikajícího doslovu k této knize,
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na před totální dezintegrací a pokus o lidskou důstojnost“.

jehož autorem byl slovenský spisovatel a filosof Milan Ši-

Tolik Milan Šimečka.

mečka:

Omlouvám se za tuto obšírnější citaci, kterou však poklá-

„Orwell vymyslel pro Winstona Smithe (hlavní postavu ro-

dám za důležitou v souvislosti s uvažováním a hlubším za-

mánu, kterého Orwell zároveň vybavil posedlou žádostivostí

myšlením se nad obecným faktem existence muzeí a jejich

pravdy) zaměstnání, nad něž lepší ani vymyslet nemohl. Uči-

činností, ke kterému je snad s ohledem na významné výročí,

nil ho jakýmsi opravářem minulosti, falšovatelem dějinných

na které dnes společně vzpomínáme, vhodná příležitost.

střípků, malým kolečkem v obrovském soustrojí, které stále při-

Nepředpokládám, že by v Orwellově společnosti skutečná

způsobovalo minulost přítomnosti ve smyslu uvedené stranic-

muzea vůbec existovala. Jsou to totiž přesně ty instituce, in-

ké poučky. Možná někde na světě působí jako kuriozita, jako

stituce historické paměti, které by Strana zlikvidovala mezi

směšnost a nadsázka Winstonovo opravářství, drobné změny,

prvními, anebo by si je, přinejlepším, zásadně přizpůsobila

které vnáší do starých Timesů, aby i staré noviny odpovídaly

k obrazu svému.

dnešku a nic nemohlo státu dokázat lež. Možná i jinde ve světě

V naší společnosti před rokem 1989 jsme to měli možnost

si lidé myslí, že na tom nesejde, když stát přizná, že se zmýlil

v určité míře poznat: budovaly se nejrůznější síně tradic,

a že příděl čokolády nebude větší, jak bylo slíbeno, nýbrž men-

muzea dělnického hnutí, komunistické strany apod.; muzea

ší. Ovšem my, ve východní či střední Evropě, víme, jak strašně

se dostávala pod politické tlaky, které směřovaly k přizpů-

na tom záleží, protože totalitní ideologie je jak velké zrcadlo

sobování minulosti přítomnosti ve jménu vládnoucí ideolo-

– stačí, aby se na něm objevila malá prasklinka a už se v něm

gie. Naštěstí tento tlak nebyl tak totální a v rozsahu, kterým

šklebí nepřátelská skutečnost namísto upravené pohádky“.

Strana ovládala společnost v Orwellově románu. Muzea se

A Šimečka dále pokračuje:

mohla přes to všechno stále věnovat, i když obtížněji, své-

„Jsme-li obklopeni lží, ptáme se samozřejmě především na

mu nejvlastnějšímu poslání – totiž neustálému zachycování

minulost, protože v minulosti cítíme oporu, co se stalo, nemů-

a uchovávání historické paměti, onomu hledání minulosti

že se odestát. A samozřejmě nás zajímá, proč bylo v minulosti

a pravdy o ní. Předměty, tiskoviny, archiválie, doklady o vý-

to či ono a komu to mohlo vadit. Několik našich generací to

voji člověka a přírody, to všechno vydává svědectví o své

zná všechno z vlastní zkušenosti.

době. I když, a pan ředitel Frýda mně dá jistě za pravdu,

Pro ideologickou přítomnost jsou předešlá léta bezcenná,

právě období socialismu je charakteristické „bílými místy“,

a tak jsou odsouzena k zapomnění. I u nás jsme žili v umělé

kdy existuje jen málo dokumentů, které by toto svědectví

bezdějinnosti. Bylo to dobře vymyšlené, protože v této bezdě-

dokázaly mnohovrstevnatě podat. Snad i proto, že to byly

jinnosti začne člověk záhy pochybovat sám o sobě, o přesnosti

roky prakticky bez významných událostí, kdy se žilo jen „od

své paměti, o autenticitě vlastních zážitků, o pravosti toho, co

výročí k výročí“, přirozený pohyb společnosti byl zastaven,

viděl vlastníma očima a slyšel na vlastní uši. Z obrazovek se ří-

a tak jsme vlastně žili v určité orwellovské bezdějinnosti.

kalo lidem, že nikdy nebyli tak svobodní a bezpeční jako právě

Není ovšem náhodou, že právě v naší části Evropy sehrávala

teď. A lidé si už nemohou vzpomenout, jak to vlastně bylo, ne-

od svého samého počátku muzea tak důležitou roli. Tolikrát

jsou si jisti, zda je to jen pověst, anebo zda skutečně byla doba,

jsme byli vystaveni dějinným zvratům a poryvům, že lze po-

kdy na hranicích nebyly ostnaté dráty a strážní věže.

važovat zakládání muzeí i jako za sebezáchovný a současně
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sebeustavující akt naší společnosti, jako onu obranu před

druhého a nebudou žít v samotě, pro dobu, kdy bude existovat

dezintegrací, potvrzování sama sebe, jako hledání svého

pravda a co se jednou stane, nebude se moci odestát“.

místa v dějinách a ve světě. A není též náhodou, že první
muzea začínají v Čechách vznikat v 19. století, v době ná-

Martin Baxa

rodního sebeuvědomování, které bylo též jejich prostřednictvím deklarováno a podpíráno odkazem na minulost
národa. Muzea prošla svým vývojem, ale snad nikdy nebyla
vystavena takovým tlakům jako za okupace ve čtyřicátých

Muzea ve 22. století aneb
pohled do křišťálové koule

letech a vzápětí na to v čase socialismu. Dějiny Západočeského muzea to dokládají.
Uvědomuji si, na základě této skutečnosti, jeden zdánlivě

Západočeskému muzeu v Plzni je úctyhodných 130 let
a pro mne je ctí, že jsem byl pozván na jeho narozeniny.

paradoxní fakt: že totiž v časech diktatury o to víc narůstá

Když jsem pozvání dostal, trochu jsem se zasnil – přijdou

potřeba pravdy, odhalení lži a přitom je toto hledání minu-

gratulanti, ocení práci muzea a všichni mu budou přát hod-

losti o tolik obtížnější; v časech příznivějších, v časech de-

ně úspěchů do následujících let. Budeme doufat, že přání

mokracie je naopak o mnoho snazší tuto pravdu o našich

bude naplněno, a ti mladší z nás se tu sejdou za deset nebo

dějinách objevovat, ale zároveň, její potřeba je méně pal-

za dvacet let při dalších kulatých výročích a zase budou

čivější, neboť objevení pravdy nemusí mít tu existenciální

přát muzeu úspěchy v dalších letech, a čas poskočí o 130 let

podobu jako v totalitním režimu.

a muzeum bude slavit 260. výročí… A tady jsem se zarazil,

Dovolím si znovu ocitovat Milana Šimečku: „Jen v diktatu-

protože jsem si uvědomil, že vlastně u muzeí předpoklá-

rách, kde je minulost skrytá za oponami lži, je hledání pravdy

dám „věčnost“. Jenže jsou muzea opravdu věčná? Skoro to

tak vzrušující. Podobá se totiž trochu detektivnímu pátrání,

tak vypadá, stačí si připomenout, že jsou takřka jedinými

nakonec to také většinou bývá pátrání po skrývaném zločinu,

institucemi u nás, které přežily se stejnou pracovní náplní,

po utajované vraždě nebo vraždách, které v našem bohulibém

na stejném místě a dokonce pod stejným názvem uplynu-

světě mohou jít do miliónů. Poctivý a odvážný historik stojí

lé století a všechny režimy, které se za tu dobu vystřídaly!

v diktatuře pořád pod nějakým pahorkem, ve kterém se skrý-

Přesto správná odpověď pochopitelně zní – zcela jistě ani

vají pozůstatky Tróje. Jen mít odvahu ke kopání“, říká Šimeč-

muzea věčná nejsou. Z hlediska lidských dějin je ale věčný

ka.

fenomén, nepřesně zvaný „muzejní“, věčné je lidské pábení,

Winstonovo dobrodružství s hledáním pravdy je však

jehož prostřednictvím se od pradávna snažíme pochopit

věčné, je platné i dnes. Nemá možná tu vzrušující podobu

svět s přispěním věcí, které uchovávají paměť. Z archeolo-

jako v časech diktatury, to však neznamená, že není nutné

gických nálezů víme, že lidé to dělají už nejméně 4,5 tisíce

jej znovu a znovu podstupovat. Pravda je důležitá pro pří-

let, ale nejspíš ještě mnohem déle, jen o tom chybí důkazy.

tomnost a hlavně pro budoucnost. Je důležitá právě proto,

Mění se ale formy a způsoby, jak tu svou imanentní potře-

aby se lidská společnost v budoucnu již nikdy nedostala do

bu muzealizovat vybrané věci, tj. vybírat je, shromažďovat,

takové situace, jako společnost v Orwellově románu, anebo

uchovávat, třídit je a využívat pro hledání odpovědi na tzv.

v jaké byla nedávno ještě u nás. Pravdivé poznání minulos-

věčnou otázku – kdo jsme, odkud přicházíme a kam směřu-

ti a z toho plynoucí vlastní uvědomění, vlastní sebejistota

jeme – pro poučení, vědu anebo jen tak pro potěšení, napl-

a historická i geografická sebeidentifikace je tou nejlepší

ňujeme. Posledních 200 let je dominantní formou zřizování

prevencí proti možnému příchodu nesvobody.

a vydržování velkých „kamenných“ institucí – veřejných

Domnívám se, že právě toto je jedním ze základních poslá-

muzeí, jako je třeba toto plzeňské. V současné době jich je

ní muzeí – abychom tam nacházeli vše potřebné pro svou

na světě kolem 40 tisíc (pro zajímavost – nejvíc v Německu,

historickou paměť, pro pravdivé historické poznání, základ

asi 3000), u nás kolem tří set. Bude tomu tak ale i za dalších

pro svůj vztah k místu, kde žijeme, pro ukotvení sebe sama

130 let? A pokud ano, jak budou v roce 2138 muzea vypa-

v dnešním složitém světě.

dat? A tak jsem si řekl, že zkusím dát plzeňskému muzeu

Mohu jen popřát Západočeskému muzeu v Plzni a jeho

k narozeninám dárek ve formě jakéhosi futuristického za-

dnešním i budoucím pracovníkům, aby se mu toto poslání

myšlení nad tím, jak budou vypadat muzea v první polovi-

dařilo naplňovat i v dalších letech jeho existence.

ně příštího století. A abych v tom nebyl sám, požádal jsem

Neboli: aby se už nikdy nestalo, že Winston Smith se bude

pár kolegů-muzejníků, aby mi pomohli. Abychom si připo-

muset tajně uchýlit do jakéhosi výklenku a psát svůj deník

mněli, jaký kus cesty se dá urazit za 130 let, uvedu nejdříve

s tímto mottem a přáním (cituji): „Pro budoucnost, pro dobu,

několik drobností, co se dělo v době, kdy plzeňští zakládali

kdy myšlení bude svobodné, kdy se lidé budou lišit jeden od

muzeum.
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Tak tedy – v roce 1878 byl v americkém státě Colorado

pro které nastává teprve nyní rozhodující období rehabilita-

paleontologem Edwardem D. Copem objeven gigantic-

ce zanedbané historické budovy. Muzea prožívají – s jistým

ký obratel sauropodního dinosaura, který dostal jméno

zpožděním – „počítačový věk“, sbírková evidence je – po-

Amphicoelias. A představte si, že tento obrovský obratel

někud těžkopádně – převáděna do počítačových databází,

vysoký skoro tři metry – přesně 2 metry a 70 centimetrů,

vlastně teprve nedávno jsme začali s digitalizací sbírkových

se bohužel ztratil, takže existence možná největšího živo-

předmětů. Lepší se služby pro veřejnost, které byly v druhé

čicha všech dob je předmětem spekulací. Oženil se Tomáš

polovině 20. století zmraženy, muzea v té době návštěvníky

G. Masaryk, Tomas Alva Edison si nechal patentovat fono-

příliš nepotřebovala.

graf, narodili se Josip Vissarionovič Džugašvili, pozdější dik-

Tak, řekli jsme si, jak to bylo, jak to je a teď tedy, jak to

tátor známý jako Stalin, a pěvkyně Ema Destinová, po skon-

bude. Přemýšlel jsem, jestli se vůbec dá předvídat tak da-

čení rusko-turecké války vzniklo v tomto roce samostatné

leká budoucnost? Zda to není z hlediska lidského věku pří-

Bulharské knížectví a v Praze-Břevnově byla založena Čes-

liš dlouhá doba? Pak jsem ale trochu zavzpomínal. V roce

koslovanská sociálně demokratická strana, Praha byla už de-

1965 jsem jako student nastoupil na prázdninovou odbor-

set let otevřeným městem a bouraly se tam hradby. Suplent

nou praxi do Národního muzea a od té doby, tedy 43 let,

na německé reálce v Plzni Karel Klostermann se stal řádným

byl můj profesní život s českým muzejnictvím nějak spojen.

profesorem němčiny a francouzštiny. Slavný 35. pěší pluk

Z posledních 130-ti let jsem s ním tedy prožil plnou třetinu,

v Plzni slavil 195. narozeniny.

což je docela dost, takže tady mezi námi možná teď sedí

Již nějaký čas u nás existovala tři zemská muzea – slezské

někdo, jehož vnučka nebo vnuk se zúčastní oslav 260. vý-

v Opavě, založené jako gymnasiální v roce 1814, moravské

ročí plzeňského muzea, bude-li se slavit, takže to zas až tak

v Brně, založené v roce 1817 a dnešní Národní muzeum

dlouhá doba není. Ted už ale nahlédnu do křišťálové koule

v Praze, založené v roce 1818. Postupně byla zakládána další

a pustím se do předvídání budoucnosti – s pomocí několika

muzea, v letech 1864–1890 jich bylo v Čechách a na Moravě

kolegů a jedné kolegyně, kteří mi ochotně sdělili své vize.

založeno 49, mezi nimi, z podnětu Spolku přátel vědy a lite-

Byli to ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze

ratury české, v roce 1878 také Městské muzeum pro Plzeň

dr. Helena Koenigsmarková, ředitel Západočeského mu-

a západní Čechy. Pracovními prostředky muzejníka byly

zea v Plzni dr. František Frýda, ředitel Východočeského

pero a inkoust. Perem zapisoval předměty do inventárních

muzea v Pardubicích dr. František Šebek, ředitel Muzea

knih a týmž perem k záznamům kreslil obrázky těch před-

Jana Amose Komenského v Uherském Brodě dr. Pavel Po-

mětů – a to tak dobře, že některé knihy z 19. století jsou

pelka a ředitel Regionálního muzea v Teplicích dr. Dušan

stále platnou sbírkovou evidencí.

Špička. Bohužel, jejich zajímavá povídání tady nemohu

Jak vypadá svět dnes víme. A jak vypadá dnes české mu-
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z časových důvodů interpretovat, musel jsem z nich vybrat

zejnictví? Muzeí-institucí je u nás kolem tří set. Je v nich

jen pár myšlenek.

uloženo asi 65 milionů muzeálií. Pro návštěvníky, kterých

- Všichni oslovení kolegové ze svých křišťálových koulí vy-

do muzeí každý rok přijde více než 8 milionů, je připrave-

četli, že i za 130 let budou muzea existovat, ale budou po-

no více než 400 stálých expozic a každoročně kolem 2000

někud jiná. Myslím si to také.

výstav. Ve 2. polovině 20. století byla péče o muzea a jejich

- Shodli jsme se i na tom, že i když – nebo právě proto – bu-

sbírky těžce zanedbána a po roce 1989 bylo třeba tento

dou žít lidé stále více ve virtuální realitě a nové a nové tech-

stav napravovat. Mnohé se už podařilo, např. vybudovat

nologie jim umožní přístup ke kulturním statkům prakticky

řadu moderních depozitářů, zrekonstruovat desítky objek-

odkudkoliv, vzroste zájem o originály a muzea jej budou

tů včetně této budovy Západočeského muzea v Plzni, při-

uspokojovat.

pravit nové expozice. Muzea řeší výzkumné úkoly, získávají

- Názory se různí pokud jde o to, zda se muzea stanou

nové sbírkové předměty. Existuje vcelku kvalitní legislativa

spíše zábavnými institucemi, snažícími se připravovat pro

a metodika, podstatně se zvýšila úroveň péče o sbírky pokud

návštěvníky nejrůznější atrakce, což je vývoj, který se zdá

jde o jejich ochranu před krádežemi a vloupáním, evidenci

být v současné době „trendy“, anebo nastane jakýsi návrat

a inventarizaci. Muzea jsou poskytovateli standardizova-

ke klasickým službám, zaměřeným zejména na vzdělávání,

ných veřejných služeb, podílejí se na rozvoji turistického

uspokojování menšinových zájmů, popularizaci vědeckých

průmyslu. Máme u nás muzea, která se mohou ve své kate-

výzkumů atp. Já se domnívám, že jednoznačně a přímo mu-

gorii právem řadit mezi dobrá, ne-li špičková muzea evrop-

zea nepůjdou ani jednou z těchto cest, že poptávka bude

ská, plzeňské muzeum nevyjímaje.

po výstupech zajímavých a tím lépe, když atraktivních,

Nicméně řada muzeí existuje ještě stále v nevyhovujících

ale nikoliv po takových, kde forma „přebijí“ obsah a ne-

podmínkách, včetně toho největšího, Národního muzea,

dovolí už vnímat autenticitu a jedinečnost muzeálií. Je-
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den z kolegů napsal, že muzeum bude „místem pro hledání

co s žehlením souvisí, sbírá žehlící prkna, nahřívací kamna

pevného záchranného bodu ve virtuálním odlidštěném

a dokonce i vtipy o žehličkách. Sbírka rostla a v Polabí ji už

prostoru“.

neměl kam dát, i kvůli tomu se přestěhoval na Šumavu do

- Všichni jsme se shodli, že jak ochranu, správu a uchová-

velkého, patrového statku. To už měl sbírku, kterou obdivují

vání sbírek, tak jejich využívání bude významně ovlivňo-

sběratelé na celém světě, zvou pana Nováka na aukce a na-

vat rozvoj nových technologií. Díky novým technologiím

vštěvují ho opakovaně pod Boubínem. Do pamětní knihy

podstatně vzroste počet sbírkových předmětů a informací

píšou, že jeho sbírka je při každé návštěvě kvalitnější. A při-

o světě z nich získaných, s nimiž se budou moci lidé sezna-

tom má pan Novák kruté podmínky – jeho žena mu uvolnila

movat v jejich virtuální podobě. Lidé za nimi nebudou mu-

v domě dvě místnosti a chodbu s tím, že nedovolí, aby za-

set chodit do muzeí, předměty a informace přijdou za nimi

brala byť jen o metr víc. Pan Novák to dodržuje – a přesto je

samy. Shodujeme se ale v názoru, že to jen podnítí zájem

jeho sbírka stále lepší a lepší. Kdyby sbírku spravovalo státní

o originály, takže návštěvnost muzeí bude spíše stoupat.

nebo krajské muzeum, stál by už dávno vedle statku velký

Nikoliv ale nějak závratně, masovou záležitostí se návštěvy

depozitář, a stejně by už praskal ve švech.

muzeí nestanou. Pro společnost bude ale podstatné, že se

Pan Novák provádí přísnou selekci, když něco koupí nebo

s historií a vývojem přírody vyčtených ze sbírek bude moci

dostane, co sbírku zkvalitní, něco jiného se snaží prodat.

seznamovat každý, bez ohledu na to, zda bude či nebude

Jeho sbírka je stále stejně rozsáhlá, ale na kvalitě jí to neu-

návštěvníkem muzea.

bírá. Je „živá“, jak sbírka má být – na jedné straně sbírkové

- Rozdílné jsou názory na to, do jaké míry se bude zvyšo-

předměty přibývají, na druhé ubývají a uprostřed se vymě-

vat množství sbírkových předmětů. Někteří ve svých křiš-

ňují. Samozřejmě – to, jak lze přistupovat ke sbírce žehliček,

ťálových koulích viděli, že se sbírky budou rozšiřovat vel-

nelze aplikovat se vším všudy třeba na sbírku archeologic-

mi dynamicky, jiní viděli pravý opak. U tohoto, podle mne

kou. Nicméně jsem přesvědčen, že následující století bude

dost vážného, problému se na chvíli zastavím. V roce 1946

muset být stoletím, kdy muzea přejdou od „sbírání věcí sta-

byl počet sbírkových předmětů v českých, moravských

robylých“ k velmi pečlivě organizované a na vědeckých zá-

a slezských muzeích odhadnut na 4 miliony, dnes, jak jsem

kladech postavené tvorbě sbírek. A neobejde se to bez re-

už uvedl, jich je asi 65 milionů, takže zhruba za 50 let se

vize toho, co už bylo v minulých dvou staletích sebráno. Jen

počet muzeálií zvýšil 16-krát! I když vezmu v potaz, že se-

doufám, že se při tom neudělá víc škody než užitku. A bude

lekce věcí, zařazovaných do sbírek je stále propracovaněj-

nutné také řešit velmi vážný vedlejší efekt – co s předměty

ší a zdroje pro některé sbírky jsou prakticky vyprázdněny

ze sbírek vyřazenými a co s kulturními statky, které muzea

(např. v oboru klasické etnografie) a tudíž předpokládejme,

do svých sbírek nepřijmou? Budou se „barbarsky“ vyhazo-

že vzroste počet muzeálií 16x nikoliv za padesát, ale až za

vat? Budou se nabízet soukromých sběratelům a prodávat?

sto let, budou si naši potomci v roce 260. výročí založení

Tady jsem se z křišťálové koule nic moc nedozvěděl. Zatím

plzeňského muzea muset poradit s více než jednou mi-

si neumím představit, že třeba technické muzeum odmít-

liardou muzeálií! Tedy pokud by byl při tvorbě sbírek za-

ne převzít do sbírky sto let starý stroj s tím, že se jedná

chován trend z posledních 50ti let. Představa, kolik by to

o typ odvozený od stroje, který ve sbírce už má – a zacho-

znamenalo nových depozitářů a běžných metrů regálů je

valý stroj půjde do šrotu. A vzpomeňme si, jaký rozruch vy-

z kategorie sci-fi, o nákladech ani nemluvě. Je tudíž jasné, že

volal záměr Národní galerie vyměnit některá umělecká díla,

tento vývoj je prakticky nemožný. Z toho plyne, že možná

jejichž význam pro sbírku byl vyhodnocen jako nevelký, za

vůbec nejdůležitějším úkolem, který bude muset v následu-

jiná! Snad pomohou nové technologie a vyřazené nebo ne-

jícím století nejen muzejnictví, ale celá společnost řešit je,

přijaté předměty budou moci být „zachovány ve virtuální

jak nejen zachovat, ale i zvyšovat vypovídací schopnost

podobě“ a vedeny v doprovodné dokumentaci ke sbírkám

muzejních sbírek o historii a přírodě, aniž by ale došlo

muzeí. Vývoj nelze nařídit – nebo vlastně lze, ale bylo by to

k neřešitelným problémům s jejich ukládáním, správou

to nejhorší, co by se mohlo stát. Je to otázka změny posto-

a konec konců i využíváním. Je to úkol pro muzeology, sa-

jů celé společnosti k muzealizaci, nikoliv otázka „příkazu

mozřejmě, že ne pouze u nás, protože jde o problém glo-

doby“.

bální. Sbírky nesporně potřebujeme, ale budeme se muset

V křišťálové kouli jednoho z kolegů se také zjevilo, že na-

naučit, jak je tvořit mnohem racionálněji než dosud.

stane soumrak vlastivědných muzeí, především proto, že se

Abych to trochu odlehčil uvedu příklad, že to jde.

počet lidí, majících vztah k zemi či regionu jako k „pravé“

Do malebné obce pod Boubínem na Šumavě se z Polabí

vlasti rozředí přílivem imigrantů a této „nové“ veřejnosti

přistěhoval člověk, říkejme mu třeba pan Novák, který před

budou muset muzea odpovídat na jiné otázky o minulosti

lety začal sbírat žehličky a později svou sbírku rozšířil na vše,

země, v níž žijí, než „pravověrným rodákům“. Já si spíše mys-
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lím, že budou vznikat muzea menšin a vlastivědné muzeum

o budoucnost muzeí není třeba se obávat. Tedy ani o bu-

přežije i 21. století. Kdo ví?

doucnost muzea plzeňského, kterému přeji hodně úspěchů
do budoucna a všem jeho zaměstnancům hodně radosti

Takže stručně zopakujme, co jsme v křišťálových koulích

z práce a spokojených návštěvníků.

vlastně viděli:
- Potřeba muzealizace nepomine a v nějaké podobě proto
bude také uspokojována, nejspíš tu stále budou „kamenná“ muzea současného typu, ale promění se jejich činnosti
i vzhled.
- Budoucí projevy tzv. muzejního fenoménu nesporně

Jiří Žalman

z konferencí,
seminářů

ovlivní nové technologie.
- Budou se rozvíjet virtuální prezentace, ale nikoliv ve smyslu náhrady kontaktů s autentickými originály, ale jako jejich
doplnění.
- Nastane odklon od „sbírání“ k „tvorbě sbírek“.
- Možná zmizí dnes typická vlastivědná muzea, nahradí je
muzea specializovaná, ale možná, že význam „nové vlastivědy“ naopak vzroste.
Možná si řeknete – no, nic moc jsme se nedozvěděli, ale
ony jsou všechny prognózy ošidné. Když jsem v roce 1961
maturoval, jedním z témat pro písemnou práci z češtiny
byla úvaha na téma „Jak bude vypadat svět v roce 2000“.
Pokud si vzpomínám, z toho, co jsme tehdy jako studenti
psali se nesplnilo takřka nic. A pak je tu ještě známé rčení
všech prognostiků – prognóza se sice naplnila, ale dějiny se
pohnuly jinam.
Křišťálové koule mají ale také smysl pro humor – v jedné
z nich se prý ukázalo, že za 130 let vyjde Padesáté neupravené vydání Příručky muzejníkovy. To mě velmi potěšilo,
nejen jako jejího autora, ale proto, že by to byl krásný doklad stability oboru muzejnictví. Naopak, velmi zajímavě
viděla stejná křišťálová koule budoucí financování muzeí –
prý nebude žádné, muzejníci si budou muzea vydržovat ze
svého. Že nás to už dávno nenapadlo!
A úplně na závěr ještě jedno přání. Přál bych si, abychom
ne za 130 let, ale už zítra vzali za své to, na co odborníci
už dávno přišli – přenos kulturních hodnot z generace na
generaci, k němuž i muzea významně přispívají, je jedním
z předpokladů civilizační konkurenceschopnosti společnosti, a tudíž i předpokladem její prosperity. Dokonce
i prosperity jednotlivce, vždyť vědci z univerzity v britském
Essexu prokázali, že lidé, kteří ve čtyřiceti letech dosahovali
nejvyššího profesního uplatnění, nejlépe si osvojili moderní technologie a také měli v průměru nejvyšší platy, jako
dvacetiletí navštěvovali divadla, muzea, galerie, chodili na
koncerty, učili se hrát na nějaký hudební nástroj a snažili
se něco psát. A to je už přece dobrý důvod, abychom už
konečně přestali kulturu vnímat jako „nadstavbu“ či „rozinku na koláči“. Pokud před tím nebudeme zavírat oči, ani
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Letošní seminář muzejních
a galerijních knihovníků se
konal v Plzni
Ve dnech 9.–11. září 2008 se v Západočeském muzeu
v Plzni konal 32. seminář knihovníků muzeí a galerií AMG.
Semináře se zúčastnilo 120 knihovníků. Přítomné hosty
uvítal radní Plzeňského kraje pro kulturu Mgr. Martin Baxa,
ředitel Západočeského muzea PhDr. František Frýda, předseda SKIP PhDr. Vít Richter, předsedkyně komise knihovníků
AMG PhDr. Jarmila Okrouhlíková a vedoucí knihovny Západočeského muzea PhDr. Ilo Šedo.
Seminář začal valnou hromadou komise knihovníků, na
které byla přednesena a poté schválena zpráva o činnosti
výboru komise.
Následoval odborný program, který byl rozdělen do několika bloků. První odpoledne odborného programu bylo věnováno spolupráci mezi muzejními knihovnami a spolupráci muzejních a galerijních knihoven s jinými typy knihoven.
Druhý den dopoledne zazněly příspěvky věnované problematice knihovních sbírek zapsaných do CES. Odpolední
program vyplnil blok příspěvků týkajících se digitalizace,
který zakončilo již pravidelné „policejní okénko". Poslední
dopoledne proběhl workshop zaměřený na restaurování
knižních sbírek.
Zásadní příspěvek, ke vzájemné spolupráci „Spolupráce
v akvizici“ přednesl Dr. I. Šedo. V tomto příspěvku se nevěnoval pouze získávání literatury v muzejních knihovnách,
jak napovídal jeho název, ale obsahoval i další základní
prvky spolupráce mezi knihovníky muzeí a galerií. Dr. Šedo
apeloval na všechny muzejní knihovníky, aby více využívali elektronické konference KOMIG, která je velmi rychlým,
pružným a efektivním nástrojem vzájemné komunikace.
Dr. K. Hartmanová ve svém příspěvku „Spolupráce knihoven
v rámci oborové brány Umění a architektura ART“ předsta-
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vila již několikaletou spolupráci stejně oborově zaměře-

Následoval příspěvek ředitele Knihovny Akademie věd ČR

ných knihoven nejen muzejních a galerijních, ale i vysoko-

Ing. Martina Lhotáka s praktickými ukázkami, jak pracovat

školských. Je to spolupráce, která se slibně rozvíjí a počítá

s programem Kramerius, který zpřístupňuje v mnoha mu-

se zapojením dalších knihoven s příbuznými fondy. Obsáh-

zejních knihovnách především digitalizované časopisy,

lejší příspěvek PhDr. Zuzany Hájkové „Chybami se člověk učí

jejichž fyzická podoba je nejvíce ohrožena zničením a de-

aneb Nejčastější chyby v záznamech muzejních knihoven

gradací papíru. Seznámil přítomné s aktualizací tohoto

v Souborném katalogu“ se jen zdánlivě týkal pouze katalo-

programu a s jeho dalšími možnostmi. S úžasnými výsledky

gizace, ale ve skutečnosti odhaloval úskalí, které spolupráce

digitalizace rukopisů a starých tisků z českých knihovních

muzejních knihoven se Souborným katalogem může přiná-

sbírek nás seznámil Ing. Stanislav Psohlavec v příspěvku

šet, pokud se kvalitě záznamů nevěnuje dostatečná pozor-

„Manuskriptorium trochu jinak…“ Databáze Manuskripto-

nost a pokud se nebudou dodržovat katalogizační pravidla

rium je nyní největší digitální knihovna rukopisů v Evropě

a stanovené zásady. Záznamy muzejních knihoven jsou pro

s neuvěřitelným počtem 2800 digitalizovaných dokumentů

Souborný katalog důležité, protože jej doplňují především

či jedním milionem digitalizovaných stran. Tento obrovský

o záznamy regionální literatury a o záznamy zahraniční od-

nárůst byl umožněn realizováním projektu ENRICH (Euro-

borné literatury. Proto na kvalitní spolupráci velmi záleží.

pean Networking Resources and Information Concerning

Umožní se tak uživatelům snadnější a jednoznačná identifi-

Cultural Heritage), ve kterém je zapojeno nyní již 70 růz-

kace žádaných dokumentů.

ných partnerů nejen z ČR, ale z celého světa.

Blok věnovaný problematice knihovních sbírek zapsaných

Odpolední program zakončil referát PhDr. Petra Maška.

do CES zahájil PhDr. I. Šedo svým příspěvkem „Co se sbír-

Tentokrát účastníky semináře seznámil s neuvěřitelným

kami“, ve kterém shrnul nejdůležitější rozdíly mezi evidencí

rozsahem škod, které muzejním knihovnám způsobil tzv.

knihovní a muzejní. Poukázal na rozdíly mezi inventárním

renomovaný a důvěryhodný badatel a odborník, profesor

a přírůstkovým číslem, mezi evidenci chronologickou

K. Zde informoval o postupu policie a soudu. Smutným po-

a systematickou. Zdůraznil nutnost autentizace záznamů.

učením z jeho vystoupení je především to, že se i po od-

Znovu upozornil na všechny zákony, kterými se musí sprá-

halení pachatele, a po provedené domovní prohlídce a při

va muzejních sbírek řídit, a které platí pro sbírky muzejních

nálezu knih, vyřezaných stránek či map, velice těžko proka-

knihoven zapsaných v CES.

zuje majetek knihovny. Bohužel argumenty těchto škůdců,

O praktických zkušenostech s kontrolou MK ČR v Národním památníku písemnictví se s účastníky semináře podě-

že dotyčný předmět byl už dávno v jeho majetku, se dají jen
velmi obtížně vyvrátit.

lila paní Mgr. A. Petruželová. Doporučila všem, aby si dobře

Poslední den semináře byl věnován už tradičně worksho-

prostudovali metodický pokyn vydaný MK ČR k zajištění

pu, který se týkal restaurování knižních sbírek. Tuto část

průkaznosti evidence sbírkových předmětů čj. 4688/2007

programu řídila jako v minulých letech zkušená a osvědče-

k zákonu č. 122/2000 Sb. a jeho novele č. 483/2004 Sb. Poté

ná moderátorka, knihovnice z muzejní knihovny Jihočeské-

mohou ve svých knihovnách učinit patřičná opatření, aby

ho muzea v Českých Budějovicích, paní PhDr. Helena Stejs-

při eventuálních kontrolách bylo uložení a zabezpečení sbí-

kalová. Pan Lukáš Pajer ze společnosti Ceiba s.r.o. představil

rek, případně jejich vyřazování v souladu se zákonem. PhDr.

pomůcky užívané při restaurátorských pracích. Svou nároč-

Hana Karkanová představila ve svém zajímavém příspěvku

nou práci při restaurování starých knih a při plnění zakázek

se spoustou dokumentačních obrázků sbírku knižních va-

Knihovny Jihočeského muzea nám představily dvě mladé

zeb v knihovně Moravské galerie v Brně.

restaurátorky, studentky Fakulty restaurování na Univerzitě

Odpolední blok přednášek věnovaný problematice digi-

Pardubice, ve svých velice zajímavých příspěvcích. Byla to

talizace zahájil PhDr. Jiří Polišenský z Národní knihovny ČR,

Tereza Cermanová, posluchačka 4. ročníku, která předvedla

který se svém referátu „Nové trendy a možnosti v oblasti di-

postup při restaurování značně poškozeného torza tzv. Be-

gitalizace“ zamýšlel nejen nad tím, co digitalizovat, ale jaké

nátské bible.

formy volit. Následoval příspěvek paní PhDr. Hany Beránko-

Vzorový postup při restaurování knih včetně dokumen-

vé „Digitalizace signovaných ilustrací v tiscích z let 1501–

tace postupu prací, který má obsahovat každá restaurá-

1750 uchovávaných ve fondech Knihovny Akademie věd“.

torská zpráva, předvedla druhá přednášející, Kateřina Ví-

Projekt, který řešila spolu se svou kolegyní Markétou Brab-

tová, která ukázala vše na případu velmi poškozené bible,

covou v Knihovně AV ČR, měl za cíl vytvoření specializované

kterou restaurovala jako praktickou část své bakalářské

databáze s možnostmi četných rešeršních vstupů. Se zkuše-

práce. Vedoucím obou prací byl BcA. Radomir Slovik, zná-

nostmi získanými při digitalizaci Kroniky města Dobrovice

mý muzejním knihovníkům z loňského semináře v Chebu,

seznámil účastníky semináře Ing. Stanislav Vydra.

věnovaného restaurování knihovních sbírek. Ve workshopu
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vystoupily další kolegyně, např. Štěpánka Běhalová Ph.D.

Ing. Zbyněk Kejval, pracovnice Správy CHKO RNDr. Milena

z Muzea Jindřichohradecka a PhDr. Božena Kabelíková

Prokopová, Ph.D. a stávající předseda komise zoologů Ing.

z Muzea Vysočiny v Třebíči.

Ivo Rus.

Nakonec paní PhDr. Jana Michlová přítomné seznámila

K 1. září 2008 měla zoologická komise oficiálně 41 řád-

s dějinami a obsahem sbírky bibliofilií v knihovně Teplické-

ně zaregistrovaných členů. Od posledního jednání komise

ho muzea.

v Přerově neobdržel výbor komise prostřednictvím AMG

Seminář doprovázely zajímavé exkurze, které následovaly

žádnou novou přihlášku, přestože se opět několik nových

po ukončení odborného programu. Tak mohli účastníci na-

zoologů v muzeích objevilo. Z toho vyplývá, že přítomnými

vštívit Pivovarské muzeum, Meditační zahradu a Plzeňské

členy zoologické komise (plenární zasedání) nebyl oficiálně

podzemí.

přijímán žádný nový člen. Naopak ústy svého vedoucího se

Na večer druhého dne semináře byla připravena malá
slavnost, jejímž programem bylo slavnostní předání základ-

s námi rozloučil budoucí důchodce RNDr. František Němec
ze Západočeského muzea v Plzni.

ního kamene pro budoucí novou budovu Národní knihov-

Protože od poslední volby tříčlenného výboru komise

ny. Kámen ze šumavského sienitu od muzejních a galerij-

uplynuly předepsané 3 roky (viz Stanovy AMG, § 17, odst.

ních knihoven předával PhDr. Ilo Šedo. Kámen převzal PhDr.

3) proběhla nová volba. Ve funkci předsedy byl i nadále po-

Jiří Polišenský z Národní knihovny namísto odvolaného

tvrzen Ing. Ivo Rus z Regionálního muzea v Kolíně a jedním

ředitele Mgr. Vlastimila Ježka. Knihovníci muzeí a galerií si

z členů zůstává i nadále Ing. Zdeněk Vitáček z Vlastivědného

přáli ukázat, že si přejí novou budovou Národní knihovny,

muzea a galerie v České Lípě. Vzhledem k plánovanému od-

a že podporují její stavbu. Slavnost provázel koncert žáků

chodu RNDr. Karla Pecla z Písku v příštím roce do důchodu

plzeňské konzervatoře s ukázkami z díla W. A. Mozarta. Na

(druhý člen výboru) odsouhlasilo plenární zasedání nového

závěr bylo ve Zbrojnici Západočeského muzea pro účast-

člena výboru zoologické komise, a to kolegu RNDr. Dušana

níky semináře a hosty přichystáno společenské setkání

Trávníčka z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.

s občerstvením.

Předseda komise Ing. Ivo Rus seznámil přítomné s činnos-

Můžeme konstatovat, že se seminář v Plzni velice vydařil.

tí ve vztahu k AMG za uplynulý rok. Jediným bodem bylo

Veliké díky patří hostitelům a organizátorům ze Západo-

hodnocení dotazníku „Analýza struktury sbírkových fondů

českého muzea v čele s vedoucím knihovny PhDr. I. Šedem.

muzeí České republiky po deseti letech“. Ihned po obdržení

Vzorně pečovali o účastníky semináře, připravili jim milé

dotazníku byly vzneseny námitky na v podstatě nesmyslné

prostředí a spoustu lahůdek. Stejný dík patří i přednášejí-

dělení zoologických sbírek. Bohužel toto dělení nerespek-

cím. Věříme, že přednesené příspěvky, které se týkaly ak-

tuje ani to nejzákladnější dělení na obratlovce a bezobratlé.

tuálních témat, přítomné zaujaly, že přinesly řadu nových

Rovněž neodpovídá dnešní zákonné evidenci sbírkových

poznatků, praktických informací a podnětů pro práci mu-

předmětů; neřeší, zda ke sbírkám patří či nepatří tzv. do-

zejních a galerijních knihovníků. Prezentace přednášejících

provodná dokumentace. Bez odpovědi! Na základě výše

jsou uveřejněny na webové stránce Knihovny Umělecko-

uvedeného bude tedy každý muzejník i každé muzeum vy-

průmyslového musea v Praze http://www.knihovna.upm.cz

plňovat dotazník podle zcela jiných kritérií. Ve výsledku pak

v rubrice Muzejním knihovnám pod heslem Seminář.

vzniknou naprosto nesmyslná čísla, bez jakékoliv vypovídací hodnoty o stavu sbírek v muzeích.

Jarmila Okrouhlíková

Pak již byly na programu přihlášené referáty s použitím
projekční techniky:

Společný seminář Komise
zoologů AMG a zoologů
SOP
Dne 3. září 2008 se v prostorách Správy CHKO Český les
v Přimdě sešlo ke společnému jednání 41 zoologů, z toho
22 bylo z muzeí, 17 z orgánů a organizací Státní ochrany
přírody a 2 z jiných institucí. Účastníky semináře uvítal vedoucí Správy CHKO Český les, Ing. Jindřich Horáček, Ph.D.
Vlastní jednací část semináře uvedli zoolog Muzea Chodska
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Mgr. Jan Robovský (PřF Jihočeské Univerzity, České Budějovice): „Regionální muzea, školy a zámky – místa se „zapomenutými“ jedinečnými přírodninami“;
RNDr. Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum, Znojmo):
„Mokřadní lokality Znojemska – výsledky projektu po prvních dvou sezónách“;
RNDr. Roman Vacík (Západočeské muzeum v Plzni): „Ptáci
českého lesa“;
RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy,
Zlín): „Vodní brouci CHKO Moravský kras“;
Ing. Zbyněk Kejval (Muzeum Chodska, Domažlice): „Významné druhy brouků čeledi Anthicidae České republiky“;
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Pavel Bezděčka (Muzeum Vysočiny Jihlava): „Významné dru-

za RNDr. Vladimíra Lemberka (Východočeské muzeum, Par-

hy muzejních myrmekologických sbírek ČR“;

dubice): „Madagaskar – gigantická archa Noemova II“.

RNDr. Milena Prokopová, PhD. (Správa CHKO Český les): „Kří-

Závěrečný den 5. září byl věnován dalším terénním exkur-

žem krážem Českým lesem“;

zím. V severní části CHKO jsme postupně navštívili PR Farské

RNDr. Milena Prokopová, PhD. za Mgr. Petru Cehlárikovou

bažiny (lesní vrchoviště), NPP Na požárech (mokřadní raše-

(Správa CHKO Český les): „Populace bobra evropského

linné louky) a nivu Kateřinského potoka s populací bobra

v Českém lese“;

evropského (Castor fiber). Po obědě byl seminář ukončen.

Po večeři pokračoval druhý blok přednášek:
RNDr. Karel Pavelka (Muzeum regionu Valašsko, Vsetín):

Ivo Rus

„Hnízdní společenstvo ptáků v karpatské jedlobučině Salajka v letech 1983-1992“;
RNDr. Pavel Řepa (Správa CHKO Slavkovský les): „Zjištění

Blýská se na lepší časy?

datlíka tříprstého v Slavkovském lese“;
Mgr. Pavel Šustr, PhD. (Správa NP Šumava): „Telemetrie jele-

V Brně se ve dnech 11.–12.listopadu 2008 sešlo takřka 250

novitých v NP Šumava“;

zaměstnanců muzeí, krajských úřadů, výzkumných ústa-

RNDr. Karel Pecl (Prácheňské muzeum, Písek): „Stálá ex-

vů, národních vzdělávacích institutů, ministerstva školství,

pozice exotické přírody v Protivíně „Exotický svět pralesů

škol a dalších zařízení, které dohromady spojuje jedna věc:

a mořských pobřeží“;

zájem o mnohem větší a také systémové řešení propojení

RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy,

vzdělávacích aktivit škol a paměťových institucí typu ga-

Zlín): „Madagaskar – gigantická archa Noemova I“;

lerie/muzeum. Setkání v Sále Břetislava Bakaly iniciovala
Asociace muzeí a galerií ČR a její Komise pro muzejní pe-

Druhý den 4. září byl věnován celodenní terénní exkurzi

dagogiku a práci s veřejností. Kolokvium bylo od počátku

po území CHKO Český les. Za doprovodu a odborného vý-

koncipováno nikoliv jen jako výměna zkušeností z práce

kladu pracovnice CHKO RNDr. Mileny Prokopové a zoologa

jednotlivých muzeí a galerií na vzdělávacích programech,

Muzea Chodska Ing. Zbyňka Kejvala absolvovali účastníci

ale zejména jako prostor pro nabídku možností systematič-

semináře několik krátkých pěších tras a zastávek zaměře-

tější dlouhodobé spolupráce muzeí a škol, včetně informa-

ných především na lesní a mokřadní biotopy. V jižní části

cí o kurikulární reformě. Proto byly – po zahájení kolokvia

CHKO jsme postupně navštívili NPR Čerchovské hvozdy

dr. Evou Dittertovou, předsedkyní AMG a dr. Michalem

(komplex podhorských bučin) a vrchol Čerchova (1042 m.

Stehlíkem, děkanem FF UK – na první den jednání zařazeny

n. m., nejvyšší bod Českého lesa, rozhledna), PP Veský mlýn

dva typy příspěvků:

(rašelinná niva Plešského potoka) a pozůstatky zaniklé obce

1. obecně shrnující problematiku spolupráce muzeum ško-

Pleš (něm. Floss). Bohužel počasí nám opět nepřálo, spustil

la, a to jak v historii českého muzejnictví (dr. F. Šebek), tak

se dosti vydatný déšť.

i v pohledu na současné i budoucí role muzeí ve vzdělá-

Po večeři proběhly v prostorách správy CHKO další naplá-

vacích systémech i v práci s komunitou (velmi inspirativní

nované přednášky:

příspěvek dr. A. Brabcové, která i bez připravené prezenta-

Pavel Bezděčka (Muzeum Vysočiny, Jihlava): „Současný stav

ce dokázala přítomné na více než hodinu přikovat k seda-

českých a moravských populací mravenců podrodu Copto-

dlům).

formica“;

2. informující o možnostech spolupráce muzeum a škola

Mgr. Ivana Hradská (Západočeské muzeum, Plzeň): „Pavou-

v rámci implementace rámcových a školních vzdělávacích

ci Českého lesa“;

programů v praxi z pohledu ministerstva školství, a to včet-

RNDr. Roman Vacík za RNDr. Františka Němce (Západočeské

ně toho, co musí muzeum udělat pro to, aby bylo v oslovení

muzeum, Plzeň): „Něco na bleší téma“;

škol úspěšné (dr. A. Tichá, MŠMT). O tom, že muzea se musí

Mgr. Lenka Jeřábková (Správa ochrany přírody – ústředí,

seznámit s aktuálním zněním RVP a ŠVP, o portálu http://

Praha): „Nálezová databáze AOPK ČR“;

www.rvp.cz, který nabízí možnost umístění strukturované

RNDr. Evžen Kůs (Zoologická zahrada hl. m., Praha): „Využití

nabídky vzdělávacích programů muzeí a galerií (a doposud

osteologického materiálu a dermoplastických preparátů ze

využívané takřka výhradně jen galeriemi!) s 3 tisíci návštěv-

zoologických zahrad v práci přírodovědných muzeí“;

níky stránek denně, mluvila dr. M. Pastororová, Výzkumný

RNDr. Antonín Reiter (Jihomoravské muzeum, Znojmo): „Ká-

ústav pedagogický), o možné spolupráci muzeí a galerií

vové hory a Tihámská poušť, přírodní kontrasty Jemenu“;

s odbornými středními školami typu učilišťa SOŠ (dr. Ma-

RNDr. Dušan Trávníček (Muzeum jihovýchodní Moravy, Zlín)

rie. Bezchlebová, Národní ústav odborného vzdělávání).
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Zcela jiný typ spolupráce nabídl dr. Vyskočil z Národního

Vzhledem k tomu, že se první blok podařilo zkrátit o 20

institutu dalšího vzdělávání. Ti nově zahrnuli do skupiny

minut, mohlo dojít i na velmi zajímavou diskusi. V té vy-

pedagogických pracovníku v ČR i pedagogické pracovníky

stoupila dr. Pastorová se shrnutím toho, co je třeba dělat

muzeí, čímž se dostáváme k příležitosti účastnit se jejich

pro úspěšné oslovení jednotlivých učitelů s nabídkou na

odborných seminářů, zaměřených právě na implementaci

spolupráci při realizaci vzdělávacích projektů, na což na-

Strategie celoživotního učení v ČR a zvýraznit tak – přiznej-

vázala i dr. Brabcová. Dr. Tichá z MŠMT pak přímo vyzvala

me si že stále marginální a nesystémovou – roli muzea jako

AMG k vypracování systémového projektu, který bude řešit

důležité vzdělávací instituce. O možnostech financování

problematiku spolupráce muzeum – škola v termínu výzvy

jednotlivých programů muzeí a škol z programu Vzdělání

v únoru 2009.

pro konkurenceschopnost promluvila Mgr. Eva Klímová

Další – tříhodinový – blok byl věnován ukázkám jednotli-

z MŠMT. Důrazně upozornila na úskalí, spojená s přípravou

vých vzdělávacích projektů muzeí a galerií v ČR i v zahraničí.

a realizací jednotlivých projektů s tím, že každý projekt

Z nich byl přímou inspirací pro další práci AMG a její Komise

musí přicházet s novým vzdělávacím prvkem, musí být udr-

pro muzejní pedagogiku a práci s veřejností příspěvek Mar-

žitelný, nesmí být příspěvkem k vlastnímu provozu muzea

cely Lukáčové ze Slovenského národního muzea „Vzdělává-

atd., tak, jak to řada dosavadních vzdělávacích projektů mu-

ní muzejních pedagogů“.

zeí pro tento OP předpokládá. Mgr. Steiner pak představil

Závěrečné prohlášení pak konstatovalo velmi důležitou

možnosti financování investičních projektů muzeí a galerií

skutečnost: muzea a galerie mají zájem na systémovém

v oblasti enviromentální výchovy.

řešení problematiky spolupráce muzeum – škola a vyzývají

Jednání prvního dne bylo ukončeno v 18 hodin a většina

AMG k přípravě projektu pro OP VpK, který tuto problema-

jeho účastníků se přesunula do prostor Uměleckoprůmys-

tiku bude řešit. Definitivní slovo by pak měla říci exekutiva

lového muzea Moravské galerie, kde si při společenském

a Senát AMG.

večírku mohla vyměnit své postřehy a dojmy z celého dne.

Krátce po skončení kolokvia je obtížné říci, zda se stalo

Díky nabytému programu totiž nevybyl čas na diskusi, tak-

místem, kde došlo k zásadnímu přelomu, tak jak na to pou-

že tato možnost byla jistě řadou z nich vřele přivítána.

kazovali zejména úvodní projevy dr. Dittertové a dr. Stehlí-

Druhý den se pokračovalo v nastoleném tempu, tentokrát

ka. To ukáží až nikoliv další měsíce, ale spíše roky. Nicméně

však již od 9 hodin. V prvním bloku vystoupily se svými pří-

zcela jistě bylo místem, kde došlo k prvnímu většímu kon-

spěvky zástupkyně muzeologických a pedagogických kate-

taktu mezi muzei, ministerstvem školství a jeho odbornými

der MU Brno, Slezské univerzity v Opavě a PU Olomouc. Ze

pracovišti a společné diskusi nad budoucí kooperací. Kon-

všech teoretických referátů však bylo patrné, jaké praktické

takty byly navázány a nyní je již jen na nás, zda se věci hnou

zkušenosti z muzejní práce jejich autorky mají resp. jak jsou

kupředu a příští kolokvium, věnované vzdělávaní, bude

blízko či vzdáleny praxi a jaké novátorské postřehy přiná-

o našich úspěších nebo znovu jen o dalších pokusech

šejí, což pro autora článku bylo poněkud nemilým překva-

o změnu stavu.

pením.

Přemysl Reibl

Memorandum
Účastníci kolokvia konstatují, že spolupráce muzeum – škola je jedním z klíčových bodů působení muzea na veřejnost.
S rozšiřující se nabídkou volnočasových a infotaimentových konkurujících aktivit a souběžně se změnou vnímání muzejního
publika z pasivního návštěvníka na aktivního uživatele muzejních služeb, se zvyšuje potřeba systémového přístupu k rozvoji
vzdělávání muzejních profesionálů v této oblasti a následné aplikaci nově nabytých dovedností v praxi.
V souvislosti s probíhající kurikulární reformou a implementací strategie celoživotního učení je jak pro paměťové tak i vzdělávací instituce klíčovým momentem nalézt společnou platformu pro rozvoj vzájemné spolupráce a pevně propojit vzdělávací
a komunitní aktivity obou partnerů.
Asociace muzeí a galerií ČR při vědomí důležitosti tohoto úkolu přijímá rozvoj této oblasti jako jeden ze svých strategických
cílů. Proto – jako první krok – ukládá oborovým komisím pro muzejní management a práci s veřejností a muzejní pedagogiku
vytvořit společný projekt, řešící problematiku spolupráce muzeum – škola, s termínem výzvy operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost únor 2009.
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Konference konzervátorůrestaurátorů proběhla letos
v Příbrami

struktivních metod (rentgenová metoda stanovení chemického a mineralogického složení, mikroskopické hodnocení
a dilatometrické měření) používaných při hodnocení základních vlastností střepů historické pálené krytiny.
Ochranou předmětů průmyslového dědictví v kritických
klimatických podmínkách Ukázkového dolu se zabýval ve

Ve dnech 9.–11. září 2008 se uskutečnila již tradiční Konference konzervátorů-restaurátorů. Hlavním cílem konference, která se konala v hornickou tradicí proslulé Příbrami,
bylo zprostředkovat setkání odborníků z oblasti ochrany
předmětů kulturního dědictví s důrazem na muzejní sféru.
V průběhu jednání se tak podařilo prezentovat nové poznatky konzervátorů-restaurátorů, technologů konzervace
a dalších specialistů.
Organizačně se na přípravách letošní konference podílela
Komise konzervátorů-restaurátorů Asociace muzeí a galerií
České republiky, Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně a institucionální člen AMG v dané
lokalitě. Tentokráte se spolupořadatelem stali zaměstnanci
Hornického muzea Příbram. Celá akce se uskutečnila za finanční podpory Asociace muzeí a galerií ČR, Českého výboru ICOM a Fondu kultury Středočeského kraje.
Konferenci zahájili představitelé pořádajících institucí, za
Hornické muzeum Příbram promluvil ředitel PaedDr. Josef
Velfl, Středočeský kraj reprezentoval Mgr. Jiří Skalický, město Příbram zase Ing. Věra Mikulová. Za příbramské divadlo
přivítal účastníky jeho ředitel MgA. Petr Bednář. Posledním
mluvčím byl již tradičně předseda Komise konzervátorůrestaurátorů AMG Ing. Ivo Štěpánek.
První blok přednášek otevřel svým příspěvkem s názvem
„Nové možnosti přírodovědného průzkumu sbírkových
předmětů v Národním muzeu“ Jan Josef, který účastníky
konference seznámil se stávajícími i novými metodami
přírodovědného průzkumu sbírkových předmětů včetně
příslušného instrumentálního vybavení pořízeného Národním muzeem v rámci projektu „Barrande“. Cílem přednášky
Jiřího Frankla bylo prezentovat nedestruktivní a šetrné metody požívané Ústavem teoretické a aplikované mechaniky
AV ČR, v.v.i. při průzkumech dřevěných konstrukcí historických staveb, podělit se o zkušenosti z jejich aplikací a použitelností v terénu i laboratorním výzkumu a interpretovat
získané údaje na příkladech staveb, kde byly tyto metody
uplatněny (zámek Veltrusy, Černícký palác aj.). První blok
přednášek uzavřela Alexandra Kloužková z Ústavu skla
a keramiky, VŠCHT v Praze svým příspěvkem na téma „Výběr
přírodovědných metod ke zkoumání historické keramiky“.
V příspěvku byly představeny výsledky získané využitím
nedestruktivních (nasákavost, objemová hmotnost, zdánlivá hustota a poréznost a jejich vzájemné souvislosti) i de-

svém příspěvku Stefan Brüggerhoff, který tak zahájil druhý blok přednášek. Zástupce Německého důlního muzea
v Bochumi zde prezentoval výsledky výzkumu v rámci
evropského projektu CONSIST, který se snaží srovnat konzervační materiály a strategie k trvalému využití želených
a ocelových nemovitých průmyslových kulturních památek. Cílem restaurování vojenského tureckého sedla ze
sbírek Státního zámku Hluboká bylo jeho vystavení v expozici zámeckého interiéru. Postup prací, při kterých byla zohledněna snaha co nejméně zasahovat do původních částí
a zároveň použití nových materiálů (textil, nitě a úsně)
představila Hana Tefal Juránková z Náprstkova muzea.
Estelle Ottenwelter z Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. se rozhodla představit problematiku konzervace
pocínovaných železných archeologických nálezů. Ve své
přednášce se zaobírala jak technologií zpracování cínování u železných předmětů, tak i metodami jejich průzkumu.
Zdůraznila důležitost rentgenografie před ošetřením, která
často může jako jediná metoda upozornit na přítomnost
cínování.
V příspěvku Jiřího Zelingera z Metodického centra konzervace TMB byla diskutována otázka vhodnosti jednotlivých stabilních hasících systémů pro ochranu kulturního
dědictví, objasněny výhody a nevýhody systémů na bázi
sprinkerů, vysokotlaké a nízkotlaké vodní mlhy, halonových
alternativ a inertních plynů. Na přednášku Jiřího Zelingera
navazovala prezentace Martina Mrázka, rovněž z Metodického centra Konzervace TMB. Ten na konferenci představil
výsledky plnoměřítkových zkoušek, které proběhly koncem
roku 2007 v TMB, a také jeden z výstupů grantu zabývajícího
se technologií ochrany před požáry v muzeích, a to požární
dotazník, který nabízí možnost jednoduchého posouzení
požárního rizika libovolného objektu.
Informativním příspěvkům byl věnován poslední blok
přednášek prvního jednacího dne konference. Význam
přírodovědného vzdělání konzervátorů-restaurátorů připomněl Petr Kotlík z Ústavu chemické technologie restaurování památek na VŠCHT Praha a zdůraznil, že evropský trend
směřuje k propojení umělecko-řemeslného vzdělávání se
vzděláním v základních přírodních oborech, jako např. chemii, fyzice, biologii aj. Antonín Šimčík na příkladu Konzervátorského centra Ústavu historických věd Slezské univerzity
v Opavě přiblížil současné trendy při koncipování univerzálněji zaměřeného pracoviště pro konzervaci a restaurování
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muzejních sbírkových předmětů a současně využití tohoto

trie. Jan Válek z Ústavu teoretické a aplikované mechaniky

zázemí pro moderní přípravu nové generace muzejních ku-

AV ČR, v.v.i. prezentoval komplexní přístup k určování cha-

rátorů i konzervátorů-restaurátorů.

rakteristických vlastností historických malt a omítek s ohle-

Druhý den přednášek zahájila Dana Modráčková z Regionálního muzea v Chrudimi popisem použití a ověření no-

technologických a kontextových údajů.

vého způsobu lepení poškozených lidových podmaleb na

Většinu prezentací je možné si stáhnout z oficiálního

skle bez přímého působení lepidla na dotykových plochách

webu Komise KR. Je zde umístěno i několik fotografií doku-

střepů a zároveň zhodnotila postup restaurování podma-

mentujících atmosféru konference. Přednášky, které tvořily

leb, jež uveřejnila ve Sborníku z Konference KRP v Českých

nejdůležitější část programu, byly doplněny posterovou

Budějovicích v roce 2001. Soukromá restaurátorka z Janova

prezentací v předsálí estrádního sálu příbramského divadla.

nad Nisou Eva Rydlová prezentovala průzkum sbírky dvoj-

Ve stejných prostorách se prezentovalo během konference

stěnného skla Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, kte-

rovněž několik soukromých subjektů, jež zaměřují svou čin-

rý byl zaměřen na objasnění postupu výroby, příčin poško-

nost na sféru ochrany kulturního dědictví.

zení a formulování zásad preventivní konzervace. V závěru

Doprovodný program konference se soustředil do dru-

podotkla, že dnes díky zvolenému přístupu pouze šest kusů

hého dne. Zájemci měli v rámci odborné exkurze možnost

z celkového počtu 216 dokumentovaných číšek, nutně po-

navštívit několik vybraných objektů v Příbrami a jeho okolí.

třebuje v nejbližší době restaurátorský zásah. Jedním se

Jednalo se v prvé řadě o expozice Hornického muzea Pří-

záměrů vystoupení Jany Dřevíkovské a Martiny Ohlídalové

bram. V areálu Hornického skanzenu na Březových horách

z Národní knihovny České republiky bylo na příkladu srov-

mohli účastníci exkurze sfárat vláčkem do dolu Vojtěch

nání vzácných iluminovaných rukopisů připisovaných Mi-

k parnímu těžnímu stroji, prohlédnout si Vodní štolu Anna

stru Šelmberské bible zdůraznit důležitost spolupráce his-

– Wasserlauf, sami si nasbírat minerály z depotu dolu Lill či

torika umění, restaurátora a chemika-technologa. Průzkum

se svést na hornické skluzavce do podzemí dolu Drkolnov

na základě nedestruktivních metod byl založen na porov-

a shlédnout zde obrovské vodní kolo. Dalším bodem exkur-

nání barevné škály iluminací jednotlivých rukopisů, malíř-

ze bylo Muzeum obětí komunismu v Památníku Vojna u Pří-

ské techniky iluminátora a uměleckých znaků maleb.

brami. Areál tábora s rekonstruovanými dobovými objekty

Příspěvek Bohumila Planky ze Společnosti pro studium

bývalého velitelství, korekce, ošetřovny, kulturního domu

japonských mečů, Nihonto kenkyukai upozornil na to, že

či ubytovacího objektu G a expozice v budově velitelství

japonské chladné zbraně se vyznačují specifickou techno-

na téma Perzekuce po únoru 1948 a III. odboj v mnohých

logií výroby a jedinečným výrobním materiálem a jejich

z nás vyvolal tísnivé pocity. Posledním zastavením pak bylo

restaurování proto vyžaduje unikátní způsoby a postupy,

poutní místo Svatá Hora u Příbrami. Za pečlivé naplánování

které lze studovat prakticky jen v Japonsku. Platí zde tedy

a hladký průběh odborné exkurze je třeba poděkovat Anto-

zásada, než špatně restaurovat, raději dobře zakonzervovat

nínu Švecovi z Hornického muzea Příbram, pod jehož tak-

stávající stav. Cílem přednášky Jitky Vykoukové z Národního

tovkou se celá akce odehrála. Program druhého dne kon-

muzea bylo představit dva žebrované manžetové náramky

ference však neskončil s poslední prohlídkou, ale pro členy

a jejich průzkum, který se uskutečnil na základě vybraných

Komise konzervátorů-restaurátorů pokračoval plenárním

metod humanitních a přírodovědných věd. Bronzové ná-

zasedáním a volbou členů Výboru a Revizní komise. Funkci

ramky jsou unikátní také v tom, že na vnitřní straně ne-

předsedy obhájil Ivo Štěpánek. Zprávu o volbách naleznete

sou otisky a zbytky morfologicky odpovídající lidské kůži

na oficiálních stránkách Komise konzervátorů-restaurátorů

a v jednom případě i papilárního terénu. Poškozením dřeva

AMG ČR. Celodenní náročný program byl zakončen spole-

historických krovů v důsledku aplikace retardérů hoření na

čenským setkáním v estrádním sále Divadla Antonína Dvo-

bázi síranu a fosforečnanů amonných, které způsobují tzv.

řáka. O hudbu a zábavu se postarala příbramská skupina

rozvlákňování, se v technologicky zaměřené prezentaci za-

A je to!

bývala Martina Ohlídalová z VŠCHT Praha, která příspěvek
přednesla za nepřítomnou spoluautorku Irenu Kučerovou.

Na závěr bychom rádi zdůraznili změnu, kterou prošla
konference i sborník, který z ní vychází. Počínaje příbram-

Závěrečná část odborného programu se věnovala průzku-

ským ročníkem je většina příspěvků recenzována odborní-

mu. Štěpánka Kučková z Ústavu biochemie a mikrobiologie

ky, od čehož si slibujeme zvýšení kvality příspěvků. Ostatně

na VŠCHT Praha shrnula nejnovější vývoj v identifikaci pro-

sami to můžete posoudit ve sborníku, který je k dostání za

teinových pojiv a organických barviv používaných v umě-

270,- Kč v knihovně TMB. Věříme, že se opět za rok setkáme

leckých dílech a stavebně-historických materiálech, kdy je

v Hradci Králové.

jako dominantní metoda užívána hmotnostní spektrome-
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dem na opravu, který zahrnuje popis jejich materiálových,

Zuzana Sedlářová

Kalendárium kulturních událostí
Benešov

Bruntál

Muzeum umění a designu Benešov

Muzeum v Bruntále, p. o.
15.10. – 28.2.2009
27.11. – 15.1.2009
22.1. – 19.4.2009

Jolana Havelková – Krajina 06
Bienále 2008
Miloslav Moucha – Životapříběh

Bílovec

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Keltové ve Středočeském kraji

České Budějovice

Muzeum v Bílovci

4.12. – 31.1.2009

Oslaďmě si život

17.12. – 18.1.2009

Marcela Kudlová – Abstraktní malba, Kateřina Davidová
– Keramika
do 16.1.2009
Panenky a jejich svět
9.12. – leden 2009

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích

Muzeum Těšínska, p. o.

Blovice

Český Těšín

Archeologický výzkum studny v Blovicích 27.11. – 31.1.2009
Betlémy
27.11. – 22.12.2009

Sladký život čokolády

Oblastní muzeum Praha – východ

Vánoce s vůní perníku

Brandýs nad Labem

6.11. – 31.1.2009

Dřevčice v příbězích archeologie

Brno

Místodržitelský palác
Neregulováno – Prales ve fotografii
16.10. – 11.1.2009
Nejkrásnější české knihy roku 2007
24.10. – 11.1.2009
Pražákův palác
Třetí strana zdi – Fotografie v Československu 1969–1988
13.11. – 15.2.2009
Uměleckoprůmyslové muzeum
Bruselský sen
20.11. – 1.3.2009

Moravské zemské muzeum

Biskupský dvůr
Bojná. Nové centrum Velkomoravského Nitranska.		
31.10. – 16.2.2009
Dietrichsteinský palác
Léta zkázy a naděje 1914–1918
28.5. – 3.1.2009
Dětské muzeum
Život pod hladinou
26.11. – 2009
Etnografický ústav MZM
Malované nebe. Lidové obrazy na skle ze sbírek Etnografického
ústavu Moravského zemského muzea
10.12. – 2009
Lidé
17.12. – 2009
Pavilon Anthropos
Egypt – tajemství pouště a pyramid, Egypt – proměny		
1.10. – jaro 2009
Oživlí duchové Afriky – africké loutky a masky ze sbírky
O. Darkowské
14.10. – jaro 2009
Památník Leoše Janáčka – oddělení dějin hudby MZM
Druhotvary. Výtvarné interpretace Janáčkových partitur		
19.11. – 2009

Mendelovo muzeum

Muzeum města Brna, p. o.

prosinec – únor 2009

100.000 let sexu. O lásce, plodnosti a rozkoši
14.11. – 15.2.2009
Pan Hú, ošizený čert, skřítek hodináříček a tajný agent
Pankrác Tangent
26.11. – 1.2.2009
Václav Kabát – Zdeňka Kabátová
27.11. – 1.2.2009
Měnínská brána
Zmizelý svět brněnských kaváren
20.8. – 1.2.2009

Muzeum romské kultury, s. p. o.

Trochu jiný svět – fotografie Pavla Štěrby

25.9. – 31.1.2009

Dačice

Městské muzeum a galerie
30.11. – 6.1.2009

Dobrošov

Pevnost Dobrošov, národní kulturní památka
Československá armáda doby první republiky v miniatuře		
celoročně

Moravská galerie v Brně

Krásy starobrněnského opatství

do 4.1.2009
12.12. – 1.3.2009

Etiopie – lidé od řeky Omo
Venezuela křížem krážem

14.11. – 31.1.2009

Dvůr Králové nad Labem

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
9.12. – 19.1.2009

Město a Vánoce

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
1.12. – 31.1.2009

Vánoční variace

Frýdek-Místek

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Létající drahokamy
Obrazy Ledy Pešatové

Fulnek

16.10. – 22.3.2009
11.12. – 18.1.2009

Památník J. A. Komenského ve Fulneku, Národní
kulturní památka
do 28.2.2009

Kamenné svědectví minulosti

Havířov

Památník Životické tragédie
1918 – vznik republiky

Havlíčkův Brod

24.6. – 31.3.2009

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p. o.
Hrdinové z večerníčků a pohádek

Hlinsko v Čechách

28.11. – 11.1.2009

Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Betlém vánoční

Hlučín

13.12. – 4.1.2009

Muzeum Hlučínska, p. o.
Naděžda Hluchníková – barevný tón romantiky		
28.11. – 25.1.2009

Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Alice Masaryková a Slovensko
Výstavní sál Národní tř. 21
Nekonečný příběh bižuterie

Hořice

5.11. – 11.1.2009
27.11. – 22.2.2009

Městské muzeum
Alois, Ivan, Ellen a Filomena Jilemničtí
Sto let Galerie plastik 1908 –2008

Hradec Králové

od 10.7.2008
od 10.7.2008

Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Od chrámu ke katedrále
První po Praze

15.5. – 25.1.2009
15.5. – 25.1.2009
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Kalendárium kulturních událostí

Hronov

Kojetín

Jiráskovo muzeum
Betlémy Hronovska a Náchodska

Cheb

prosinec – leden 2009

Galerie VIC Kojetín
Autorská výstava obrazů – Petr Leinert

Galerie výtvarného umění v Chebu
Jiří Sopko – ilustrace k pohádkám

6.12. – 8.2.2009

Velká válka aneb konec zlatého věku

8.10. – 4.1.2009

Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o.

Chomutov
Chrudim

Regionální muzeum v Chrudimi
Jak bydlely panenky v Nizozemí
Lidové Vánoce

Jablonec nad Nisou
Galerie Belveder

20.11. – 25.1.2009

Krásno

19.11. – 31.1.2009

Hornické muzeum Krásno
od 27.4.2008

Willi Russ
4.11. – 1.2.2009
4.12. – 1.2.2009

17.10. – únor 2009

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
8.12. – 1.2.2009

Krojované panenky

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Jak se rodí večerníčky – jak vznikají pohádky 24.10. – 9.1.2009

Galerie muzea
Andrea a Petr Staškovi – sklo

Muzeum v Jablunkově

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Jablunkov

Putovali poutníci

Jihlava

11.11. – 28.2.2009

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
4.12 . – 1.2.2009
12.12. – 10.1.2009

Jiří David

13.11. – 25.1.2009

Jílové u Prahy

Jindřichův Hradec

Národní muzeum fotografie, o.p.s.
Jan Pohribný
Dědictví tříbarevné fotografie

Jirkov

Lidice

Fotografie Diany Zemetner

Litoměřice
Litomyšl

Litomyšl na fotografiích Miroslava Škrdly
Oslavy konce roku v dobách dávných

Mělník

Sklářské muzeum

Muzeum Mladoboleslavska

Karlovy Vary

Aleš Lamr – Retrospektiva

Karviná – Fryštát

13.11. – 11.1.2009

Kladno

29.5. – 11.1.2009

Klatovy

27.11. – 11.1.2009

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Vánoční hody vítejme

26.11. – 1.1.2009

od 29.5.2008
28.11. – 1.1.2009
28.11. – 4.1.2009

25.11. – 4.1.2009
27.11. – 4.1.2009

Vlastivědné muzeum

Most

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Na Vánoce dlouhý noce…

Hravé Vánoce
Zmizelá Boleslav – Pták

Severní Morava – 50 let historie sborníku

Výstavní síň Interklub Karviná
Muzeum o muzeu

Mladá Boleslav

Mohelnice

Galerie umění

do 10.1.2009

Regionální muzeum Mělník

Tvorba výtvarníků severozápadních Čech 7.5.2007 – 1.5.2010

od 9.9.2008

23.11. – 25.1.2009
29.11. – 31.1.2009

Památník Adolfa Kašpara

Staré mechanické hračky
Třpytivá krása
Skleněné Vánoce

Kamenický Šenov

6.11. – 4.1.2009

Regionální muzeum v Litomyšli

Nad Betlémem vyšla hvězda
říjen – leden 2009
1.11. – 4.1.2009

13.11. – 1.2.2009

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.

Loštice
22.11. – 6.1.2009

Galerie Jirkov

Pocta Franzi Wendlerovi

listopad –únor 2009

Národní kulturní památka – Památník Lidice

Ilona Staňková – sklo, kresba a fotografie

25.10. – 11.1.2009
1.11. – 18.1.2009
29.11 . – 1.3.2009

Muzeum Jindřichohradecka
O nožík Tomáše Krýzy

16.12. – 25.1.2009

Já, japonský robot

Hluboká tajemnost Tao

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Vánoční ozdoby
Střední škola řemesel se představuje
Z darů muzeu 2007

13.12. – 31.1.2009

Liberec

Lidická galerie

Medvědi
Photographia natura

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě

II

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Víno a vinaři

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Transfuze

Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. – Muzeum
Fojtství

Kralupy nad Vltavou
22.11. – 4.1.2009

Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Michaela Lesařová – Roubíčková

8.12. – leden 2009

Kopřivnice

Miroslav Sabev: Obrazy malované špachtlí 20.11. – 15.2.2009

Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Vánoce v muzeu

Městské muzeum – Městské kulturní středisko
Kojetín

12.12. – 28.2.2009

Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Čarovné bylinky
Vánoce na půdě

Náchod

11.11. – 4.1.2009
2.12. – 4.1.2009

Galerie výtvarného umění v Náchodě
Náchodský výtvarný podzim – 25. ročník přehlídky umění
regionu.
5.12. – 18.1.2009
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
Z činnosti orgánů AMG
Zápis se zasedání senátu 12. prosince 2006 v Národním muzeu			
Zápis se zasedání senátu ze dne 22. února 2007 v Národním muzeu			
Zápis ze zasedání senátu dne 29. května 2007 v Národním muzeu			
Zápis ze zasedání senátu dne 2. října 2007 v Národním muzeu			

1/2007, s. 3
2/2007, s. 3
3/2007, s. 3
5/2007, s. 3

Z činnosti sekcí, kolegií, komisí
Krajská sekce Královehradeckého kraje jednala					
1/2007, s. 4
Z jednání plzeňské krajské sekce					
1/2007, s. 4
Středočeská krajská sekce se sešla v Roztokách u Prahy				
1/2007, s. 4
Jednání krajské sekce muzeí Pardubického kraje					
1/2007, s. 5
Volby předsedů v dalších krajských sekcích					
1/2007, s. 5
Nová komise muzejních historiků					
1/2007, s. 5
Z jednání krajské sekce muzeí a galerií Ústeckého kraje AMG				
2/2007, s. 3
III. Tisková konference muzeí a galerií Ústeckého kraje					
2/2007, s. 4
Když v „Orličkách“ mrzlo…					
2/2007, s. 4
Určujte kapradiny aneb podzimní seminář botanické komise AMG			
2/2007, s. 5
Kolegium muzeí královských měst rokovalo v Rokycanech				
2/2007, s. 5
Komise regionální historie Moravy a Slezska se sešla v Brně				
3/2007, s. 4
Z jednání Regionálního kolegia šumavských muzeí					
4/2007, s. 3
Seminář etnografické komise AMG konaný ve dnech 28.–29. června 2007 v Masarykově
muzeu v Hodoníně					
5/2007, s. 4
XXXV. seminář Oborové komise muzejních archeologů ČR				
5/2007, s. 4
Společný seminář oborové komise zoologů Asociace muzeí a galerií			
6/2007, s. 3
Seminář muzejních knihovníků, letos v Chebu					
6/2007, s. 4
Komise numismatiků AMG v Národním muzeu v Praze					
6/2007, s. 4
Seminář Etnografické komise AMG					
6/2007, s. 5
Konference konzervátorů a restaurátorů, Znojmo 2007				
6/2007, s. 5

Zprávy, aktuality, informace
Začal Nový ročník Gloria musaealis					
Seminář o moderních dějinách Židů v Severočeském muzeu v Liberci			
Úspěšná reprezentace Muzea Vysočiny v Třebíči v zahraničí				
Ozvučení expozice Muzea středního Pootaví ve Strakonicích				
Setkání muzejníků v Grazu					
Židovské památky jihozápadních Čech v další etapě					
Rok s židovskou kulturou – 100 let Židovského muzea v Praze			
Cena EMYA 2007 a výroční zasedání Evropského muzejního fóra			
Rakovnické muzeum slavilo 18. květen opět na dvoře					
Hornické muzeum Příbram se honosí zlatou mincí					
Bitva u Slivice na Příbramsku již posedmé					
Vojenský přesun Brno – Šatov					
Putování výstavy Zelená krása mechorostů, aneb jak se státi bryologem		
Kde se stala chyba?					
Nová literární soutěž: Skrytá paměť Moravy					
Centrum ANNI A MUSEO CONDITA					
Česká národopisná společnost udělovala ceny					
Prázdninový den s Technickým muzeem v Brně a Armádou České republiky		
60 let muzea v Kopřivnici					
Enter aneb Muzeum ve škole					
Litomyšlský kupec, sběratel, malíř a kronikář Quido Šimek (1857–1933)		
Mezinárodní folklorní festival					
CES Vám dává prostor aneb Máte již svou sbírku prezentovanou obrazem?		
Mezinárodní folklorní festival					
Terénní výzkum na Karlovarsku					
Stříbrná Jihlava
				
Rok s Albrechtem z Valdštejna					
Bugatti 51 a Tatra 80 na výstavě ve Vídni					

1/2007, s. 9
1/2007, s. 9
1/2007, s. 10
1/2007, s. 10
2/2007, s. 6
2/2007, s. 6
2/2007, s. 7
3/2007, s. 4
3/2007, s. 5
3/2007, s. 5
3/2007, s. 6
3/2007, s. 6
3/2007, s. 7
4/2007, s. 3
4/2007, s. 3
4/2007, s. 4
5/2007, s. 5
5/2007, s. 5
5/2007, s. 6
5/2007, s. 7
5/2007, s. 7
5/2007, s. 8
6/2007, s. 7
6/2007, s. 8
6/2007, s. 8
6/2007, s. 9
6/2007, s. 9
6/2007, s. 10
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
Zprávy ze zahraničí
Výroční zasedání NEMO					
Sjezd rakouských muzejníků					
Valné shromáždění Zväzu múzeí na Slovensku					
Výstavy s ohlédnutím do minulosti v Přírodovědeckém muzeu SNM v Bratislavě
Představitelé AMG návštěvou u rakouských kolegů					
Festival slovenských múzeí aneb dovolená na Slovensku				
Setkání se slovenskými kolegy					
Kurz o preventivní konzervaci v rumunském Sibiu					
Odborná exkurze českých muzejníků do Rakouska					
16. setkání pracovníků z českých, bavorských a saských muzeí v Pasově		
Bavorsko – Čechy 1500 let sousedství					

1/2007, s. 5
1/2007, s. 5
1/2007, s. 8
1/2007, s. 13
5/2007, s. 8
5/2007, s. 8
5/2007, s. 8
6/2007, s. 10
6/2007, s. 10
6/2007, s. 10
6/2007, s. 10

Festival muzejních nocí
Vlastivědné muzeum ve Slaném se již potřetí zúčastnilo akce „Muzejní noc“		
Loretánskou noc v Rumburku si nenechaly ujít tři stovky návštěvníků			
Noc, kdy muzea nedala Brnu spát					
Letošní muzejní noc v Muzeu Brněnska					
Muzejní noc v Paláci šlechtičen ve světle statistiky					
Špilberk o muzejní noci					
Muzejní noc 2007 v Technickém muzeu v Brně					
Kutnohorská muzejní noc poprvé v Kamenném domě					
Muzejní noc na Mladoboleslavsku 					
Zkušenosti z Chrudimské muzejní noci					
Jihočeská noc na kolech					
Muzejní noc v Muzeu Vysočiny v Pelhřimově					
Polární ráz muzejní noci ve Vrchlabí					
Jeden okamžik z muzejní noci ve Frýdlantu					
Středověká noc v Chebu					
Karlovarská noc plná kuriozit					
Muzejní ponocování a plesání ve Vsetíně					
Muzejní noc ve Velkém Meziříčí aneb Dědečkovo prokletí				
III. Kolínská muzejní noc aneb Život v kolínském Manchesteru			
Návštěva u Zdenky Braunerové – tentokrát na „pěknú notečku“			
O muzejní noci v Žamberku 					
Čáslavská „zoologická“ muzejní noc 					
Slavnostní narozeninová muzejní noc v Bruntále					
Galerijní noc v Novém Městě poprvé					
Muzejní noc v Prachaticích projeli velocipedisté					
III. Teplická muzejní noc					
Muzejní noc v Jihlavě					
Od rána do rána – 1. muzejní noc Galerie Felixe Janeweina města Kutné hory …
aneb co jsem viděla já…					
Mělnická muzejní noc III					
Noc, která vrátila muzeum do 19. století					
Muzejní noc v Žatci					
Čas pro neobyčejné zážitky					
III. zámecká muzejní noc ve Vlašimi					
Berounská muzejní noc aneb putování proti toku času – tentokráte do 18. a 19. století
Muzejní noc v havlíčkobrodské galerii					
Muzejní noc v Muzeu Vysočiny v Havlíčkově Brodě					
Třetí muzejní noc v Ostravském muzeu					
Šumperská muzejní noc					
Dostaveníčko u olomouckého orloje					
Muzejní noc v humpoleckém muzeu					
První muzejní noc „NA CIHELNĚ“ v Králíkách					
Pražská muzejní noc a Festival muzejních nocí v Číslech				

4/2007, s. 5
4/2007, s. 5
4/2007, s. 5
4/2007, s. 6
4/2007, s. 7
4/2007, s. 7
4/2007, s. 7
4/2007, s. 8
4/2007, s. 8
4/2007, s. 9
4/2007, s. 9
4/2007, s. 9
4/2007, s. 10
4/2007, s. 10
4/2007, s. 11
4/2007, s. 11
4/2007, s. 11
4/2007, s. 12
4/2007, s. 12
4/2007, s. 12
4/2007, s. 12
4/2007, s. 13
4/2007, s. 13
4/2007, s. 13
4/2007, s. 14
4/2007, s. 14
4/2007, s. 14
4/2007, s. 15
4/2007, s. 15
5/2007, s. 10
5/2007, s. 10
5/2007, s. 11
5/2007, s. 11
5/2007, s. 11
5/2007, s. 12
5/2007, s. 12
5/2007, s. 12
5/2007, s. 12
5/2007, s. 13
5/2007, s. 13
5/2007, s. 14
5/2007, s. 14
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
Gloria musaealis
Gloria musaealis 2006					
Muzejní sláva aneb máme všechno, co jsme chtěli?					
Ohlédnutí za V. ročníkem soutěže Gloria musaealis 2006				
Vyhrát může každý…					
Výsledky 1.– 5. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 			

3/2007, s. 8
3/2007, s. 12
3/2007, s. 12
3/2007, s. 13
3/2007, s. 14

Připravuje se … (semináře, konference)
Textil v muzeu. Identifikace historického oděvu a textílií 18.–19. června 2007		
12. veletrh muzeí České republiky					
Muzejní výstavní tvorba 26.–27. června 2007					
„Oznamujeme se láskám našim…“ aneb svatby a svatební zvyky v českých zemích
13.–14. září 2007 v Pardubicích					
V. Vědecká konference „Tradice a současnost železářské výroby“			
Konference konzervátorů a restaurátorů 4.–6. září 2007 Znojmo			
Seminář „Československé jaro 1968 – naděje, sny, realita“				

2/2007, s. 20
2/2007, s. 20
2/2007, s. 21
2/2007, s. 21
3/2007, s. 15
3/2007, s. 20
6/2007, s. 20

Zprávy z konferencí a seminářů
Konference Muzeum a škola 2007					

3/2007, s. 16

Muzeologie a muzejnictví
Muzea a popularizace – Vizitky českých muzeí a galerií					
PŘÍLOHA: Přednáška na téma: Autorské právo					
Téma: Malá muzea					
- Komu městská muzea ošetřují sbírky?					
- Střípky z činnosti Městského muzea Sedlčany					
- Třebechovické muzeum betlémů					
- Soubor lidové architektury Zubnice					
- Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem					
- Textilní muzeum TIBA v České Skalici					
- Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka				
Pět let Školy muzejní propedeutiky					
Muzejní statistika a projekty, které leží na stole					

1/2007, s. 11
1/2007
2/2007, s. 8
2/2007, s. 10
2/2007, s. 11
2/2007, s. 12
2/2007, s. 13
2/2007, s. 14
2/2007, s. 14
2/2007, s. 15
5/2007, s. 21
6/2007, s. 18

Výzvy ke spolupráci
Mediální akce připravované AMG					
Muzeum studené války nabízí spolupráci					

1/2007, s. 20
1/2007, s. 21

Nové stálé expozice
Otevření Galerie Šumperka ve Vlastivědném muzeu v Šumperku			
Nová expozice Krajského muzea Karlovarského kraje v Chebu – Dějiny Chebu
a Chebska v 19. a 20. století					
Černokostelecká umělecká keramika 20. –70. let dvacátého století			
„S přesnou muškou. Tradice střelectví a zbrojařství“					
Nová stálá expozice na hradě Špilberku					
Otevření Expozice Dr. A. Hrdličky v humpoleckém muzeu				
Muzeum luhačovického Zálesí má novou expozici					
Hudební skladatel Josef Suk vystupuje v krátkém filmu v expozici Městského muzea
Uran v Českých dějinách					

1/2007, s. 12
1/2007, s. 12
2/2007, s. 18
2/2007, s. 18
3/2007, s. 16
5/2007, s. 15
5/2007, s. 16
5/2007, s. 16
6/2007, s. 16

Pozvánky na výstavy
Uměleckoprůmyslové muzeum Moravská galerie v Brně
Umění restaurovat umění 					

1/2007, s. 14
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Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
Muzeum romské kultury
S ´oda pre tute?! Co to máš na sobě?!					
Moravské zemské muzeum – Dětské muzeum
O hračkách hraní					
Vojenský historický ústav Praha – Armádní muzeum Žižkov
Armádní generál Ing. Alois Eliáš – Příběh vlastence					
Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s. – Muzeum Fojtství
Pavel Hušek … estetika karoserii					
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Severní Morava – 50 let historie sborníku (1957–2007) 					
Technické muzeum V Brně
Šicí stroje aneb šaty dělaj člověka					
Mendlovo muzeum – Muzeum genetiky
„Orbis Herbarum“ – rostliny ve vědecké kresbě Magdaleny Chumchalové		
Krajské muzeum Karlovarského kraje p. o., Muzeum Cheb
Zmizelé Chebsko					
Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s.
Otto Potsch: Šroťáčci 					
Novoměstská radnice v Praze
Valašská madona po 112 letech opět v Praze					
Moravské zemské muzeum – Dětské muzeum, Dietrichsteinský palác
Jak se rodí večerníčky					
Městské muzeum Deggendorf Bavorsko
Kloβ – Knödel – Knedlík 					
Krajské muzeum karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary – Muzeum v Nejdku
Nejdecká krajka včera a dnes					
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě – Maštálkova síň
Lužické hory a skláři (autorská výstava fotografií Svatopluka Dvořáka)			
Moravské zemské muzeum, Biskupský dvůr – Mramorové skály
Houby a ovoce v dřevěných modelech Josefa Rulíška					
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Tengenenge – „Místo počátků“					
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Staré mapy v novém kabátě					
Muzeum policie ČR
Amatérsky upravované a podomácku vyráběné střelné zbraně			
Etnografický ústav Moravského zemského muzea
Dcerám českým… Brněnský ženský vzdělávací spolek Vesna v letech 1870–1920
Ostravské muzeum
Umění v květinách aneb rostlinná symbolika ve výtvarném umění			
Vlastivědné muzeum v Šumperku
Církevní umění období klasicismu na Šumperku, Zábřežsku a Mohelnicku		
Ostravské muzeum
Tvář středověké Ostravy					
Národní zemědělské muzeum Praha
Kupujeme – prodáváme					
Muzeum v Zábřehu
Václav Hollar (Praha 1607 – Londýn 1677)					
Pražákův palác Moravské galerie v Brně
František Foltýn: Košice – Paříž – Brno					
Národní muzeum – České muzeum hudby
Chrámy – živá hudba					

1/2007, s. 15
1/2007, s. 16
1/2007, s. 16
1/2007, s. 16
2/2007, s. 16
2/2007, s. 17
2/2007, s. 17
3/2007, s. 17
3/2007, s. 17
3/2007, s. 18
3/2007, s. 18
3/2007, s. 19
4/2007, s. 18
4/2007, s. 18
4/2007, s. 18
4/2007, s. 18
5/2007, s. 16
5/2007, s. 17
5/2007, s. 17
5/2007, s. 18
5/2007, s. 18
5/2007, s. 19
5/2007, s. 19
6/2007, s. 16
6/2007, s. 17
6/2007, s. 18

Muzejním knihovnám
Regionální muzeum Mělník vydlao dlouho očekávanou knihu o kočárcích		
Koutní plachty z Humpolecka, Pelhřimovska a Počátecka				
Střevlíkovití brouci Slezska					
Josef Musílek – český ornitolog a legionář na Sibiři					

1/2007, s. 21
2/2007, s. 22
3/2007, s. 20
3/2007, s. 20

5

Rejstřík článků Věstník AMG ročník 2007
Multimediální CD ROM Českého muzea hudby					
Nabídka publikací Muzea středního Pootaví					
Jiskra, která léčila					
Acta rerum naturalium					
Naším krajem 12/2006					
Deníky Zdenky Braunerové 1873–1878					

Personálie

Životní jubileum Miroslavy Šandové					
PhDr. Helena Koenigsmarková a Ing. Vlastimil Vykydal					

3/2007, s. 20
3/2007, s. 21
5/2007, s. 19
5/2007, s. 19
5/2007, s. 19
5/2007, s. 20
2/2007, s. 19
4/2007, s. 21

Rozhovor

Mamuti a audiovize aneb krátké nahlédnutí do zákulisí „Lovců mamutů“		
3/2007, s. 14
Otázky pro generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Horymíra Kubíčka 6/2007, s. 14

Recenze

Muzealizace menšin					
Tak trochu jiné muzeum					

Diskuse

Kde se stala chyba…					
Ad: Kde se stala chyba					

Noví členové

V letošním roce připomínáme 211. výročí Národní galerie v Praze			

Novinky z e – světa

Muzeum hra versus museum game aneb do muzea trochu jinak			
Prezentujte svou sbírku v CES slovem i obrazem					
Dlouhodobé uchování digitálních dat					

Zprávy z metodických center

CITeM					
Centrum prezentace kulturního dědictví					
Metodické centrum konzervace					
Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví			
Technické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace				
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví, Národní muzeum Praha			
Metodické centrum pro informační technologie v muzejnictví			
Technické muzeum v Brně – metodické centrum konzervace				
Centrum pro prezentaci kulturního dědictví					

4/2007, s. 16
5/2007, s. 20
6/2007, s. 15
6/2007, s. 15
6/2007, s. 19
1/2007, s. 17
1/2007, s. 19
4/2007, s. 19
1/2007, s. 10
1/2007, s. 10
1/2007, s. 11
3/2007, s. 22
3/2007, s. 22
3/2007, s. 22
5/2007, s. 22
5/2007, s. 22
5/2007, s. 22

Volná místa
Technické muzeum v Brně
Konzervátor-restaurátor a chemik-technolog					
1/2007, s. 22
Národní muzeum – České muzeum hudby
Kurátor oddělení hudebních nástrojů					
1/2007, s. 22
Ministerstvo kultury ČR
Ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií			
1/2007, s. 22
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Archeolog					
2/2007, s. 22
Východočeské muzeum v Pardubicích						
Botanik					
3/2007, s. 21
Západočeská galerie v Plzni
Ředitel					
4/2007, s. 22
Vlastivědné muzeum Jesenicka, p.o.						
Archeolog					
4/2007, s. 22
Muzeum romské kultury
Provozně-ekonomický náměstek					
4/2007, s. 22
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Kalendárium kulturních událostí
Regionální muzeum Náchod
Betlémy

Nové Město na Moravě

prosinec – leden 2009

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Blanka Šperková – Radost z drátu

20.11. – 1.3.2009

Panenky v krojích

7.12. – 31.1.2009

Horácké muzeum

Nové Strašecí

Městské muzeum
26.11. – 11.1.2009

50. výročí založení ČLUZ

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.
16.10. – 31.1.2009
13.11. – leden 2009

Dějiny lité bronzem
Vánoce 2008

Nymburk

Vlastivědné muzeum Nymburk
12.12. – 28.2.2009

Hanuš Bohman – Obrazy a karikatury

Olomouc

Opava

Památník Petra Bezruče
6.11. – 31.1.2009

Slezsko v díle Adolfa Zdrazily

Slezské zemské muzeum

od 26.6.2008

Rok 1968

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Vzácné kočkovité šelmy ze sbírek Slezského zemského muzea
21.10. – 28.2.2009

Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Sváry zření – fazety modernity na přelomu 19. a 20. století
3.12. – 28.2.2009

Ostravské muzeum, p. o.

prosinec – leden 2009

Východočeská galerie v Pardubicích
Jakub Dvorský, Václav Blín, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš
listopad – únor 2009

Východočeské muzeum v Pardubicích

Výstava k 150. výročí narození Karla Emanuela Macana		
23.10. – 25.1.2009
První republika 1918–1938
24.10. – 30.1.2009
Výroční obyčeje ve Východních Čechách po roce 2000		
7.11. – 1.2.2009
Design – tvář věcí II. (textil)
7.11. – 20.2.2009

Paseky nad Jizerou

prosinec – leden 2009

Galerie Josefa Sudka
Bohumil Šťastný: Fotografie

16.10. – 4.1.2009

Adolf Loos
Historické perníkářské formy
Praha letem po sto letech

1.10. – 5.4.2009
25.11. – 11.1.2009
3.12. – 1.3.2009

Muzeum hlavního města Prahy

Muzeum Policie ČR

od 1.10. 2008

Šternberský palác
Philippe de Champaigne
1.4. – 31.3.2009
Veletržní palác
Tomáš Rajlich
24.10. – 15.1.2009
Pablo Picasso – Grafické práce 1904–1905
20.11. – 1.3.2009
Obraz, komunikace, styl, funkce, koncept
od 25.11.2008
Finalisté Cena NG 333 a Skupiny ČEZ
od 27.11.2008
Zámek Zbraslav – Sbírka mimoevropského umění
Umění Koreje
16.6.2007 – 17.5.2009

Národní muzeum

Republika
28.10. – 15.3.2009
Z pokladů Národního muzea VIII – Keramika 4.11. – 31.1.2009
Nobis est natus
3.12. – 18.1.2009
Století českého hokeje
12.12. – 15.3.2009
NM – České muzeum hudby
Malovaná muzika Karla Franty
5.12. – 2.4.2009
NM – Musaion – národopisné oddělení
Česká krajina v obrazech Václava Fialy
17.10. – 10.2.2009
Len, konopí, kopřiva
17.10. – 10.2.2009
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Objevování země na Nilu
2.10. – 1.2.2008
Kosatka, krkavec, žába, burňák
4.11. – 4.1.2008
NM – Oddělení správy Lobkovického paláce
Poklady Moravské Třebové
30.9. – 1.2.2009

Národní zemědělské muzeum Praha
Papírové žně

Památník národního písemnictví
Poštovní muzeum

3.5. – 26.4.2009

Z historie firmy DETOA Albrechtice

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.

90. let Poštovního muzea 1918–2008

Správa Pražského hradu

28.11. – 18.1.2009
24.10. – leden 2009
25.11. – 1.2.2009

Západočeské muzeum v Plzni

Císařská konírna
28. říjen v paměti Hradu. Proměny československé státnosti
1918–1948
23.10. – 8.2.2009
Jízdárna Pražského hradu
Slovenský obraz/Obraz Slovenska
28.10. – 22.3.2009
Tereziánské křídlo Pražského hradu
Československé legie na Rusi 1914–1920
9.10. – 18.1.2009

Labyrintem užitého umění (od gotiky po historismus)		
28.3. – 18.1.2008

Artěl – umění pro všední den (1908–1935)

Výroční obyčeje

Petřvald u Karviné

prosinec – leden 2009

Technické muzeum
Ten vánoční čas

Plzeň

III

Praha

J. K. Tyl

Památník zapadlých vlastenců

Pelhřimov

Muzeum města Police nad Metují
Sporty včera a dnes

Národní galerie v Praze

Zelené perly Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
14.11. – 11.1.2009

Pardubice

Police nad Metují

Kriminalistický kabinet 1954–1970

Vlastivědné muzeum v Olomouci

Puškařská firma Lebeda

Alfons Mucha a jeho doba
29.5. – 11.1.2009
Hledání zmizelého – Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku
12.9. – 11.1.2009
Karel Klostermann /2008
27.11. – 11.1.2009
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
Pojďte všichni k jesličkám
5.12. – 11.1.2009

4.12. – 31.1.2009

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

27.11. – 1.3.2009

Kalendárium kulturních událostí
Židovské muzeum v Praze
25.9. – 4.1.2009

Jarmila Mařanová – Kafka a Praha

Prachatice
Prostějov

8.10. – 31.3.2009

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Jaroslav Franc – obrazy
František Muzika – obrazy
Betlémy

Předklášteří

13.11. – 25.1.2009
13.11. – 25.1.2009
27.11. – 11.1.2009

Muzeum Brněnska, p. o.
Restaurované předměty ze sbírek Podhoráckého muzea		
30.9. – 11.1.2009

Podhorácké muzeum
Restaurované předměty

Přeštice

30.11.2008 – 2009

Dům historie Přešticka
Poezie v rámech – Miroslav Hásek
Prvorepublikové Vánoce
Z tvorby Marie Zajíčkové
Papírový svět

Příbor

26.11. – 6.1.2009
26.11. – 6.1.2009
22.1. – 22.3.2009
22.1. – 22.3.2009

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Z dějin čs. Letectva
Vánoce ve městě

Příbram

31.10. – 31.1.2009
20.11. – leden 2009

Březové hory – cáchovna dolu Vojtěch
Dantovo peklo

do 31.5.2009

Galerie Františka Drtikola, Zámeček – Ernestinum
Příbram

Roudnice nad Labem

5.12. – 4.1.2009

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Mojmír Preclík – Richard Homola

Roztoky u Prahy

4.12. – 25.1.2009

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Kočárky a kolébky ze sbírky Miloslavy Šormové
31.10. – březen 2009
Dřevěné plastiky
14.11. – únor 2009
Betlémy, tentokrát kralické
5.12. – únor 2009

Sedlčany

Slavkov u Brna

2.12. – 9.1.2009

Zámek Slavkov – Austerlitz
Výstava keramických betlémů Marie Dočekalové; 		
15.11. – 2.1.2009

Sokolov

Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Kouzlo vánočního času

Strážnice

6.12. – 4.1.2008

Svitavy

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Jehlou, háčkem, nití… ruční práce našich babiček a prababiček
do 31.1.2009
Malované na skle
do 20.1.2009
Výběr z díla Jana Urbana
do 4.1.2009
Krása loštických pohárů
16.12. – 22.2.2009

Tábor

Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
2.11. – 28.2.2009

Fred Payne Clatworthy: Fotografie

Teplice

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
23.11. – 30.1.2009
28.11. – 1.2.2009

Stavebnice Merkur
Pojďte s námi do Betléma

Třebíč

Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
20.11. – 4.1.2009

Lidové kroje

Třešť

Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
3.12. – 1.2.2009
3.12. – 1.2.2009

Z třešťské fary
Vánoce do obálky

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Uherské Hradiště

16.11. – leden 2009

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska
27.11.2007 – 28.2.2009

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského
110 let vytváření paměti města a regionu 10.10. – 25.1.2009
České inspirace - podzim
17.10. – 8.2.2009
František Rajchl (1865-1938) – učitel, překladatel a muzejník
21.11. – 1.3.2009

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Lyžníci, lyže, sáňky a zimní radovánky

Ústí nad Labem

25.11. – 27.1.2009

7.12. – 6.1.2009

Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Jiskření
29.11. – 18.1.2009
Renata Greiner – obrazy, Jarmila Krečmanová – plastiky		
30.11. – do ledna 2009

od 19.9.2008

Poklady ze sbírek

Valašské Meziříčí

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – pobočka
Valašské Meziříčí
Vystřihovánky Markéty vránové
20.11. – 11.1.2009
100 let MGM ve Valašském Meziříčí – koberce, gobelíny		
27.11. – 25.2.2009

Veselí nad Moravou

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Člověk, nepřítel i samaritán

Městské muzeum
Fotografie Tomáše Hájka

28.11. – do ledna 2009

Muzeum města Ústí nad Labem

Městské muzeum Sedlčany
Voňavé Vánoce očima a rukama dětí

Šumperk

Galerie
Symboly Vánoc

Hornické muzeum Příbram

Betlémy – Křehká krása

Muzeum ve Šlapanicích
Pro potěchu oka i duše

NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Madagaskar

Šlapanice

Vrchlabí

13.10. – 4.1.2009

Krkonošské muzeum –Tři historické domy
Lyží mistr maže klistr

16.12. – 15.3.2009

Miloš Trýzna: Obrazy
Vánoční výstava

19.11. – 11.1.2009
3.12. – 8.2.2009

Správa KRNAP, Krkonošské muzeum
– Augustiniánský klášter
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Kalendárium kulturních událostí
Vsetín

Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o.
Ze zámeckých obrazáren
Papírové betlémy
Intrfotoklub

Vysoké nad Jizerou

7.12. – únor 2009
7.12. – leden 2009
14.12. – 11.1.2009

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou
a okolí
Jak prozářit vánoční čas
2. salon fotografů

Zábřeh

29.11. – 1.2.2009
30.12. – 28.2.2009

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
Petr Kunčík
Dům umění
České a Slovenské umění 60. let

25.11. – únor 2009
9.12. – únor 2009

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
malý sál
Krym 2006

Žacléř

11.12. – 8.1.2009

Městské muzeum Žacléř
Z historie soudnictví na Žacléřsku

Vlastivědné muzeum
Putování Jana Eskymo Welzla

Zlín

28.11. – 31.1.2009

18.12. – 7.3.2009

Ministerstvo kultury ČR
Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií
vypisuje konkurz na rok 2009
na projekty zaměřené na činnost občanských sdružení a organizací s mezinárodním prvkem
podporující kulturní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.

Granty jsou udělovány v těchto okruzích:
1. Prezentace, popularizace a ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií.
2. Zajišťování informačního servisu a komunikace v oboru muzejnictví, organizace a účast na seminářích, školeních, kolokviích apod., zaměřených na ochranu movitého kulturního dědictví, a s tím související vědní obory, sbírkotvornou činnost, výzkum a vývoj, s celostátním nebo mezinárodním významem.
Konkurz je určen pro občanská sdružení jako právnické osoby vzniklé registrací ve smyslu § 6 zákona
č. 83/90 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, a organizace s mezinárodním prvkem dle zákona č. 116/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Termín k předložení žádosti do konkurzního řízení je 15. ledna 2009.
Zájemci si mohou formuláře žádostí o dotaci vyžádat na Ministerstvu kultury ČR, odbor movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií, nalézt na stránkách MK ČR http://www.mkcr.cz, nebo telefonicky na
čísle 257085450 – Ing. Karel Ladýř, e-mail: karel.ladyr@mkcr.cz.
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17. setkání pracovníků českých,
bavorských, saských, rakouských
a slovenských muzeí
Letošní chebské, již 17. setkání pracovníků ze tří zemí,
bylo letos rozšířeno o zájem pracovníků muzeí z rakouských
zemí a ze Slovenské republiky. Tématem přednášek a diskusí byla „Strava jako interetnický fenomén“, název konference byl „Stolečku, prostři se“.
Program byl rozvržen do tří bloků. Po úvodních uvítacích
projevech se účastníci věnovali v prvním bloku přednáškám
„Strava a její odraz v muzejních sbírkách“. A to byly právě
přednášky kolegyň ze Slovenska paní Rastislavy Stoličné na
téma „Tradice kulinářské kultury na Slovensku“, jejíž referát
přednesla paní Júlia Domorcká ze Slovenského národného
múzea a sama vystoupila s příspěvkem „Husacina – delikatesa obyvatel chorvatského původu“. Paní PhDr. Hana Dvořáková vystoupila s příspěvkem „Strava a její kulturní stereotypy“. Paní Sigrid Daum seznámila účastníky s koncepcí
muzea piva a chleba v Kulmbachu v Bavorsku. PhDr. Dobromila Brychtová přednesla příspěvek na téma „Opomíjená
radost“ o stravování na zámku v Mikulově v rodině majitelů

Třetí a poslední den byl věnován tématům „Uměleckoprůmyslová a stolní kultura“. V tomto bloku vystoupila paní
PhDr. Lenka Nováková z Etnografického ústavu MZM s příspěvkem „Dobré jídlo, dobré pití, základ všeho živobytí“,
dále pak paní Susanne Träris z Drážďan s příspěvkem „Míšeňský porcelán v kultuře stolování“ a paní Claudia Licht
z würzburského muzea, která hovořila o výstavě „Ke stolu“
a jejích doprovodných programech. Zajímavá byla přednáška paní Cladie Freitag-Mair z Muzea šparglu o masopustních kulinářských pochoutkách v Bavorsku.
Z následných reakcí účastníků, jak ústních, tak e–mailových, se kromě poděkování ozývá i spokojenost s pohostinností, tématy přednášek a milou atmosférou. I já zde
vyslovuji poděkování především ČV ICOM, ČNFB, AMG
a pracovníkům chebského muzea. Věřím, že se nám do jara
roku 2009 podaří vydat i dvojjazyčný sborník přednášek.
Na závěr setkání pozvala ředitelka Saského centra pro muzejnictví z Chemnitz paní Katja Mieth na příští setkání v roce
2009 do Drážďan do Městského muzea. Společné téma pro
18. setkání je již dnes známo: „Současné dějiny s důrazem
na 20. výročí společenských a politických změn ve střední
Evropě“.
Eva Dittertová

zámku Dietrichštejnů.
První jednací den byl tradičně již ukončen prohlídkou muzea a večerním společenským setkáním ve všech prostorách chebského muzea.
Druhý den začínal blokem příspěvků, které se nesly v duchu „Strava jako projev regionální kultury“, kde vystoupila
domácí etnografka PhDr. Iva Votroubková s přednáškou

sekce, kolegia,
komise

„Strava na Chebsku“, dále pak kolegyně z chodského muzea
o „Specifikách stravy na Domažlicku“, paní Waltraud Faissnerz z Knihovny zemského muzea v Linci, která je autorkou
knihy o historii lineckých dortů, vystoupila se zajímavou

Botanici v Tatrách

přednáškou o výstavě lineckých dortů, dále pak PhDr. Vladimíra Jakouběová s přednáškou „Pojizerská kuchyně s jejími regionálními odlišnostmi“, a Gisela Bruck z Lužickosrbského muzea z Budyšína příspěvkem o chlebě. Také jsme
byli seznámeni s vývojem muzea chmelařství ve Wolznachu
a se štrůdlovou teorií od paní PhDr. Blanky Petrákové z luhačovické pobočky Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně.
O saských dějinách vinařství hovořila Mike Huth. Mimořádně zde vystoupila s přednáškou o šumavské stravě v době
Karla Klostermanna paní PhDr. Marcela Macková. Odpoledne téhož dne jsme navštívili výletní místo Kladská ve Slavkovském lese, kde nás RNDr. Jiří Brabec seznámil s květenou a historií místa. Před večeří v pivovaru Chodovar zde
účastníky slečna průvodkyně seznámila s historiií pivovaru
a s tradiční výrobou piva. Součástí prohlídky byla samozřejmě i jeho ochutnávka.

Již tradiční hlavní akcí botanické komise AMG je terénní
seminář konaný každoročně v jednom z červnových týdnů.
Zajímavé je, že čeští a slovenští muzejní botanici ani po rozdělení Československa nepřerušili společné pořádání těchto odborných seminářů. Díky tomu se vždy jednou za tři
roky terénní seminář koná na území Slovenska. V letošním
roce se uskutečnil v Západních Tatrách – skvěle zorganizován Ing. Kristinou Urbanovou a celým týmem Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.
Přednášky
Ředitelka pořadatelské instituce doc. RNDr. Dana Šubová, CSc. v úvodu představila Slovenské múzeum ochrany
prírody a jaskyniarstva. Jedná se o středně velkou muzej-
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ní instituci sídlící v centru Liptovského Mikuláše a spravu-

fie ze života čmeláků. Doprovodil je poutavým vyprávěním

jící celkem tři expozice ve dvou budovách a cca 100 000

o čmeláčím apetitu, který je založen na jejich neobyčejně

sbírkových předmětů. Hlavní současnou prioritou muzea,

dlouhém sosáku (v originále „dlhý cuciak“). Mezi hojně na-

jehož zřizovatelem je Ministerstvo životního prostředí SR,

vštěvované rostliny tak patří například hadince (Echium),

je environmentální výchova a vzdělávání širokého spektra

máčky (Eryngium) nebo zvonečník hlavatý (Phyteuma orbi-

cílových skupin od předškolních dětí po posluchače VŠ, ne-

culare), který má jako živná rostlina velký význam zejména

vidomé, tělesně postižené a seniory. Muzeum organizuje

ve vyšších pohořích. Mohutným matematickým aparátem

programy se vztahem k ochraně přírody (např. na téma Na-

pro mnohorozměrnou analýzu dat ohromila přítomné

tura 2000) a vzhledem k osobě paní ředitelky, která se dříve

PaedDr. Csilla Dorotovičová, která s jeho využitím analyzo-

věnovala vědecké činnosti v oblasti genetiky, také na aktu-

vala stav vegetace ve vodních kanálech jižního Slovenska.

ální témata jako je problematika genetických manipulací,

Se svým příspěvkem neplánovaně vystoupil RNDr. Pavol

drog či umělého uplodnění. Posluchač se však při prezen-

Chromý, který pojednal o orchidejích Pienin.

taci některých na širokou veřejnost zaměřených programů

V dalším bloku věnovaném botanice a muzejnictví vy-

neubránil pocitu, že jde o plýtvání odborným potenciálem

stoupila RNDr. Oľga Removčíková, která představila novou

pracoviště. Stejně tak ve snaze oslovit co nejvíce občanů se

přírodovědnou expozici zřízenou na Oravském hradě. Na

z programů vytrácí základní náplň muzeí jako institucí ma-

vzniku expozice pracovali čtyři přírodovědci Oravského mu-

pujících a zpřístupňujících historii, kulturu a přírodu svého

zea od roku 1995. Vlastní expozice byla zřízena v rekordním

regionu (sběrné oblasti). Velká část pořádaných akcí před-

čase v období od února do července 2007. Sestává z panelů

stavuje spíše volnočasové aktivity a muzeum tak supluje či

a vitrín, v nichž jsou prostřednictvím dioramat prezento-

dubluje činnost (či nečinnost) jiných kulturních zařízení či

vané typické a plošně nejvíce zastoupené biotopy Oravy.

neziskových organizací ve svém regionu.

Zvláštností expozice je speciální alternativní osvětlení vit-

Další zvané referáty dopolední části programu již byly vě-

rín, které se využívá pro zvýšení zážitku z nočních prohlí-

novány odborným muzejním či botanickým tématům. Na

dek. Mgr. Radek Vlk z Valašského muzea v přírodě v Rožno-

problematiku mikroskopických preparátů a jejich sbírek

vě pod Radhoštěm prezentoval projekt Valašské botanické

v muzeích upozornila ve svém referátu doc. RNDr. Olga Er-

zahrady, genové louky a pěstitelských políček.

delská, DrSc. Rozvinula problematiku péče o tyto preparáty

V závěrečné části konference představila RNDr. Eva Sitášo-

a nadnesla možnost jejich centrální evidence a případně

vá, Ph.D. přeshraniční projekt, v jehož rámci byly zkoumány

také uložení v rámci Slovenska. Prof. Elena Masarovičová

invazní rostliny v Gemersko-turnianském krase na hranicích

seznámila přítomné s problematikou biopaliv jako alter-

Slovenska a Maďarska jako součást rozvoje sítě biomonito-

nativního zdroje energie, připomněla některé důležité as-

ringu na podporu účinného řízení chráněných území. Vý-

pekty pěstování řepky (mj. její náročnost na dusík) a zdů-

stupem projektu byla na maďarské stráně publikace „Flóra

raznila potřebu vyselektování odrůd méně náročných na

krasu“ a celkově lepší představa o zatížení území invazními

živiny. Dále zazněly referáty RNDr. Kornélie Goliášové, CSc.

druhy rostlin. České botaniky překvapila prezentovaná ne-

a RNDr. Heleny Šípošové, CSc. Přítomní v nich byli obezná-

možnost likvidace rostlin rodu křídlatka (Reynoutria), ne-

meni s průběhem prací na vydávání „Flóry Slovenska“ a na

boť v českých zemích jsou metody úspěšné likvidace této

přípravě „Klíče ke květeně Slovenska“. Následoval příspěvek

nepříjemné invazní rostliny vcelku známé. Doc. Šubová

věnovaný spolupráci českého botanika a buditele Jana Sva-

posléze vystoupila se svým druhým příspěvkem, který byl

topluka Presla a Petra M. S. Bohúňa, z níž vzešlo dílo „Třicet

veden v poměrně bojovném duchu a v němž komentovala

a dva obrazy k prvopočátkům rostlinosloví“ (Praha, 1848).

situaci v tatranských lesích po ničivé vichřici z roku 2004.

Zajímavé je, že seznámení obou mužů zprostředkovali čeští

Poměrně nekompromisně se přiklonila na stranu lesníků

národovci okolo K. S. Amerlinga.

a těžařů, kteří považují koncepty přirozené obnovy lesa za

Odpolední část konference zahájila Ing. Zdenka Primu-

zcela scestné, minimálně v podmínkách slovenských hor.

sová z ostravského muzea svým referátem o přírodní re-

Poslední pak promluvil RNDr. Jozef Radúch, pracovník Sprá-

zervaci Turkov, která je v současnosti ohrožena výstavbou

vy TANAPu, který účastníky přivítal v Tatrách a seznámil je

dálnice D 47. Jedná se o zachovalý úsek cca 20 ha lužního

s charakteristikou a ochrannými podmínkami území.

lesa, odkud byl v padesátých letech dokonce udáván výskyt

Pohostinnost Slováků neznala mezí. Po dobu celého se-

kriticky ohroženého židoviníku německého (Myricaria ger-

tkání bylo pořadateli zajišťováno velmi přátelské prostředí,

manica). RNDr. Zuzana Žáčková, Ph.D. seznámila přítomné

podpořené vždy v pravý čas občerstvením v podobě lokál-

s ekologií a významem druhů čeledi Linaceae. RNDr. Vladi-

ních lahůdek jako například ovčích a kozích sýrů či mine-

mír Smetana se svojí ženou prezentoval překrásné fotogra-

rálkami z téměř desítky pramenů z různých částí Liptova.
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Ochutnali jsme i místní bylinný likér zvaný Demänovka či

jsme vystoupali do Smutného sedla (1962 m n. m.). Poma-

Karpatskou horkou. Pochutiny z českých zemí zastupovaly

lejší z nás se vraceli zpět stejnou cestou a dále na ubytovnu

valašské frgále, které přivezl kolega Vlk z Rožnova pod Rad-

Baranec (1000 m n. m.). Zdatnější a rychlejší přešli přes Pla-

hoštěm.

člivé (2124 m n. m.) do Žiarského sedla a odtud opět přes
Žiarskou chatu k ubytovně. První setkání s vysokohorskou

Expozice SMOPaJ

karpatskou flórou přinášelo mnohé determinační obtíže.
Pomalejší skupině je však pomohla vyřešit botanička Štát-

V muzeu se nacházejí tři přírodovědné expozice. Nejstarší

ných lesov TANAPu RNDr. Zuzana Kyselová, která nás v kop-

je expozice „Kras a jaskyně Slovenska“ umístěná v samostat-

cích svým vytrénovaným tempem snadno dohonila, přes-

né budově. Vznikla před zhruba dvaceti lety, nicméně na

tože měla výchozí ztrátu asi 5 km a více než 450 výškových

tehdejší dobu byla zpracovaná na vysoké odborné i prezen-

metrů. V nejvyšších partiích nás zaujaly zejména kvetoucí

tační úrovni. Expozice tak dodnes osloví každého zájemce

polštáře silenky bezlodyžné (Silene acaulis), porosty konik-

o jeskyně a další krasové jevy, historii osídlení a využití kra-

lece bílého (Pulsatilla scherfelii = P. alba), bylinných vrb (Sa-

su i jeskyňářství. Nehledě na to, že mnohé exponáty (zejmé-

lix herbaecea a S. retusa), lilijka pozdní (Lloydia serotina),

na pak fotografie) nabyly během času historickou hodnotu

kuřička rozchodníkovitá (Minuartia sedoides), kvetoucí hor-

umožňující srovnání se stávajícím stavem.

ské pryskyřníky – p. pohorský (Ranunculus pseudomonta-

Novější je expozice „Chráněná príroda“ rozdělená do tří

nus) a p. ledovcový (R. glacialis – na sněhových vyležiskách

celků – sitrové formy jeskyň, chráněná fauna a chráněná

v okolí kóty Plačlivé). Zajímavý, a to i pro místní znalce, byl

flóra, přičemž tato třetí část byla otevřena v roce 2003. Ex-

nález velkého porostu plavuníku alpského (Diphasiastrum

pozice představuje klasicky zpracovanou přírodovědnou

alpinum).

expozici (diorámata se zvířaty apod.), v nejnovější části však

Druhý den byl věnován podhorským lučním porostům.

prezentující také aktuální stav chráněných území na Slo-

Většina účastníků navštívila louky nad obcemi Konská-Ja-

vensku. Příjemně překvapí dobře vyvážený poměr zastou-

kubovany. Z českého demontánního až planárního pohle-

pení všech skupin živé přírody a krátké, ale výstižné popisky

du nebyly zdaleka tak zajímavé jako vysokohorské biotopy,

exponátů. Pravidelného konzumenta českých přírodověd-

nicméně i přesto jsme se potěšili alespoň několika druhy

ných expozic zaujme vysoká kvalita a estetická hodnota

rostlin, které již v naší přírodě zdaleka nepatří mezi nejběž-

zejména dermoplatických preparátů (lidově vycpanin), ale

nější – namátkou skřípina smáčknutá (Blysmus compres-

i suchých rostlin a rostlinných preparátů zalitých v průhled-

sus), kruštík bahenní (Epipactis palustris), tolije bahenní

ném médiu. Jde o expozici tradiční, nicméně více než vy-

(Parnassia palustris) nebo bařička bahenní (Triglochin pa-

dařenou.

lustre). Část účastníků semináře vynechala fyzicky oddecho-

Poslední, pravděpodobně nejmladší, je expozice „Mine-

vější „luční program“ a znovu vystoupala do subalpínského

rály – výskyt, využitie, ochrana“. Prezentováno je více než

stupně, a to z Úzké doliny nad obcí Pribylina (890 m n. m.) na

400 minerálů rozdělených do devíti skupin podle chemic-

Ráčkove plesá (1697 m n. m.). Šlo opět o vysokohorskou fló-

kého složení. Popisky jednotlivých exponátů by kvalitativ-

ru a vegetaci na kyselých substrátech. Z dosud neviděných

ně zhodnotil ještě chemický vzorec minerálu, umožňující

druhů zaujaly v nižších partiích zběhovec jehlancovitý (Aju-

zájemcům snadnější orientaci. Tento základ expozice je do-

ga pyramidalis) a rožec trojblizný (Dichodon cerastioides =

plněn názornou prezentací historie těžby minerálů na Slo-

Cerastium trigynum). V okolí Ráčkovských ples pak porost

vensku a informacemi o geologickém vývoji Země a tvorbě

sasanky narcisokvěté (Anemone narcissiflora), pryskyříko-

minerálů (ty nás však příliš nezaujaly).

vité rostliny routevníku koriandrolistého (Callianthemum
coriandrifolium) a nádherné exempláře vrby Jacquinovy

Exkurze

(Salix alpina = S. jacquiniana). Exkurze byla kvůli nutnému
několikakilometrovému podhorskému pěšímu transferu

Pro účastníky semináře byly připraveny tři celodenní te-

z doliny do doliny poměrně náročná, nicméně vydařená.

rénní exkurze a návštěva botanické zahrady v Tatranské

Nejlépe to shrnul kolega M.D. z Národního muzea řka: „Jsem

Lomnici s expozicí tatranské přírody. Kvůli mírné nepřízni

planární botanik, astmatik, nasrávač, při životě mne drží jen

počasí bylo pořadí exkurzí pozměněno, nicméně se nám

čirá zlovůle, ale jsem rád, že jsem to viděl.“

podařilo naplnit celý program.

Třetí celodenní exkurze byla věnována vysokohorské flóře

První exkurzní den jsme absolvovali túru věnovanou flóře

a vegetaci na vápenci. Tu jsme mohli vidět na přechodu od

a vegetaci montánního, subalpínského a alpínského stupně

Hutského sedla přes Bielu skalu a Radové skaly na Sivý vrch

na kyselých substrátech. Od Žiarské chaty (1325 m n. m.)

(1805 m n. m.) a následném sestupu do osady nad obcí Jalo-
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vec (750 m n. m.). Jde o botanicky nejbohatší, ale i turisticky
nejatraktivnější partie Západních Tater. Měli jsme možnost
vidět množství typických karpatských vápencových druhů, a to jak v lesních, tak i skalních či travnatých biotopech
montánního a subalpínského stupně. Kromě několika druhů orchidejí (např. bohaté populace vemeníčku zelenavého
– Coeloglossum viride a vstavače mužského – Orchis ma-

téma: Muzea
a legislativní změny
Muzeum a právo

scula) nás zaujaly především porosty ostřice pevné (Carex
firma) s bohatým výskytem druhů hořec Clusiův (Gentiana

O tento příspěvek jsem byl požádán redakční radou Věst-

clusii), pochybek nízký (Androsaceae chamaejasme), dvoj-

níku AMG. Abych pravdu řekl, ani se mi nechtělo jej psát.

štítek hladký (Biscutella laevigata), stokroč Micheliho (Bel-

Nejsem právník, ale poučený historik, který má dlouhole-

lidiastrum michelii), vrba síťnatá (Salix reticulata) a dryádka

té zkušenosti s uplatňováním zákonných norem v muzejní

osmiplátečná (Dryas octopetala). Naší pozornosti neunikly

práci. Proto spíše než právní rozbor současné legislativní

ani druhově bohaté skalní terásky či rozkvetlé populace

situace se pokusím o jakési shrnutí legislativních problémů

všivců (Pedicularis oederi a P. verticillata).

v muzejní práci.
Pracovníci muzeí se dnes a denně setkávají s právními

Na dopoledne závěrečného dne semináře naplánovali or-

předpisy, které stanovují podmínky jejich práce, a to jak

ganizátoři návštěvu Expozície tatranskej prírody v Tatranské

z pohledu správy sbírek, tak z pohledu ekonomického.

Lomnici. Botanickou zahradu zde zřídily Štátne lesy TANAPu

Naprostá většina muzeí jsou příspěvkové organizace zřizo-

v letech 1987 až 1992. Jedná se tedy o relativně mladý areál,

vané státem, nebo příspěvkové organizace zřizované kraji

přestože myšlenka vybudovat botanickou zahradu s ukáz-

a obcemi podle zákona č. 128 a 129/2000 Sb., v platném

kou tatranských rostlin pochází už z konce 19. století. Sbír-

znění, a jsou právnickými osobami. Setkáváme se však

ka obsahuje opravdu jen tatranskou flóru a je velice pěkně

i s městskými muzei, která mají statut organizační složky

prezentována. Vzhledem k tomu, že zahrada byla založena

obce bez právní subjektivity. Pak je zde dnes poměrně vel-

v nepříliš velké nadmořské výšce, většina rostlin kvetoucí

ká skupina muzeí privátního charakteru, jako jsou muzea

v současné době na tatranských vrcholech byla v areálu

podniková nebo muzea zřizovaná fyzickými osobami, či ne-

zahrady již odkvetlá. Druhem, který nás všechny uchvátil,

ziskovými organizacemi, a jejich skutečné právní postavení

byl glaciální relikt pryskyřník Ranunculus reptans, který po

se mnohdy liší případ od případu. Proč tento výčet? Aby

ústupu zalednění přežívá mezi Skandinávií a Alpami v jedi-

bylo již v samém úvodu zřejmé, že právní postavení muzeí

ném plesu právě ve Vysokých Tatrách. Ironií je, že na tomto

a jejich hospodaření není jednotné a nelze jej vymezit jed-

přirozeném stanovišti je sterilní, zatímco v zahradě byl jed-

noduchým vyjmenováním několika právních norem. Situ-

ním z nemnoha kvetoucích druhů.

ace není o mnoho lepší v otázce správy sbírek v muzeích
uložených. Tam, kde jsou muzea hrazena z veřejných zdrojů

Závěrem je třeba ještě jednou poděkovat organizátorům

a zřizována státem, krajem nebo obcí platí zákon č. 122/2000

semináře za perfektně odvedenou práci i za vytvoření neo-

Sb., a to jak pro správu sbírek, tak pro naplnění standardů

byčejně přátelského prostředí. Pevně doufáme, že se tradi-

muzejních služeb, jednoduše řečeno. Je však zajímavé, že

ci společných setkávání českých a slovenských muzejních

veřejnou sbírkou jsou i sbírky objektů ve správě Národního

botaniků podaří udržet i do budoucna. Podobné semináře

památkového ústavu, který se tváří, že pro něj tento zákon

a kurzy jsou velmi přínosné jak po stránce zvyšování floris-

neplatí. A vlastně mají pravdu. Zákon o sbírkách se postu-

tické zdatnosti jednotlivých účastníků, tak coby neformální

pem doby stal vlastně zákonem o muzeích. Ovšem jen ně-

fóra pro výměnu názorů a informací (ať už se týkají botaniky

kterých. To jest pro správu a ochranu movitého kulturního

či muzejnictví) mezi kolegy. V neposlední řadě je třeba zmí-

dědictví v naší republice platí rozdílný přístup. Je to věc

nit význam takovýchto akcí k posílení obecného povědomí

obecně známá, jen není-li žalobce, není soudce, aneb proč

o vysílajících organizacích jednotlivých pracovníků a jejich

bychom rýpali do vosího hnízda. Ke všeobecné „spokoje-

zřizovatelích.

nosti“ muzejníků, a tentokrát nejen ředitelů muzeí, přistupuje novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném
znění, která nám jednotně naordinovala oceňování sbírkových předmětů jednotnou, téměř baťovskou cenou 1 Kč za

Jiří Brabčák Brabec, Lukáš Zelí Krinke a Daniel Abazid

sbírkový předmět. A to bez ohledu na jeho historickou, či
momentální tržní hodnotu. Obhajoba tohoto nařízení tím,
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že evidence musí být, před rozumnými lidmi neobstojí, ne-

nevztahuje na sbírkové předměty, které jsou ve vlastnictví

boť v muzeích hrazených z veřejných zdrojů, evidenci jas-

státu, krajů nebo obcí. V současné době se připravuje jeho

ně stanovuje zákon a ostatní muzea si stejně budou dělat,

novela jejíž podobu zatím neznáme.

co budou chtít. V případě pojištění soukromých sbírek se

Dalším z velkých problémů muzejní práce je vlastní te-

vlastníci ani pojišťovny zcela jistě nebudou držet účetní

rénní výzkum a sběr o oblasti přírodních věd a archeologie.

hodnoty 1 Kč, ale budou pracovat s cenami tržními. Je to

Je to otázka evidence a zpracování sbírek po jejich získání

bytostně v jejich zájmu. Spíše se zdá, že finančním kont-

vlastní terénní činností a jejich zařazení do muzejní eviden-

rolám zřizovatelů vadilo, že se mohou probírat fakturami

ce, které je možné až po jejich laboratorním zpracování,

a evidenčními čísly židlí, ale „juknout“ se na zajímavé sbír-

vytřídění a determinaci. U velkých výzkumů však do doby

ky neměly možnost. Jako veterán muzejní práce jsem zažil

zpracování nejsou získané předměty pod ochranou záko-

v 70. letech minulého století kontroly inspektorek a ekono-

na a jsou v jakémsi právním vakuu, kdy je nelze ani zapůj-

mek krajského národního výboru, které hodnotily úroveň

čit na výstavu, na zahraniční ani náhodou, nelze jej ocenit

evidenčního záznamu na kartách u denárových ražeb, či ar-

1 Kč, vždyť nejsou v CES, dokonce ani mnohdy nevíme, ko-

cheologických nálezů a „úspěšně“ se potýkaly s odbornými

lik evidenčních předmětů ze získaného materiálu nakonec

termíny. Stejná situace nastane i nyní. Samozřejmě, že od

po laboratorním zpracování vznikne. Archeologické výzku-

ekonomických a účetních kontrolorů nelze očekávat orien-

my a nálezy souběžně řeší zákon o památkové péči. Přes

taci ve specializovaných vědních oborech, jejich odbornost

řadu pokusů o vznik nového zákona stále platí zákon z roku

je zcela v jiném oboru. Ale ve své horlivosti se budou vy-

1987. Přes množství novel se stále jedná o nemoderní, ne-

žívat v přeměřování gotických cihel a prejzů a nedej bože,

vyhovující zákon. V minulém roce připravený Věcný záměr

aby cihla byla na jedné straně menší o 0,5 cm. Skutečnost,

zákona o památkové péči bohužel nenaplnil očekávání a je

že na druhé straně se nedostává prostředků na restaurování

jakousi další novelou převlečenou do nového kabátu. Reál-

a konzervaci sbírek a sbírky se tiše rozpadají v nevyhovu-

né naplňování tohoto zákona, zvláště v oblasti archeologie

jících depozitářích, kontrolní orgány zřizovatele nezajímá,

bude velmi problematické. V současné době je tendence

i když zákon mu ukládá (a jsme opět u legislativy) vytvářet

archeologii (sběr a výzkum) z muzeí vytěsnit ve prospěch

podmínky pro řádný chod muzea. Postižen je však vždy ře-

obecně prospěšných společností. Počátky archeologie jako

ditel organizace, protože majetek zřizovatele je mu svěřen

vědního oboru jsou spojeny s počátky muzeí. Dnes je ten-

a skutečnost, že mnohdy nemá prostředky ani na manda-

dence muzea postavit spíše do role skladníků. Osud věc-

torní výdaje nikoho nezajímá. Není tomu všude tak, jsou

ného návrhu zákona je však stejně nejistý a otázkou je, jak

muzea, která u svého zřizovatele nacházejí pochopení,

bude případně znít paragrafované znění.

stejně jako jsou muzea, kde je ředitel tím, kdo stále jen na

Vraťme se však ještě nakrátko k ekonomice muzeí, pře-

něco požaduje peníze. Známe často používané „Vždyť k lé-

devším těch, která jsou hrazena z veřejných prostředků. Již

kaři chodí každý občan, do školy každý pátý občan tohoto

dvě desetiletí je obecně známo, že forma příspěvkových

státu; a po silnicích jezdíme všichni. Kdo však chodí do mu-

organizací je nevyhovující, je to forma, kterou nechápe ani

zea? Musíme se věnovat přednostně zdravotnictví, školství,

EU při žádosti o podporu projektů, a přesto všechny pokusy

dopravě“. I to je pravda, ale! Právě ale! Mohli bychom obšír-

o tzv. transformaci těchto organizací na „něco?“ ztroskota-

ně diskutovat, zda do muzea by mohlo chodit více lidí, kdy-

ly. Hospodaření příspěvkových organizací od 1.1. běžného

bychom je tam dovedli přilákat atraktivními (asi obsahově

roku do 31.12. téhož roku a přidělování schváleného roz-

pokleslými a vulgárně podbízivými) programy. Můžeme

počtu po 1/12 ročního objemu v průběhu roku vede k ne-

samozřejmě diskutovat o tom, zda máme mít vůbec mu-

rovnoměrnému a mnohdy nehospodárnému vynakládání

zea a proč! Patří muzea ke kulturnímu evropskému státu,

toho mála, co muzea dostávají. Potřebuje-li muzeum pro-

či si jen muzejníci zajišťují zaměstnání? To bychom se v této

vést opravy střechy, musí z přidělených dvanáctin naspořit

diskuzi však dostali mimo rámec tohoto příspěvku. A aby

prostředky, aby v listopadu střechu opravilo. To však již prší,

toho nebylo málo, je stále řada nejasností s uplatňováním

krovy promoknou a příští rok je tam dřevomorka. Ale peníze

archivního zákona ve vztahu ke sbírkám uložených v muze-

jsme utratily. A co nám zbylo dáme na tužky. I když bychom

ích. Výklad zákona a jeho uplatňování jednotlivými archivy

spíše potřebovaly prostředky na restaurování gotické plas-

v praxi není jednotný a Metodický pokyn Archivní správy

tiky. Přece však peníze nevrátíme, protože v příštím roce by-

čj. AS-862/2-2005 situaci nevyjasnil, spíše vyvolal nesou-

chom o to dostaly méně. Úmyslně přeháním. Není tomu tak

hlas muzejních pracovníků. O rozdílném výkladu zákona

vždy a ve všech muzeích. Ale podívejme se na čerpání našich

č. 119/2002 Sb. v platném znění, o střelných zbraních a stře-

rozpočtů v 1. a 4. čtvrtletí roku. Čísla hovoří za vše. Nema-

livu nemluvě. I když zákon hovoří jasně, že se tento zákon

lým problémem se stává zákon č. 137/2006 Sb. v platném
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znění o veřejných zakázkách. Zřizovatelé muzeí navíc často

ministerstva kultury při přípravě legislativních změn na úse-

ve svých požadavcích jdou nad rámec zákona a ve svých

ku ochrany movitého kulturního dědictví a standardů mu-

opatřeních stanovují přísnější podmínky, než zákon vyža-

zejní práce. Ne vždy našly představy Asociace pochopení na

duje. Problematické se tak stává například výběrové řízení

straně ministerstva a zřizovatelů, ale vždy jsme o problému

na restaurování sbírek. Ani zákon o DPH (zákon č. 235/2004

diskutovali. V tomto roce mám však pocit, že AMG je sice

Sb. v platném znění) není bez problémů. Plátcem DPH se

tím, kdo vznáší připomínky, ale s odezvou a spoluprací je

stává organizace, jejíž obrat v posledních 12ti měsících pře-

to horší. Dovoluji si však předložit otázku. Lze bez průběžné

sáhne 1 mil. Kč. Takováto organizace je povinna se přihlásit

věcné diskuze odborné veřejnosti a „projektantů“ kulturní

jako plátce DPH. Bohužel do obratu spadají i proúčtované

legislativy dojít ke společnému optimálnímu závěru? Ocho-

náklady na archeologické výzkumy, kdy organizace účtuje

ta spolupracovat musí být na všech zúčastněných stranách.

pouze náklady, které jí vznikly ze záchranného archeologic-

Jedině tak bude české muzejnictví a ochrana movitého

kého výzkumu, tj. obrat, který není a nemůže být výsled-

kulturního dědictví moderní a udrží krok se světem. Vždyť

kem hospodářské činnosti. Přitom této organizaci vznikají

máme na co navazovat a co rozvíjet.

další povinnosti jako je evidence sbírek, trvalé uchovávání
získaných předmětů a péče o ně. To znamená do budoucna

František Frýda

řadu dalších nákladů souvisejících s ochranou kulturního
dědictví ve veřejném zájmu. Vratnost DPH muzeu, jako posledního článku řetězce plátců je téměř nulová. Rozhodující
je zařazení činností dle třídníku Statistického úřadu, podle

personálie

jehož vyjádření se archeologický výzkum zařazuje kódem
SKP 73.20.11. „Výzkum a vývoj v oblasti kultury, sociologie
a psychologie“, nikoliv námi požadovaným kódem 92.52.
1 „Činnost muzeí a galerií, ochrana historických památek“,
případně kódem 92.52.12. „Ochrana historických památek“.

Nedokončená cesta Marie
Šírové muzejní knihovnou

Stručně řečeno, za záchranu kulturního dědictví národa
ve veřejném zájmu si muzeum připlatí ze svého rozpočtu

Dne 6. října 2008 zemřela ve dvaašedesáti letech po těžké

a podpoří státní rozpočet na úkor příspěvku zřizovatele.

nemoci ředitelka Knihovny Národního muzea Mgr. Marie

Kód počínající číslem 73 je koncipován k aplikovanému vý-

Šírová (nar. 19. června 1946). České knihovnictví v ní ztratilo

zkumu, jehož výsledky řešitel výzkumu prodává dále. Pro-

člověka obdařeného mimořádnou citlivostí pro pojetí pro-

dávají však muzea výsledky záchranných archeologických

fese jako služby veřejnosti.

(přírodovědných) výzkumů dalším subjektům?

Vzpomínky na zemřelé kolegy by měli psát ti, kteří měli

Máme-li shrnout stav současné legislativy musíme kon-

možnost sledovat jejich práci i život po delší dobu, aby byla

statovat, že legislativa je nejednoznačná a nepřehledná,

hodnota takových svědectví podložena podrobnou a ově-

a často nelogická. Jedná se o systém spolu souvisejících

řenou zkušeností. Knihovně Národního muzea však nebylo

dlouhodobých problémů, které se neúspěšně řeší od roku

dáno, aby s paní Marií Šírovou žila déle než necelé čtyři roky.

1990. Mnohdy se pravidla mění dle momentálního názo-

Ale byla to léta intenzivní práce, i když nedokončené. A to

ru úředníků příslušného správního, či kontrolního orgánu.

umožňuje alespoň vydat počet z poslední profesní zastáv-

To často vede k tomu, že pracovníci muzeí omezují aktivi-

ky paní ředitelky v podobě zamyšlení o jejím hledání cesty

ty, které by mohly přispět k rozvoji práce muzeí. Složitost,

k muzejní knihovně a knihovny k ní. Příběh této cesty není

nejasný výklad, a mnohdy protichůdnost legislativy v jejím

nezajímavý. Hledejme však nejprve jeho počátek.

praktickém naplňování a dnes módní nařčení odpovědné-

Diplom absolventa Filozofické fakulty Karlovy Univerzity

ho pracovníka z nehospodárného využití veřejných financí,

nepředurčoval Marii Šírové, tehdy ještě svobodné student-

vedou ve svém důsledku k poklesu aktivity muzejní práce.

ce Hauserové, dráhu knihovnice. Po pětiletém studiu složila

Možná, že mnozí z Vás se zamyslí a řeknou „není lepší na

státní závěrečnou zkoušku na podzim roku 1969 z česko-

některé věci neupozorňovat, mohlo by to být ještě horší;

slovenských dějin a pomocných věd historických. Tehdy

nějak to zaonačíme“. Asociaci muzeí a galerií ČR jsme za-

v rámci oboru existovala specializace historická archeologie

kládali s tím, že právě k řešení těchto problémů přispějeme.

a jí odpovídala i diplomová práce M. Hauserové – „Rozmís-

Jako praktici, kteří se legislativními předpisy řídíme při své

tění románských kostelů“, vedl ji profesor Zdeněk Fiala. Na

práci každodenně. A to nejen ředitelé organizací, ale každý

toto studium navázala absolventka ještě postgraduálním

z muzejních pracovníků. Po řadu let byla AMG partnerem

kurzem muzeologie. To jen potvrdilo její již za studií utvo-
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řenou vazbu k muzejnictví, protože od konce roku 1967

Šírové na přerodu fakultní knihovny v moderní informační

spolupracovala jako technik – asistent s prehistorickým od-

a studijní zázemí učitelů a studentů byl zcela zásadní a přiřa-

dělením Národního muzea.

dil Marii Šírovou, vlastně jako knihovnického nováčka (1999

Naplno se Marie Hauserová zapojila do muzejní práce

absolvovala rekvalifikační kurs knihovnictví na FF UK ve

v roce 1968, kdy byla přijata jako historička do Oblastního

spolupráci s Národní knihovnou), k profesní elitě. Klíčovými

muzea v Roztokách u Prahy. Měla na starosti správu histo-

směry její koncepce rozvoje knihovny byla automatizace

rických sbírek včetně knižního fondu, připravovala výstavy,

knihovního katalogu a zavedení přístupu k elektronickým

věnovala se přednáškám a propagaci muzea. Po šesti letech

informačním zdrojům. Na to poté logicky navazovalo rozší-

změnila působiště a v roce 1974 se přiblížila více k tomu, co

ření služeb knihovny také o jejich propagaci, kurzy a školení

studovala. V archeologickém oddělení Pražského středis-

uživatelů. To by ovšem nebylo možné bez získávání peněz,

ka státní památkové péče a ochrany přírody vedla během

a tak M. Šírová obohatila svou roli o velkou zkušenost se

dvou let archeologické výzkumy a zabývala se jejich archiv-

získáváním různých grantových dotací. A také bylo nutné

ní dokumentací.

tomuto rozvoji knihovny přizpůsobit její prostor. Ze staré-

V tomto místě by zřejmě rozvíjela své zaměření i nadále,

ho umístění knihovny v Husově domě v Jungmannově ulici

kdyby se o svá práva nepřihlásil její život soukromý. Provdala

v Praze (kde sídlila i fakulta a kde dnes v bývalých prostorách

se a téměř třináct let (1978–1990) zůstala doma s pěti dětmi

knihovny funguje divadlo Kalich) přesídlila M. Šírová svou

přicházejícími postupně na svět. Bylo to období z hlediska

knihovnu do rekonstruované budovy fakulty v Černé ulici.

jejího křesťanského pojetí života nepochybně šťastné, ale

V souvislosti s přesunem došlo i k otevření většiny fondu

též patrně existenčně ne zcela jednoduché.

uživatelům a knihovna ETF UK se tak stala jednou z prvních

Návrat po mateřských dovolených do odborné praxe ne-

akademických knihoven u nás, které svůj fond z větší části

byl snadný. Adresa jejího nového zaměstnavatele od roku

zpřístupnily ve volném výběru. M. Šírová nejen všestranně

1990 byla sice na první pohled vznešená – Evangelická te-

budovala a rozvíjela knihovnu ETF UK, ale patřila i k hlavním

ologická fakulta Univerzity Karlovy, ale Marie Šírová jako by

iniciátorkám oborové spolupráce knihoven. Mj. z jejího po-

zde chtěla provést reminiscenci nedávného společenského

pudu vzniklo Sdružení českých teologických knihoven. Zá-

„luxusu“, kdy komunistický režim přisuzoval vzdělaným po-

stupci knihoven akademických, církevních i veřejnospráv-

litickým disidentům práci v kotelnách, nočních vrátnicích či

ních se pravidelně scházejí dodnes. Pod vedením nebo za

při stavbě vodovodů. M. Šírová dva roky na fakultě uklízela.

významného přispění M. Šírové vznikly i projekty přesahu-

Dlužno však proti předešlé efektní paralele profesní vyřa-

jící základní funkci knihovny ETF UK, ke kterým např. patří

zenosti podotknout, že toto zaměstnání si asi nezvolila jen

adresář teologických knihoven, Seznam časopisů českých

z nedostatku jiných příležitostí, ale také proto, že jí umožňo-

teologických knihoven, série seminářů Informační zdroje

valo časově zvládat elementární chod početné rodiny. Ku

pro humanitní a společenské vědy nebo soubor národních

cti tehdejšího vedení fakulty slouží bystrost, s jakou umělo

autorit pro církevní a náboženské korporace v České repub-

přeřadit uklízečku do jiného, mnohem zodpovědnějšího

lice. (Cit. dle J. Schwarze)

pracovního zařazení. Profesor J. S. Trojan, děkan fakulty, na

Odbočení z cesty fakultního knihovníka na cestu muzej-

tento obrat vzpomíná takto: „Po chodbách i místnostech

ního knihovníka přišlo v roce 2004. Marie Šírová zvítězila

Husova domu – tehdejší budově, kde ETF sídlila – se pohy-

v konkurzu na místo ředitele Knihovny Národního muzea,

bovala s kbelíkem a koštětem nenápadná žena, která mne

která do té doby ušla pod vedením dr. Helgy Turkové od

zaujala již způsobem, jak vedla rozhovor. Brzy jsem zjistil,

roku 1990 již kus cesty ke své modernizaci. Směr její auto-

že povolání uklízečky je pro ni – jakkoli je vykonávala pečli-

matizace v přístupu k informačním zdrojům byl zde zahájen

vě – přece jen nepřiměřené. Neváhal jsem ani okamžik: na-

v letech 2001–2002, dřívější start byl limitován elementární

stoupila do vedoucí funkce ve fakultní knihovně. Brilantně

překážkou v podobě absentující internetové sítě v muzeu.

provedla její přesun do nových prostor fakulty v Černé ulici

Proniknout do zcela odlišného organismu největší muzej-

v polovině devadesátých let.“

ní knihovny v republice, objemem fondu mnohonásobně

Od roku 1992 tedy vyšla Marie Šírová po cestě knihovni-

převyšující knihovnu fakultní, však nebylo pro Marii Šírovou

ce. Atmosféra budování nové podoby a koncepce fakulty

zdaleka jednoduché. V diskusích s pracovníky knihovny jí tr-

souzněla s jejími organizačními schopnostmi a tvořivou

valo nějakou dobu, než složitou logiku smyslu a fungování

energií akumulovanou v dlouhé době výhradně rodin-

nové knihovny začala vnímat s vědomím jejích důležitých

ného života. Tuto dobu podrobně popsal ve svém nekro-

kontinuitních vazeb. Model fakultní knihovny, který dříve

logu Marie Šírové její spolupracovník v letech 1995–1999

sama vybudovala, nešlo jednoduše přesadit do odlišného

Mgr. Josef Schwarz. Shrnu-li jeho zprávu, tak podíl Marie

prostředí historicky utvářeného podle povahy knihovních,
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časopiseckých ale i archivních sbírek. Z fakultní knihovny

jméno Knihovny Národního muzea i do vnějšího prostře-

směřující k větší otevřenosti ve vztahu k uživatelům se však

dí. Udržovala široké kontakty v odborné i přátelské rovině

hodily zkušenosti podporující elektronické zpracování star-

s mnoha kolegy z profesních knihovnických sdružení. Byla

ších fondů Knihovny Národního muzea – především velice

respektovanou osobností reprezentující Knihovnu Národ-

cennou část fondu – českou literaturu 19. století (projekt

ního muzea. A byla jí skromně, bez pompy ve vztahu ke

Retrospektivní konverze české části Generálního jmenného

svému významnému postavení a účinně. Bude chybět celé

katalogu KNM) – a využívání elektronických informačních

knihovnické obci.

zdrojů. Stejně jako v předešlém působišti podněcovala M.

Martin Sekera

Šírová své kolegy ke grantovému úsilí. V tomto směru našla
muzejní knihovnu již zkušenou, velmi dobře připravenou

Biografické údaje a citace čerpány z těchto zdrojů: Profesní životopis

a obdařenou prvotřídními odborníky zaručujícími kvalitu

Marie Šírové uchovaný v osobním oddělení Národního muzea, infor-

podávaných projektů. Podobně jako na fakultním působiš-

mace dr. Ondřeje Polišenského z Archivu Univerzity Karlovy o studiu

ti se zde pokusila o přestavbu prostředí knihovny. Změnila

Marie Hauserové, nekrolog Josefa Schwarze s připojenými osobními

podobu výpůjčního protokolu, který nahradil prostor po

vzpomínkami spolupracovníků M. Šírové, srv. Trojí nebe Marie Šíro-

dlouhá léta knihovnou provozovaného Kabinetu knižní

vé. Ikaros [online]. 2008, roč. 12, č. 11 [cit. 2008-11-05]. Dostupný na

kultury. Vytvořila menší počítačovou studovnu.

World Wide Web: <http://www.ikaros.cz/node/5071>.

Na rozdíl od fakultní knihovny se zde nová paní ředitelka
setkala se zcela odlišnou strukturou knihovny a tomu odpovídajícími různorodými funkcemi, zvyklostmi a stereotypy,
mnohdy podmíněnými také skutečností, že tato knihovna

Ivo padesátiletý

je jednou součástí celku Národního muzea. Úskalí složitější provozní komunikace M. Šírová zvládala dobře, přestože

Jednou z příležitostí ohlédnout se zpět ve snaze zjistit kdy,

její originalita např. ve vyhraněném pojetí humoru, někdy

kde, jak, proč, co, případně co kdyby, jsou životní jubilea. Již

překvapovala. Pro vedení muzea však znamenala naději,

tradičně se tak děje, dožije-li se člověk abrahámovin. Tedy

že díky své zkušenosti se stěhováním fakultní knihovny,

pokud nejde o politika či jinou významnou osobnost, kde

byť mnohem skromnější, proběhne v pořádku i nepoměr-

bilance průběžně zpracovávají a medializují s chutí – ně-

ně náročnější organizace stěhování Knihovny Národního

kdy až nechutnou – sdělovací prostředky. Může však nastat

muzea v souvislosti s rekonstrukcí jeho hlavní budovy na

i horší případ, když se bilance odbude v rámci nekrologu.

Václavském náměstí. Paní ředitelce Šírové však osud nedo-

Nicméně u lidí pozitivně naladěných k životu toto nehrozí.

volil, aby změřila své síly s touto náročnou akcí a posléze

K těmto výrazně biofilně orientovaným jedincům pak patří

dotáhla svou koncepci rozvoje knihovny v nových prosto-

i výrazná postava Technického muzea v Brně – Ivo Štěpá-

rových konstelacích. Svou cestu naší muzejní knihovnou

nek.

nedokončila.
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Významných kroků v životě či zásadních rozhodnutí je

Přesto u nás zanechala zřetelnou stopu. Kromě jiného díky

celá řada. Mezi ně patří nástup do prvního zaměstnání, ne-

své schopnosti otevřeně diskutovat o problémech, s nimiž

boť mnohdy se jedná o rozhodnutí na celý život: „Žádost

se setkávala ve své profesní kariéře poprvé. Tam, kde cítila,

o přijetí“ do Technického muzea předložil absolvent střed-

že jí scházejí odborné vědomosti, protože mohly vyplynout

ní školy průmyslové strojní a dvou semestrů strojní fakulty

jen z mnohaleté práce se svébytným knihovním fondem,

VUT Ivo Štěpánek dne 19. října 1978. Vyhověno mu bylo

zpravidla dokázala přenechat iniciativu jednotlivým kurá-

dne 23. října téhož roku se zařazením dle výnosu Minister-

torům a podpořit je vhodnou radou z rejstříku zkušenos-

stva výstavby a techniky ČSR čj. 11675/72/69 ze dne 8. čer-

tí, které si přinesla ze své knihovnické praxe. Osobně jsem

vence 1969 do funkce D7 s názvem opravář-konzervátor.

u ní oceňoval velmi neformální jednání odvozené asi trochu

Díky odkladu nástupu vojenské služby tak dostalo brněn-

z jejího střídmého životního stylu. Tam, kde jsem například

ské muzejnictví posilu v podobě mladého eléva. Klasik by

očekával zdrženlivost v projevu souhlasu či nesouhlasu

děl: „Semínko bylo zaseto“. I Štěpánek začínal tzv. od píky,

s navrženým postupem a využití taktiky oddalující zveřej-

což je stav, který je valné části dnešních absolventů na hony

nění jejího stanoviska, dostalo se mi většinou okamžité od-

vzdálen. Rok v dílnách nebyl ztrátou, neboť tak mohl poznat

povědi, s níž však bylo možné dále polemizovat a dobrat

fungování instituce ze spodních pater. Dodnes tuto skuteč-

se tak optimálního řešení. Paní ředitelka Marie Šírová měla

nost vnímá jako zisk, který se dlouhodobě úročil. Přetržka

obrovskou úctu ke vzdělání a k instituci, jíž sloužila v po-

muzejní práce způsobená dokončením studia a získáním

sledních letech svého života. A v tomto duchu nesla dobré

diplomu na VUT a následným krátkým zařazením do pra-
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covního procesu (technolog ve výrobě podniku MEZ Brno)
působila jako stimulátor do té míry, že se po dvou letech do
muzea opět vrátil. Tentokrát to již bylo na postu vedoucího
konzervátorského pracoviště.
Jednou nohou však zůstal u původní strojařské profese,
když se začal jako amatérský závodník věnovat automobilovým soutěžím (z této skutečnosti ostatně dodnes mnozí

Francouzi v obdobných případech říkají „A coeur joie...“ –
tak tedy s veselým srdcem do dalších let, Ivo.
Z osobně neosobních spisů sestavili a glosami pamětníka
doplnili Hana Dvořáková a Vlastimil Vykydal.

koho to napadlo

kolegové v podobě rychlých a bezpečných jízd těží). Díky
příslovečné snaze „jít po problému“ nezůstalo jen u závodění, ale Štěpánek se stal spoluzakladatelem 339. základní
organizace SVAZARMU Rallye klub Brno.
Muzejní praxe v následujících letech byla podpořena
teorií v podobě specializovaného studia muzeologie na
dnešní Filozofické fakultě MU v Brně. V tu dobu jí vedl Z. Z.
Stránský, guru české muzeologie, za jehož žáka se I. Štěpánek dodnes pokládá. Stránského přednášky oslovily i ortodoxního strojaře, který se pokoušel převést teorii do praxe.
Hmatatelným dokladem této skutečnosti je fakt, že dnes je
u zájemců o práci v Technickém muzeu absolutorium muzeologie požadováno a organizace se podílí na přípravě
jejich absolventů. Obhajobou práce na téma „Konzervátorrestaurátor a preparátor ve vývoji společnosti“ pak postgraduální studium ukončil. Následovala další léta osobního
angažování se v konzervátorské oblasti, která stála stranou
tehdejšího zájmu odborné veřejnosti. Výsledkem zaujetí
a zároveň ohlasu v této branži je pak opakovaná volba na
pozici předsedy Komise restaurátorů a konzervátorů AMG.
Bez ztráty květinky prošel v roce 1996 výběrovým řízením,
kdy se stal vedoucím Odboru dokumentace vědy a techniky a náměstkem ředitele TMB. Tuto funkci zastává dodnes.
Tváří v tvář podnikatelskému boomu nutně vyvstane otázka: Proč zůstal takový člověk v muzeu? Vždyť strojní inženýr
má jistě k založení počítačové či jiné firmy blíž než absolvent humanitního směru. Odpověď je jednoduchá – když
člověk jednou muzejničinou načichne, tak pak u ní zůstane.
Člověka to baví, je hnán zvědavostí zjistit tajemství starých
technologií, jak a proč se to či ono vyrábělo. Bez tohoto motoru by u této jistě nepříliš lukrativní činnosti nezůstal. A děje-li se tak mezi lidmi, kteří jsou posedlí, v mnoha případech
lépe sedí výraz postižení, stejně a takových je ve Štěpánkově okolí většina, stává se práce koníčkem. Ostatně nejlepším dokladem tohoto přístupu k práci je řada oceněných
výsledků jeho odborné činnosti. Posledním je rekonstrukce a zprovoznění vojenského srubu Hanička v Šatově, kde
vše funguje, včetně dnes již legendární polní pekárny na
chleba. Je-li člověk pro věc zapálen – snadno zapálí i druhé.
Přejme nám všem, a to jak muzejníkům tak návštěvníkům,
ať toto nasazení Ivovi Štěpánkovi vydrží co nejdéle. Jemu
pak především pevné zdraví a dobrou pohodu v pracovním
a osobním životě.

František Pospíšil – neznámá
osobnost české etnografie
Na počátku byl regál v archivu etnografického ústavu Moravského zemského muzea s dvanácti plechovými krabicemi obsahujícími svitky hořlavého filmu. Tradovalo se o nich,
že by to mohly být filmové záznamy někdejšího kurátora
etnografického oddělení Františka Pospíšila (1885–1958).
Kolem tohoto jména se v národopisných kruzích celá desetiletí chodilo po špičkách, neboť jeho nositel byl v podezření z údajné kolaborace s nacistickým režimem. Zvědavost
týkající se zpočátku jen filmů se později přenesla i na jejich
autora. Stejně jako se za pomoci Národního filmového archivu rodila složitá filmová rekonstrukce, stejně tak se ze
zapomnění nořil Pospíšilův odborný i osobnostní profil. Objevila se vysoce zajímavá osobnost fascinovaná technikou,
která dokázala posunout hranice dobového oborového
dění. Jeho výzkumné metody na poli fonografických záznamů (1910), ale především v oblasti filmové dokumentace
lidového tance, mají evropský přesah. Jeho zásluhou byl
v letech 1921(?)–1928 zachycen na filmový pás mužský tanec se zbraní. Pospíšil nečerpal jen z české – moravské – slovenské kotliny, ale za svými tanečníky projel celou Evropu
včetně ostrovů v Jaderském moři (Korčula, Lastovo). Bádání
v archivech a v depozitářích vyústilo v obraz kontroverzního
člověka s obrovským „čichem“ pro zapomínaná nebo málo
známá témata (menšiny, hry s textilními vlákny, lidová religiozita), který dodnes fascinuje širokou škálou odborného
zájmu. Člověka, stojícího u zrodu národopisného dokumentu, jehož jméno však přesto nenajdeme v žádné filmařské
učebnici. Život F. Pospíšila představuje čítankový doklad
úsloví, že velcí lidé vrhají velké stíny. Střípky mozaiky stejně
jako rekonstrukce tanečních záznamů se zvolna skládaly.
Logickým vyústěním vší práce byl zájem řešitele (kurátor
projektu: H. Dvořáková) představit tuto osobnost odborné
veřejností a otevřít tak dveře dalšímu zhodnocení.
Za podpory Ministerstva kultury ČR, Asociace muzeí
a galerií ČR a ve spolupráce s Národním filmovým archivem
a Rakouským kulturním fórem byla připravena mezinárodní
konference (22.–23.10.2008), na níž byla poprvé komplexně
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představena Pospíšilova práce, včetně projekce tanečních

na starých mapách“, „Doprava dřeva“, „Tajemné kouzlo šu-

záznamů. Konferenci rovněž doprovázel krátkodobý výstav-

mavských lesů“, „Práce v lese“, „Sklářství na Šumavě“, „Příběh

ní projekt. Druhým výstupem je česko-anglická publikace

šumavské podmalby“, „Teplo šumavského domova“, „Ře-

s názvem „Hanák na Pacifiku – zapomenutá osobnost Fran-

mesla a podomácká výroba“, „Šumavské zemědělství“, „Rok

tiška Pospíšila“, kterou v těchto dnech vydalo MZM (Brno

na Šumavě“ pojednává o zvykosloví a tradicích, „Šumavské

2008, ed.: H. Dvořáková, s. 218).

poutě a pašije“, „Měšťanská domácnost“ a „Šumava objevo-

V době, kdy se zdá, že vše již bylo objeveno, lze i ve zdánlivě nudných muzejních luzích narazit na téma – lidské drama, které fascinuje i s časovým odstupem.

vaná“ hlavně díky turistice ve všech ročních obdobích.
Společným rysem tohoto výstavního projektu, který si
vytkl za cíl obrazně i doslova přenést kus přírody do novo-

Hana Dvořáková

pozvánky na
výstavy

renesanční budovy, je snaha zaujmout diváka a prohlídku
výstavy ozvláštnit použitím dostupných animačních efektů
pomocí audiovizuální techniky.
Další speciální instalace a figurální scény jako pytlák na
čekané, odpočívající dřevaři, skláři u pece, dovádějící čerti
a např. masopustní masky v maškarním reji či bublající potok, mlžný opar, pukající skála, jsou oživující výjevy, navíc

Šumavou Karla Klostermanna
Příběh šumavské podmalby

Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích
27. září 2008 – 30. června 2009

vůně kůry, mechů a sena oslovují čichové buňky návštěvníků a sýček i další typické zvuky působí na sluch.
Celkový dojem z prohlídky výstavy umocní a prohloubí
zapojení opravdu všech smyslů, tedy i chuti, konkrétně při
různých ochutnávkách z šumavské kuchyně při rozličných
doprovodných akcích zejména v období Adventu.
Tuto interaktivní výstavu charakterizuje použití mnoha
moderních výstavních prostředků (dotykové obrazovky, in-

Rok 2008 – rok Karla Klostermanna (1848–1923) připo-

fokiosek, velkoplošné projekce a další audiovizuální prvky)

mněl život a dílo tohoto šumavského spisovatele. Název

vybraných a sestavených speciálně pro návštěvníka, jenž

prozrazuje, že druhým tématem, na který se výstava v Ji-

očekává příjemné zážitky, prostor pro vlastní aktivitu a při-

hočeském muzeu v Českých Budějovicích soustřeďuje, je

jatelnou míru poznatků. Záměrem autorského týmu bylo

šumavská lidová podmalba jako typický a reprezentativní

připravit také zajímavý edukativní a kulturní doprovodný

fenomén svébytného výtvarného projevu a neodmyslitel-

program po celou dobu konání výstavy.

ná součást života lidí na

Program

dopro-

Šumavě především ve

vodných akcí po-

2. polovině 19. století.

trvá

Tato výstava je největ-

do konce výstavy

ší výstavní přeshraniční

a přednášky, ukázky

projekt

spolupráci

lidových tvůrců bu-

s Horním Rakouskem v Ji-

dou průběžně zve-

hočeském kraji.

řejňovány na http://

ve

Výstavní projekt nabízí

od

Adventu

www.muzeumcb.cz.

veřejnosti ucelený obraz

Výstava je pro kaž-

života na Šumavě přede-

dého, kdo zažil nebo

vším ve druhé polovině

chce zažít a lépe

19. a první polovině 20.

poznat

století. Výstavní celek se

S trochou nadsázky

dělí do 15 tématických

a díky zápisům prv-

Šumavu.

oddílů, zpracovaných velmi fundovaně a zajímavě. Každé

ních nadšených návštěvníků lze říci, že do muzea byl pře-

téma se odlišuje velikostí výstavního prostoru a vybranými

nesen kousek Šumavy k potěše všech poznání a Šumavy

prezentačními prostředky.

milovných návštěvníků.

Výstava zahrnuje tato témata: „Karel Klostermann – život
a dílo“, „Šumava dnes“ s velkoformátovou projekcí, „Šumava
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Helena Stejskalová
foto: Zdeněk Roučka, Šumavou Karla Klostermanna. Plzeň, 2008
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Africké loutky
– Oživlí duchové Afriky

Moravské zemské muzeum,
Pavilon Anthropos
15. října 2008 – 8. března 2009
V Pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea mají
od poloviny října návštěvníci výjimečnou možnost shlédnout unikátní soubor afrických loutek z kolekce sběratelů
manželů Nidzgorskich ze sbírek Národního muzea v polském Štětíně. Sbírka je doplněna o zapůjčené exponáty

a Ewa Prądzyńska z Národního muzea ve Štětíně. Kurátor
výstavy je Petr Kostrhun.
Výstava se koná pod záštitou J. E. Ing. Milana Šarapatky,
Ph.D., velvyslance České republiky v Alžírsku a Mali.
Petr Kostrhun

Artěl
Umění pro všední den 1908–1935

Uměleckoprůmyslové museum
v Praze
27. listopad 2008 – 1. březen 2009

z Národního muzea – Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur. Rozsáhlý soubor pochází z celého

Uměleckoprůmyslové museum v Praze letos připomí-

„Černého kontinentu“ – z oblastí Maroka, přes Saharu až po

ná výstavou a publikací sté výročí založení sdružení Artěl,

Jihoafrickou republiku. Sbírka systematicky vznikala 40 let

jedné z nejvýznamnějších institucí českého užitého umění

a obsahuje na 2000 kusů předmětů. V Brně je k vidění repre-

a designu prvé poloviny 20. století. Výstavní projekt (auto-

zentativní výběr více jak 150 exponátů. Do Brna loutky do-

rem koncepce je PhDr. Jiří Fronek, Ph.D.) seznámí se čtvrt

razily přes muzea v Paříži a Białymstok. Výstava je doplněna

století trvající činností tohoto sdružení, představí v několika

velkoformátovými tisky fotografií Milana Šarapatky z Mali.

sekcích dochované práce i návrhy editované pod proslulou

Loutky, malované, nahé i oblečené, velké i malé, nápadi-

značkou „Artěl“.

tě konstruované a doplněné různými atributy, v lidských

Artěl založila v Praze roku 1908 nastupující generace vý-

i zvířecích podobách, ze dřeva, hlíny či tykví, plnily v afric-

tvarníků a teoretiků umění (J. Benda, V. H. Brunner, J. Ko-

kých společnostech velmi důležité funkce. Tradiční africké

nůpek, O. Vondráček, P. Janák, H. Johnová, M. Teinitzerová,

loutkové divadlo není určeno pro zábavu nejmenším, ale

V. V. Štech a bankovní úředník A. Dyk). Artěl si záhy vytvořil

je zdrojem poučení pro dospělé. Loutkové představení je

širokou členskou základnu, vždy však sdružoval ve své době

vždy velkou událostí, které se účastní obyvatelé celé ves-

nejvýznamnější osobnosti české výtvarné scény.

nice. Vedle námětů z historie je zde možno vidět výjevy

Zvolený název sdružení „Artěl“ (vypůjčený z ruského

z mytologie, dokonce i společenskou satiru. Objevený svět

substantiva „артель“, zn. „družstvo“) měl vyjadřovat jeho

afrických loutek je svědectví překvapivé různorodosti ritu-

zamýšlený charakter – výtvarný spolek se vzájemným ru-

álů. Každá z vystavených loutek v sobě nese kus „posvátna“.

čením, podporou a podílem na zisku. Původní představou

Loutky mohou způsobit neštěstí, chorobu i smrt – i díky to-

zakladatelů bylo vybudovat vlastní výrobní zázemí, podob-

muto nebezpečí děti a ženy mohou být pouze diváky před-

ně jako měly Wiener Werkstätte, ale vzhledem k nedostatku

stavení, manipulovat s nimi mohou pouze muži. Chrání

finančních prostředků a specifickým podmínkám se sdru-

však také proti zlým silám, mohly léčit, zajistit dobrý porod

žení soustředilo na návrhovou činnost a osvětu, prezentaci

i určovat spravedlnost. Při představení se tančí za bohaté

a zprostředkování prodeje prací členů. Realizace návrhů byly

podpory bubnů, zpěvu, řehtaček, zvonků... Loutky často

pod značkou „Artěl“ zadávány externě různým firmám.

zobrazují hrdiny ze světa zemřelých a jejich původ osvětlu-

V počátcích družstvo navazovalo na tradici reformismu

je i jedna Nigerijská legenda, která vypráví o vzniku divadla

s východisky v uměleckořemeslné dílenské práci a zaměřilo

právě ve světě mrtvých: jednomu živému člověku se poda-

se na navrhování a produkci „drobného umění pro všední

řilo sestoupit do říše mrtvých a spatřil zde, že nejoblíbenější

den“ – menších užitných a dekorativních předmětů ze dře-

zábavou těch, kteří odešli, je právě divadlo. Když se vrátil

va, keramiky, kovů a dalších materiálů. Následně však svou

do své vesnice svěřil toto tajemství ostatním lidem, kteří jej

činnost rozšířilo i na komplexní řešení bytových a komerč-

začali napodobovat. Za tuto krádež se však musel – jak jinak

ních interiérů.

– do krajiny smrti vrátit...

V krátkém předválečném období let 1911–1914 se v pro-

K výstavě je připravena haptická instalace určená nejen

dukci Artělu zásluhou návrhové a teoretické činnosti archi-

nevidomým návštěvníkům, ale všem, kteří si chtějí moc af-

tektů Pavla Janáka a Vlastislava Hofmana výrazně prosadila

rických loutek vyzkoušet „na vlastní kůži“.

kubisticko-expresionistická orientace. Z té doby pochází

Scénář k výstavě připravila dr. Jana Jiroušková z Národního

řada unikátních kubistických objektů, realizovaných pře-

muzea, na odborné spolupráci se podíleli Dr. Jacek Łapott

vážně v keramice. Se vznikem samostatné republiky roku
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1918 se sdružení připojilo ke snahám o vytvoření českého
národního stylu, k dekorativnímu proudu dvacátých let. Ale
i v poválečných letech byl pro Artěl stále přitažlivý odkaz
kubistických experimentů, převládala geometrická stylizace a tendence k tvarové redukci. V letech 1927–1930, za
vedení Jaroslavy Vondráčkové, byl Artěl ovlivněn funkcionalismem.

publikace
Jablonecká bižuterie
Jen na jediném místě světa se zhotovovaly všechny typy
skleněné a kovové bižuterie – v Jizerských horách (Jablonecko, Tanvaldsko) a na sousedním Železnobrodsku. Není
divu, že tento sortiment dostal jméno podle Jablonce nad
Nisou, logického středu rozlehlé továrny pod širým nebem
– „jablonecké zboží“ (německy „Gablonzer Ware“). V tomto
městě se též nachází Muzeum skla a bižuterie, ustavené
v této podobě roku 1961, v současné době (od roku 2003)
zřizované díky jedinečnosti svého sbírkového fondu Ministerstvem kultury České republiky.
Na počátku jablonecké bižuterie stály v 18. století skleněné imitace drahých kamenů, k nimž postupně přibyly perle
(V jabloneckém průmyslu se dodnes užívá pro skleněné

Čajový a kávový soubor kulovitý

perly nespisovný, ale výstižný výraz „perle“. Zatímco „perla“

Rudolf Stockar, před r. 1914

označuje dar přírody, „perle“ její imitací), perličky, knoflíky,

Graniton, Rydl & Thon Svijany-Podolí (?)

kovová bižuterie a náramkové kroužky. Po polovině 19.

Uměleckoprůmyslové museum v Praze

století získala struktura zdejší výroby a obchodu nepřenositelnou podobu pyramidy, jejíž základnu tvořily sklárny

Roku 1920 družstvo změnilo statut na akciovou společnost pod názvem Artěl, umělecko-průmyslové podniky,
akc. spol. v Praze. Firma tak reagovala na poválečný vývoj
oboru ve snaze se odklonit od ateliérové produkce a přejít
k modernímu podniku schopnému zvládat velké zakázky
(například vybavení interiérů státního hotelu Hviezdoslav
na Štrbském plesu v Tatrách roku 1922) s podporou průmyslové výroby. Artěl se také s úspěchem účastnil výstav
doma i v zahraničí (zejména mezinárodních výstav dekorativního umění v Monze 1923 a v Paříži 1925), své práce
a teoretické stati členů publikoval v dobovém tisku. Od poloviny dvacátých let se však akciová společnost potýkala
s finančními problémy, až roku 1935 pod tlakem hospodářské krize zaniká.
V průběhu činnosti se v Artělu střetávalo více názorových proudů, ale společné vždy zůstávalo úsilí o prosazení
moderního výtvarného myšlení do oblasti užitého umění
a snaha podílet se na kultivaci bytové kultury a životního
stylu. Lze tedy dnes říci, že Artěl se stal součástí evropské
moderny stejně jako inspirující Wiener Werkstätte v Rakousku či hnutí Bauhaus v Německu.
Součástí výstavy je aktivní program, cyklus komentovaných prohlídek a přednášek (více na http://www.upm.cz).
Jiří Fronek
(foto na obálce: Souprava na punč, Jan Kotěra, 1903, sklárna
v Novém Světě v Krkonoších, před r. 1910, UPM v Praze)
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a kompoziční hutě; první stupeň tovární, dílenští a zejména
domáčtí dělníci, nad nimi stáli faktoři, často sami majitelé
dílen, a na samém vrcholu se skvěli vývozci, kteří podle situace na trhu rozhodovali o tom, co se bude ve „skleněných
horách“ zhotovovat a prostřednictvím faktorů zadávali své
objednávky jednotlivým výrobcům. Díky této organizaci,
prozíravosti vývozců, píli a vynalézavosti dělníků, měla jablonecká bižuterie na sklonku 19. století na světových trzích
dominantní postavení. A významné místo si uchovala – přes
mnohé dějinné převraty a změny – dodnes.
Je takřka neuvěřitelné, že k interesantnímu tématu jablonecké bižuterie jako celku dosud tiskem vyšly pouze čtyři
přehledové práce, první německy z pera Karla R. Fischera
v roce 1912, druhá a třetí česky (Stanislav Urban a Zuzana
Pešatová, 1965; Jan Klepl, 1967) a poslední opět německy
v roce 1983 (Karl Zenkner). Žádná z nich přitom nemá více
než několik desítek stránek textu. Cílem této knihy je proto přiblížit čtenáři pozoruhodný organismus jablonecké
bižuterie v průběhu staletí nejen podrobněji, ale i s využitím nejnovějších odborných poznatků, seznámit jej nejen
s chronologií a základními daty i fakty, ale též s historií jednotlivých oborů a příběhy významných, typických či naopak atypických výrobců i vývozců.
Jedná se z mé strany o završení bezmála desetiletého
studia pramenů a literatury k tématu, jehož výsledky byly
průběžně publikovány v několika desítkách studií a statí,
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zejména v odborném časopise České sklářské společnosti
„Sklář a keramik“ a na http://www.glassrevue.com. Pasáže,

Dílo bylo inspirováno výstavou dr. Z. Míky „Jak se Praha
bavila“, uspořádanou v roce 2005 v Muzeu hl. města Prahy.

pojednávající o technologii výroby, vycházejí především
z prací kolektivů vedených Ing. Ladislavem Žákem („Bižuterie, nebižuterní ozdoby a užitkové výrobky“, 2003) a Ing. Jiřím Kouckým, CSc. („Bižuterie. Základní učebnice zbožíznalství“, 2005), kterému též vděčím za laskavé přečtení textu

Zdeněk Míka

metodická centra

a věcné připomínky k němu.
ci nad Nisou, reprezentovaném ředitelkou Ing. Jaroslavou

Metodické centrum pro informační technologie
v muzejnictví

Slabou, za vstřícnost při poskytnutí obrazového materiálu,

Již tradiční účast zástupce CITeM na konferenci CIDOC/

svým kolegům z téže instituce za pomoc při výběru sbír-

ICOM (letos v řeckých Athénách) byla zdůrazněna prezen-

kových předmětů a v neposlední řadě Uměleckoprůmys-

tací projektu „Národní autority...", která se setkala se zájmem

lovému museu v Praze, kde byla knížka za účasti ředitelky

zejména evropských kolegů. Celý program konference,

tohoto muzea a kmotry PhDr. Heleny Koengismarkové dne

včetně abstraktů jednotlivých příspěvků, lze prostudovat

25. září 2008 pokřtěna.

na http://www.cidoc2008.gr. Průběžně zpracováváme vzor-

Rád bych poděkoval též Muzeu skla a bižuterie v Jablon-

Petr Nový

ky autoritních dat ze tří muzejních institucí, manuál pro
tvorbu autoritních záznamů v muzeích a galeriích je již

Zábava a slavnosti staré Prahy
Autor této pozoruhodné, celobarevné, reprezentativně
a dárkově vypravené knihy, historik PhDr. Zdenek Míka, CSc.,
zve čtenáře na unikátní výpravu do minulosti, aby je v širokém a znalostně hlubokém záběru seznámil se zábavami
a slavnostmi

v první pracovní verzi.
Postupně pokračuje aktualizace národní části databáze
digitálních sbírek MICHAEL+, testování aktualizačních postupů a doplňování vstupních formulářů. ProMuS – univerzální nástroj usnadňující publikování (zejména) katalogů
muzejních a galerijních sbírek na internetu se v brzké době
dočká nové verze.
David Cigánek

našich předků v Praze.
Jde o období
od konce 18.
do

začátku

20.

století,

kdy se Praha
významně
promenovala
a kdy Pražané začali svůj
volný

čas

více využívat
k různým druhům zábavy.
Dílo

obsa-

huje pres 600
výtvarných ukázek – grafik, obrazů, plakátů, fotografií í atd.
Z tematického záběru knihy: výlety, parky, korunovační
a jiné oficiální slavnosti, technické novinky, humor a satira,
hospody, vinárny a kavárny, hry, karty, sázky a loterie, taneční zábavy, poutě, atrakce a cirkusy, divadla a arény, hudba,
šantány a kabarety, tělovýchova a sport, velké reprezentační výstavy, vznik české kinematografe a nejstarší biografy.

Technické muzeum v Brně – Metodické
centrum konzervace
Během prázdnin připravovali pracovníci TMB-MCK Sborník z Konference konzervátorů-restaurátorů, Příbram 2008,
který je výstupem z této odborné akce, jež se uskutečnila
druhý zářijový týden v Příbrami. Akce se již tradičně setkala
s velkým zájmem účastníků. Podrobnou zprávu z průběhu
konference naleznete také v tomto čísle Věstníku AMG a na
oficiálním webu Komise konzervátorů-restaurátorů AMG.
Další ročník konference proběhne v září 2009 v Hradci Králové, již nyní přijímáme přihlášky na příspěvky, které musí
proběhnout před tiskem recenzním řízením.
Ze vzdělávacích aktivit připomínáme Kurz preventivní
konzervace. V červnu se uskutečnil druhý blok druhého
běhu. V listopadu a prosinci proběhl další cyklus, který byl
naplněn. Příští rok budeme opět pořádat další dva běhy
kurzu patrně v jarních a podzimních termínech. Na poslední dva měsíce roku připravujeme ještě několik dalších akcí,
které jsou určeny zájemcům nejen z řad muzejníků. Především je to nový kurz Průzkum při konzervaci a restaurování
I., jenž bude koncipován podobně jako Kurz preventivní
konzervace a bude zaměřen zejména na jednoduché kapkové testy využitelné při každodenní práci konzervátora-
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restaurátora. 25. listopadu se uskutečnil také jednodenní
seminář s názvem „Diagnostika kovových předmětů v konzervátorské a restaurátorské praxi“. V listopadu také proběhly další plnoměřítkové testy několika stabilních hasicích
systémů. Výsledky těchto zkoušek budou součástí výstupů
z projektu „Technologie ochrany kulturních památek před
požáry“, jehož nositelem je TMB.
V září 2008 se sešla také pracovní skupina připravující
standard pro dokumentaci zásahu tak, aby bylo možné
účelněji využívat stávající aplikace pro dokumentování prací při konzervaci a restaurování muzejních sbírek.
Koncem září uplynul rok od tragického požáru administrativní budovy expozitury Archeologického ústavu AV ČR
Brno, v.v.i. v Mikulčicích. Během srpna a září byl ve spolupráci s Konzervátorským centrem na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské univerzity v Opavě proveden rentgenografický průzkum souborů archeologických železných
nálezů, a také bylo vysušeno několik balíků zamrazených
dokumentů, které se podařilo zachránit z požářiště.
Ivan Berger

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví
Centrum připravilo pátý ročník Pražské muzejní noci, který se konal 14. června 2008. Pro jubilejní ročník Pražské muzejní noci Centrum navíc návštěvníkům nabídlo speciální
prezentační akci „Minutky muzejní noci“, kdy v několika objektech pražských muzeích byla návštěvníkům představena
krátká umělecká vystoupení předních současných umělců.
Jednotlivá umělecká vystoupení byla tématicky spjatá se
zaměřením nebo dokonce s konkrétními sbírkovými předměty muzeí a představila tak netradiční a osvěžující spojení
světa muzea a ukázku jeho vnímání současným uměním.

AMG prodlužuje smlouvu Microsoft
Select na další tři roky
Uvažujete o nákupu některého z programů od společnosti Microsoft? Využijete programy z balíku Office, SharePoint
nebo potřebujete některé ze serverových řešení?
AMG svým členům opět zajistila, aby muzea a galerie
mohly prostřednictvím multilicenčního programu Microsoft Select nakupovat licence programů společnosti Microsoft za akademické ceny, tedy až o 85% levněji oproti komerčním cenám.
Program mohou využít jak malé tak velké instituce. Nákup
licencí není nijak omezen. Získáte plné a trvalé licence, které jsou přenosné i na nová zařízení.
Celý proces objednání je velmi snadný. Pokud již máte jasnou představu, kolik a jaké licence potřebujete, stačí poslat
objednávku na e-mail: trnkova@computerhelp.cz. Chcete-li
se nejprve poradit, využijte bezplatné licenční poradenství
společnosti COMPUTER HELP. Na vaše otázky je připravena
odpovídat paní Jaroslava Trnková, tel.: 221 503 556, e-mail:
trnkova@computerhelp.cz, Blanická 16, Praha 2. Další informace získáte na http://www.computerhelp.cz.
S licencemi je možné si i doobjednat instalační média vybraných produktů nebo jejich kopie. Po objednání obdržíte
Licenční osvědčení, které je velmi důležité, neboť deklaruje
legálnost vašeho softwaru.
Každá legálně užívaná kopie Microsoft Office, získaná
prostřednictvím tohoto programu, současně umožňuje zaměstnancům vašeho muzea či galerie užívat pro svoji práci
i druhou kopii tohoto programu na vlastním domácím či
pronajatém počítači.

Centrum pokračuje v realizaci společného projektu Národního muzea, Národní galerie a Dopravního podniku hl. m.
Prahy Cool tour – speciální autobusové linky spojující vy-
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a Muzea hlavního města Prahy, v prosinci vyjíždí již 15. „muzejní“ autobusová linka. Pod redakčním vedením pracovníků oddělení bylo vydáno první číslo časopisu Muzeum,
který vznikl transformací časopisu Muzejní a vlastivědná
práce. V září Centrum úspěšně ukončilo realizaci projektu
Vědecko-výzkumného centra kulturního dědictví Barrande I financovaného ze strukturálních fondů EU. Informace
o projektu naleznete na http://barrande.nm.cz. Pracovníci
Centra se dále autorsky podíleli na přípravě letošního výstavního projektu Národního muzea – výstavy „Republika“ a představili svůj pohled na úlohu muzeologie a práci
kurátora na mezinárodní konferenci Museology at the Beginning of the 3rd Millennium ( Muzeologie na počátku
3. tisíciletí) v Brně.
Pavel Douša
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Národní soutěž muzeí

Gloria musaealis 2008
Vážená muzea a galerie, v současné době probíhá VII. ročník Národní soutěže Gloria musaealis
2008, který bude ukončen 28. února 2009. V loňském ročníku jsme zaznamenali rekordní počet
přihlášených institucí a doufáme, že i letošní, již sedmý ročník, bude rovněž úspěšný, že s radostí
i hrdostí budete prezentovat své projekty – výstavy, publikace či muzejní počiny. Veškeré informace, soutěžní pravidla i přihlášky naleznete na našich stránkách http://www.cz-museums.
Přihlášené projkty v aktuální ročníku 2008:
Muzejní počin roku:
1. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Mezinárodní trienále Jablonec 2008; Oděv a jeho doplněk
2. Muzeum Novojičínska; Kamenné svědectví minulosti; Heraldické památky Novojičínska
3. Vlastivědné muzeum v Olomouci; Brána poznání otevřená; rekonstrukce budovy depozitářů

Muzejní publikace roku:
1. Muzeum města Brna; Jan Vaněk (1891–1962). Civilizované bydlení pro každého
2. Muzeum hlavního města Prahy; Starou Prahou Václava Jansy
3. Západočeské muzeum v Plzni; Hledání zmizelého – Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku
4. Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
5. Muzeum Novojičínska; Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska
6. Vlastivědné muzeum v Olomouci; Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje

Muzejní výstava roku:
1. Národní galerie v Praze; Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem
2. Národní muzeum – České muzeum hudby; Zachráněné poklady paní hudby
3. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Jiří Šindler – Od písma k obrazu
4. Muzeum hlavního města Prahy; Starou Prahou Václava Jansy
5. Muzeum hlavního města Prahy; Pražské kavárny a jejich svět
6. Muzeum města Brna; Jan Vaněk (1891–1962). Civilizované bydlení pro každého
7. Prachatické muzeum; „Je jaká je" – Žena a její svět
8. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze; Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814–1848
9. Muzeum Velké Meziříčí; Ve znamení sedmi per
10. Galerie výtvarného umění v Hodoníně; Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
11. Masarykovo muzeum v Hodoníně; Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu
12. Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o., Muzeum Cheb; Velká válka aneb konec zlatého věku 1914–1918
13. Vlastivědné muzeum v Olomouci; Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje

