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Vážení čtenáři, 

pro letošní Mezinárodní den muzeí bylo vybráno téma 
– „Muzea a paměť – Předměty vyprávějí váš příběh“.  Ně-
komu se možná může zdát poněkud „ohrané“, ale mne in-
spirovalo k zamyšlení nad jedním aktuálním jevem, jehož 
důsledky mohou schopnost předmětů vyprávět příběhy 
přinejmenším omezovat. Ano, předměty dokáží vyprávět 
naše příběhy, ale mnohem lépe to dokáží sbírky, do nichž 
jsou ty předměty – muzeálie – pečlivě a cílevědomě vybí-
rány podle toho, „jak k sobě patří“. Schopnost předmětů 
vyprávět příběhy se pak umocňuje, jednotlivé příběhy se 
stávají kamínky mozaiky a tou mozaikou jsou pak velké 
příběhy lidského rodu. My, muzejníci, víme, že hodnota 
dobře „poskládané“ sbírky je mnohem vyšší, než je součet 
hodnot předmětů, které ji tvoří. Máme zákon, jehož nej-
větší ambicí je přispět k uchování sbírek v jejich celistvos-
ti tak, jak byly důmyslnou lidskou činností dlouhodobě, 
některé už déle než 200 let, tvořeny, a také víme, že před 
tímto zákonem jsou si proto všechny sbírkové předměty 
rovny. Dokonce i do zákona o účetnictví jsme prosadili, 
že na sbírku muzejní povahy musí být pohlíženo jako na 
jednu nedělitelnou věc. Musí nás proto znepokojovat 
množící se případy, kdy zejména zástupci vlastníků sbí-
rek přistupují ke sbírkám jako k pouhým souborům více 
či méně cenných jednotlivin. Z takového přístupu se pak 
odvíjejí snahy nakládat s jednotlivými muzeáliemi různě, 
a pokud to zákon neumožňuje, některé předměty ze sbír-
ky – a tudíž z působnosti zákona – vyřadit. Toto účelové 
„vyzobávání“ předmětů ze sbírek, aby s nimi bylo možné 
nakládat jinak, než jak to stanoví zákon o ochraně sbírek, 
je však pro sbírky smrtelně nebezpečné, protože ohrožu-
je jejich integritu a schopnost vyprávět ony velké příběhy 
lidského rodu. Ano, zákon představuje jistou pojistku, ale 
pokusů o „ohýbání paragrafů“ přibývá. A jak tento nebez-
pečný trend změnit? Vždy je nejjednodušší začít u sebe! 
Chceme-li, aby se na sbírku muzejní povahy pohlíželo 
jako na nedělitelnou věc, nestačí pouze deklarovat, že je 
to tak správně, ale musíme se podle toho vždy také sami 
důsledně chovat a sbírky tak za všech okolností (nejen, 
když na ně chce někdo „sáhnout“) důsledně prezentovat. 
Jenže mám právě teď před sebou na stole dopis od ředi-
telky jednoho muzea, která v něm odpovídá na otázku, 
jaká opatření přijala, když se ze sbírky ztratilo čtrnáct 
sbírkových předmětů. Odpověď zní – žádná, ono vlast-
ně o nic nejde, jednalo se o předměty pro sbírku bezvý-
znamné, nemá smysl se tím zabývat. Ani slovo o tom, proč 
tedy ty předměty ve sbírce byly. Ano, ve sbírkách českých, 

moravských a slezských muzeí a galerií mohou být a ne-
pochybně jsou sbírkové předměty, které jsou pro sbírky 
přebytečné, tj. nezhodnocují je, ale pokud o přebytečnos-
ti na základě odborného posouzení nebylo rozhodnuto  
a nebyl tak naplněn jeden ze zákonných důvodů pro vyřa-
zení věci ze sbírky, nelze žádnou z muzeálií označit jako 
„nevýznamnou“. Pokud se tak děje – byť doufám, že jde 
jen o výjimku – ztrácejí pak argumenty pro nedělitelnost 
sbírky na přesvědčivosti. Chceme-li, aby byly sbírky mu-
zejní povahy vnímány jako „jedna věc“, musíme je podle 
toho tvořit (doplňovat, vyřazovat), starat se o ně a důsled-
ně je tak prezentovat veřejnosti. Pokusům o prolomení 
nedělitelnosti sbírek tím sice nezabráníme, ale čelit jim 
bude alespoň o něco snazší. Tak vidíte – i „ohrané“ téma 
stojí za zamyšlení. Přeji vám hezké jaro! 

Jiří Žalman 
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Zápis ze zasedání Senátu 
AMG dne 23. května 2011 
v Národním muzeu

Přítomni: 25 z 55 s hlasem rozhodovacím, 7 z 21 s hlasem 

poradním

Dne 23. května 2011 se v přednáškovém sále Národního 

muzea v budově bývalého Federálního shromáždění konal 

Senát Asociace muzeí a galerií ČR. I přes důležitost toho-

to jednání zejména vzhledem k nutnosti schválení Plánu 

činnosti AMG a návrhu rozpočtu AMG na rok 2011, se sešlo 

pouze 25 senátorů s hlasem rozhodovacím, tudíž bylo dle 

Stanov AMG a Jednacího řádu AMG vyhlášeno mimořád-

né zasedání. Po půlhodinovém odkladu začátku jednáníí, 

kdy se čekalo na potřebný počet senátorů, aby bylo jedná-

ní usnášeníschopné, přítomné přivítala členka exekutivy 

PhDr. Zita Suchánková a seznámila je s návrhem na složení 

mandátové a návrhové komise. Mandátovou komisi tvořili 

PhDr. Pavel Ciprian, Mgr. Antonín Reček a Michaela Burián-

ková, BBus (Hons). Návrhová komise se skládala z Ing. Mile-

ny Burdychové, PhDr. Jany Hutníkové a Mgr. Jiřího Jedličky. 

Senát svým hlasováním rozhodl o přijetí tohoto návrhu.

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová představila čin-

nost exekutivy od minulého zasedání Senátu. Exekutiva 

se zabývala zejména muzejní statistikou, muzejní legisla-

tivou, přípravou Národního zahájení Festivalu muzejních 

nocí, přípravou slavnostního ceremoniálu Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis 2010 i Evropským rokem dobrovol-

nictví a s tím související přípravou kolokvia na toto téma. 

Vzájemná dohoda mezi NPÚ a AMG o uznávání volných 

vstupů byla pro sezónu 2011 opět obnovena, dále se rozvíjí 

mediální partnerství mezi AMG a Literárními novinami – již 

vyšel článek o Festivalu muzejních nocí, o Kampani Muzea 

a 20. století a v nejbližší době vyjde také inzerce o soutěži 

Gloria musaealis. 

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví pořá-

dala AMG úspěšný seminář „Autorský zákon v muzejní praxi 

a kolektivní správa autorských práv“, který se uskutečnil dne 

28. dubna 2011 v konferenčním sále nové budovy Národ-

ního muzea. Úvodní příspěvek, doplněný o okruhy témat  

a náměty, které byly zaslány na sekretariát AMG v rámci 

přihlášek na seminář, si připravila Mgr. Faladová, příspěvek  

k problematice autorských práv na Internetu přednesla 

Mgr. Šebelová. V druhé části jednání vystoupili jednotliví 

kolektivní správci DILIA, OSA, OOA-S, Intergram a GESTOR, 

Na konci semináře byl dán účastníkům prostor k otázkám. 

Dr. Dittertová doplnila, že AMG zaslala na MK ČR připomín-

ky k autorskému zákonu.

Dne 19. května 2011 proběhlo slavnostní vyhlášení vý-

sledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2010  

v Pantheonu Národního muzea za přítomnosti náměstkyně 

ministra kultury PhDr. Anny Matouškové, generálního ředi-

tele Národního muzea PhDr. Michala Lukeše, Ph.D. a mnoha 

dalších vážených hostů, zástupců Čestného výboru soutě-

že, Českého výboru ICOM, poroty soutěže a mnoha muzej-

níků, nejen z oceněných muzeí. Dr. Dittertová v této souvis-

losti poděkovala pracovnicím sekretariátu za bezchybnou 

přípravu a zajištění ceremoniálu. 

Den poté, 20. května 2011, se v Západočeském muzeu 

v Plzni konalo Národní zahájení Festivalu muzejních nocí. 

Kromě zástupců exekutivy a oceněných muzeí v soutěži 

Gloria musaealis se ho rovněž zúčastnila náměstkyně mi-

nistra kultury PhDr. Anna Matoušková. Akce se konala pod 

záštitou Plzeňského kraje a v přítomnosti jeho zástupců, 

hosty přivítal také primátor města Plzně Mgr. Martin Baxa. 

Západočeské muzeum v Plzni připravilo velmi zajímavý 

program, o čemž svědčila také hojná účast návštěvníků Pl-

zeňské muzejní noci. Do sedmého ročníku Festivalu se při-

hlásilo celkem 141 měst a 250 institucí.

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons) se 

15. dubna 2011 zúčastnila jednání Českého komitétu Mod-

rého štítu, který plánuje na podzim tohoto roku uspořádat 

seminář na téma „Veřejnost a archeologické nálezy“. Dr. 

Dittertová se zúčastnila jednání s předsedou Rady galerií 

ČR Mgr. Jůzou a společně s dalšími členy exekutivy – dr. Be-

nešem, dr. Koenigsmarkovou a dr. Suchánkovou navštívila 

Senát Rady galerií ČR, který se konal v Roudnici nad Labem. 

Byla zde nastíněna témata, na kterých by mohly RG ČR  

a AMG spolupracovat, zejména v oblasti legislativy a digi-

talizace. Zástupci obou institucí se rovněž dohodli na pra-

videlném setkávání a účastech na Senátech AMG i RG ČR. 

AMG získala dotace MK ČR pro rok 2011, které jsou oproti 

minulému roku nižší – na propagaci a popularizaci muzejnic-

tví ve výši 510 tis. Kč a na projekt informační servis v oblasti 

muzejnictví ve výši 1 100 tis. Kč.  Vzhledem k tomu bylo nut-

né redukovat plán činnosti a rozpočet AMG pro letošní rok.

Dr. Dittertová byla oslovena předsedou Výboru pro vzdě-

lávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamen-

tu ČR PhDr. Jaromírem Jermářem s nabídkou uspořádat ve 

spolupráci s AMG seminář pro muzea a galerie, který by se 

mohl uskutečnit na podzim tohoto roku. AMG by měla na-

vrhnout téma (v úvahu připadá téma „Muzea a legislativa“). 

Celá záležitost bude dále projednávána.

Na AMG se obrátila firma IKEA s nabídkou jednorázo-

vé spolupráce k Mezinárodnímu dni muzeí v souvislosti  

s oslavami 20 let IKEA v ČR, které se konaly 19. května 2011.  

K této spolupráci nakonec nedošlo, Exekutiva se ale případ-

né dlouhodobější spolupráci nebrání a bude chtít vyvolat 

společnou schůzku zástupců AMG a IKEA. 
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Předsedkyně AMG nakonec tohoto bloku jednání infor-

movala o výstavě současných trendů moderních výstavních 

a zobrazovacích technologií, která se uskuteční ve dnech 

13.–30. července 2011 v nové budově Národního muzea. 

Součástí výstavy bude prezentace specializovaných firem  

a odborná konference.

Členka exekutivy PhDr. Jana Hutníková představila Plán 

činnosti a návrh rozpočtu na rok 2011. Vzhledem k výši 

přidělených dotací, které jsou výrazně nižší než v minulém 

roce, musely být příspěvky komisím a členům AMG krá-

ceny. Požadavky na příspěvky komisím byly sjednoceny 

na 15 000,- Kč, výjimkami vzhledem ke své velikosti jsou 

Komise knihovníků a Komise konzervátorů-restaurátorů. 

Zcela vyškrtnut byl text Nástavbového kurzu ŠMP a také 

Sborník konzervátorů-restaurátorů, neboť se z něj stává 

periodikum, což neodpovídá grantovým podmínkám. Se-

nátoři svým následným hlasováním rozhodli o přijetí Plánu 

činnosti i návrhu rozpočtu AMG na rok 2011.

Zprávu revizní komise podala její předsedkyně Ing. Mi-

lena Burdychová. Revizní komise se sešla ke kontrole účet-

nictví za rok 2010 dne 14. dubna 2011 na sekretariátu AMG. 

Při kontrole likvidace účetních dokladů nebyly zjištěny 

nedostatky; revizní komise také ocenila úspěch výkonné 

ředitelky AMG při vymáhání pohledávek za členy. Revizní 

komise AMG projednala návrh spisového a skartačního 

řádu a plánu a doporučila ve vybraných skartačních znacích 

provést úpravu a předložit spisový a skartační řád a plán 

příslušnému státnímu archivu ke schválení. Výsledky kont-

roly dopadly kladně, evidence účetních dokladů je vedena 

přehledně a systematicky.

Anna Komárková, BBus (Hons) představila Výroční zprá-

vu AMG za rok 2010 a vyzvala ty předsedy krajských sekcí, 

komisí a kolegií, kteří ještě nedodali podklady, aby tak nej-

později do konce května učinili. Senátoři svým hlasováním 

rozhodli o schválení tohoto dokumentu.

V oblasti oborové legislativy shrnul I. místopředseda 

AMG PhDr. Luděk Beneš průběh semináře „Autorský zákon 

v muzejní praxi“ a předal slovo PhDr. Františku Frýdovi, kte-

rý je jako zástupce AMG členem Poradního orgánu minist-

ra kultury pro přípravu novely památkového zákona. Dne  

6. května se uskutečnilo další jednání této pracovní skupiny, 

kde již bylo projednáváno paragrafové znění novely památ-

kového zákona. Od minulého jednání nedošlo k význam-

ným posunům, platí, že archeologický výzkum by měl pro-

bíhat po státní linii pod NPÚ, stále se řeší podmínky hrazení 

nákladů za archeologický výzkum investorem i otázka pou-

žívání detektorů. Dr. Frýda bude přítomen dalších schůzek 

tohoto poradního orgánu a bude o nich, stejně jako dosud, 

informovat Exekutivu AMG. 

O novinkách v oblasti muzejní statistiky referoval PhDr. 

František Šebek. Pracovní skupina muzejní statistiky vypra-

covala návrh připomínek statistického výkazu V-Kult pro 

rok 2012, ty byly předloženy exekutivě a následně zaslány 

na NIPOS, který připomínky přijal. Pracovní skupina dále 

vypracuje do konce září „Příručku“ k vyplnění výkazu, kte-

rá bude umístěna na webu AMG a také NIPOSu. V červnu 

budou krajská a obecní muzea opět vyzvána k účasti v ben-

chmarkingu, stejně jako minulý rok na bázi dobrovolnosti. 

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons) se 

zúčastnila dne 30. dubna 2011 jednání pracovní skupiny pro 

Dobrovolnictví v kultuře a také jednání Legislativní skupi-

ny Dobrovolnictví dne 19. dubna na MŠMT. Představila další 

aktivity v této oblasti, které se budou konat, jako např. se-

minář o dobrovolnictví v knihovnách v termínu 7.–8. června  

v Kroměříži, 30. května proběhne v Plasích Den dobrovolníka, 

22–23. června se uskuteční akce „Dobrovolně přes hranice“ 

atd. AMG bude pořádat kolokvium na toto téma v termínu 

3.–4. listopadu 2011 v Brně, v nejbližší době bude do muzeí 

rozeslán I. cirkulář pozvánek. Mgr. Hana Němcová doplnila, 

že kolokvia se budou účastnit zahraniční hosté a podělí se 

s účastníky o své mnohaleté zkušenosti v této oblasti. Záro-

veň sdělila, že do muzeí bude zaslán návrh novely zákona  

o dobrovolnické službě, a muzea tak budou mít možnost se 

k dané problematice vyjádřit.

V závěru jednání byl projednáván bod Stav a změny člen-

ské základny. Žádost o řádné členství Východočeské gale-

rie v Pardubicích byla odložena z důvodu nejasné situace 

v otázce možného sloučení muzea a galerie v Pardubicích. 

Dále byla odložena žádost o přijetí Centra pro rodinu a so-

ciální péči v Ostravě a Tkalcovského venkovského muzea 

v Trutnově z důvodu nepřítomnosti příslušného předsedy 

krajské sekce, který by měl o instituci referovat. Rovněž 

ze stejného důvodu byla odložena žádost o individuální 

členství Miroslava Kamery. Za řádného člena AMG byla na 

doporučení PhDr. Zity Suchánkové a PhDr. Evy Dittertové 

přijata Galerie Středočeského kraje – GASK. Za individuální 

členy AMG byli přijati Ing. Jan Josef,  ak. mal. Pavel Blattný, 

Marta Blattná, Petr Tybitancl a BcA. Renata Tauchmanová. 

V bodě Různé byl diskutován Dokument konzervátora-

-restaurátora, ke kterému vznesla několik připomínek Ing. 

Burdychová, zejména k terminologii a stále nezměněné 

dikci dokumentu. Schválení materiálu tak bylo odloženo 

na další jednání Senátu. Ing. Ivo Štěpánek, předseda Komi-

se K-R, navrhl, aby se ještě předtím pracovní skupina sešla  

s exekutivou a hlavní připomínky společně prodiskutovali. 

Po přednesení usnesení jej Senát AMG svým hlasováním 

schválil. PhDr. Zita Suchánková poděkovala přítomným, za 

jejich účast, která ale proti očekávání nebyla příliš vysoká.

Zapsala Malvína Brychová
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Setkání, na které jsme tak 
dlouho čekali

V pondělí 2. května 2011 došlo téměř k historickému oka-

mžiku v životě dvou profesních sdružení. V Roudnici nad 

Labem, v Galerii moderního umění, se u příležitosti uměno-

vědného symposia k poctě 90. výročí úmrtí historika umění 

Maxe Dvořáka a Senátu Rady galerií ČR sešli zástupci AMG 

a RG ČR. 

Jednání se za AMG zúčastnili: PhDr. Eva Dittertová, před-

sedkyně, PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda, PhDr. He-

lena Koenigsmarková, II. místopředsedkyně, PhDr. Zita 

Suchánková, členka exekutivy a za RG ČR: PhDr. Jiří Jůza, 

předseda, PhDr. Aleš Seifert, člen komory ředitelů, Mgr. La-

dislava Horňáková, členka komory odborných pracovníků  

a Vlaďka Mazačová, vedoucí pracovní skupiny RG ČR pro 

digitalizaci sbírek.

Smyslem setkání bylo otevřeně diskutovat o společných 

problémech v oboru a především se domluvit na mnoha 

společných tématech, při jejichž řešení by měla obě sdruže-

ní postupovat společně a jednotně. Výsledky dvouhodino-

vého jednání je možné shrnout do následujících bodů, na 

kterých se představitelé AMG a RG ČR dohodli:

1. Připravit stanovisko k situaci v Pardubickém kraji k využití 

zámku Pardubice (AMG). 

2. Připravit společně vyjádření k digitalizaci sbírek a násled-

ně je zaslat MK ČR (RG ČR).  

3. Společně pracovat na definici pojmu edukační kurátor  

a snažit se tuto pozici prosadit do katalogu prací (AMG  

a RG ČR).

4. Jednotně postupovat v legislativní oblasti.

5. Spolupracovat v oblasti edukace v muzeích a galeriích.

6. Vzájemně se informovat o dění ve sdruženích na zasedá-

ních AMG a RG ČR a pravidelně si vyměňovat i další infor-

mace z oboru.

7. Zvát vedoucí zástupce partnerského sdružení na zasedá-

ní Senátu AMG, resp. komory ředitelů RG a zvát zástupce 

odborných komisí AMG, resp. odborných komor RG, na za-

sedání partnerských odborných orgánů.

8. Příležitostné neformální předávání informací předsedů 

obou sdružení.

Eva Dittertová

z konferencí,
seminářů

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti Exekutivy AMG od minulého zasedání 

Senátu AMG

2. zprávu revizní komise za rok 2010

3. informaci o vývoji oborové legislativy, novela památko-

vého zákona

4. informaci o stavu muzejní statistiky

5. informaci o přípravě kolokvia na aktuální téma Dobrovol-

nictví v kultuře (3.–4. listopadu) 

Senát schvaluje:

1. mandátovou komisi ve složení: Michaela Buriánková, An-

tonín Reček, Pavel Ciprian

2. návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Jana 

Hutníková, Jiří Jedlička

3. plán činnosti a rozpočet na rok 2011

4. výroční zprávu AMG za rok 2010

5. odložení žádosti o přijetí za řádného člena AMG:

– Východočeské galerie v Pardubicích

– Centra pro rodinu a sociální péči v Ostravě

– Tkalcovské venkovské muzeum v Trutnově

odložení žádosti o přijetí za individuálního člena AMG:

– Miroslava Kamera

6. přijetí za řádného člena AMG:

– Galerie Středočeského kraje – GASK v Kutné Hoře

přijetí za individuálního člena AMG:

– Ing. Jana Josefa

– ak. mal. Pavla Blattného

– Marty Blattné

– Petra Tybitancla

– BcA. Renaty Tauchmanové

Senát neschvaluje:

7. přijetí za individuálního člena AMG Igora Činovce

Senát doporučuje:

Projednání Dokumentu o profesi konzervátora-restauráto-

ra mezi Exekutivou AMG a Komisí konzervátorů-restauráto-

rů AMG.

Zapsala Milena Burdychová

Usnesení Senátu AMG dne 23. května 2011

    zprávy, aktuality, informace
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Manažerské osobnosti 
roku 2010

Každoročně je v České republice vyhlašována soutěž  

o nejúspěšnějšího manažera roku. Jedná se o nejprestižněj-

ší manažerskou soutěž v České republice, letos se konal již 

18. ročník. Ze 188 úspěšných manažerů a manažerek firem 

často zvučných jmen a s počtem zaměstnanců převyšují-

cích velikostí 1000 zaměstnanců, bylo do finále nomino-

váno 72 finalistů. Z toho 11 žen a 61 mužů. Z oficiálního 

textu se lze dočíst, že oceněni jsou ti, kteří v loňském roce 

svým osobním nasazením přispěli k rozvoji své společnosti 

i oboru, v němž působí, a kteří jsou zároveň vysoce ceněni 

za svůj přístup k obchodním partnerům, zaměstnancům  

i svému okolí.

Poprvé v historii soutěže se do finále dostala osoba  

z našeho oboru muzeí a galerií, ředitelka Muzea hl. města 

Prahy a předsedkyně Českého výboru ICOM PhDr. Zuzana 

Strnadová. 

Zaujalo mne i její krédo: „Týmová práce, pozitivní komu-

nikace s partnery a trocha štěstí jsou cestou k úspěchu“. 

A také upřímná slova o tom, co ji v uplynulém roce nejvíc 

brzdilo: „Nedostatek partnerů-sponzorů pro naše projekty, 

jejich neochota vstupovat do nových projektů. Na druhé 

straně jsem se poučila, že i posunutí počinů z ekonomic-

kých důvodů může být pozitivní skutečnost.“ Zdůraznila, že 

ve své práci nemusela porušit či přehodnotit svoje zásady 

a přístupy.

Právě takhle Zuzanu znám a vážím si jí.

Takže nejen za sebe, ale za celou AMG ji upřímně a ze srd-

ce gratuluji! 

 

Eva Dittertová

V Technickém muzeu v Brně 
zasedala Komise regionální 
historie Moravy a Slezska

Komise regionální historie Moravy a Slezska se na svém 

pravidelném zasedání sešla dne 4. května 2011. Po zahájení 

předsedkyně PhDr. Blanka Rašticová informovala plénum  

o jednáních Senátu AMG. Dále byla podána obšírná infor-

mace o semináři „Autorský zákon v muzejní praxi a kolektiv-

ní správa autorských práv“. Z diskuze, která se k tomuto té-

matu rozvinula, vyplynul pro výbor komise úkol, 

vznést podnět k Exekutivě AMG ohledně vypra-

cování vzorové licenční smlouvy na poskytnutí 

autorských práv, kterou by bylo možno použít 

při uzavírání výpůjčních smluv s autory děl při 

pořádání výstav, ale také při koupi či darování 

sbírkových předmětů.

Podzimní dvoudenní seminář komise se usku-

teční v Šumperku ve dnech 6. a 7. října 2011. Ter-

mín je tentokrát pevně stanoven s dostatečným 

předstihem, aby si členové komise mohli přizpů-

sobit svůj pracovní program. V rámci prvního 

tematického okruhu „Multimediální programy“ 

budou vítány diskusní příspěvky a výměna zku-

šeností z příprav a užití multimediálních progra-

mů. Druhé téma „Orální historie a systematika muzejních 

sbírek“, tj. tvorba a uchovávání sbírky orální historie může 

být pojato jako workshop. Žádáme členy, aby ve stano-

veném termínu sdělili předsedkyni svůj předběžný zájem  

o přednesení příspěvků a také aby poskytli kontakty na jed-

notlivce či firmy, kteří v posledních letech úspěšně realizo-

vali v členských muzeích multimediální programy. Pravidel-

ný workshop bude zaměřen na muzejní programy a akce 

pro handicapované, cílem bude podchytit specifika práce 

muzejního historika, druhá část workshopu bude věnová-

na problematice digitalizace sbírek map a plánů v muzeích.  

Z jednání vyplynul další tematický okruh „Regionální vlasti-

vědná periodika“ – tomuto okruhu bude předcházet dotaz-

níková akce, s jejímž výsledkem budou seznámeni všichni 

členové komise, v rámci semináře pak budou prezentována 

periodika vydávaná členskými muzei a uskutečněna výmě-

na zkušeností s jejich vydáváním. Součástí semináře bude  

i exkurze do Velkých Losin (zámek a papírna).

sekce, komise,
kolegia
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Novými členy komise se stali: Bc. Tomáš Hartman, DiS. (in-

dividuální člen AMG), Mgr. Jarmila Klímová, Bc. Petr Sehná-

lek (oba Muzeum Komenského Přerov), Dagmar Martinko-

vá (Muzeum Tomáše E. Müllera, Bohdalice).

Blanka Rašticová

Manažér nebo odborník?
(o matení pojmů)

Pojem „ manažér“ stíhá osud některých pojmů, které ješ-

tě poměrně nedávno nikdo nepoužíval, potom se začaly 

užívat stále častěji v pravém slova smyslu a nakonec se  

s nimi potkáváme na každém kroku a v souvislostech a vý-

znamech různých, ba někdy až absurdních, takže se jejich 

smysl stává neuchopitelným, použijí je dva lidé, ale nedo-

mluví se. Nastává matení pojmů.

Stačí sice nalistovat jakýkoliv slovník, ale připomeňme si, 

kdo je to vlastně manažér. Je to člověk, který z nějaké po-

zice řídí nějaký systém, t. j. např. pracovní tým, organizační 

útvar, organizaci, úřad, společnost a nese zodpovědnost za 

efektivitu toho systému při dosahování stanovených cílů. 

Takže i v dobách, kdy se z angličtiny převzaté slovo nepo-

užívalo, manažéři, samozřejmě, existovali, jen se jim říkalo 

jinak. Nové slovo nejprve ta „stará“ označení řídícího pra-

covníka postupně nahrazovalo, aniž byl patrný nějaký vý-

znamový rozdíl, záhy však k významovému posunu došlo. 

Označení manažér začalo být užíváno ve smyslu „řídící pra-

covník nového střihu“, rozuměj schopnější, razantnější, mo-

dernější, kreativnější, flexibilnější, ve věcech řízení vzděla-

nější… To se stalo příčinou devalvace pojmu manažér, chce 

jím být označen každý, aby bylo jasné, že není jen obyčej-

ným „starým“ vedoucím, ale vedoucím „moderním“. Vede 

to až ke směšnosti, kdy „manažerkou“ je málem i šatnářka, 

vždyť přece řídí jeden ze subsystémů práce s veřejností, 

když zodpovídá za přijímání a vydávání kabátů. Ani na tom 

se ale vývoj vnímání pojmu manažér nezastavil. Začali jím 

být označováni lidé, kteří musí umět „zmanažovat všechno“, 

kterým nepřísluší něco neumět, musí si vždy poradit. Do-

stávají někdy od svých nadřízených (top manažerů) i úkoly, 

které jsou neproveditelné, někdy i na hraně zákona nebo 

je jejich splnění pro řízený systém kontraproduktivní. Když 

ale mají námitky, slyší – „jsi manažér, tak úkol musíš umět 

splnit, poraď si“. Je tu „zaklínadlo“, jímž ten, kdo úkol zadá-

vá, často zastírá, že sám nemá ani potuchy, jak jej splnit. Je 

ale přece manažér, který si musí poradit, a tak odpovědnost 

přesune na podřízeného manažéra s pomocí toho jedno-

duchého „zaklínadla“. Připomíná mi to úsměvnou příhodu, 

kdy jsem se musel s podobným „zaklínadlem“ sám vyrov-

nat. Nadřízený důstojník na vojně mi rychle cosi diktoval. 

Ozval jsem se, že nestačím psát, ale on mi řekl: „Máte vy-

sokou školu, pište těsnopisem!“ Nechtěl jsem se s ním do-

hadovat ani vysvětlovat, že při studiu zoologie se těsnopis 

opravdu neučí, a tak jsem zapsal, co jsem stačil, a pak už 

jsem dělal jen vlnovky. Když pak důstojník chtěl, abych mu 

poznámky přečetl, všiml jsem si populárního kosočtverce 

na jeho uniformě, označujícího absolventa vojenské vysoké 

školy a drze jsem před něj položil své poznámky k přečtení. 

On se na ně podíval, a když viděl vlnovky, vypadlo z něj: „No 

jo, ale já umím těsnopisem jen psát, ale neumím ho číst.“ 

Vždycky si na to vzpomenu, když slyším „jsi manažér, musíš 

zvládnout nemožné“ a představuji si, jak možná tomu ne-

bohému manažérovi nezbude než „dělat vlnovky“.

Stalo se zvykem vymezovat manažéry vůči odborníkům. 

Běžně slýcháme diskuse, zda např. do čela muzea jmenovat 

manažéra nebo odborníka – a zdá se, že manažéři začínají 

vítězit. Je to pochopitelné, u odborníka, který zná principy, 

zásady, pravidla a zákony, které řízený systém musí respek-

tovat, je obava z toho, že bude nad vším příliš přemýšlet, 

že nebude ochoten plnit některé úkoly. Manažer je splnit 

musí, má-li dostát tomu, že je manažér a práce s ním je 

proto jednodušší. To už je ale docela nebezpečná situace, 

protože manažér se stává vydíratelným, a tak lze jeho pro-

střednictvím snadněji prosadit rozhodnutí, která se sice 

jeví v dané chvíli třeba jako jednoduchá, přímočará, s jed-

noznačným politickým či ekonomickým zadáním, aniž byl 

ale ponechán potřebný prostor pro zvážení, zda nepůjde  

o rozhodnutí chybná (zbytečná, neefektivní, příliš náklad-

ná, protizákonná…), protože přece platí, že váhá jen ten, 

kdo není schopný manažér. A naopak – řízení přes uvedené 

„zaklínadlo“ vede k povrchnosti a tlumí zpětnou vazbu, kte-

rá je v řízení tak důležitá. Musí-li totiž ten, kdo zastává ma-

nažérskou funkci, pokud by nakrásně chtěl vyjádřit pochyb-

nosti o splnitelnosti, účelnosti, správnosti či efektivnosti 

zadaného úkolu, nejprve čelit „zaklínadlu“, že není schopný 

manažér, když takové pochybnosti jen vysloví, vyžaduje to 

už poměrně vysokou míru osobní statečnosti. A vytváří se 

tak prostředí, v němž se paradoxně nedaří kvalitní řídící 

nebo chcete-li manažérské práci. Protože ale kvalitní ma-

nažérská práce nespočívá ve schopnosti „zmanažovat co-

koliv“, jak se stále více lidí i na nejvyšších řídících pozicích 

domnívá (nebo se tak jen tváří, protože je to pro ně pohodl-

né?), připomeňme si, o čem vlastně je.

muzeologie 
a muzejnictví
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Řízením se označuje jakákoliv činnost, která vede k tomu, 

„aby se věci staly“, t. j. aby bylo dosaženo stanovených cílů. 

Úspěšně řídí ten, kdo dokáže řízený systém vést jako stroj-

vůdce, který řídí vlak správným směrem, po správné koleji, 

optimální rychlostí, bez zbytečných zastávek, plynule, s op-

timální spotřebou paliva a do správné cílové stanice. Řízení 

stojí na třech pilířích, kterými jsou odbornost, ekonomika  

a práce s lidmi. Protože jde o „trojnožku“, když jeden pilíř 

není v pořádku, celé řízení kulhá, bez ohledu na kvalitu 

ostatních dvou. To je mnohokrát publikovaná a mnohokrát 

v praxi ověřená pravda. Každý vedoucí pracovník má-li být 

úspěšný, v míře dané pozicí, kterou zastává, proto musí:

1. rozumět systému, který řídí (znát základní myšlenky  

a principy, na nichž je systém založen a z nichž vycházejí 

cíle, kterých je třeba dosáhnout; znát účel a smysl toho sys-

tému; znát právní rámec, v němž systém působí; orientovat 

se v metodách, jimiž je možné cílů dosáhnout, znát aktuální 

stav poznání v oborech, v nichž systém působí; znát historii 

vývoje systému, který řídí atp.)

2. zajistit ekonomické zdraví systému (znát zdroje finan-

cování, možnosti a pravidla, jak těchto zdrojů využívat; se 

svěřeným majetkem a finančními prostředky nakládat zod-

povědně a hospodárně a využívat je k účelům, pro něž byl 

systém založen; stanovit účinné kontrolní mechanismy atp.)

3. efektivně pracovat s lidmi (vybírat je výhradně s ohle-

dem na potřeby systému; motivovat je; zajišťovat jim opti-

mální podmínky pro práci; naslouchat jim a přijímat jejich 

náměty; kontrolovat jejich práci; stanovit systém odměn  

a vyvozovat důsledky z toho, když nedosahují optimálních 

výsledků; mít nejen delegovanou, ale hlavně přirozenou 

autoritu ve vztahu k podřízeným, kterou neotřese přizná-

ní omylu; mít jejich důvěru; stanovit jednoznačná pravidla 

a kompetence; využívat silných stránek podřízených; znát 

jejich možnosti atp.)

Provázanost toho všeho je evidentní. Např. těšit se přiro-

zené autoritě a vybírat efektivně lidi je nemožné bez znalos-

ti základních myšlenek a principů, na nichž je řízený systém 

založen, zajistit ekonomické zdraví nelze bez efektivní prá-

ce s lidmi atp. Z tohoto pohledu jsou diskuse na téma, zda 

bude lepším ředitelem odborník nebo manažér nesmyslné 

a jsou důsledkem zmatení pojmů. Je to zřejmé z následují-

cího příkladu. Lze si představit vynikajícího pedagoga, kte-

rý má pedagogické vzdělání i vrozené pedagogické schop-

nosti, jehož znalosti matematiky jsou ale na úrovni základní 

školy. Je přijat na místo učitele matematiky na gymnáziu a je 

mu řečeno „jsi pedagog, tak uč“. Absurdní představa? Ano, 

vždyť přece každý ví, že pedagogické znalosti a schopnosti 

mají smysl jen ve spojení s nějakou odborností, ať už jde  

o matematiku, biologii nebo třeba hru na housle. K lidem  

s manažérským vzděláním a manažérskými schopnostmi se 

však stále častěji přistupuje s tím, že spojení s odborností 

není až tak nutné, že přece mohou „prostě jen řídit“. Coko-

liv! Pravda je ovšem taková, že sice mohou, ale dlouhodobě 

jen špatně, pokud si odbornost co nejdříve nedoplní nebo 

se ve své práci neopřou o odborníky, jejichž názory budou 

respektovat, protože jinak nedokáží zajistit funkčnost pilíře 

číslo 1 – odbornost. Podobně odborník může nějaký sys-

tém řídit také jenom špatně, když nedokáže zajistit třeba 

funkčnost pilíře číslo 3 – práce s lidmi. Bohužel, jsme svěd-

ky totálního zmatení – v oněch diskusích, zda je pro funkci 

ředitele lepší odborník nebo manažér, se vychází s extrém-

ního výkladu obou pojmů nebo spíše ze schematického 

nálepkování. „Odborník“ je podle něj ten, kdo sice něco  

o řízeném systému ví (např. o muzeu, sbírkách, historii, geo-

logii…), ale chybí mu jakékoliv schopnosti řídit a „manažér“ 

je ten, kdo může mít o systému vědomosti sice jen mlhavé, 

ale je nadán schopností řídit. U takto vnímaného „odborní-

ka“ je absence řídících schopností (zcela správně!) obecně 

přijímaným důvodem, proč by se ředitelem neměl stát,  

u „manažéra“ stále častěji absence odborných znalostí jako 

handicap vnímána (zcela nesprávně!) není. Kandidát na 

pozici ředitele s nálepkou „odborník“ bývá pak při výběru  

a priori znevýhodněn, aniž se zkoumají jeho schopnosti ří-

dit, protože převládne obava, že se může chovat jako stroj-

vůdce, který sice povede vlak správným směrem, ale poma-

lu, přes zbytečné zastávky, oklikami, s vysokou spotřebou 

paliva... Kandidát s nálepkou „manažér“ je naopak a priori 

zvýhodněn, aniž se zkoumají jeho odborné znalosti a nebe-

re se v úvahu nebezpečí, že se může chovat jako strojvůdce, 

který vede vlak sice rychle, plynule, rovně, s nízkou spotře-

bou paliva – ale po vedlejší koleji a nesprávným směrem. 

Jako každé nálepkování vede i toto až k absurditám, jedné 

takové jsme byli svědky v nedávných dnech. Odborná orga-

nizace se dopustila protizákonného jednání, když provedla 

právní úkon, na jehož základě jen náhodou nedošlo k  ne-

napravitelné škodě na kulturním dědictví. Ředitel organiza-

ce – jmenovaný do jejího čela jako „úspěšný krizový mana-

žér“ – to označil za drobné, administrativní pochybení, prý 

prostě netušil, že k právnímu úkonu, který podepsal, jeho 

organizace nemá vůbec oprávnění. 

Otázka skutečně nestojí, zda odborník či manažér, ale zda 

je ten, kdo má řídit nějaký systém, schopen zajistit dobrou 

kondici všech tří, výše uvedených, pilířů řídící práce nebo 

chcete-li manažmentu. Možná teď ale některého čtenáře 

či čtenářku napadlo, že tuto úvahu nad zmatením pojmů 

zpochybňují známé příklady top manažérů, kteří úspěšně 

řídili několik různých, věcně zcela odlišných společností  

a vyvracejí tak to, že schopný manažér nemůže řídit coko-

liv. Jednak jde ale o výjimečné případy výjimečných mana-
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žérů, a jednak jde o manažéry na nejvyšších pozicích vel-

kých společností, kde algoritmy řízení jsou podobné a ve 

struktuře těch společností pracuje řada manažérů na niž-

ších úrovních, kteří jsou zpravidla i špičkovými odborníky, 

kterým takto schopný top manažér dokáže velmi pozorně 

naslouchat. Tato výjimečná zkušenost z nejvyšších pater 

managmentu je na jiné úrovně plošně nepřenosná. 

A propos manažér naslouchající odborníkům. Při jmeno-

vání ředitele, který je nálepkován jako manažér, se takřka 

vždy mluví o tom, že svoji mlhavou povědomost o řízeném 

systému samozřejmě nahradí tím, že do svého týmu zařa-

dí odborníky. Ano, takhle by to mohlo fungovat a známe  

i příklady, kdy to skutečně funguje. Jenže je tu ono „zaklína-

dlo“, že manažér musí být schopen splnit jakýkoliv úkol jen 

proto, že je manažér. A tak je dříve nebo později konfronto-

ván se situací, kdy pokud by respektoval názory odborníků, 

mohlo by mu to plnění některých úkolů komplikovat nebo 

dokonce znemožnit. Tlačen „zaklínadlem“ ke zdi se mana-

žér v takových případech obvykle snaží přimět odborníky, 

aby své názory změnili. A když se mu to nepodaří, musí volit 

ze tří možností – vystavit se výtkám nadřízených, že není 

schopný manažér, umlčet „posly špatných zpráv“ (nepoho-

dlných odborníků se zbavit) anebo jejich názory nevyža-

dovat a neslyšet, obvykle se zdůvodněním, že se odborníci 

snaží beztak vše jen brzdit a komplikovat.  Ta třetí možnost 

bývá nějaký čas nejschůdnější. Všechno jde nějak snáz – 

pro dlouhodobé efektivní řízení je však doslova smrtelná, 

protože dochází k postupné erozi nejprve pilíře číslo 1, pak 

pilíře číslo 3 a nakonec i pilíře číslo 2. Dříve nebo později se 

totiž ukáže, že ten vlak, který tak plynule ujížděl, jede po 

vedlejší koleji a bude třeba couvat k výhybce, která už je ale 

v nedohlednu.    

Žijeme v době manažérů, což by bylo jen dobře, nebýt 

onoho zmatení pojmů, účelově užívaného „zaklínadla“  

a nálepkování, což nahrává tomu, že se pod pojmem „ma-

nažér“ může skrývat třeba jen všehoschopný „šíbr“ nebo 

„obchodník s deštěm“ – anebo ta šatnářka. Zmatený výklad 

pojmu „manažér“ ve smyslu člověka, který musí být scho-

pen „zmanažovat vše“, je především znevažováním odpo-

vědné a náročné práce skutečných manažérů, kteří dokáží 

úspěšně řídit mimo jiné i proto, že se velmi dobře orientují 

také v odborných záležitostech řízeného systému. A kdo je 

tedy tím skutečným manažérem? No přece – jak již řeče-

no – ten, kdo dokáže zajistit dobrou kondici všech tří pilí-

řů řízeného systému – i když není ani tím všehoschopným 

ani kouzelníkem. Jenže pozor – i takovému skutečnému 

manažérovi hrozí, že bude označen za „pouhého odborní-

ka“. V prostředí, které přeje bezduchému nálepkování, vy-

prázdněným pojmům a „zaklínadlům“ se totiž daří i začaro-

vaným kruhům. 

Jiří Žalman

Výsledky IX. ročníku 
Národní soutěže muzeí 
Gloria musaealis 2010

Dne 19. května 2011 byla v Pantheonu Národního muzea  

v Praze vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kategori-

ích devátého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 

2010:

Kategorie Muzejní výstava roku 2010

Cena Gloria musaealis

Národní galerie v Praze za výstavu „Karel Škréta (1610–

1674). Doba a dílo.“, uspořádanou ve dnech 26. listopadu 

2010–10. dubna 2011. 

Výstava představila Karla Škrétu postupně jako malíře, 

kreslíře, inventora grafických listů, kultivovanou a vzděla-

nou osobnost i jako objekt uměleckého a národního kultu. 

Originální historické dokumenty přibližovaly Škrétu coby 

dravého a úspěšného enterpreneura pobělohorské doby. 

Vybrané oddíly byly věnovány Karlu Škrétovi ml., Škrétově 

dílně a jeho současníkům i následovníkům, dobové archi-

tektuře a urbanismu, stejně jako raně baroknímu sochař-

ství. Zápůjčky z předních světových sbírek umožnily popr-

vé konfrontovat Škrétovy obrazy přímo s díly, na něž malíř 

vědomě navazoval. Hlavním cílem bylo nejen objasnění 

problematiky počátků barokního umění v Čechách a ve 

střední Evropě, ale i vytvoření nového komplexního obrazu 

historického a duchovního vývoje českých zemí v éře, je-

jíž výzkum byl v minulosti těžce ovlivňován ideologickými 

stereotypy.

(foto na obálce)

II. místo

Muzeum umění Olomouc, s. p. o. za výstavu „Olomoucké 

baroko“, uspořádanou ve dnech 2. prosince 2010–27. břez-

na 2011.

Výstava byla první syntetickou prezentací fenoménu 

baroka v Olomouci, tedy umění a kultury 17. a 18. stole-

tí. Expozice zahrnovaly prostory Muzea umění Olomouc  

a Vlastivědného muzea v Olomouci (partnera projektu). 

Výstava prostřednictvím několika set exponátů od více než 

60 zapůjčitelů postihovala podstatu Olomouce v baroku 

jako osobité umělecké metropole v Evropě, pohybující se 

gloria 
musaealis 2010
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na hranici středoevropského lokálního centra a současně 

osobité „periferie“. Rozsáhlá výstava vedle obrazů, kreseb  

a soch poskytovala prostor také knižní kultuře a grafice, ale 

též uměleckému řemeslu. K výstavě byl připraven bohatý 

program více než osmdesáti přednášek, animací, worksho-

pů, filmových projekcí a komentovaných prohlídek.

III. místo 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

za stálou expozici „Městečko pod Radhoštěm“, zpřístup-

něnou dne 14. prosince 2010.

Stálá historicko-etnografická expozice přibližující na mo-

delových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii 

i běžný život východomoravského městečka v průběhu více 

než sedmi staletí. Expozice je členěna do několika tematic-

kých celků, které postihují vybrané (modelové) události  

a jevy ze života Rožnova pod Radhoštěm. Návštěvníkovi je 

nabídnuta procházka po různých tématech a zajímavos-

tech z historie vybrané lokality i přilehlého mikroregionu, 

které na sebe navzájem časově navazují. Expozice využívá 

klasické výstavní prostředky i moderní muzeologické a vý-

stavní postupy, které zatraktivní prezentované skutečnosti. 

Expozice splňuje účel informační, vzdělávací i aktivně-vý-

ukový.

Zvláštní ocenění 

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. za 

výstavu „Hans Hesse – Pašijový cyklus z kostela Naroze-

ní Panny Marie v Roudnici nad Labem“, uspořádanou ve 

dnech 16. prosince 2010–6. února 2011.

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem slavila 

sto let existence. Jubilejní rok završila výjimečná výstava 

Pašijového cyklu z roku 1522, který patří mezi vrcholná díla 

saského malíře Hanse Hesseho. Cyklus dvanácti deskových 

maleb z roudnického kostela Narození Panny Marie byl 

nově restaurován Jiřím Brodským a Petrem Barešem. Sou-

částí výstavy byla proto i prezentace restaurátorských prací, 

jež probíhaly v letech 2006–2009. K výstavě vyšel katalog  

s barevnými reprodukcemi a odbornou studií prof. Jana 

Royta. Vedle odborného přínosu byla výstava pozoruhodná 

i svou instalací. Jednotlivé deskové obrazy byly nad sebou 

zavěšeny ve dvou řadách na speciální samonosné duralové 

konstrukci.

Zvláštní ocenění udělené na návrh čestného výboru soutěže

Husitské muzeum v Táboře za stálou expozici „Husité – 

Události, osoby, příběhy“, zpřístupněnou dne 23. listopa-

du 2010.

Jedná se o kompletní obnovu stálé expozice Husitského 

muzea v Táboře. Expozice má atraktivní formou podávat 

poučení o husitství jako jedné z nejdůležitějších kapitol 

českých dějin v kontextu dějin pozdně středověké Evropy. 

Součástí projektu byla také stavební renovace sídla expozi-

ce – pozdně gotické radnice v Táboře, rekonstrukce a zpro-

voznění středověkého sklepení, a také související archeolo-

gický průzkum sídla. Sklepení je využíváno k doprovodným 

aktivitám. Jádrem projektu byla úplná obnova původní 

expozice. V 10 sálech se odehrává příběh husitství, vyprá-

věný různými „hlasy" a obrazy. Práce na projektu probíhaly 

v letech 2008–2010.

 

Kategorie Muzejní publikace roku 2010

Cena Gloria musaealis

Muzeum umění Olomouc, s. p. o. za publikaci „Olomouc-

ké baroko“ autora Ondřeje Jakubce (ed.).

Soubor publikací představuje první komplexní shrnutí 

výtvarné kultury 17.–18. století v Olomouci. Úvodní svazek  

v podobě kolektivní monografie vystihuje zdejší prostředí 

na příkladu analýz událostí, osobností, pramenů i umělec-

gloria 
musaealis 2010
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kých děl. Vlastní katalog výstavy poskytuje syntetický pře-

hled výtvarné kultury baroka Olomouce. Přehledové úvod-

ní studie a více než šest set hesel pokrývají barokní kulturu  

v rozsahu od architektury, sochařství, malířství, přes kresbu 

a grafiku až po knižní kulturu a umělecké řemeslo. K výstavě 

vyšel i český a anglický kapesní průvodce, který poskytu-

je základní informace o výstavě, barokních památkách ve 

městě a o všech doprovodných programech.

II. místo

Národní galerie v Praze za publikaci „Karel Škréta (1610–

1674). Doba a dílo“ autorů Lenky Stolárové a Víta Vlnase 

(eds.).

Rozsáhlý katalog stejnojmenné výstavy, pořádané ke 400. 

výročí Škrétova narození, shrnuje i reviduje dosažené po-

znatky o umělcově tvorbě a zároveň kriticky zhodnocuje  

i prezentuje co možná nejširší škálu nových znalostí. Hlav-

ním přínosem publikace je objasnění problematiky počát-

ků barokního malířství v Čechách a ve střední Evropě. Jed-

notlivé kapitoly představují Karla Škrétu jako význačného 

malíře, kreslíře, navrhovatele grafických listů, kultivovanou 

a vzdělanou osobnost a ovšem i jako objekt uměleckého 

a národního kultu v následujících staletích po jeho smrti. 

Vybrané oddíly jsou pak věnovány Karlu Škrétovi ml. a otáz-

kám Škrétovy dílny a následovníků, dobové architektuře, 

urbanismu a raně baroknímu sochařství.

III. místo

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou za publika-

ci „Skleněné vánoční ozdoby“ autorů Petra Nového, Dag-

mar Havlíčkové, Waltraud Neuwirth a Ondřeje Šípa. 

České skleněné vánoční ozdoby mají po celém světě ne-

jen mnoho sběratelů a obdivovatelů, ale i kupců. Přesto ku-

podivu k pestré minulosti i současnosti českých skleněných 

vánočních ozdob dosud v českém jazyce nevyšla jediná 

souborná publikace, a také zahraniční autoři se jim věnují 

spíše z pohledu typologického či uměnovědného, než-li 

historického. Protože Muzeum skla a bižuterie v Jablonci 

nad Nisou spravuje největší veřejnou sbírku vánočních oz-

dob na světě, rozhodli dluh splatit.

Kategorie Muzejní počin roku 2010

Cena Gloria musaealis

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. za projekt 

„Muzeum lidových pálenic“.

Muzeum lidových pálenic představuje veřejnosti pálení 

ovocných destilátů jako specifický projev lidové kultu-

ry. Pracovníci Slováckého muzea zpracovali námět v plné 

šíři na základě archivních materiálů a terénního výzkumu. 

Výsledkem je především textová a obrazová část expozi-

ce představující podomácké pálení od nejstarší zmínky  

o destilaci až po současné pěstitelské pálenice. Jedinečnou 

součást expozice tvoří na tři desítky většinou podomácku 

zhotovených destilačních zařízení různého typu, velikosti 

i stáří. Ukázalo se, že problematika zpracování ovoce stá-

le patří k živým společenským aktivitám, jejichž proměny 

je vhodné zachytit a zpracovat do muzejní expozice, která 

bude v průběhu následujících let obohacována novými pří-

růstky a doprovodnými programy. Muzeum je svým zamě-

řením unikátní a sleduje dosud odbornou veřejností poně-

kud opomíjenou součást tradiční lidové kultury.

II. místo

Uměleckoprůmyslové museum v Praze za projekt „Muzea 

v zámku – zámek Kamenice nad Lipou“.

Od roku 1998, kdy Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

získalo do správy zámek Kamenice nad Lipou pro uložení 

svých sbírek, proběhla rozsáhlá rekonstrukce s cílem dát 

této doposud nepřístupné památce novou náplň. V roce 

2003 byl zámek poprvé otevřen veřejnosti a postupně se 

rozšiřovaly expozice („Kované železné práce", „Hračky ze 

sbírek UPM a Františka Kyncla“). V roce 2010 byla dokonče-
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na poslední plánovaná expozice UPM – „Studijní depozitář 

nábytku 19. a 20. století" a také stálá expozice Městského 

muzea nazvaná „Muzeum všemi smysly". Městské muzeum 

má v zámku také své sídlo a depozitář. Tím byl naplněn pro-

jekt „Muzea v zámku".

III. místo

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

za projekt „Doplnění areálů Valašská dědina a Mlýnská 

dolina o nové objekty“.

V rámci rozsáhlého tříletého projektu 2007–2010 „Muze-

um v přírodě a lidová kultura v nových formách prezentace 

kulturního dědictví“, který byl podpořen grantem z Norska 

prostřednictvím norského finančního mechanismu, byly 

doplněny stávající expoziční areály o další stavby ať’ už 

transferem, sanací stávajících objektů nebo výstavbou ko-

pií již neexistujících, typologicky významných objektů tak, 

aby výpověď o životě minulých generací byla co nejúpl-

nější. Naplnění projektu umožnilo využití bohatých sbírko-

vých souborů k vybudování stálé historicko-etnografické 

expozice s celoročním provozem, jenž umožní realizovat 

nové formy prezentace jevů duchovní kultury prostřed-

nictvím komponovaných programů inspirovaných obřa-

dy, slovesností, písní a hudbou, působit novými formami 

programů na postoje všech generací k ochraně kulturního 

dědictví.

Zvláštní ocenění 

Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem za pro-

jekt „Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby, české 

mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů“.

Nové Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem 

zahájilo svoji činnost 1. července 2010. Rozsáhlý muzej-

ní komplex má několik samostatných expozic. Jedinečná  

a zároveň jediná svého druhu je expozice věnovaná J. J. 

Rybovi, která shrnuje veškeré poznatky o jeho životě a díle. 

Své místo zde má i rod Buziců, který se později proslavil 

jako páni z Rožmitála. Celé patro je věnováno historii města  

a kraje, brdské přírodě a tradičním řemeslům, slavným 

osobnostem a lidové umělecké tvořivosti. Muzeum se 

může pochlubit i sbírkou historických automobilů a sbír-

kou strojů a nářadí, které byly součástí každé domácnosti. 

Celý areál je bezbariérový, pro rodiny s dětmi je v areálu 

muzea dětské hřiště a přebalovací pult. Součástí je i ven-

kovní učebna, která bude postupně doplněna o interaktiv-

ní prvky.

Cena Českého výboru ICOM

Muzeum hlavního města Prahy za výstavu „Královský 

sňatek, Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“, 

uspořádanou ve dnech 4. listopadu 2010–6. února 2011.

Oslava 700. výročí slavného sňatku Elišky Přemyslovny  

a Jana Lucemburského byla vítanou příležitostí, jak přiblížit 

prostředí pražského dvora, do něhož mladý Jan Lucembur-

ský v prosinci 1310 přišel a s nímž se musel jako nový král 

sblížit a vyrovnat. Svědectvím byly předměty, sloužící pro 

panovnickou reprezentaci, pro liturgické obřady a osobní 

zbožnost příslušníků přemyslovského i raného lucembur-

ského královského dvora, k němuž náleželi též církevní 

hodnostáři a představitelé nejmocnějších šlechtických  

i měšťanských rodů. Vhodným rámcem pro takové vizuální 

svědectví byla především dochovaná část gotického mět-
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ského paláce, který zřejmě Jan s Eliškou v prvních letech 

obývali – dnešní Dům U Kamenného zvonu na Staroměst-

ském náměstí v Praze, v jehož historických interiérech se 

výstava konala.

Gloria musaealis 2010 
pořadí oceněných do 10 místa

Muzejní výstava roku

1. Národní galerie v Praze; Karel Škréta (1610–1674). Doba 

a dílo. 

2. Muzeum umění Olomouc, s. p. o.; Olomoucké baroko   

3. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; 

Městečko pod Radhoštěm 

4. Husitské muzeum v Táboře; Obnova stálé expozice Husité 

5. Muzeum Novojičínska, p. o.; Ve znaku zavinuté střely  

6. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o.; 

Hans Hesse – Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Ma-

rie v Roudnici nad Labem 

7. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.; Zbraně orientu 

8. Technické muzeum v Brně; „Masec“ aneb 80 let Masary-

kova okruhu v Brně 

9. Židovské muzeum v Praze; Od té doby věřím na osud 

– transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech 

1941–1942 

10. Muzeum města Brna; Dámská volenka 

Muzejní publikace roku

1. Muzeum umění Olomouc, s. p. o. Olomoucké baroko  

2. Národní galerie v Praze; Karel Škréta (1610–1674). Doba 

a dílo

3. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou; Skleněné 

vánoční ozdoby

4. Národní zemědělské muzeum Praha; Svědectví map – 

lesní mapy 

5. Muzeum města Brna; Brněnské stopy Adolfa Loose 

6. Muzeum hlavního města Prahy; Libeň − zmizelý svět 

7. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje; Příběh 

Grandhotelu Pupp  

7. Západočeská galerie v Plzni; Umění českého západu. 

Sdružení západočeských výtvarných umělců 1925–1951  

9. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Bro-

dě; Poklady ve sbírkách Muzea Jana Amose Komenského 

v Uherském Brodě

10. Oblastní muzeum Praha-východ; Řemeslnické cechy  

v Brandýse nad Labem – Polovina 16. – polovina 19. století  

Muzejní počin roku

1. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.; Muzeum 

lidových pálenic

2. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Muzea v zámku 

– zámek Kamenice nad Lipou  

3. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; 

Doplnění areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina o nové 

objekty  

4. Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem; Pod-

brdské muzeum s památníkem J. J. Ryby, české mše vánoč-

ní, galerií a expozicí historických automobilů  

5. Masarykovo muzeum v Hodoníně; Oslavy 160. výročí 

narození Tomáše Garrigua Masaryka  

5. Muzeum Brněnska, p. o.; Nový muzejní pavilon „Feno-

mén Austerlitz“ a stejnojmenná stálá expozice Památníku 

Mohyla míru  

7. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.; Muzeum silnic ve 

Vikýřovicích u Šumperka   

8. Prácheňské muzeum v Písku; Obrazová galerie českých 

panovníků     

9. Slezské zemské muzeum; Subtropické a tropické rost-

liny  

10. Muzeum Mladoboleslavska; Modernizace stálé multi-

mediální expozice v městském paláci Templ 

Nové archeologické muzeum – 
Šatlava v České Lípě

Městská šatlava v České Lípě je masivní kamenná stavba, 

která přiléhá ke středověkým městským hradbám. O vězení 

v České Lípě hovoří kniha útrpného práva již v roce 1572, 

při archeologickém výzkumu byly ale objeveny keramické 

fragmenty ze 14.–15. století.

Nejstarší dochovanou část pozdně středověkého vězení 

představovala přízemní budova, která byla v období baro-

ka zvýšena o patro a v 19. století přestavěna v klasicistním 

stylu. Budova je tak svědkem proměn napříč staletími a pa-

tří k nejvýznamnějším historickým památkám České Lípy. 

Do roku 1765 se v České Lípě nacházela také mučírna, její 

lokalizace ale není z písemných pramenů známa. Mohla se 

pochopitelně nacházet v místní šatlavě, která funkci měst-

ského vězení plnila až do roku 1935. V osmdesátých a deva-

desátých letech minulého století byl objekt zcela opomíjen 

a částečně využíván jen jako sklad. Tím došlo k zanedbání 

nové expozice
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veškeré péče a údržby památkově chráněného objektu  

a z významné stavební dominanty se stala chátrající budova.

Vedení Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě (VMG) 

započalo své snahy o rekonstrukci a využití objektu k mu-

zejním účelům již v roce 1995, o rok později byl zpracován 

základní stavebně historický průzkum. V roce 1998 vzniklo 

ve VMG v České Lípě samostatné archeologické a speleoan-

tropologické pracoviště, čímž se otevřely i zcela nové mož-

nosti v odborných aktivitách muzea. Vyvstala proto nutnost 

vybudovat pro nové pracoviště odpovídající zázemí a rov-

něž nové expozice, které by laickou i odbornou veřejnost  

více seznamovaly s archeologií a unikátními nálezy.

Od roku 2003 je objekt ve vlastnictví Libereckého kraje. 

Kraj společně s VMG v České Lípě, které jsou jeho příspěv-

kovou organizací, se od počátku snažily získat finanční pro-

středky na záchranu chátrající budovy. V roce 2008 před-

ložil Liberecký kraj projekt, který byl úspěšný a ještě téhož 

roku byla, za spolufinancování Evropské unie z Evropského 

fondu pro regionální rozvoj, zahájena jeho realizace. Re-

konstrukce trvala do poloviny roku 2010 a následovalo bu-

dování odborných pracovišť a tří expozičních celků.

První část se věnuje jeskynní archeologii neboli spaleoar-

cheologii. Na výzkumech jeskyní a skalních převisů a jejich 

odborném zpracování se archeologické pracoviště VMG  

v České Lípě dlouhodobě podílí a mnoho aktuálních po-

znatků ze širokého období od lovecko-sběračského pravě-

ku po současnost je představeno v nové expozici „jeskynní 

archeologie“ v zaklenutých suterénních prostorách navo-

zujících dojem podzemních dutin. Menší část expozice je 

věnována také zajímavým jeskynním lokalitám v jiných ob-

lastech Čech, Moravy a Slezska.

Druhou expoziční část tvoří tématika středověkého hrn-

čířství v České Lípě. Výsledky výzkumů umožňují vytvo-

řit alespoň předběžnou představu o nejvýznamnějších 

nálezech z prostředí života českolipských měšťanů, ale  

i řemeslníků, především hrnčířů, kteří zde žili v samostatné 

předměstské čtvrti. Právě rozsáhlá hrnčířská produkce ty-

pické světle pálené a červeně malované keramiky je jedním 

z nejcharakterističtějších rysů hmotné kultury České Lípy 

od konce 13. do 16. století tak, jak ji známe z archeologic-

kých pramenů. Při výzkumu městských parcel byly ale také 

objeveny hračky, doklady domácích prací, pozůstatky kože-

ných výrobků nebo nejrůznější středověké železné nářadí,  

z nichž část je v expozici představena.

V novém archeologickém muzeu vznikne výstavní pro-

stor věnující se i vězeňství. Hrdelní právo bylo v České Lípě 

aplikováno již od 14. století. Celý průběh procesu, včetně 

výslechů při tortuře (mučení), zapisoval městský písař do 

tzv. knihy útrpného práva. Expozici českolipského hrdel-

ního práva doplňují ukázky některých mučicích nástrojů  

a katovský meč.

Jedním z lákadel nového archeologického muzea je „Vir-

tuální prohlídka středověké České Lípy“ prostřednictvím 

infoboxu. 3D model možné podoby města a jeho bezpro-

středního okolí v pokročilém 14. století odráží dosavadní 

výsledky archeologického, historického a stavebně-histo-

rického bádání. Pomocí dotykové obrazovky se návštěvníci 

budou moci rovněž seznámit s oficiálně zpřístupněnými 

jeskyněmi Čech, Moravy a Slezska v péči Správy jeskyní 

České republiky.

 Vladimír Peša, Petr Jenč, Zdeněk Vitáček

Upravila Jana Jakubská

Památník národního 
písemnictví ochraňuje 
Mňačkovu pozůstalost

Nestává se v posledních letech často, aby příbuzní zesnu-

lých literátů kromě rukopisů či jiných písemností věnovali 

institucím i jejich věcnou pozůstalost. Stalo se tak v případě 

Ladislava Mňačka. Vdova po tomto významném sloven-

ském spisovateli a novináři Eva Mňačková v závěti odkázala 

Památníku národního písemnictví v Praze nejen manželovu 

knihovnu, ale i veškeré vybavení jeho pracovny.

V únoru letošního roku byla Mňačkova pracovna instalo-

vána v jednom z objektů Památního národního písemnic-

tví, a to v Praze 6 v Pelléově ulici. Veřejnosti je přístupná  

v rámci pořadů, které Památník na této adrese pořádá (viz 

dvouměsíčník Informace PNP). Zájemcům z řad badatelů 

lze vyhovět po dohodě.

Ladislav Mňačko (1919–1994), který se proslavil zejména 

románem Smrt si říká Engelchen a knihami Jak chutná moc 

a Opožděné reportáže, patří bezesporu k nejvýraznějším 

spisovatelským a novinářským osobnostem druhé polo-

nové expozice
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viny 20. století v Československu. Jako reportér se zúčast-

nil komunistického převratu 1948 a stal se prominentním 

novinářem propagujícím nový režim. Od poloviny 50. let 

se však stal jeho nekompromisním kritikem a odpůrcem.  

V roce 1967 emigroval do Izraele, čímž vyjádřil svůj nesou-

hlas s postojem československé vlády během izraelsko-

-arabské války. Vrátil se v roce 1968 a po srpnové invazi 

vojsk Varšavské smlouvy emigroval znovu. Žil v Německu, 

v Itálii a posléze v Rakousku. Do Československa se navrátil 

okamžitě po listopadu 1989. Po rozdělení státu, s nímž ne-

souhlasil, se rozhodl žít v Praze. Zemřel v roce 1994 náhle 

při návštěvě Bratislavy.

Kdo zavítá do Pelléovy ulice, najde tam Mňačkovu pozůs-

talost uspořádanou přibližně tak, jak ji měl spisovatel na 

poslední pražské adrese. Dochované fotografie dokazují 

podobné uspořádání i ve vídeňském bytě. Zařízení je jed-

noduché – psací stůl se židlí, na něm kufříkový psací stroj,  

v rohu křesílko. Obrazy, některé netradičně umístěné na 

stropě. Několik drobností – mistička s pamětními mincemi  

a zápalkami, Rubikova kostka, gramofon či globus – a pak už 

jen knihy, knihy, knihy… Provázely ho patrně po všech jeho 

působištích. Řekni mi, co čteš, a já ti povím, jaký jsi – tak zní 

jedno rčení. Mňačkova knihovna obsahuje především řadu 

slovníků a encyklopedií, velký počet titulů naučné literatu-

ry, knihy o umění a základní díla klasiků světové literatury. 

Najde se zde ale také úctyhodná sbírka detektivek. Dokon-

ce několik polic a především v němčině. Dlouhou řadu tvoří 

samozřejmě různá vydání Mňačkových děl v cizích jazycích 

– hebrejštinu či japonštinu nevyjímaje. Nechybí Slovenský 

biografický slovník, Encyklopédia Slovenska, Dějiny Sloven-

ska, Římské dějiny, šestatřicetidílné německé Dějiny světa, 

Dějiny diplomacie, bible, knihy o náboženstvích a mytologii, 

ale třeba i Peroutkovo Budování státu. Českého návštěvníka 

potěší spisovatelův zájem o české básníky – Borovský, Wol-

ker, Nezval, Hrubín, Holan… 

Zmíněn byl gramofon. Vinylová elpíčka kromě klasiky  

a především klavírních koncertů skrývají rovněž cikánskou 

muziku i písně Vladimira Vysockého.

Otcem Mňačkovy ženy byl básník, národní umělec Ivan 

Krasko. Jemu je v knihovně věnováno samozřejmě čestné 

místo. 

„Jak by se dala výstižně charakterizovat osobnost Ladisla-

va Mňačka? Musím podotknout, že příliš stručně to nejde, 

protože ji musíme posuzovat v širších souvislostech, ale ze-

jména se zřetelem na konkrétní historické období, v kterém 

Mňačko žil a tvořil,“ píše v úvodu životopisné knihy Taký bol 

Ladislav Mňačko Jozef Leikert, který tohoto bezesporu kon-

troverzního a svérázného člověka velice dobře znal a vedl  

s ním dlouhé rozhovory. Zpřístupnění Mňačkovy knihovny 

je pro zájemce o téma „Mňačko“ jistě důležitým kamínkem 

v této mozaice.

Vladimíra Hoštová

Východočeská galerie 
v Pardubicích zve do nově 
rekonstruovaného Domu 
U Jonáše 

Původně pozdně gotický, později renesančně přestavě-

ný Dům U Jonáše patří k nejnavštěvovanějším historickým 

objektům Pernštýnského náměstí i Pardubic. Průčelí domu 

zdobí unikátní reliéfní výzdoba, jejíž dominantu tvoří pří-

běh biblického proroka Jonáše. Autorství je připisováno 

pardubickému sochaři a řezbáři Jakubovi Teplému. Archi-

tektonicky cennými prvky jsou zachované sklípkové klenby 

a fragmenty freskové výmalby. Tento atraktivní expoziční 

prostor, v němž má Východočeská galerie v Pardubicích 

své výstavní sály, je od 20. dubna 2011 znovu zpřístupněn 

divácké veřejnosti. Hlavními významnými změnami, které 

rekonstrukce Domu U Jonáše přinesla, je především bezba-

riérové zpřístupnění téměř celého objektu díky vybudování 

výtahu, vytvoření nového sociálního zázemí pro návštěv-

níky, rozšíření expozičních prostor v předním traktu domu 

a vybavení moderními  technickými senzory všech výstav-

ních sálů. 

Slavnostní otevření Domu U Jonáše bylo spojeno se za-

hájením výstavy mimořádné malířské osobnosti Václava 

Boštíka. Tento projekt byl v roce 2010 premiérově připraven 

Pokračování článku na str. 17 

představujeme



 I

Kalendárium kulturních událostí
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Aleš Krejčí – Obrazy 1.5. – 2.10.2011
Ondřej Kepka – Fotografie 4.6. – 3.7.2011
Václav Krolmus 11.6. – 2.10.2011
Paní starostová a její přítelkyně u kadeřníka, švadleny….
 25.6. – 2.10.2011
Pavel Brázda – Kresby a grafika 9.7. – 31.7.2011
Adolf Born 6.8. – 2.10.2011
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Golfové plakáty 1.6. – 24.7.2011
Lada Borecká – Drátenické výrobky 1.6. – 24.7.2011
Mirka Záhorová – Obrazy 1.8. – 25.9.2011
Africké fotografie Miroslava Zejvala 1.8. – 25.9.2011
Benešov
Historie města Benešova
Historické panenky 16.6. – 17.9.2011
Muzeum umění a designu Benešov
Erika Bornová – Objekty 26.5. – 31.8.2011
Fotografie Martina Staňka 4.6. – 24.7.2011
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Křemen a jeho rodina 20.4. – 28.8.2011
Forma – prostor – pohyb 30.4. – 17.7.2011
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Výstava absolventských prací ZUŠ Bílovec 17.5. – 30.6.2011
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Novoveské hračky 16.4. – 4.9.2011
Staré časy malých dětí 30.4. – 31.12.2011
Stavebnice Merkur v historii a současnosti 1.5. – 4.9.2011
Řemeslo na střední odborné škole Oselce 16.6. – 15.9.2011
Namaluj svoji nejoblíbenější hračku 27.8.2011 – 6.1.2012
Brno
Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Et in Roma ego. Fontana di Trevi a jiné kresby Františka 
A. Grimma 13.5. – 14.8.2011
Bohdan Holomíček – Divadelní svět 27.5. – 4.9.2011
Moravská národní galerie – 194 let od založení 23.6. – 30.10.2011
Pražákův palác
Daniel Pitín 8.6. – 2.10.2011
Laureát ceny Michala Ranného 7.7. – 9.10.2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Příběhy tisíce a jedné noci 22.4. – 31.7.2011
Sbírka Františka Kretze 9.6. – 31.10.2011
Josef Kunzfeld – Fotograf a muzeum – fotograf a město  
 16.6. – 11.9.2011
The Best Of… 18.8. – 20.11.2011
Moravské zemské muzeum
Dietrichsteinský palác
Moravský kras známý neznámý 5.5.2010 – 31.12.2011
Beatlemánie 25.5.2011 – 20.1.2012
Subrety a heroiny 29.6. – 31.12.2011
Etnografický ústav MZM
Liběna Rochová 25.5. – 23.9.2011
Sousedé na talíři 16.6. – 28.8.2011
Dětské muzeum
Zahrajte mi muzikanti 11.5. – 1.10.2011

Památník Leoše Janáčka 
Dezider Tóth: Partitury 10.6. – 10.9.2011
Pavilon Anthropos
Káhira – Skrytý půvab islámské architektury 16.2. – 2.10.2011
Muzeum města Brna, p. o.
Proudy avantgardy, Osa Brno – Žilina 15.6. – 16.10.2011
Blanka Adensamová – Sklo 29.6. – 11.9.2011
Muzeum romské kultury, s. p. o. 
Frank Roosendaal: Cesta paměti 8.3. – 19.9.2011
Marina Obradovič: Fotografie a koláže 8.4. – 28.8.2011
Technické muzeum v Brně
Tajemství depozitářů 16.5.2009 – 31.12.2011
20 let společnosti Tyfloservis 22.3. – 31.12.2011
Bylo tu, není tu – Plakáty na plotu 22.3. – 31.12.2011
Petr Nikl a spol. – Play 18.4. – 17.7.2011
Jan Srb 28.6. – 25.9.2011
Design VUT – FSI 29.6. – 18.9.2011
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Čas jesenických lesů 28.5. – 31.7.2011
Marius Kotrba 29.5. – 28.9.2011
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Koloniál pana Bajzy 28.4. – 18.9.2011
Synagoga
Fotografie Vladimíra Železného „Můj Eretz" červen – září 2011
Březnice
Galerie Ludvíka Kuby a Městské muzeum Březnice
Tajemní Makondové a Ďáblova bible 3.6. – 3.7.2011
Emil Frei – Kresby a pastely s březnickými motivy 
 1.7. – 31.7.2011
Aleš Procházka – Obrazy a grafiky 5.8. – 4.9.2011
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Jiří Peca – Obrazy 11.7. – 7.8.2011
Tomáš Mladějovský – Třebonínské antipábení 
 15.8. – 28.8.2011
Muzeum zemědělské techniky
Industria Wichterlensis srpen – říjen 2011
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Z dávné i nedávné minulosti Čelákovic 2.7. – 18.9.2011
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Z let šedesátých... 23.6. – 11.9.2011
Tunisko – Památky a příroda / krajina a lidé 30.6. – 24.8.2011
Českolipský cín 2.7. – 24.8.2011
Ivanka Lefeuvre – Přímořská bretonská krajina ve hře světel, 
barev a zrcadlení  14.7. – 24.8.2011
Jean-Vincent Lefeuvre – Vrakoviště lodí v Bretani     
 14.7. – 24.8.2011
Galerie vlastivědného muzea
Souborná výstava Eduarda Steffena 5.3. – 31.12.2011
Galerie Jídelna
Dagmar Hejtmánková – XXL 28.5. – 10.7.2011
Hana Štorchová – Grafika 16.7. – 21.8.2011
Marianna Machalová – Sochy 27.8. – 2.10.2011
Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové v České Skalici
Helena Fejková 26.6. – 7.8.2011
Kamila Matějčková Myšková – Z díla 1.7. – 31.7.2011

představujeme
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David Kubina – Obrazy 14.7. – 30.9.2011
Českoskalický objektiv 5.8. – 30.9.2011
Česká Třebová
Městské muzeum
Výstava hlavolamů z IQ parku 3.6. – 30.6.2011
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Kmeny Dani a Jali – Západní Papua od 1.3.2011 
Poklady doby bronzové od 12.3.2011 
Ludmila Dominová – Nositelka tradice lidové kultury 
 od 19.3.2011 
Český Krumlov
Egon Schiele Art Centrum o. p. s.
Vrcholy módy 21.4. – 30.10.2011
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Příběh města Český Krumlov 23.9.2010 – 31.12.2011
Český Těšín
Výstavní síň Muzea Těšínska
Z nových přírůstků Muzea Těšínska 7.4. – 28.8.2011
Dačice
Městské muzeum a galerie
Dětství na kolečkách 6.5. – 1.9.2011
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Jarní motivy – výstava keramiky – Jolana Novotná a spol.
 30.3. – září 2011
Výtvarné umění ze sbírek muzea Varnsdorf 15.6. – 6.11.2011
Autorská výstava fotografií 29.6. – 21.9.2011
Dobrá Voda u Hartmanic
Muzeum Dr. Šimona Adlera
Hodiny ze Schwarzwaldu 20.5. – 21.8.2011
Doksy
Památník Karla Hynka Máchy
Máchovy inspirace 1.6. – 30.6.2011
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Poodhalená tajemství města 3.6. – 28.8.2011
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Kornelie Němečková – „Vystřihovánky – vystřihovaná grafika 
a obrazy“  červenec – srpen 2011
Bydlím na kopci, a to je mantra 13.5. – 13.7.2011
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Život a dílo Albína Poláška 5.3. – 30.10.2011
Lidé třineckých železáren 23.6. – 18.9.2011
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
Brána naděje 24.5. – 18.9.2011
Havířov
Památník Životické tragédie
Havířov před Havířovem 5.8.2010 – 17.7.2011
Poláci na Těšínsku / Polacy na Zaolziu 2.8.2011 – 15.7.2012
Výstavní síň Musaion
Kultura stolování aneb Jak se kdysi hodovalo 16.6. – 23.10.2011
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
Kouzelný svět Karla Franty 20.5. – 10.7.2011
Hlinsko v Čechách
Soubor lidových staveb Vysočina
V pondělí je polívčička 23.4. – 31.10.2011

Betlém
Nejsladší sen jest klidný spánek 1.7. – 31.10.2011
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Sáňkování dříví 12.10.2010 – 31.10.2011
Bobři 23.4. – 31.12.2011
Zlatý jelen Slávy Štochla 25.6. – 31.8.2011
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Chléb náš vezdejší – Od zrníčka k bochníku 14.6. – 13.11.2011
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Hudební nástroje – Historie – výroba – současnost  
 4.6. – 31.8.2011
Moravia Srdcová pětka – Mapy z 16.–18. století 8.6. – 4.9.2011
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Jiří Laubendofr – Jak to vidím 10.6. – 24.7.2011
Hrabyně
Památník II. světové války
Cesta k vítězství – Sovětský vojenský plakát 1941–1945 
 22.6. – 31.8.2011
Modely letadel a bojové techniky    1.6. – 31.8.2011
Totálně nasazeni     1.7. – 31.10.2011
Děti a válka – Příběhy dětí z let 1939–1945     do 30.11.2011
Perzekuce – Příběh zla: Návrat lidických dětí     do 30.6.2011
Po stopách paravýsadku Wolfram     do 30.11.2011
Jedna oprátka za druhou: Generál Karel Lukas     do 30.11.2011
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Ludvík Domečka – Příběh prvorepublikového muzejníka  
 1.4. – 16.10.2011
Predátoři ptačí říše – Dravci a sovy 7.4. – 11.9.2011
3. Salon východočeské fotografie 13.5. – 18.9.2011
Hodiny v čase, čas v hodinách 14.6. – 30.11.2011
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Rok s krajkou 6.5. – 10.7.2011
Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Petr Adamec – Obrazy červenec 2011
80 let loutkového divadla v Humpolci srpen – září 2011
Výstavní sál
Ivo Soukup – Obrazy červenec 2011
Oldřich Eichler – Obrazy srpen 2011
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Výstava k 50. výročí pádu kostela sv. Václava v Hustopečích
 červen – 28.9.2011
Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
1061 – 950 let od první písemné zmínky o Chebu  
 21.5. – 30.9.2011
Chrast u Chrudimě
Městské muzeum
Psí život aneb Vybrané kapitoly z dějin psího rodu  
 2.6. – 30.9.2011
Energetické obrazy 4.6. – 30.6.2011
Chropyně
Zámek Chropyně a Památník Emila Filly
Svět dětí na šlechtických sídlech 24.5. – 25.9.2011



Kalendárium kulturních událostí

 III

Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Nová výstavní síň
Xlll. Trienále Českého ex libris Chrudim 2011 28.4. – 14.8.2011
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Nová stálá expozice: Svět na prstech jedné i druhé ruky  
 od 2.2.2011
Z loutkářova pakováku 4.3.2010 – 30.12.2011
Zlatovlásky 3.2. – 30.12.2011
České rodinné loutkové divadlo 3.2. – 30.12.2011
Scénografie Jana Pogorielová-Dušová 3.2. – 30.12.2011
Komedie středního věku – Irena Marečková 2.6. – 11.9.2011
Galerie Divadla Karla Pippicha v Chrudimi
60 Loutkářských Chrudimí 10.6. – 10.7.2011
Regionální muzeum v Chrudimi
Orient 9.6. – 4.9.2011
Slavné vily Pardubického kraje 24.6. – 2.10.2011
Prky regionu 30.6. – 2.10.2011
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Oděv a jeho doplněk – současnost. Mezinárodní trienále 
Jablonec 2011 17.6. – 25.9.2011
Galerie Belveder
Oděv a jeho doplněk – současnost. Mezinárodní trienále 
Jablonec 2011 17.6. – 25.9.2011
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Jablunkov a okolí ve fotografiích 14.6. – 31.8.2011
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Od korzetu k push-upkám 9.6. – 28.8.2011
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Urob si sám 4.6. – 18.9.2011
Maminko, budeš babičkou 24.6. – 11.9.2011
Jihlava
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Sláva císaři! 27.5. – 3.7.2011
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Příběh čokolády aneb Sladké pokušení 13.5. – 30.9.2011
Náš Krakonoš 15.5. – 30.9.2011
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Kovářské řemeslo 26.3. – 11.9.2011
Snídaně v trávě – Vaříme v přírodě 14.5. – 18.9.2011
Výstava 2011 Středo-českého sdružení výtvarníků     
 4.6. – 28.8.2011
Turistické sběratelské předměty 25.6. – 4.9.2011
Páni kluci 25.6. – 6.11.2011
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Umění Emy Destinnové do 6.1.2012
Umělci dětem a děti všem 5.5. – 10.7.2011
Z krypty až na dno světa 19.5. – 30.12.2011
Hračky, obrázky a fotografie 26.5. – 30.12.2011
Staré tisky v novém kabátu 9.6. – 7.8.2011
Duchovní prostory – Pavel Piekar 14.7. – 31.8.2011
Madame Gali 11.8. – 30.10.2011
Národní muzeum fotografie, o. p. s.
1. republika – Jiří Hanke – Jiřina Hankeová 15.5. – 21.8.2011

Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Pod korouhví stříbrného lva 1.4. – 30.11.2011
Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě  
 1.4. – 30.11.2011
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Ikonopisecká dílna Martina Damiána 25.6. – 31.8.2011
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Maturity 2011 10.5. – 24.7.2011
Ach ta láska I. 29.7. – 30.11.2011
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Lidová kultura západních Čech 20.4. – 17.7.2011
Sto let archeologie v Karlovarském kraji 27.7. – 30.10.2011
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Franciszek Świder (1911–2011) 14.7. – 30.9.2011
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Nablýskaná krása 17.6. – 25.9.2011
Proměny Kladna ve fotografiích z let 1985, 1988 a 2006
 3.6. – 11.9.2011
Klatovy
Galerie Klatovy / Klenová – Galerie U Bílého
 jednorožce v Klatovech
Ivan Komárek – Na hmat 12.6. – 31.7.2011
Zdeněk Sýkora – Krajina 7.8. – 25.9.2011
Kostel sv. Vavřince
Pavel Opočenský – Ursacral 14.5. – 10.7.2011
Michal Trpák – Dialogy mikrokosmu 17.7. – 2.10.2011
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech  
 11.1. – 31.12.2011
Drobné památky vyprávějí… 15.6. – 25.9.2011
Šumavské divertimento 16.6. – 25.9.2011
Vázy a vázičky 16.6. – 4.11.2011
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Irena Jůzová – „15 699" 5.6. – 30.7.2011
Deštník příběhů – Africké pohádky – Tanzanie 
 7.8. – 30.10.2011
Sýpka Klenová
Souznění 10.7. – 28.8.2011
Klobouky u Brna
Městské muzeum
T. G. Masaryk 1.5. – 30.9.2011
Výstava z depozitáře 1.5. – 30.9.2011
Kořenec
Muzeum Kořenec
Jaroslava Fišerová – Jak se dělá pohádka 18.6. – 1.9.2011
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Miroslav Krč – Obrazy srpen 2011
Adolf Born červenec 2011
Jožka Ryšavá – Obrazy 28.5. – 26.6.2011
Králíky
Městské muzeum
Krajanské muzeum ve Waldkraiburgu se představuje  
 červenec – srpen 2011
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Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Jiří Corvin – Obrazy + Kouzelní perníky a jejich formy  
 9.6. – 28.8.2011
Krnov
MIKS – Městské muzeum
Josip Plečnik srpen – září 2011
Století Slováků v českých zemích 6.5. – 30.6.2011
Nechte na hlavě 10.6. – 31.7.2011
Flemmichova vila
Cechovní výroba v Krnově červen – prosinec 2011
Kunovice
Letecké muzeum Kunovice
Vladimír Janík – Život s letadly 7.4. – 30.10.2011
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské
 20.5. – 31.7.2011
Malba, grafika – Stanislav Kulda 16.7. – 31.8.2011
Kamenný dům
Kutnohorská Fajáns 1.4. – 30.11.2011
Tylův dům
Kelly – Obrazy Jiřího Kellera 13.7. – 3.9.2011
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Kouzlo starých gramofonů 6.6. – 10.7.2011
90 let Slováckých roků v Kyjově 11.8. – 18.9.2011
Jízda králů ze Skoronic 11.8. – 16.10.2011
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Vladimír Skalický – Fotografie 19.6. – 28.8.2011
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
130. výročí založení SDH Lány 14.6. – 10.7.2011
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad – Městské muzeum 
v Letohradě
Srandy kopec 1.7. – 31.8.2011
Zámek
Arkády – Výstava výtvarného umění 19.8. – 11.9.2011
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Markus Lüpertz 14.4. – 4.9.2011
Zdena Hušková 16.6. – 18.9.2011
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Loutky z archivu Naivního divadla Liberec 2.6. – 4.9.2011
Historické kočárky 28.6. – 28.8.2011
Lidice
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Život za plotem březen – listopad 2011
Genocida Romů v době 2. světové války 7.4. – 30.6.2011
Projekty ve školních družinách 2.6. – 31.8.2011
Český Malín 4.7. – 30.9.2011
Lidická galerie
Nová stálá expozice: Lidické sbírky     od 17.2.2011
39. ročník Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2011
 1.6. – 31.10.2011
Lety u Písku
Tragédie v norském Telavägu 1.5. – 31.7.2011
38. ročník MDVV Lidice 1.8. – 31.10.2011

NKP Ležáky
Výstava výběru oceněných prací 38. ročníku MDVV Lidice 2010
 13.6. – 31.8.2011
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Keltové 21.6. – 13.9.2011
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Zdeněk Miler dětem! do 4.9.2011
Cesty dálek 28.5. – 30.6.2011
Dějiny udatného českého národa 2.7. – 18.9.2011
Rodný byt Bedřicha Smetany
Adolf Kašpar – Fiolosofská historie 1.6. – 31.10.2011
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Jiří Remeš, Václav Zapadlík 29.5. – 12.7.2011
XV. ročník výstavy Drahé kameny a minerály ze sbírek 
lomnických kamenářů 17.7. – 28.8.2011
Adolf Kašpar – Knižní ilustrace 24.7. – 28.8.2011
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Osobnosti v lounské korespondenci – Z muzejních depozitářů
 29.6. – 11.9.2011
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy hraběcích lázní 26.2. – 30.10.2011
Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Nová stálá expozice: Kultura a vzdělanost na severním Plzeňsku 
    od 2.4.2011
Jubilanti Hollaru 7.6. – 24.7.2011
Diamantová těla 27.7. – 11.9.2011
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Slované aneb Polabí a Povltaví v raném středověku  
 13.5. – 3.7.2011
Fotografie z expedice ZOOGEOS v Mexiku 8.7. – 28.8.2011
Motivy (středo)českého venkova – Mělnicko 15.7. – 28.7.2011
Fotografie Jiřího Čermáka 19.8. – 18.9.2011
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Proti času II. červen – říjen 2011
Piaristické školy v Mikulově 29.4. – 31.10.2011
Vláčky pro malé i velké 1.6. – 31.8.2011
Radko Květ a kolektiv – Architektury 25.8. – 31.10.2011
Obřadní síň židovského hřbitova v Mikulově
Hieronymus Lorm – „Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“
 29.5. – 30.9.2011
Milevsko
Milevské muzeum
Groše, zlatky, koruny 10.5. – 4.9.2011
Mladá Boleslav
Kultura Města Mladá Boleslav a. s.
Městský palác Templ
Romana Rotterová 30.6. – 28.8.2011
Sbor českých bratří
Skupinová výstava – Velkoformátová plátna 
 červenec – srpen 2011
Jaroslav Najman – Vladimír Vlk 3.6. – 3.7.2011
Muzeum Mladoboleslavska
Boleslav za časů císaře pána 7.6. – 31.7.2011
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Adéla Faladová
odbor autorského práva Ministerstva kultury ČR
Příspěvek, který zazněl na semináři „Autorský zákon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv“, 
dne 28. dubna 2011.  

Při příležitosti Světového dne duševního vlastnictví, který se již od roku 2000 slaví každoročně 26. dubna,1 uspořádala Asociace 
muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Národním muzeem a odborem autorského práva Ministerstva kultury České re-
publiky seminář věnovaný problematice autorského zákona a kolektivní správy práv se zvláštním zřetelem na praxi muzeí a gale-
rií. První blok semináře byl věnován spíše teoretickým otázkám autorského práva, v druhém bloku se představili nejvýznamnější 
kolektivní správci práv a odpovídali na dotazy posluchačů. V následujícím textu jsou shrnuty některé nejčastěji kladené otázky 
související s autorským zákonem a aktivitami muzeí a galerií.

Platný autorský zákon č. 121/2000 Sb. nabyl účinnosti dnem 1. prosince 2000. Od té doby byl několikrát novelizován, přičemž 
z pohledu muzeí a galerií byla důležitá především novela č. 216/2006 Sb. (dále jen „AZ“). 2 

Příprava novely autorského zákona 
Nyní, na jaře 2011, byly zahájeny přípravy další novely autorského zákona, a to vyhlášením veřejné konzultace s širokou od-

bornou i laickou veřejností. Novela by se měla soustředit zejména na problematiku licencování tzv. osiřelých děl, na zvýšení 
transparentnosti kolektivní správy práv a na způsob výpočtu odměn vybíraných od poskytovatelů kopírovacích služeb za úplatu. 
Předpokládá se, že návrh novely by měl být předložen vládě a následně Parlamentu ČR na jaře 2012, účinnosti by mohl nabýt  
k 1. červenci 2013. Do tohoto pracovního harmonogramu by mohly zasáhnout již delší dobu očekávané návrhy směrnic připra-
vované Evropskou komisí, které by se měly týkat jednak osiřelých děl, jednak kolektivní správy práv. V souvislosti s touto novelou 
autorského zákona se nepočítá s vydáním metodik, vzorových smluv či formulářů. Zároveň však bude v souladu se Státní kultur-
ní politikou na léta 2009–2014 připravována koncepce zvyšování povědomí o autorském právu, v jejímž rámci budou zvažovány 
optimální způsoby vzdělávání a poskytování informací týkajících se autorských práv. 3   

Autorský zákon v muzejní praxi – na každém kroku
Autorský zákon se v praxi muzeí (a galerií) projevuje doslova na každém kroku. Již samotná budova muzea bude, v naprosté 

většině, autorským dílem architektonickým, u něhož je nutno respektovat autorská práva při jakýchkoli rekonstrukcích či jiných 
zásadních zásazích (samozřejmě, především v tom případě, kdy jde o dílo nikoli volné z hlediska doby ochrany práv). Autorsko-
právní ochraně podléhá zpravidla vizuální prezentace muzea – loga, plakáty, výtvarná podoba webových stránek muzea – zde 
všude narážíme na autorská díla a s nimi související autorská práva. Výstavy samy jsou zpravidla autorskými díly soubornými, 
sestávajícími z „neděl“ (exponátů, které nejsou chráněny autorským zákonem), ale velmi často, možná většinou, z autorských děl. 
Stále častěji se v rámci výstavy využívají různé zvukové záznamy, ukázky z filmů apod. I ty jsou chráněny autorským zákonem 
(nejde-li o případy, kdy uplynula doba ochrany všech zúčastněných nositelů práv, tj. autorů, výkonných umělců a výrobců zá-
znamu). V obchodech s upomínkovými předměty nalezneme opět velmi často chráněná autorská díla (publikace, pohlednice, 
plakáty apod.). Muzea pořádají různé akce: kromě obvyklých vernisáží se zapojují do akcí typu Festival muzejních nocí apod., 
kdy probíhají různé doprovodné programy – opět s využitím autorských děl, výkonů, záznamů apod. Muzea poskytují kopírova-
cí služby, pořádají výtvarné soutěže, pořádají vzdělávací pořady pro školy. A nelze zapomínat i na další úkoly muzeí spočívající  
v péči o sbírkové předměty a jejich uchovávání, v poslední době zejména formou digitalizace. Otázky spojené s možností naklá-
dat s digitalizovanými sbírkovými předměty patří v současnosti zřejmě z pohledu muzeí mezi nejpalčivější. Mezi často kladené 
otázky patří také problematika tzv. zaměstnaneckých děl, resp. otázky výkonu práv k dílům vytvářeným zaměstnanci muzea  
v rámci plnění pracovních povinností a k dílům vytvářeným nad rámec těchto povinností. Z uvedeného výčtu příkladů, který 
není ani zdaleka vyčerpávající, je zřejmé, že autorský zákon je jedním z nejdůležitějších právních předpisů, se kterými by měli být 
pracovníci muzeí alespoň rámcově seznámeni a na který by měli při své činnosti pamatovat. 

Autorský zákon na straně jedné chrání práva a oprávněné zájmy tvůrců – autorů, výkonných umělců a dalších nositelů práv 
(výrobců, nakladatelů, vysílatelů apod.), na straně druhé chrání zájmy společnosti na dostupnosti autorských děl a dalších před-
mětů ochrany, a to především omezenou dobou trvání ochrany práv a dále prostřednictvím řady výjimek a omezení práv umož-
ňujících za stanovených podmínek užívat předměty ochrany bez nutnosti uzavírat licenční smlouvy a většinou i bez nutnos-
ti platit licenční odměnu. Tak, jak se rozšiřují možnosti zpřístupňování předmětů ochrany, zejména prostřednictvím internetu  
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a podobných sítí, a možnosti nakládání s nimi, zejména pořizování dokonalých digitálních kopií, tak se komplikuje právní úprava 
těchto vztahů, neboť nalézání rovnováhy mezi výše zmíněnými zájmy tvůrců, uživatelů a celé společnosti je stále složitější.

V souvislosti s muzejní praxí je důležité připomenout alespoň některá základní pravidla týkající se autorských práv 4:
– Nabytím vlastnického práva (popř. jiného věcného práva) k věci, jejímž prostřednictvím je dílo vyjádřeno (k tzv. hmotnému 
substrátu), se nenabývají automaticky i autorská práva k dílu (např. koupí-li muzeum do své sbírky obraz, nezískává tím autorská 
práva k dílu). Nutno na to pamatovat zejména v případech, kdy muzeu je závětí odkázáno nějaké autorské dílo (rukopisy, obrazy 
apod.). Nejsou-li závětí odkázána výslovně i autorská práva, nepřechází na muzeum a dědí je buď jiný dědic ze závěti, nebo ze 
zákona.
– V zásadě platí, že k užití díla (tj. k rozmnožování nebo k jakémukoli zpřístupňování veřejnosti – ve hmotné či nehmotné podo-
bě5) je třeba souhlasu autora uděleného licenční smlouvou.
– Licenční smlouvy uzavírají nositelé práva s uživateli sami nebo prostřednictvím kolektivního správce práv. Záleží na způsobu 
užití díla či jiného předmětu ochrany, resp. na konkrétním právu (např. licencování provozování hudebních děl ze záznamu usku-
tečňuje OSA, zastupující hudební skladatele a textaře a Intergram zastupující výkonné umělce a výrobce zvukových záznamů). 
Licenční smlouvu nakladatelskou (např. na vydání publikace související s výstavou apod.) uzavírá zpravidla autor textu s nakla-
datelem sám nebo prostřednictvím své agentury (např. DILIA, Aura-Pont apod.)
– Z výše uvedené zásady platí výjimky výslovně stanovené autorským zákonem v § 29 a násl. AZ. V důsledku těchto výjimek je 
za daných podmínek možno v řadě případů užít předměty ochrany bez souhlasu nositelů práv a často i bez placení odměny. 
Některé výjimky – např. z práva na půjčování, z práva na rozmnožování – jsou stanoveny jako úplatné, odměny se odvádějí za 
podmínek stanovených autorským zákonem kolektivním správcům práv (viz např. odměny související s rozmnožováním autor-
ských děl pro osobní potřebu, odměny za půjčování v knihovnách apod.). 
– Při aplikaci těchto výjimek je nutno vždy pečlivě prostudovat podmínky užití konkrétní výjimky (např. zda platí pouze pro zve-
řejněná díla, viz § 29 odst. 2 AZ, apod.) a nutno rovněž zohlednit tzv. třístupňový test obsažený v § 29 odst. 1 AZ, zejm. pravidlo, 
že užití v rámci výjimky nesmí být v rozporu s běžným způsobem užití díla a nesmí jím být nepřiměřeně dotčeny zájmy autora. 
(Např. při využití tzv. citace podle § 31 odst. 1 písm. a) AZ nutno posoudit odůvodněnou míru, v jaké jsou použity výňatky z cizího 
díla.)
– Majetková autorská práva, resp. majetková práva související s právem autorským jsou chráněna po dobu stanovenou autor-
ským zákonem (v případě autorských děl zpravidla po dobu života autora a 70 let po jeho smrti,6 v případě práv souvisejících trvá 
doba ochrany zpravidla 50 let od zveřejnění výkonu, záznamu apod. 7).  
– Zemře-li autor, popř. výkonný umělec bez dědiců, dílo (výkon) se nestává volným (autorskoprávně nechráněným), jak tomu 
bylo podle předchozí právní úpravy platící do 30. listopadu 2000. Práva k takovému dílu (výkonu) připadají jako tzv. odúmrť 
státu a vykonává je Státní fond kultury, v případě audiovizuálních děl Státní fond na podporu a rozvoj české kinematografie  
(§ 26 odst. 2 AZ). 

Autorský zákon „versus“ jiné právní předpisy 
Častým dotazem, popř. výtkou vůči autorskému zákonu je, že brání muzeím plnit povinnosti vyplývající z jiných právních před-

pisů, konkrétně ze zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném zně-
ní. Muzea jsou na základě tohoto zákona mj. povinna sbírkové předměty zpřístupňovat veřejnosti, přičemž současným trendem, 
podporovaným i různými dotačními programy, Evropskou komisí apod., je zpřístupňování digitalizovaných sbírek prostřednic-
tvím internetu. A podle mnohých jim v tom jiný právní předpis, autorský zákon, brání. Nutno však vzít v potaz, že rozličné právní 
vztahy vznikající v souvislosti s lidskou činností jsou regulovány různými právními předpisy a je třeba je všechny zohlednit. 

To se ostatně netýká jen zmíněného zákona o ochraně sbírek muzejní povahy a autorského zákona. Obdobná situace nastává 
např. při užití fotografií návštěvníků pro reklamní účely. V takovém případě je nutno si zajistit autorská práva a dále i práva osob-
nostní osob na fotografiích zachycených, chráněná nikoli autorským, ale občanským zákoníkem. Pokud jde o autorská práva, 
může jít o dílo zaměstnanecké podle platného AZ, kdy není-li sjednáno s autorem jinak, platí režim podle § 58 AZ.8 Nebo může jít 
o dílo na objednávku, pak platí podle § 61 AZ, že autor poskytl objednateli licenci k účelu vyplývajícímu ze smlouvy – doporučuje 
se proto ve smlouvě o dílo tento účel jasně vymezit. Není také vyloučeno uzavřít smlouvu smíšenou – o dílo a licenční – obsa-
hující i licenční ujednání ohledně odměny (§ 49 AZ) a dalších licenčních podmínek (§ 50 AZ). Nebo může být uzavřena pouze 
licenční smlouva podle AZ. Pokud jde o práva osobnostní chráněná podle § 11 a násl. občanského zákoníku, platí, že fotografie 
fyzických osob smějí být pořízeny nebo použity jen s jejich svolením. Svolení není třeba k užití k účelům úředním na základě 
zákona a dále není třeba svolení k užití takových fotografií přiměřeným způsobem též pro vědecké a umělecké účely a pro 
tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. Ani takové použití však nesmí být v rozporu s oprávněnými zájmy fyzické 
osoby. K užití fotografií k reklamním účelům je proto nutné získat souhlas osob na fotografii zachycených. V případě porušení 
tohoto práva na ochranu osobnosti se mohou ochrany domáhat jednak osoby zachycené na fotografii, jednak, po jejich smrti, 
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manžel nebo partner a děti, a není-li jich, rodiče dotčených osob. To lze očekávat především v případech, kdy byly na fotografii 
zachyceny osoby v nějaké zesměšňující situaci, popř. kdy byly fotografie využity k propagaci nějaké organizace či akce, se kterou 
by zachycená osoba nechtěla být spojována. 

Nezapomínejme rovněž na to, že autorský zákon v souvislosti s digitalizací v rámci výjimek upravených v již zmiňovaném  
§ 29 a násl. AZ mnohé umožňuje: především lze pořizovat rozmnoženiny pro archivní a konzervační účely, přičemž nevymezuje  
(a tudíž muzea neomezuje) počet a formát rozmnoženiny. Možno proto pořizovat archivní a konzervační rozmnoženiny ve všech 
potřebných formátech (přihlížeje k předpokladům, jaké formáty budou použitelné v budoucnu). Dále umožňuje muzeím zpří-
stupňovat tyto rozmnoženiny na technických zařízeních (obrazovkách počítačů) umístěných v prostorách muzea za stanove-
ných podmínek (srov. § 37 odst. 1 písm. c) AZ). Digitální rozmnoženiny lze rovněž využít v rámci výjimky pro propagaci výstavy, 
a to i v propagaci na internetu (srov. § 32 AZ). 

Osiřelá díla
Tzv. osiřelá díla, tj. díla, jejichž autor, popř. dědic není znám nebo není znám jeho pobyt a nelze tudíž získat souhlas k užití ta-

kového díla, jsou stále pod ochranou autorského zákona. Totéž platí i pro zvukové či zvukově obrazové záznamy apod. Nelze-li 
získat souhlas, je možno takové dílo užít pouze v rámci některé ze zákonem stanovených výjimek. Problém osiřelých děl se stal 
velmi aktuálním v poslední době v souvislosti s budováním tzv. digitálních knihoven a se zpřístupňováním digitalizovaných 
sbírek muzeí a galerií. V jejich případě totiž fakticky nelze získat souhlas nositelů práv k užitím, která nejsou povolena některou 
z výjimek nebo která nejsou licencována kolektivními správci v rámci povinné, ale především v rámci tzv. rozšířené dobrovolné 
kolektivní správy práv (viz dále). 

Problém osiřelých děl by měla, alespoň částečně, vyřešit připravovaná novela autorského zákona. Součástí návrhu novely by 
totiž měl být i návrh na zavedení režimu licencování užití osiřelých děl, který by umožnil osiřelá díla užívat a zároveň zajistil 
ochranu nositelů práv. Očekává se, že v průběhu roku 2011 Evropská komise předloží návrh směrnice, která by měla problém 
osiřelých děl do značené míry zjednodušit v rámci celé EU. Obsah návrhu zatím není znám, ale z dostupných informací se zdá, že 
směrnice zavede pravidlo vzájemného uznávání statusu osiřelého díla. Mělo by platit, že pokud bude konkrétní dílo prohlášeno 
za osiřelé v jednom členském státě EU, bude za osiřelé považováno i ve všech ostatních členských státech EU. Dále se očekává, 
že budou zavedeny či doporučeny společné principy pro provádění vyhledávání nositelů práv a pro licencování takových děl. 
Jednou z problematických otázek zatím zůstává rozsah směrnice, a sice jakých druhů děl by se měla týkat – zda pouze literárních 
či výtvarných nebo i jiných, např. fotografických, audiovizuálních apod.

Výtvarné soutěže
V souvislosti s pořádáním výtvarných či literárních soutěží je z hlediska autorského zákona potřeba věnovat náležitou pozor-

nost pravidlům soutěže. Vzhledem k tomu, že pravděpodobně většina výtvorů do soutěže zaslaných bude splňovat znaky au-
torského díla, je nutné stanovit pravidla tak, aby nebylo nutno posléze s účastníky uzavírat licenční smlouvy na taková užití díla, 
která by nebyla realizovatelná v rámci některé z výjimek podle autorského zákona. 

Doporučuje se stanovit v pravidlech soutěže, že zasláním výtvoru (díla) do soutěže přechází vlastnické právo k hmotnému 
substrátu na vyhlašovatele soutěže. Tím si vyhlašovatel zajistí možnost dílo posléze vystavovat či k vystavení bezplatně zapůjčit 
(v souladu s tzv. výstavní licencí podle § 39) a získá také možnost dílo zcizovat, např. v charitativní dražbě apod., neboť převodem 
vlastnického práva k hmotnému substrátu dochází podle § 14 odst. 2 AZ k tzv. vyčerpání práva na rozšiřování (prodejem, daro-
váním apod.) tohoto konkrétního originálu díla.

Dále se doporučuje zařadit do pravidel licenční ustanovení, na základě něhož dojde přihlášením do soutěže, popř. zasláním 
výtvoru do soutěže k uzavření licenční smlouvy na způsoby užití uvedené v takovém ustanovení. Zpravidla půjde o užití pro pro-
pagaci soutěže, a to včetně budoucích ročníků soutěže. Důležité je, aby se zájemce o účast v soutěži mohl s podmínkami soutěže 
předem seznámit a aby si byl vědom, že k uzavření takové smlouvy dochází. Pokud půjde o smlouvu uzavřenou konkludentně  
(tj. pouhým zasláním díla do soutěže), bude mít licenční ujednání vždy charakter nevýhradní smlouvy (výhradní licenční smlou-
vu lze uzavřít pouze písemně, např. prostřednictvím písemné přihlášky do soutěže). Vzhledem k nevýhradnosti takové licence 
nebude účastník soutěže omezen v možnosti nakládání se svým dílem a bude moci poskytnout další licenci jinému uživateli 
(např. nakladateli apod.). 

Školní díla
Tzv. školní dílo je definováno v § 35 odst. 3 AZ. Jde o dílo vytvořené žákem nebo studentem ke splnění jeho školních nebo stu-

dijních povinností vyplývajících z jeho právního vztahu ke škole nebo školskému či vzdělávacímu zařízení. AZ upravuje několik 
výjimek z práv autora k takovému dílu,9 ale v zásadě jde o dílo jako jakékoli jiné a je nutno práva autora respektovat stejně jako  
v případě „ne-školních“ děl. Stejně tak je možno využívat zákonných výjimek stanovených AZ, přičemž je nutno pamatovat na to, 
že většina z nich je použitelná pouze na díla zveřejněná, což nemusí být vždy případ školního díla.
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Kolektivní správa práv
V zásadě platí, že svolení k užití díla poskytuje autor, popř. dědic. Pokud autor udělí někomu výhradní licenci (§ 47 AZ), pak 

následně může udělovat svolení k užití (tj. podlicenci) tento nabyvatel výhradní licence (§ 48 AZ). 
V praxi jsou však běžné případy, kdy autor z praktických důvodů nemůže svolení k užití udělovat sám a stejně tak uživatel nemá 

možnost získávat souhlas k užití, neboť by to bylo spojeno s velkými administrativními a tím i finančními náklady. Pro takové pří-
pady se vytvořil systém tzv. kolektivní správy práv, podle dřívější právní úpravy označovaný jako hromadná správa práv. Počátky 
kolektivní správy nalezneme již na konci 18. století ve Francii, odkud se postupně rozšířila do celého světa.

Kolektivní správa práv je upravena v § 95 a násl. AZ. Na rozdíl od některých jiných zemí, včetně některých států EU, obsahuje 
tato úprava velmi podrobná pravidla pro výkon kolektivní správy v České republice. Především platí, že kolektivní správu lze vy-
konávat pouze na základě oprávnění uděleného v rámci správního řízení Ministerstvem kultury (§ 97 odst. 1 AZ). Dále platí tzv. 
zákonný monopol: pro výkon téhož práva ve vztahu k témuž předmětu ochrany může existovat pouze jeden kolektivní správce 
(§ 98 odst. 6 písm. c) AZ). Jinými slovy, např. hudební skladatele může zastupovat pouze OSA, autory literárních děl pouze DILIA 
atd. AZ stanoví řadu povinností kolektivního správce vůči nositelům práv a vůči uživatelům (§ 100 AZ), jakož i vůči Ministerstvu 
kultury vykonávajícímu dohled nad činností kolektivních správců.

AZ rozlišuje tzv. povinnou kolektivní správu a tzv. dobrovolnou kolektivní správu. V rámci povinné kolektivní správy zastupují 
kolektivní správci všechny autory ze zákona (§ 96 AZ). Z  hlediska činnosti muzeí připadá v úvahu především správa práva na 
tzv. náhradní odměnu odváděnou poskytovateli tiskových rozmnožovacích služeb za úplatu (§ 25 a body 5, 6 a 7 Přílohy k AZ).  
V rámci dobrovolné kolektivní správy připadá v úvahu zejména správa práva na živé provozování hudebních děl, na provozování 
hudebních děl ze záznamu, na živé nedivadelní provozování díla apod. (§ 101 odst. 9 písm. a), b), g) AZ). 

V České republice působí šest kolektivních správců: OSA, DILIA, OOA-S, Intergram, Gestor a OAZA. Jaká práva jednotliví ko-
lektivní správci spravují, resp. k jakým způsobům užití poskytují svolení prostřednictvím tzv. hromadných smluv a jaké odměny 
vybírají lze vyčíst z jejich oprávnění udělených Ministerstvem kultury.10 Na internetových stránkách kolektivních správců lze 
nalézt i další informace o jejich činnosti. 

1 Dne 26. dubna 1970 vstoupila v platnost Úmluva o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO/OMPI). Od roku 2000 slaví WIPO a její 
členské státy, mezi které patří i Česká republika, tento den jako Světový den duševního vlastnictví. Je to příležitost připomenout význam tvůrčí činnosti 
pro celou lidskou společnost a zároveň i význam systému práv duševního vlastnictví. 
2 Úplné znění autorského zákona č. 121/2000 Sb., ve znění novely č. 216/2006 Sb., bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů pod č. 398/2006 Sb. a je dostupné 
z WWW: http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf. 
3 Pro ilustraci: Světová organizace duševního vlastnictví zpracovala příručku pro muzea, která je dostupná v anglickém jazyce na WWW: http://www.
wipo.int/freepublications/en/copyright/1001/wipo_pub_1001.pdf.
4 Pro zjednodušení používáme v textu pouze pojem „autorská práva“, čímž se rozumí nejen práva autora k autorskému dílu, ale i práva výkonného 
umělce k jeho uměleckému výkonu, práva výrobce zvukového a zvukově obrazového záznamu k takovým záznamům, práva vysílatele k jeho vysílání, 
popř. práva pořizovatele databáze k jím pořízené databázi.
5 Tzv. hmotným užitím je rozmnožování, rozšiřování (prodejem, darováním apod.), pronájem, půjčování a vystavování. Tzv. nehmotným užitím je 
sdělování – prostřednictvím internetu, dále živé provozování, provozování ze záznamu, vysílání, přenos vysílání a provozování rozhlasového či tele-
vizního vysílání. 
6 Srov. § 27 autorského zákona upravující dobu ochrany, resp. způsob počítání doby ochrany v jednotlivých případech, včetně doby ochrany děl 
anonymních, audiovizuálních apod.
7 Srov. § 73, § 77, § 81, § 85, § 93 apod.
8 V případě zaměstnaneckého díla podle § 58 AZ přísluší zaměstnavateli výkon majetkových práv k dílu a zaměstnavatel má celou škálu možností, 
jak s dílem nakládat, viz zejm. odst. 4 a 5. Pro posouzení, jakým režimem se dílo vytvořené zaměstnancem řídí, je důležité datum vzniku díla. Pokud 
vzniklo ještě za účinnosti předchozího AZ z roku 1965, který platil do 30. listopadu 2000, řídí se režim touto úpravou, která se od té stávající podstatně 
lišila – zaměstnavateli výkon práv nepříslušel a jeho možnosti nakládat s dílem bez souhlasu autora byly značně omezené. Podle § 17 odst. 1 AZ  
č. 35/1965 Sb., mohl zaměstnavatel užít zaměstnanecké dílo pouze pro vnitřní potřebu organizace, podle odst. 2 mohl vydávat nebo jinak zpřístupňo-
vat dílo veřejnosti jen se souhlasem autora. Výjimku představovaly počítačové programy, které měly již od roku 1996 podle odst. 5 novely uvedeného 
zákona shodný režim jako zaměstnanecká díla podle nové právní úpravy z roku 2000.
9 Podle § 35 odst. 3 AZ nezasahuje do práva autora školního díla škola (či jiné vzdělávací zařízení), užije-li nevýdělečně školní dílo k výuce nebo  
k vlastní vnitřní potřebě. Podle § 60 odst. 1 AZ má škola (či jiné vzdělávací zařízení) za obvyklých podmínek právo na uzavření licenční smlouvy  
o užití školního díla. Pokud autor odmítá takovou smlouvu uzavřít bez závažného důvodu, může se škola obrátit na soud a žádat nahrazení souhlasu 
rozhodnutím soudu. Škola (či jiné vzdělávací zařízení) má také podle § 60 odst 3 AZ právo požadovat po autorovi příspěvek na úhradu nákladů, které 
na vytvoření díla vynaložila, dosáhl-li autor z užití díla nějakého výdělku.  
10 Viz zejm. internetové stránky jednotlivých kolektivních správců ( www.osa.cz, www.dilia.cz, www.ooas.cz, www.intergram.cz, www.gestor.cz  
a www.oaza.eu  ) a dále http://www.mkcr.cz/cz/autorske-pravo/kolektivni-sprava/opravneni-ke-kolektivni-sprave-prav-504/ a  z http://www.mkcr.
cz/cz/autorske-pravo/caste-dotazy-508/.
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 V

Původní obyvatelé Peru 18.6. – 11.9.2011
Vladimír Regner – Obrazy 6.8. – 25.9.2011
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Zbraně – Vojenské, lovecké, sportovní červenec – říjen 2011
Moravské Budějovice
Muzeum řemesel
Vojáci a písničky – Výstava z díla Bojdy Strnada  
 11.6. – 10.7.2011
Památky Moravskobudějovicka 16.7. – 14.8.2011
František Šindelář – Obrazy 20.8. – 30.9.2011
Moravský Krumlov
Městské muzeum a galerie Knížecí dům
Platím!!! 8.6. – 19.8.2011
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Božena Jerieová – Obrazy pro radost srpen 2011
Filmová tvorba Jiřího Hlupého červenec 2011
Věci první a poslední do 31.10.2011
Po stopách rožmberských rybníkářů 1.5. – 31.10.2011
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Jindřich Růžička – Za horizont paměti 29.4. – 28.8.2011
Zmařené osudy 2.5. – 3.7.2011
Miroslav Štolfa – Černobílá elegie 19.5. – 28.8.2011
Jan Kovářik – Uzavřená forma 27.5. – 2.10.2011
Oldřich Štěpánek – Objekty 27.5. – 2.10.2011
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Tango sklo – Proměny barevných kontrastů 18.6. – 2.10.2011
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Retrospektiva 23.5. – 18.9.2011
Svět barevných skleněných ryb 22.6. – 28.8.2011
Magické sklo 22.6. – 28.8.2011
Zámek Kunín
Šlechta ve službách republiky 7.5. – 31.8.2011
Malíř Kravařska – František Kladenský 31.5. – 31.10.2011
Olomouc
Muzeum umění Olomouc
Fotograf Jaroslav Vávra (1920–1981) 28.4. – 14.8.2011
Magdalena Abakanowicz – Život a dílo 12.5. – 28.8.2011
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska 9.6. – 9.10.2011
Pro tentokrát nesedat – Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění 
Olomouc 9.6. – 9.10.2011
Arcidiecézní muzeum v Olomouci
Victimae Paschali luades 20.4. – 21.8.2011
Josef Ignác Sadler (1725–1767) 19.5. – 28.8.2011
Pařížský zlomek Dalimilovy kroniky 25.8. – 16.10.2011
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Kuky se vrací 29.4. – 31.7.2011
Opava
Památník Petra Bezruče
Opava na počátku 20. století     30.6. – 24.8.2011
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Národopisná pracovnice Jiřina Králová 2.6. – 30.10.2011
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Dům umění
Provazník dětem 25.5. – 10.7.2011

Motor and Art 22.6. – 11.9.2011
Cestografické fotografie ze Švýcarska 13.7. – 4.9.2011
Dům umění a Nová síň Poruba
Diplomky Fakulty umění 17.6. – 17.7.2011
Ostroh
Hrad Ostroh (Seeberg)
Vnější a vnitřní pohledy Tomáše Diblíka – Obrazy, plastiky  
 23.4. – 10.8.2011
Michala Vaňková – Výběr z tvorby – Obrazy 12.8. – 19.10.2011
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Výstava obrazů Václava Boštíka 14.4. – 17.7.2011
Východočeské muzeum v Pardubicích
Příroda tropů čtyř světadílů 20.5. – 30.10.2011
Dávné civilizace pod zahradou aneb Může se to stát i vám!
 4.6. – 28.8.2011
Aleš Vašíček – Sklo 23.6. – 25.9.2011
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Z depozitáře muzea 7.5. – 30.4.2011
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Zámek pánů z Říčan
Pověsti z Pelhřimovska 20.5. – 31.8.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Nejsme na to sami aneb Pomocníci v domácnosti 3.3. – 31.8.2011
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
Ludmila Jiřincová, Václav Fiala – Kresby 3.5. – 6.7.2011
Jihočeští řemeslníci 3.6. – 3.7.2011
Umění na kolečkách 4.6. – 6.7.2011
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Voda a život 13.5. – 14.8.2011
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny 30.4. – 4.9.2011
Divadlo žije! 14.5. – 25.9.2011
Praha 
Galerie hl. m. Prahy
Dům U Kamenného zvonu
Andreas Feininger 24.6. – 23.10.2011
Dům U Zlatého prstenu
Matěj Smetana – Unavená radost 16.6. – 17.7.2011
Městská knihovna
Konec avantgardy? 26.5. – 25.9.2011
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Milan Grygar 6.5. – 31.7.2011
Vasilij Kandinskij, František Kupka a Arnold Schönberg  
 12.5. – 31.7.2011
Muzeum hlavního města Prahy
Karlín – Nejstarší předměstí Prahy 11.5. – 6.11.2011
Metropolis – Praha v obrazech a plastikách Jiřího Sozanského
 10.6. – 11.9.2011
Muzeum Policie ČR
Z rodinného alba 27.5. – 31.8.2011
20 let Národní protidrogové centrály 10.6. – 16.10.2011
Národní galerie v Praze
Nová stálá expozice: Císařská zbrojnice ve Schwarzenberském 
paláci     od 18. února 2011
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Schwarzenberský palác
Michael Jindřich Rentz 23.4. – 31.7.2011
Valdštejnská jízdárna
Rožmberkové 20.5. – 20.8.2011
Veletržní palác
Georg Grosz – Zkažená společnost 3.5. – 28.8.2011
Pražské Quadriennale 16.6. – 26.6.2011
Národní muzeum
Staré pověsti české 6.10.2010 – 6.7.2011
Nedestruktivní metody průzkumu předmětů kulturního dědictví
 3.1. – 7.7.2011
Divočina v obrazech 9.2. – 7.7.2011
budova bývalého Federálního shromáždění
Poklady Moravy – Příběh jedné historické země  
 21.9.2010 – 10.8.2011
Fotbal jménem Masopust 11.3. – 30.6.2011
Život mezi knihami – knižní vazby Jindřicha Svobody  
 12.5. – 10.7.2011
České muzeum hudby
Antonín Dvořák    7.6.2011 – 29.2.2012
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Kterýpak Čech by hudbu neměl rád? 13.4.2011 – 28.2.2013
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka 11.1.2011 – 8.1.2012
Musaion
Hastroši, plašiči, animisté – Úvod do terriculologie  
 29.4. – 3.7.2011
Zbojníci – Hrdinové nebo zločinci 27.5. – 27.11.2011
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur
Muzejní práce očima kurátora 2.5. – 3.7.2011
Egyptské mumie 5.5. – 30.9.2011
A. V. Novák: Svody tropů – Malajskem na Sumatru  
 4.7. – 4.9.2011
Národní zemědělské muzeum Praha
Chuť Evropy / A taste of Europe 26.1. – 31.7.2011
Co pamatuje strom a lidé zapomněli? 29.4. – 30.10.2011
Památník národního písemnictví
Letohrádek Hvězda
Český poválečný surrealismus 50.–80. léta 20. stol.  
 9.6. – 30.10.2011
Pelléova 20/70
Nejkrásnější české knihy roku 2010 červen 2011 – březen 2012
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského 
v Praze
Zlaté české ručičky – Historie a současnost českého odborného 
školství 1.4. – 10.7.2011
Správa Pražského hradu
Císařská konírna
R. U. žena. Příběh malířky Růženy Zátkové (1885–1923) 
 8.4. – 31.8.2011
Letohrádek Královny Anny
Porcelán na Pražském hradě 12.5. – 25.9.2011
Tereziánské křídlo Starého královského paláce
Pěšky 1. světovou válkou – díl II.  22.4. – 4.9.2011
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Glamour 12.5. – 4.9.2011
Hledání skla 26.5. – 23.10.2011
Galerie Rudolfinum
Já, bezesporu 25.5. – 14.8.2011
U. S. Venus – Americké Venuše Ladislava Sutnara  
 30.6. – 18.9.2011

Židovské muzeum v Praze
Barokní synagogy v českých zemích 3.3. – 28.8.2011
Vzdělávací a kulturní centrum 
Zapomenutí Židé Ázerbájdžánu 17.5. – 30.6.2011
Prachatice
Prachatické muzeum
Nová stálá expozice: Životní pouť sv. Jana Nepomuka 
Neumanna     od 15.4.2011
Poslední sbohem renesančního velmože – Petr Vok 
z Rožmberka a vpád Pasovských .6. – 30.12.2011
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Z historie kynologie 9.6. – 18.9.2011
Lucie Skřivánková 23.6. – 18.9.2011
Bohumil Teplý – Sochy 30.6. – 11.9.2011
Špalíček
Tomáš Vincenec – Obrazy, kresby 2.6. – 4.9.2011
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota – 
Muzeum života venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví
Sedlčansko ve fotografii Čeňka Habarta do 30.10.2011
Protivín
Památník města Protivína
František Weyda – Mikrosvět v elektronových mikrospokopech
 3.5. – 17.7.2011
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše 8.4. – 30.6.2011
Origami: papírový svět 6.5. – 18.9.2011
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko 6.5. – 18.9.2011
Kouzelný slunovrat 2.6. – 4.9.2011
Úspěchy české egyptologie očima fotografa Martina Frouze
 15.7. – 25.9.2011
Lipník nad Bečvou
Město Lipník v proměnách staletí 19.3. – 14.8.2011
Ornitologická stanice
Život mokřadů aneb Ptáci, máte mokro v práci 28.4. – 30.10.2011
Přeštice
Dům historie Přešticka
300 let poutě v Přešticích 26.5. – 11.9.2011
Sylva Máslová – Textilní koláže 28.6. – 31.7.2011
Marie Mužíková – Enkaustika 2.8. – 11.9.2011
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Miroslav Hanzelka – Obrazy 28.4. – 14.8.2011
Lidé Vítkovska 2.6. – 23.8.2011
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Kámen a nit do 30.10.2011
Březové Hory – Důl Vojtěch
Historie drátěných těžních lan 5.4. – 30.10.2011
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Alois a Robert Musil. Orientalista a romanopisec. Paralelní akce
 24.3. – 26.8.2011
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
Útulný domov 24.6. – 11.9.2011
Pavlína Čepičková Šůsová – Keramické sochy a objekty
 30.6. – 31.7.2011
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Galerie Samson – Cafeé
Výtvarná škola Aleny Jedličkové 14.6. – 3.7.2011
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Statečný cínový vojáček 30.6. – 28.8.2011
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
František Kaván – Hvězda Mařákovy školy 23.6. – 4.9.2011
Veronika Richterová – Nebezpečná laguna 23.6. – 4.9.2011
Podřipské muzeum
Alfred Piffl – Roudnice v kresbách 1.3. – 31.8.2011
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Čtyřlístkománie 21.4. – 2.10.2011
Paleta vlasti – 50 let 21.5. – 28.8.2011
Rožmitál pod Třemšínem
Podbrdské muzeum
Výstava maleb Yvety Vojtěchové červenec 2011
Výstava maleb Pavla Šafránka srpen 2011
Středověk na vlastní kůži 16.7. – 13.11.2011
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
František Skála ml. 2.7. – 24.7.2011
Jan Naš 30.7. – 21.8.2011
Jaroslava Matúšová 24.8. – 14.9.2011
Jiří Meitner 24.8. – 14.9.2011
Říčany
Muzeum Říčany
Ptáci – Czech Bird Photo 2010 1.7. – 29.9.2011
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Škola základ života 2.6. – 11.9.2011
Skuteč
Městské muzeum ve Skutči
Krása tahem štětce II 29.6. – 31.8.2011
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Soběslav – Město pětilisté růže 21.6. – 30.9.2011
Sokolov
Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
Sběratelé kuriozit – Sbíráme a poznáváme 6.5. – 17.7.2011
Martin Richter – Vzpomínka na Antverpy 13.5. – 17.7.2011
Staré Město
Památník Velké Moravy
Vampýrismus 18.3. – 31.12.2011
Stěbořice – Nový Dvůr
Arboretum Nový Dvůr
Tajemná Afrika     do 3.7.2011 
Mechorosty světa ve fotografii     do 11.7.2011 
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Teodor Buzu – Tanec barev 4.5. – 10.7.2011
Rožmberkové – řád sv. Jana Jeruzalémského a Strakonicko
 7.5. – 30.10.2011
Strážnice
Městské muzeum
A dřevo promluvilo 22.6. – 16.8.2011
Fotografie Namibie – Okanduli 21.8. – 28.9.2011
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Svět rybníků 22.4. – 14.8.2011

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Dětská kovová stavebnice Merkur do 17.7.2011
Putování středověkem 24.2. – 4.9.2011
Když se houby stanou vášní 12.5. – 25.9.2011
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Boží bojovníci – Jan Žižka a husité v bojích s Řádem německých 
rytířů 11.5. – 30.9.2011
Chladné zbraně 1.6. – 6.7.2011
Jaroslav Zikmundovský 1.7. – 31.8.2011
Z deníku paralelního cestovatele 10.7. – 30.9.2011
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Kdo má hračku, nezlobí 27.5. – 28.8.2011
Hrnkové sympozium 24.6. – 24.7.2011
Elektra – buršácký spolek z Teplic a Chomutova 1.8. – 30.9.2011
Království pletené krajky 4.8. – 11.9.2011
Terezín
Památník Terezín 
Malá pevnost
Ranato Oggier – Sekvence – Sequences – Sequenzen  
 7.4. – 31.7.2011
Luděk Tichý – Loučení 12.5. – 31.7.2011
Těšany
Kovárna v Těšanech
Romští kováři 3.6. – 2.10.2011
Trutnov
Galerie města Trutnova
Jaroslav Róna 2.6. – 30.9.2011
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava
Výstava ve spolupráci s Muzejním spolkem 3.7. – 29.8.2011
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Kdo si hraje, nezlobí 25.5. – 4.9.2011
Jindřiška Danková – šperky, smalt, Anton Danek – obrazy, smalt
 8.6. – 14.8.2011
Kovář tvrdý chleba má 12.6. – 4.9.2011
Zdeněk Burian – Stezkou odvahy a dobrodružství  
 28.6. – 11.9.2011
Když se ozve, hoří! 26.8. – 20.11.2011
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Řekni to šperkem 9.7. – 2.10.2011
Galerie
Homo faber 19.5. – 30.8.2011
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Plastiky z ohně 10.4. – 30.10.2011
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
Psací stroje červenec – srpen 2011
Obrazy – ak. mal. M. Peterka červenec – srpen 2011
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Egypt a Núbie, poklady starověkých civilizací 12.5. – 11.9.2011
Galerie Slováckého muzea
Zdeněk Šmíd – Sochy 14.4. – 3.7.2011
Božena, Andrej a Martin Augustínovi 23.6. – 14.8.2011
Výstava k Letní filmové škole 22.7. – 16.10.2011
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Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Darwin 6.5. – 2.10.2011
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Chalupění aneb Jak se žilo dříve v našem kraji 
 10.6. – 31.8.2011
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Cesta do pravěku 1.5. – 30.10.2011
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Jak jde čas Oustím 5.5. – 3.7.2011
Cesta do pohádky 5.5. – 3.7.2011
Jaro v muzeu 5.5. – 3.7.2011
Kouzlo krajky 5.5. – 3.7.2011
Křídla motýlí 5.5. – 3.7.2011
František Špindler – Václav Kuťák 5.5. – 3.7.2011
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 2.4. – 27.10.2011
Jižní Morava jinak 15.4. – 31.10.2011
Život v tropech 15.4. – 31.8.2011
Vinařská etiketa prodává 1.5. – 27.10.2011
Letničky a balkónové květiny v nádvoří muzea 
 1.6. – 30.9.2011
Vamberk
Muzeum krajky Vamberk
Anna Halíková – Moje malá inventura 12.4. – 30.6.2011
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Hroznová lhota 22.5. – 21.8.2011
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Modrá planeta srpen – 31.10.2011
Stavebnice Merkur 1.5. – 31.10.2011
467 dní na cestě kolem světa 1.5. – 31.7.2011
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Zdravíčko, pane doktore 9.6. – 28.8.2011
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Do Mexika za přírodou a lidmi 5.5. – 3.7.2011
Pohádková země Vítězslavy Klimtové 10.7. – 30.8.2011
Galerie
Jana a Ivan Baborák – Obrazy, kresby, grafika, design  
 3.7. – 31.8.2011
Sierakow – výtvarníci z partnerského města 27.8. – 1.10.2011
Infocentrum
Klára Bernklauová – Fotografie 1.7. – 30.9.2011
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Kresby z vězení do 30.10.2011
Cesta za svobodou 1.4. – 30.10.2011
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Lenka Vítková – Průhledná věc do 10.7.2011
Obnovené dědictví do 6.7.2011
Sláma 25.6. – 8.10.2011

Vrchlabí
Správa KRNAP – Krkonošské muzeum
Augustiniánský klášter
Přiďte pobejt na boudu! 3.5. – 28.8.2011
Grónsko – Země mizejícího ledu 3.6. – 4.9.2011
Zpět o sto let – Krkonoše na grafikách Ericha Fuchse  
 17.6. – 27.11.2011
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
A zastavil se čas 1.5. – 30.9.2011
Hoří! 6.6. – 26.6.2011
50 let motokár ve Vysokém Mýtě 6.6. – 26.6.2011
Otomarovo oko 14.6. – 30.6.2011
Kabinet militária 1.7. – 2.10.2011
Království panenek 1.7. – 2.10.2011
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Život obyvatel kolem Vltavy 30.4. – 30.10.2011
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
 30.4. – 30.10.2011
Nejstarší roubené domy 30.4. – 30.10.2011
Lidová architektura a sídla na Sedlecku 30.4. – 30.10.2011
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Příroda a krajina v okolí Svaté Heleny 3.5. – 30.6.2011
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Na zdraví aneb Vše o pití do 27.8.2011
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
VI. Nový zlínský salon 3.5. – 28.8.2011
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Pátrání po místě 10.2. – 28.8.2011
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Dům umění
Anthony Nicholson (UK) červenec – srpen 2011
Loucký klášter v grafické sbírce JMM 7.4. – 2.7.2011
Pavel Kašpárek – Arte natura 23.3. – 30.6.2011
Pradědeček po škole 6.5. – 23.7.2011
Simona Dunglová – Malby 4.8. – 7.9.2011
Minoritský klášter
Když oči nestačí 2.6. – 28.9.2011
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Čokoláda 3.7. – 31.8.2011
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Obrazy Reného Hábla a sochy Petra Horáka 
 červenec – srpen 2011
Retrospektivní výstava Františka Chalabaly 
 červenec – srpen 2011
Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Žďár ve fotografiích červenec – září 2011
Žebrák
Muzeum v Žebráku
Z peřinky až k tabuli 30.4. – 2.10.2011

    Kalendárium kulturních událostí
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kurátorem PhDr. Karlem Srpem pro Galerii hlavního města 

Prahy do prostor Městské knihovny (15. října 2010–9. led-

na 2011) a Východočeská galerie v Pardubicích uskutečni-

la jeho první reprízu (20. dubna 2011–17. července 2011).  

K druhému uvedení výstavy vyjde dlouho očekávaná prv-

ní výpravná monografická publikace díla Václava Boštíka, 

vytvořená Galerií Zdeněk Sklenář. Výstava je autorovou 

první souhrnnou retrospektivou a je dosud nejrozsáhlejší 

výstavou díla Václava Boštíka. Pokrývá plných 50 let autoro-

va tvůrčího vývoje s proměňující se malířskou výpovědí od 

realistické malby k abstraktnímu obrazu. Nadčasová tvorba 

Václava Boštíka si paradoxně získala své obdivovatele nej-

prve ve Francii, a až teprve v posledních desetiletích jeho 

života byla doceněna také u nás. Vystavený soubor děl je 

tvořen zápůjčkami téměř dvou desítek odborných institu-

cí i řady soukromých sbírek. Tímto významným výstavním 

počinem obnovuje Východočeská galerie v Domě U Jonáše 

svůj bohatý kulturní program pro nejširší veřejnost složený 

z komentovaných prohlídek, dětských pořadů, worksho-

pů, dílen i přednášek, které expozici doprovázejí. Výstava 

vznikla ve spolupráci s Galerií hlavního města Prahy a Ga-

lerií Zdeněk Sklenář. Konání výstavy podpořil Pardubický 

kraj, Statutární město Pardubice, ČD, a. s., Remoex CZ a. s., 

mediálními partnery projektu jsou ČRo Pardubice a Pardu-

bický deník. Aktuální podrobnou nabídku doprovodných 

programů naleznou zájemci na webových stránkách gale-

rie http://www.vcg.cz.

Simona Vladíková

Výstavní projekt Václav Boštík

Malíř Václav Boštík (1913–2005) představuje jednu z nej-

důležitějších osobností českého umění minulého století. 

Jeho význam, který stále narůstá, vyplývá ze setrvalého 

zájmu o několik zlomových otázek, krystalizujících během 

více než šedesátileté práce, které se týkaly jeho pojetí světa 

a vesmíru, vztahu člověka a univerza. Dříve než se k nim do-

pracoval, prošel důležitým malířským vývojem, jenž je sice 

opsatelný jako přechod od realistické malby k abstraktní, 

avšak zároveň bylo důležité, že Boštík přistupoval k obrazu 

jako prostředku, jímž si objasňoval svůj vztah ke všemu, co 

jej obklopovalo, nikoli jako malíř, jehož cílem je pomalovat 

plátno. Odlišnost Boštíkovy cesty se projevila již ve druhé 

polovině třicátých let, kdy se nepřipojil k žádné ze skupin, 

vytvořených jeho generačními vrstevníky, ani nepřilnul  

k některému z aktuálních směrů. Boštík nacházel vlastní pří-

stup k ornamentálnímu lineárnímu členění plochy i k malíř-

skému gestu. Nejprve byl silně osloven francouzskou mal-

bou, aby následně překonal žánrové rozlišení na krajinu, 

zátiší a portrét a věnoval se motivům, jimiž předznamenal 

během druhé světové války následující vývoj umění, zejmé-

na stereometrickým tělesům na jedné straně a bezprostřed-

ním inkoustovým kresbám na druhé. V obou případech se 

pohyboval na okraji abstrakce, ke které se plně přiklonil od 

začátku padesátých let, kdy na něj dočasně zapůsobil Joan 

Miró, nad jehož obrazy již uvažoval ve druhé polovině třicá-

tých let. Usnadnil Boštíkovi vytvoření vlastního znakosloví, 

které jej přivedlo na vlastní pokraj nepředmětného výrazu. 

Zároveň však Boštík neztrácel vztah k symetrii, provázející 

jej po celý život, a k nezávislému lineárnímu toku, probíha-

jícímu zdánlivě bez jakéhokoli řádu. Během padesátých let 

prošel krajním zjednodušením, umožňujícím pravidelnou 

rytmizaci plochy, členěnou na rýhy, vrstvy, plány. Buď se 

zabýval monochromní expandující barvou, vyvěrající ze 

středu plátna nebo vrásněním, vytvářejícím meze, v němž 

se barva ustalovala. Obraz se mu stal analogií fyzikálního 

pole, v němž se střetávalo několik protikladných, vzájem-

ně na sebe působících prvků. Během osmdesátých let se 

Boštík osvobodil od souvislostí s moderní vědou, aby začal 

obraz vnímat jako podobnost kosmu, ke kterému se vzta-

hoval svým malířským činem. Do prohlubující se autorovy 

meditace začala pozvolna pronikat křesťanská symbolika, 

projevující se v bodech a dalších geometrických obrazcích 

jako byl trojúhelník. Koncem života se několika obrazy vrátil 

ke knize Geneze. Boštík je jedním z mála českých abstrakt-

ních malířů, kteří ve svém díle uskutečnili propojení moder-

ní fyziky a křesťanství.

Výstava v Pardubicích představuje všechny úseky Boští-

kovy tvorby od poloviny třicátých let do poloviny let de-

vadesátých minulého století. Dispozice Domu U Jonáše 
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dovoluje divákovi stupňovité vnímání, kdy každé podlaží 

zahrnuje jeden autorův zájem:  realistickou malbu, znako-

sloví a abstrakci, na němž bude představen zejména Boští-

kův stupňující se zájem o světlo, které čím výše návštěvník 

galerie bude stoupat, dospívalo k většímu projasnění a od-

hmotnění.         

Karel Srp

Nový ředitel jičínského muzea

Zhruba v době, kdy vychází toto číslo Věstníku AMG, uza-

vřel PhDr. Michal Babík první rok svého působení v Regio-

nálním muzeu a galerii v Jičíně. V kulturní sféře se pohybuje 

již přes deset let a za tuto dobu zvládl nasbírat množství po-

třebných zkušeností. Mladý, teprve třicetiletý ředitel, tak má 

schopnosti zařadit se zakrátko mezi uznávané odborníky  

v rámci muzejní obce a zdá se, že jich plně využívá.  

Je příznačné, že Michal Babík zahájil svá vysokoškolská 

studia na opavské univerzitě kombinací oborů muzeologie-

-historie. Po přechodu na brněnskou Masarykovu univerzi-

tu se začal vedle historie věnovat i filmové vědě. Znalosti 

ze všech tří oblastí uplatnil bohatě ve své profesní činnosti.  

V roce 2005 nastoupil jako historik do Muzea Českého ráje 

v Turnově, rychle se etabloval, byl autorem množství výstav 

a přednášek. Kreativitu projevil i v oblasti pedagogické čin-

nosti coby autor projektu „Mámení“. Do života města Tur-

nova se nezapsal jen množstvím příspěvků v místním tis-

ku, ale například i jako pořadatel mezinárodní konference  

o Janu Patočkovi. Jako spoluautor stál u vzniku monografie 

Zmizelé Turnovsko. 

V roce 2009 si Michal Babík – jak vtipně uvedl server tur-

novskovakci.cz – „odskočil do soukromé firmy“. Působením 

ve společnosti Direct Alpine s. r. o. získal duší muzejník cen-

né zkušenosti z oblasti managementu. Přestože především 

otázka finanční mohla být jistě zajímavá, zjevně jej to táhlo 

zpět do muzejní oblasti. Na sklonku roku 2009 proto využil 

možnosti zúčastnit se výběrového řízení na místo ředitele 

Regionálního muzea a galerie v Jičíně p. o. a byl úspěšný. 

Jičínské muzeum získalo v Michalu Babíkovi novou sil-

nou vůdčí osobnost. Již v prvních měsících jeho působení 

došlo k razantní změně v podobě internetových stránek  

a z jejich obsahu jasně vyplývá hlavní strategie nového ře-

ditele – muzeum by mělo být maximálně otevřenou insti-

tucí, schopnou oslovit jak všechny věkové skupiny potenci-

onálních návštěvníků, tak sponzory či drobné přispěvatele. 

Však i na úvodní stránce jičínští lákají – „přijďte pobejt!“

Václav Rutar 

K jubileu Ily P. Šeda

Náš milý kolega, knihovník Západočeského muzea v Plzni, 

PhDr. Ila P. Šedo, kterého všichni známe jako elegantního 

pána v saku a kravatě, s hůlkou v ruce a nezbytným klobou-

kem na hlavě, se v letošním roce dožívá v plné svěžesti ku-

latého životního výročí. 

personálie
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Narodil se 5. května 1951 v Mariánských Lázních. Pro 

své jasně formulované politické postoje pracoval nejdříve 

v různých dělnických profesích. Odborné vzdělání proto 

získal až na Střední knihovnické škole při Státní vědecké 

knihovně v Plzni, kde maturoval v roce 1987. Ve studiu po-

kračoval bakalářským programem knihovnictví na Ústavu 

humanitních studií Západočeské univerzity v Plzni, který 

ukončil v roce 1999. Na toto studium navázal magisterským 

oborem knihovnictví na Ústavu informačních studií a kni-

hovnictví FF UK, na němž také v roce 2004 obhájil rigorózní 

práci na téma Digitální knihovny.

Od roku 1977 pracuje v Západočeském muzeu v Plzni, od 

roku 1989 v knihovně a od roku 1991 jako její vedoucí. Po 

dlouhodobé rekonstrukci muzea, kdy byla zpřístupněna  

i knihovna, se mu podařilo vdechnout jí život a vybudovat 

z ní moderní zařízení se svým pevným místem v povědomí 

odborníků i veřejnosti. Od roku 2006 působí i jako odborný 

asistent na Ústavu umění a designu Západočeské univerzi-

ty v Plzni. 

Problematika muzejních knihoven se stala jeho celoži-

votní náplní, které věnuje nemálo času. Svědčí o tom jeho 

vlastní odborná činnost, která zahrnuje historické knižní 

fondy se specializací na český knihtisk 15. a 16. století, bib-

liofilské a vzácné tisky nebo mapy a veduty. Dokladem jeho 

činnosti je nejen bohatá publikační činnost, ale také přípra-

va řady zajímavých výstav, oceněných odbornou i laickou 

veřejností. Za všechny připomeňme například Od Váchala  

k Haňkovi, Alfons Mucha a jeho doba, Labyrintem umění, 

Knižní kultura 15. a 16. století v Plzni a další. Svůj živý zájem 

o problematiku i bohatou odbornou erudici v oblasti kni-

hovnictví se specializací na muzejní knihovny uplatňuje na 

široké platformě. Je členem Komise knihovníků AMG, kde 

pracuje již řadu let v jejím výkonném výboru jako místo-

předseda a zároveň jako zástupce Západočeského kraje. 

Stal se členem Svazu knihovníků a informačních pracovní-

ků, kde byl v roce 2010 zvolen taktéž do výkonného výboru, 

působí také jako člen redakční rady Bulletinu SKIP. Dále je 

členem Spolku českých bibliofilů. V dlouhodobém horizon-

tu se stal autorem řady příspěvků k aktuální problematice 

muzejních knihoven, využití nových technologií v jejich 

práci, problematiky v oblasti tvorby standardů a diskuze 

k tvorbě zákonů, spolupráce knihoven a podobně. V roce 

2008 byla jeho práce oceněna udělením medaile Z. V. To-

bolky za rozvoj českého knihovnictví.

Co ještě dodat? Milý Ilo, přejeme Ti za Komisi knihovníků 

AMG, ale jistě i za čtenáře Věstníku AMG a další kolegy, hod-

ně zdraví, radosti ze života i elánu do Tvé práce.

Štěpánka Běhalová

Bulletin Moravské galerie 
v Brně

V současné době muzea a galerie vydávají řadu vlast-

ních tiskovin od drobných informačních tisků a pozvánek 

k pořádaným akcím pro veřejnost, až po odborné časopisy, 

sborníky, bulletiny, katalogy k výstavám a knižní publikace. 

Velká část z nich, která se týká především časopisů, sborníků 

a bulletinů, prochází recenzním řízením a tvoří tak význam-

nou součást 

o d b o r n ý c h 

výstupů těch-

to institucí. 

Jedním z nich 

je i Bulletin 

Moravské ga-

lerie v Brně, 

vycházející již 

od počátku 

š e d e s á t ý c h 

let minulého 

století. V roce 

2009 vyšlo již 

65. číslo toho-

to periodika. 

K velké změně ve vizuální úpravě došlo v roce 2004, kdy 

se výrazně změnila grafická podoba. Právě od tohoto roku 

se odvíjí spolupráce Moravské galerie s designérem Ada-

mem Macháčkem, který navrhl nový celkový layout. Zde 

lze jen připomenout, jak důležitá je, pochopitelně kromě 

odborných výstupů, právě vizuální podoba grafických ma-

teriálů vydávaných institucemi. Právě v minulosti se nezříd-

ka stávalo, že podobu těchto materiálů připravoval nebo 

redigoval pracovník, který neměl s touto problematikou 

žádné zkušenosti. Samotný výsledek pak byl zřejmý a čas-

to působil neprofesionálním dojmem. V této souvislosti je 

velmi pozitivní, že přístup v této oblasti se podstatně změ-

nil, o čemž svědčí nejen řada kvalitních výstupů, ale i na-

příklad ocenění katalogů a publikací v soutěži Nejkrásnější 

české knihy roku. Právě Bulletin Moravské galerie je toho 

výrazným dokladem. Adam Macháček při každé úpravě 

jednotlivých čísel volil různé alternativy grafického řešení, 

ale ponechal základní strukturu řazení. Již samotné obálky 

se vyznačují zajímavou koncepcí matné laminace s průsvit-

ným potiskem. Podobně neobvykle je využito bočních oře-

zů, kde se objevuje propojenost s obálkou jako například  

recenze
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u ročníku 2007. Vyvážené je i použití písmových fontů a je-

jich velikostí. Ostatně o preciznosti svědčí i uvádění jednot-

livých písmových fontů v tiráži včetně druhu papíru. Právě 

pětileté období grafické úpravy Adama Macháčka předsta-

vuje nápadité a často experimentální řešení, které je i v linii 

koncepce galerie, která mimo jiné je i pořadatelem Mezi-

národního bienále grafického designu. Od roku 2009 je au-

torem grafického designu Bulletinu Robert V. Novák, který 

vychází ze struktury řazení, ale jeho pojetí je jiné. Vzhledem 

k tomu, že autor recenze měl možnost porovnání pouze 

tohoto ročníku, není možné učinit větší srovnání. Přesto je 

vidět odlišné pochopení a jinou formu grafického pojetí.  

I zde se objevují zajímavé prvky jako například slepotisk 

na obálce v logu MG, holografický potisk nebo grafické 

„stopy“ na vnitřních stranách listů. Bulletin MG prochází re-

cenzním řízením, a tak jeho příspěvky mají kvalitní odbor-

ný charakter. Objevují 

se zde i překlady 

příspěvků od zahra-

ničních autorů, což 

zvyšuje jeho kredit. 

Každý příspěvek má 

anglické resumé 

včetně popisek pod 

obrázky. Pokud se 

týká samotné ob-

sahové koncepce, 

nacházíme zde mo-

notematické celky 

doplněné řadou 

dalších odborných 

článků. Velmi pozi-

tivně lze hodnotit 

systematičnost, kte-

rá vychází z muzej-

ních standardů, aniž 

by opomíjela nové 

současné přístupy 

výtvarného umění a designu. Právě po této stránce jde 

o mimořádný odborný výstup, který má svou neoceni-

telnou hodnotu a je tak možná škoda, že vychází pouze  

v nákladu 500 výtisků. Součástí Bulletinu je také výroční 

zpráva Moravské galerie v Brně, což lze považovat za pří-

nosné vzhledem k seznámení širší veřejnosti s celoroční 

činností muzea. Závěrem lze konstatovat, že tato publikace 

se řadí mezi nejkvalitnější odborné i vizuální výstupy insti-

tucí nejen u nás, ale i ve srovnání se zahraničními tiskovina-

mi podobného zaměření. 

Zdeněk Freisleben

Cikánská varovná tabule 
z Nových Hradů

Ve vstupní chodbě Státního hradu Nové Hrady na Čes-

kobudějovicku je umístěna dřevěná, olejovými barvami 

pomalovaná tabule (š: 74 cm, v: 62 cm; signatura: SH Nové 

Hrady, NY 502). Sestává ze tří prken, spojených svislými 

svlaky a je opatřena ochrannou stříškou. Na tabuli je zob-

razen (zleva doprava, z pohledu diváka) kat držící levou 

rukou Cikána; vztyčenou pravou rukou, v níž drží metlu, se 

Foto: Jana Záhořová

ho chystá mrskat. Cikán je polonahý, z krvácející horní části
 

těla má shrnutu bílou košili, v obou rukách drží plášť. Je ob-

lečen do kalhot sahajících do půli lýtek, nohy bez punčoch 

jsou obuty v nízkých střevících. Vpravo od obou popsaných 

osob stojí další kat; levou rukou drží za hlavu stojící cikán-

skou ženu, pravou rukou jí uřezává nožem levé ucho. Žena 

má na sobě oděv zvaný schiavina, sepjatý na levém rameni, 

na zádech nese loktuši s děckem. Vpravo od nich stojí dvě 

cikánské ženy v obdobném oblečení. Za oběma skupinami 

trestaných se tyčí ve středu tabule jednoramenná šibenice, 

na níž je pověšena mužská postava (Cikán) s rukami svá-

recenze příběh  
muzejního předmětu
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zanými za zády. Na spodním okraji tabule se nachází nápis 

„Das ist die Straff der einschleichenden Zigeiner“ (Toto je 

trest pro vluzující se Cikány). Tabule pochází pravděpodob-

ně z roku 1710, možná z roku 1706. Na Nových Hradech se 

nachází ještě další dvě obdobné tabule – jedna z téže doby, 

další asi z roku 1726. Původní stanoviště novohradských 

tabulí se pravděpodobně nacházelo někde na cestách pro-

cházejících územím panství Nové Hrady, snad na průsečíku 

s hranicí panství... To patřilo v letech 1620–1945 rodu hra-

bat Buquoyů. Tamější cikánské varovné tabule se zřejmě 

zachovaly i díky kontinuitě a dlouhodobému vlastnictví 

panství. Kromě novohradských tabulí je známo dalších pět 

proticikánských varovných tabulí: tři z území Německa, po 

jedné tabuli z Rakouska a Holandska. 

Představovaný exponát je potřeba zařadit do dějinného 

kontextu. Cikáni byli roku 1497 prohlášeni ve Svaté římské 

říši za psance – bezprávné osoby, které mohly být beztrestně 

zabity – a začali být vypovídáni z území říše. Od 16. století 

zde existovala cílená politika potírání tuláků. Na Moravě byl 

Cikánům roku 1538 zakázán pobyt v zemi a začali být odtud 

vykazováni, v Čechách je tato praxe doložena od roku 1545. 

V roce 1689 byli Cikáni prohlášeni za psance v Čechách,  

v roce 1701 na Moravě. Přes veškeré zákazy Cikáni neustále 

přecházeli z jedné země do druhé. Vyhledávali zřejmě úze-

mí, kde byla míra perzekuce nižší. Proticikánská opatření – 

v podstatě obdobná v říši i v českých zemích – se neustále 

zostřovala. Cikáni měli být při prohledávání jednotlivých 

oblastí chytáni a vypovídáni, později byli také vymrskáváni 

a bylo jim vypalováno na těle znamení a uřezáváno jedno 

ucho. Při opakovaném vstupu do země měli být popraveni. 

Vydaná nařízení musela být těm, pro něž platila, známa. Aby 

bylo možno cíleně seznámit osoby, na něž se tresty vzta-

hovaly a u nichž nemohla být předpokládána gramotnost, 

s tresty pro ně stanovenými, přistoupily úřady ke zřizování 

zvláštních varovných tabulí. Na těchto tzv. cikánských varov-

ných tabulích, které měly zabránit pronikání Cikánů na pří-

slušné území, měly být znázorněny tresty hrozící Cikánům 

vstoupivším do země. Cikánské tabule byly také důležitým 

nástrojem soudní praxe. Pokud delinkvent před soudem při-

znal, že viděl cikánské tabule, mohly být vůči němu použity 

tresty stanovené v proticikánských normativech. První va-

rovné tabule byly vztyčeny na hranicích braniborského Cleve  

a Mark v roce 1685, v Čechách roku 1706, ve Slezsku – patří-

címu tehdy do svazku Koruny české – roku 1708 a na Moravě 

v roce 1709. Roku 1709 následovala mimo jiné kurfiřtská Falc 

a další země říše. V českých zemích bylo podle dosavadních 

znalostí používání tabulí naposledy nařízeno roku 1732, v říši 

bylo poslední nařízení publikováno v roce 1784 v hrabství Li-

ppe, kde je používání tabulí prokázáno ještě v roce 1808. Ta-

bule byly malovány podle grafických předloh, zachovaných 

ze Slezska a z Předních Pomořan. 

Výběr z literatury:

Jiří HANZAL, Cikáni na Moravě v 15.–18. století, Praha 2004, 

s. 43–52. TÝŽ, Zigeunerwarntafeln, in: Rosmarie Beier-de 

Haan (ed.), Zuwanderungsland Deutschland, Migrationen 

1500–2005, Berlin 2005, s. 196–197, vyobrazení na s. 68–69, 

lit. na s. 362; část tohoto příspěvku je otištěna pod názvem 

Zigeunerwarntafel, in: Minderheiten, Randgruppen und 

Aussenseiter I. Frühe Neuzeit, Leipzig 2006, s. 4.

TÝŽ, Cikánské varovné tabule a jejich grafické předlohy  

v českém a evropském kontextu (včetně stručného přehledu 

dějin Cikánů v Předních Pomořanech), in: Jiří Hanzal – Ondřej 

Šefčík (edd.), Sršatý Prajz: Erich Šefčík (1945–2004). Sborník 

k nedožitým 65. narozeninám historika a archiváře, Praha 

2010, s. 57–68. TÝŽ, Cikánské varovné tabule z Nových Hradů 

v kontextu Svaté říše římské a českých zemí, Památky jižních 

Čech 3, 2010, s. 150–165.

Jiří Hanzal

Reinach BL, Švýcarsko

Pardubice ve víru tance

Východočeské muzeum v Pardubicích a Ústav historic-

kých věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice pořádají 

ve dnech 15.–16. listopadu 2011 mezioborovou konferen-

ci „Ve víru tance“. Konference se koná u příležitosti výstavy 

„Pardubice ve víru tance“, která bude pro veřejnost otevřena 

ve Východočeském muzeu v Pardubicích od 27. října 2011 

do 4. března 2012 a bude prezentovat společenské oděvy  

a historii společenského tance v Pardubicích od poloviny 

19. století do 60. letech 20. století.

Tanec je neodmyslitelně spojený s dějinami lidstva. Jako 

jedna z podob neverbální komunikace a nositel symbolic-

kých obsahů byl od pradávna součástí rituálů. Cílem konfe-

rence je probrat společenský tanec v širokých souvislostech 

od 18. století do současnosti. Konference je koncipována 

mezioborově. Rádi bychom tímto pozvali badatele z růz-

ných institucí, kteří se zabývají tancem jako fenoménem. 

Možnými tématy jsou: lidový tanec, vymezení pojmu a vý-

voj žánru. Historický vývoj pohledu společnosti na lidový 

tanec, lidový tanec jako předmět sběratelského zájmu, vliv 

lidového tance na další taneční žánry a styly. Společenský 

tanec, vymezení pojmu a vývoj, tanec v procesu společen-

ské zábavy. Taneční příležitosti (slavnosti, plesy, bály, me-

rendy, reduty, besedy, šibřinky, věnečky, tancovačky, taneč-

ní zábavy, čaje, maturitní plesy, diskotéky...), tanec v kultuře  

pozvánky na 
konference, semináře



 23

 3[11

19. století (taneční slavnosti, příležitost k přátelskému se-

tkání i k námluvám, vznik národně společenských tanců), 

vývoj společenských tanců od skupinových forem k páro-

vému tanci muže a ženy. Společenstva tanečních mistrů – 

privátní hodiny, taneční kurzy. Vznik moderních společen-

ských tanců, taneční soutěže, taneční sport, profesionální 

tanec. Tanec jako volnočasová aktivita – různé žánry – lido-

vý, historický, společenský – standartní, latinskoamerický 

tanec, diskotékové tance, hip hop, street dance – forma 

protestu, tango argentino – životní styl. Společenský oděv 

a doplňky. Jeho historický vývoj. Propagace tanečních pří-

ležitostí, drobné tiskoviny (plakáty, pozvánky, taneční po-

řádky, kotilionky, dárky z tanečních, pohlednice – plesovky, 

fotografie, kresby, malby). Taneční hudba a orchestry aj.

Organizátoři si vyhrazují právo odmítnout příspěvky, 

které nebudou korespondovat se zaměřením konferen-

ce a přijmout příspěvky vhodně rozšiřující daná témata. 

Kapacita konference je limitována. Délka referátu by ne-

měla přesáhnout 20 minut, po každém vystoupení bude 

následovat diskuse. Vybrané konferenční příspěvky budou 

publikovány ve Východočeském sborníku historickém. 

Konferenční poplatek ve výši 200 Kč bude vybírán v den 

zahájení konference. Informace o průběhu konference  

a jejím programu budou zveřejněny v červnu 2011 na 

webových stránkách Východočeského muzea v Pardubi-

cích. S případnými dotazy je možné se obrátit na adresu: 

martinahalirova@seznam.cz.

Martina Halířová

Regionální vlastivědná 
periodika a jejich místo 
v historiografii

Konference pořádaná Státním oblastním archivem v Pra-

ze, Státním okresním archivem Benešov a Muzeem Podbla-

nicka se uskuteční ve Vlašimi ve dnech 24.–25. listopadu 

2011, v Muzeu Podblanicka. Dvoudenní konference je vě-

novaná 50. výročí nepřetržitého vydávání Sborníku vlasti-

vědných prací z Podblanicka.

Předpokládá se přednesení 15–20 minutových příspěvků, 

audiovizuální doprovod vítán.

Navrhované tematické oblasti zaměření příspěvku:

– historie vydávání odborných regionálních periodik;

– vliv regionálních periodik na historické bádání (regio-

ny, disciplíny, formování významných osobností);

– archivy, muzea, školy ad. jako vydavatelé;

– veřejnost a regionální periodika;

– egionální meziinstitucionální a mezioborová spolupráce 

za účelem vydavatelské činnosti.

Kvalitní přednesené příspěvky bude možné publikovat  

v Středočeském sborníku historickém a Sborníku vlastivěd-

ných prací z Podblanicka, v úvahách je samostatný sborník, 

supplementum či kolektivní monografie.

Předběžné přihlášky, návrhy témat vlastních příspěvků, 

jakož i další návrhy a připomínky adresujte ve volné formě 

na adresu: Mgr. Hana Kmochová, SOA v Praze, Archivní 4,  

149 01 Praha 4, hana.kmochova@soapraha.cz.

Daniel Doležal

The Best in Heritage – 
To nejlepší v kulturním dědictví
Dubrovník, Chorvatsko 22.–24. září 2011

Konference „The Best in Heritage” je jediným celosvěto-

vým každoročním přehledem oceněných muzeí a projektů 

uchovávajících kulturní dědictví na světě. Konference, ko-

nající se v chorvatském Dubrovníku, je pořádaná ve spo-

lupráci s organizací Europa Nostra, chorvatským Minister-

stvem kultury, městem Dubrovník a pod patronací ICOM  

a Benátské kanceláře UNESCO. Tento rok oslaví konference 

své desáté výročí, a proto bude mít její bohatý program 

slavnostní podtext.

Účastníkům konference jsou představovány praktické roz-

měry dosažení nadstandardní kvality projektů a jejich ino-

vační přínos zvyšující konkurenceschopnost a společenský 

dopad v neustále se měnícím světě paměťových institucí. 

Zástupci oceněných projektů vysvětlí zainteresovaným od-

borníkům, proč byly jejich počiny vyhlášeny jako nejlepší  

v předchozím roce. Dvoudenní atraktivní program  konfe-

rence bude obsahovat prezentace 20ti pečlivě vybraných 

projektů ze 17 zemí. Mezi další části programu budou pat-

řit: “New Projects” – prezentace pěti nově otevřených muzeí 

a “Mnemosophia – The Best in Heritage Master Class” – se-

tkání, na kterém jsou prezentovány tzv. případové studie  

k vybraným projektům. Více informací o programu nalez-

nete na http://www.thebestinheritage.com/conference/

programme/.

Prezentace, diskuze, představení projektů, společenské 

setkání a osobní kontakty s těmi nejlepšími mění konferen-

ci v prostředí, které je zaručeným zdrojem energie a inspi-

race pro každého účastníka. Zařaďte si kulturní dědictví do 

svého programu a přidejte se k nám ve dnech 22.–24. září 

2011 v půvabném prostředí Dubrovníku!

Luka Cipek

tajemník European Heritage Association

pozvánky na 
konference, semináře
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Pozvánka na seminář 
knihovníků muzeí a galerií

Ve dnech 6.–8. září 2011 se uskuteční v Českém Těšíně již 

35. seminář knihovníků muzeí a galerií, který tradičně při-

pravuje pro své členy i zájemce z řad odborné veřejnosti 

Komise knihovníků při AMG. Organizace letošního seminá-

ře s mezinárodní účastí se ujalo Muzeum Těšínska. Odborný 

program bude zaměřen do tří základních bloků – Koncepce 

rozvoje knihoven České republiky na období 2011–2014, Di-

gitalizace v muzejních a galerijních knihovnách a Sbírkové 

fondy v muzejních knihovnách. Vysoce aktuální témata při-

blíží účastníkům přední odborníci v problematice a zástup-

ci ústředních institucí. K bloku „Digitalizace“ je připravena 

panelová diskuse, která bude reflektovat otázky účastní-

ků vyplněné v anketě. Pozvání na seminář přijali zástupci 

Ministerstva kultury ČR a zástupci zahraničních institucí, 

převážně z Polska a Slovenska, dále vedení Asociace muzeí  

a galerií ČR a Svazu knihovníků a informačních pracovníků. 

Program semináře a přihlášky jsou zveřejněny na strán-

kách Muzea Těšínska (http://www.muzeumct.cz), Asoci-

ace muzeí a galerií ČR (http://www.cz-museums.cz pod 

záložkou Knihovnická komise) a Knihovny Uměleckoprů-

myslového musea v Praze (http://www.knihovna.upm.cz). 

Případné dotazy zodpoví hlavní pořadatelka Mgr. Gabriela 

Chromcová z Muzea Těšínska (seminar@muzeumct.cz). Při-

hlášky odesílejte nejpozději do 10. července 2011.

Štěpánka Běhalová

Motorismus a šlechta 
v českých zemích 1894–1945

Dne 19. dubna 2011 se v Národním technickém muzeu 

uskutečnil seminář „Motorismus a šlechta v českých zemích 

1894–1945“, který byl uspořádán ve spolupráci NTM, Ná-

rodního památkového ústavu (ÚOP Liberec) a Společností 

pro dějiny věd a techniky. Zahájení akce se ujal generální 

ředitel NTM Bc. Karel Ksandr, za NPÚ ÚOP v Liberci pak ná-

městek Mgr. Petr Weis. Krátce na to se slova ujal čestný host 

semináře, první místopředseda vlády a ministr zahranič-

ních věcí ČR pan Karel Schwarzenberg. Účast pana minis-

tra nebyla samoúčelná, rodina pana ministra patřila a patří  

k nejvýznamnějším šlechtickým rodinám v zemi a mimo 

jiné vynikala i svým kladným a poměrně intenzivním vzta-

hem k automobilům a automobilismu obecně. Panu minis-

trovi byla následně představena expozice v dopravní hale, 

kde mu byl po nedávném restaurování představen i vůz 

Benz 16/40, patřící v minulosti jeho dědečkovi Karlu V. ze 

Schwarzenbergu (1886–1914). Semináře se účastnilo i ně-

kolik dalších čestných hostí z řad české aristokracie, jmeno-

vitě Jerom Colloredo-Mannsfeld, Jan Podstatský-Lichten-

stein, Karel Eduard Paar, Josef Emanuel Mensdorff-Pouilly  

a Gabriela Mensdorff-Pouilly. 

Seminář „Motorismus a šlechta v českých zemích“ byl ur-

čen pro všechny, kteří se odborně i ze záliby zajímají o dvě 

zdánlivě naprosto rozdílná témata – historickou dopravní 

techniku a kulturu vyšší společnosti v první polovině 20. 

století. Akce byla úvodním mezioborovým setkáním histo-

riků, památkářů, archivářů a muzeologů, na které naváže  

v průběhu let 2012–2015 cyklus putovních výstav po stát-

ních i privátních hradech a zámcích České republiky a vydá-

ní reprezentativní monografie s výstavním katalogem. 

Pozornost byla v průběhu semináře věnována jak jednot-

livým osobnostem, rodům ale i otázkám, které přesahovaly 

úzce vymezené téma šlechtického automobilismu. Ve svém 

úvodním příspěvku Mgr. Jiří Křížek ze spolupořadatelské 

organizace NPÚ představil auditoriu projekt „šlechtického 

motorismu“. Projekt, ač bývá někdy obviňován z mytizace 

šlechty, naopak hodlá zažité stereotypy bořit. Veřejnost, má 

všeobecnou představu o tom, jak vypadá zámecký park, 

uvedl Křížek, málo kdo si však dovede představit, co se 

skrývá pod pojmem zámecký autopark. Trendem posled-

ní doby je představovat interiéry zámků v podobě, jaké je 

užívali poslední majitelé. Návštěvnická veřejnost kvituje  

s povděkem instalace přibližující zázemí zámků v podobě 

kuchyní, výtahů, telefonů apod. Touto cestou míří i společ-

ný projekt NPÚ ÚOP Liberec a NTM, který hodlá obohatit 

zámecké interiéry i aspektem dopravních prostředků po-

sledních držitelů památkových objektů. 

Druhý řečník PhDr. Miloš Hořejš z hostitelské organizace 

účastníkům semináře rámcově představil aspekty, jaké míní 

projekt motorismu ve spojení se šlechtou postihnout. Vztah 

šlechty k automobilismu byl podle vyjádření řečníka mno-

hovrstevnatý a zahrnoval v sobě nejen vlastnictví automo-

bilu jako takového, ale i např. angažmá šlechticů v prvních 

automobilových spolcích, účast ve správních radách auto-

mobilek, účast s automobily v první světové válce, účast na 

automobilových závodních kláních apod. V projektu by ne-

mělo být opomenuto ani hospodářské využití automobilů 

na velkostatcích a dalších hospodářských provozech šlech-

ty; zmapovány a identifikovány by měly být např. úpravy 

z konferencí,
seminářů

publikace
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zámeckých objektů v souvislosti s využíváním automobilů, 

v neposlední řadě by měl být postižen i genderový aspekt 

„šlechtického automobilismu“.

Následující příspěvky každý svým způsobem postihly část 

ze zmíněných aspektů a přispěly tak do mozaiky poznání 

„šlechtického motorismu“. Nechyběla ani určitá komparace 

s automobilismem v občanských vrstvách.

Přednášky byly organizátory doplněny komentovanou 

prohlídkou automobilovou sbírkou NTM, kde mohli účast-

níci semináře zhlédnout i několik vozů s otiskem původ-

ních šlechtických majitelů. Jako jakési odlehčení na závěr 

přednáškového dne organizátoři zařadili filmovou projekci 

unikátních dobových dokumentů s automobilistickou té-

matikou z filmového archivu NTM. 

Hojná účast (kolem 120 účastníků) potvrdila vysoký zájem 

odborné veřejnosti o toto témata a netradiční spojení tech-

nické problematiky s problematikou šlechtické společnosti.

 

Miloš Hořejš

Příběh vyšívaného šátku
Blanka Petráková

V roce 2010 vydalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlí-

ně za podpory Ministerstva kultury České republiky pou-

tavou publikaci s názvem „Příběh vyšívaného šátku“, jejíž 

autorkou je PhDr. Blanka Petráková z Muzea luhačovického 

Zálesí. Publikace vznikla jako součást výstavy se stejno-

jmenným názvem, která se konala v dnech 21. ledna–31. 

října 2010 v Muzeu luhačovického Zálesí v Luhačovicích. 

Dětskému publiku je zde originálním způsobem přiblížena 

tradiční lidová kultura, zvykosloví a textilní řemesla spojená 

s etnografickým regionem luhačovického Zálesí. 

Inspirací ke vzniku publikace byl konkrétní šátek ze sbírek 

Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně zdobený barevnou 

výšivkou a monogramy MK a PF. Autorka se pokusila vy-

modelovat příběh lásky, který by mohl být ukryt v oněch 

monogramech a vyšit na šátku. Děj pohádkového příběhu  

o vyšívaném šátku a lásce Kateřiny Miklové a Františka 

Petráše zasadila do krajiny luhačovického Zálesí. Příběh 

sleduje tři hlavní dějové linie. První se věnuje líčení života 

obyvatel Doubravy a Březůvky, skutečných dědin, tak jak 

mohl vypadat ještě na přelomu 19. a 20. století. Na poza-

dí ročního, hospodářského a zvykoslovného cyklu, který 

je popsán od ledna do prosince, klíčí láska dvou mladých 

lidí, tvořící druhou osu příběhu. Hlavní dějová linie sleduje 

Kateřinu Miklovou, která se rozhodla zhotovit lněný šátek, 

vyšitý barevnými přízemi, podobný tomu, který viděla na 

vánočním trhu v Pozlovicích. Příběh líčí velmi detailně ale 

poutavě celý postup prací spojených se získáváním lně-

ného vlákna, předením, tkaním a barvením hotové tkani-

ny. Popisuje i zvyky spojené se setím lněného semena či  

s předpovídáním úrody. Popisuje společné přástky, kde se 

za zimních večerů scházela mládež ze sousedství, škádlila 

se nebo poprvé prokazovala náklonnost, třeba vyřezáva-

nou přeslicí. Příběh končí na Kateřinské zábavě, která byla 

pro obyvatele Březůvek a Doubravy poslední příležitostí  

k veselí před postní adventní dobou. Čtenáři prominou, ale 

závěr příběhu lásky vylíčený v publikaci Příběh vyšívaného 

šátku neprozradím. Doufám, že se přesvědčí sám o tom, zda 

si zatančila Kateřina Miklová na Kateřinské zábavě s Františ-

kem Petrášem a zda si pověděli důvěrná slůvka zamilova-

ných. Prozradím jen tolik, že Kateřina vlastními silami šátek 

utkala, obarvila a vyšila harasovými nitěmi růžové, zelené  

a červené barvy.  

Představená publikace prozrazuje, že autorka je nejen 

znalkyní luhačovického Zálesí, ale též zkušenou muzejní 

pracovnicí s pedagogickou erudicí. Publikaci vybavila něko-

lika parametry, které z ní učinily zajímavou pedagogickou 

pomůcku. Dětský čtenář může příběh o Kateřině a Fran-

tiškovi prožívat také prostřednictvím kreseb-omalovánek 

publikace
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Michala Zemana provázejících text. Publikace totiž umož-

ňuje čtenáři vymalovat si kresby vlastní rukou a dotvořit tak 

podobu publikace dle svého. Díky tomu si opět připomene 

hlavní body příběhu i momenty spojené se zvykoslovím či 

hospodářským rokem. Zvídavější čtenáři si mohou ověřit, 

zda předměty, o kterých se hovoří v příběhu, poznají i na 

fotografiích. Na zadní straně obálky jsou připraveny popisy 

předmětů, které je potřeba dohledat na zadní obálce. 

Publikace představuje čtenářům hravou formou lidovou 

kulturu luhačovického Zálesí a umožňuje jim i vlastní tvo-

řivý přístup k tématu. Doufáme, že se stane inspirací nejen 

pro laickou veřejnost, ale též pro všechny, kteří se snaží 

přistupovat ke tvorbě výstav tvořivě a hledají, jak témata 

přibližovat nenásilnou formou široké veřejnosti. Přeji všem, 

kteří se na publikaci podíleli, hodně spokojených čtenářů  

a další zajímavé realizace.

Petra Mertová 

Návrat Historické fotografie

Periodikum „Historická fotografie / Sborník pro prezentaci 

historické fotografie ve fondech a sbírkách České repub-

liky“ (dále SHF) vydával s roční periodicitou od roku 2001 

Národní archiv v Praze spolu s Muzeem východních Čech  

v Hradci Králové. Poslední ročníky byly vydány jako dvoj-

číslo, z finančních důvodů již pouze v režii archivu. Od roku 

2011 zaujalo pozici spoluvydavatele Technické muzeum  

v Brně, a jak doufáme, jubilejním desátým ročníkem započ-

ne pro tuto dnes již významnou a všeobecně kladně přijí-

manou publikaci nová a ještě úspěšnější etapa její existence. 

Záměrem vydavatelů je, aby byl SHF prostorem pro stu-

die, texty a informace spjaté s bohatými fondy různoro-

dých fotografických dokumentů v paměťových institucích  

i v privátních sbírkách u nás i v zahraničí. Redakční příprava 

se bude řídit pravidly platnými pro periodika zapsaná na 

Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik tak, aby 

byl SHF v nejbližším možném termínu do tohoto seznamu 

zapsán.

SHF uveřejňuje původní odborné studie zaměřené na his-

torickou fotografii i na fotografii vytvořenou jako výtvarné 

dílo, přehledové statě vzniklé na základě využití sbírkových 

fondů fotografií uložených v archivech, muzeích, galeriích  

i v soukromém vlastnictví a informace pro zkvalitnění prá-

ce s fotografií ve výše uvedených institucích a o novinkách  

v oboru. SHF je určen všem vlastníkům a správcům foto-

grafických sbírek, pracovníkům různorodých profesí zabý-

vajících se ochranou a využíváním historických fotografií, 

fotografických materiálů a technik, badatelům i zájemcům 

z řad široké veřejnosti, kteří si uvědomují a oceňují význam 

a kouzlo fotografie...

Příspěvky přijímá redakční rada tvořená pracovníky vyda-

vatelských institucí a odborníky z oboru z muzeí a archivů 

ČR. Podrobnější pokyny ke zpracování textů naleznete na 

internetových stránkách vydavatelů. Informativní a kratší 

statě, které nebudou mít ambice odborných výzkumných 

článků, budou zařazeny do nerecenzované části publikace 

a nemusí splňovat uvedené náročnější požadavky na recen-

zované příspěvky. S veškerými dotazy o možnostech publi-

kování v SHF se neváhejte obrátit na redaktorky – kontakty 

viz níže. Redakční uzávěrka recenzované části ročníku 2011 

byla stanovena na 30. červen, příspěvky do nerecenzované 

části případně do dalšího ročníku publikace je však možné 

zasílat kdykoliv během roku.

Termín vydání SHF 2011 byl stanoven na měsíc listopad. 

SHF bude možné zakoupit přímo u vydavatelů nebo objed-

nat na dobírku prostřednictvím redakcí vydavatelů (e-mai-

lem, telefonicky, poštou). Technické muzeum v Brně bude 

zajišťovat rozesílání na dobírku abonentům, kteří si mohou 

již kdykoliv v průběhu roku výtisky objednat (e-mailem, 

telefonicky, poštou). Zároveň prosíme stávající abonenty, 

aby svůj zájem o zaslání dalšího ročníku SHF na dobírku po-

tvrdili jednomu z vydavatelů (nejlépe Technickému muzeu  

v Brně). Cena výtisku bude upřesněna, předpokládaná cena 

je 180–230 Kč.

Uvítáme každé zprostředkování reklamy či sponzorského 

příspěvku a pomůže nám i doporučení SHF dalším odběra-

telům. Doufáme, že spolu s vámi vstoupíme do další etapy 

publikace Historická fotografie úspěšně a že nás v obnove-

ném vydání čeká mnoho kvalitních příspěvků a spokoje-

ných čtenářů. Kontakty: Národní archiv, vedoucí redaktorka 

SHF: PhDr. Emilie Benešová, e-mail: emilie.benesova@nacr.

cz nebo Technické muzeum v Brně, vedoucí redaktorka 

SHF: PhDr. Naďa Urbánková, e-mail: urbankova@technical-

museum.cz nebo stohrova@technicalmuseum.cz.

Pavla Stöhrová

Kdybych mohl změnit 
historii…
Sborník statí Bohuslava Mikuláška

V závěru roku 2010, k výročí nedožitých 65. narozenin 

autora, vydal Fond Třebíč, o. p. s. ve spolupráci s Muzeem 

Vysočiny Třebíč publikaci s názvem: „Kdybych mohl změnit 

historii…“ Sborník statí Bohuslava Mikuláška. Publikace je 

souborem statí, článků, přednášek a úvah historika a filozo-

fa Bohuslava Mikuláška (1945–2009).

Vydaná kniha čtenářům přiblíží nejen mimořádnou osob-

nost Bohuslava Mikuláška, kultivovaného a vysoce fundo-

vaného autora, ale rovněž svým obsahem vypovídá o jeho 
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lásce k Vysočině, o jeho vztahu k umění, k lidem, k historii 

regionu, ale i ke konkrétním událostem. Obsahuje i příspěv-

ky a úvahy na muzejní a muzeologické téma, připravené  

a přednesené při celorepublikových setkáních, pořádaných 

Asociací muzeí a galerií ČR, ale i tematická pojednání, do-

sud nepublikovaná. Autor okolní svět a dění velmi citlivě 

sám vnímal a vše také dokázal neopakovatelně glosovat  

a přenést do svých písemných a ústních projevů a sdělení, 

které dnes již patří nesmazatelně do kulturní a literární his-

torie nejenom kraje Vysočina. 

Základ knihy tvoří podklady a texty za posledních 30 let. 

Z osmi desítek statí je větší část shromážděná ze soukro-

mého archivu Marie Mikuláškové, manželky autora, menší 

část textů pochází z archivů regionálních institucí, v nichž 

působil. Jednotlivé příspěvky jsou řazeny v knize převážně 

chronologicky podle data jejich vzniku. Textovou část do-

plňuje obrazová příloha, která obsahuje vybrané fotografie 

z profesního i osobního života, ukázku rukopisu, kopie po-

zvánek na akce, které autor uváděl atp.

Fond Třebíč, o. p. s. s Bohuslavem Mikuláškem dlouhodo-

bě spolupracoval, i proto se ujal role vydavatele a rozhodl 

se podpořit vydání jeho souborného díla. Slovo úvodem 

napsal renomovaný muzeolog docent Zbyněk Z. Stránský, 

dlouholetý Mikuláškův přítel. Knihu vytiskla společnost 

Debora, s. r. o. Praha, grafickou úpravu provedl Petr Tesař. 

Vydání knihy podpořil kraj Vysočina finanční dotací z gran-

tového programu Edice Vysočiny VII.

Knihu lze objednat (za 180,- Kč + poštovné a balné) v Mu-

zeu Vysočiny Třebíč písemně, na současné adrese: Kosmá-

kova 1319/66, 674 01 Třebíč, nebo elektronicky: muzeum@

zamek-trebic.cz.

Jaroslav Martínek

Sborník příspěvků 
15. veletrhu muzeí ČR 
Muzea a prezentace tradičních 
lidových řemesel

V termínu 25.–26. května 2010 proběhl v pobočce Muzea 

Vysočiny Třebíč v Muzeu řemesel v Moravských Budějovi-

cích již 15. ročník Veletrhu muzeí ČR, věnující se tentokrát 

tématu „Muzea a prezentace tradičních lidových řemesel“. 

Během dvou dnů zaznělo v konírnách moravskobudě-

jovického zámku celkem 14 příspěvků muzejníků z celé 

republiky i ze zahraničí. Jednotlivé vstupy se týkaly sbírek 

řemesel v muzeích, aktivní účasti řemeslníků na muzejních 

programech, Nositelů tradic, ale také například způsobů 

obživy Romů a jejich prezentaci, výstav řemesel spojených 

s programy pro děti, prezentace řemesel na webových 

portálech, forem oceňování řemeslníků na příkladu města 
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Uherské Hradiště, propagace řemesel v muzeích, připravo-

vané publikace týkající se mlynářství a byl také prezentován 

krátký film Jiřího Michlíčka týkající se mlynářství a mlynářů 

na Velkomeziříčsku.

Kromě seminární části byla zajištěna prohlídka expozic 

Masných krámů a oživených expozic řemesel na zámku, 

kde se účastníci veletrhu setkali s kolegy z rakouského 

Heimatsmuzea v Kautzenu, kteří předváděli tkaní na karet-

kách, práci na kolovratu a hru na citeru. Zpřístupněny byly 

také prostory nového depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč na 

Kosmákově ulici, kde proběhla komentovaná prohlídka za 

doprovodu kurátorů jednotlivých sbírek. Na závěr setkání 

muzejníků proběhla návštěva Vodního mlýna ve Slupi (okr. 

Znojmo), které spravuje Technické muzeum v Brně.

Z příspěvků, které na jubilejním 15. ročníku veletrhu mu-

zeí ČR zazněly, se podařilo sestavit sborník, jehož vydání fi-

nančně podpořilo prostřednictvím Asociace muzeí a galerií 

ČR Ministerstvo kultury. 

Sborník je možno objednat za 85,- Kč + 30,- Kč poštovné  

a balné na adrese Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 

01 Třebíč, tel: +420 568 824 658 nebo prostřednictvím e-

-mailu: muzeum@zamek-trebic.cz.

Eva Tomášová

Všeho dokvasu
Příběhy v hospodách, pálenicích 
a vinných sklepech sesbírané
Jiří Severin

Ráda sleduji, i v době všeobecného stýskání na nedosta-

tek peněz, když muzea a galerie nabízejí veřejnosti stále 

nové a zajímavé tituly. Tenhle poslední, který mne zaujal, je 

výjimečný nejen svým pozoruhodným obsahem, obrazo-

vým vybavením a grafickou úpravou, ale i jeho samostat-

nými přílohami. Filmem o slivovici, pálení a pálenicích „Jak 

vypít trnku“ a CD „Pijácké písně“. Vydavatelem je Slovácké 

muzeum v Uherském Hradišti za finanční podpory Evrop-

ského programu pro regionální rozvoj a Programu cezhra-

ničnej spolupráce Slovenské a České republiky. 

Věděla jsem, že součástí tohoto muzea je i Muzeum lido-

vých pálenic ve Vlčnově, že vzniklo z iniciativy etnografů  

a folkloristů tohoto muzea. Autor Jiří Severin řadu let pát-

ral a mapoval poloilegální svět pálenic, ale zejména osudy 

páleničářů. Ze svých poznání, pocitů a prožité cesty, kte-

rá vedla až k vytvoření této expozice, dal vzniknout knize 

vymykající se nejen běžným vzpomínkovým a muzejním 

publikacím, stává se osobitým autorským textem, skuteč-

nou literaturou. A snad právě i proto je toto jeho vyprávění  

a příběhy souznící s duchem kraje, s lidmi, jejich osudy, ra-

dostmi i smutkem, vlastně literárním převyprávěním orální 

historie charakteristického regionu. Jakýmsi kalendáriem, 

průvodcem a výpovědí o zdejších lidech 20. století.

Sám autor, pracovník Slováckého muzea v Uherském 

Hradišti, je vyzrálou osobností mnoha zájmů, publicistou, 

scénáristou, spolupracovníkem Českého rozhlasu i České 

televize, neúnavným propagátorem a znalcem lidového 

umění a hudby. Byl i dramaturgem a producentem jejího 

audiovizuálního doprovodu. Myslím, že lze říci – člověkem 

navýsost múzickým. 

Protože knížka je nejen půvabná sama o sobě, jistě bude 

otevírána a čtena několikrát. Pro mne, původem z kraje pod 

Šumavou a zcela odlišného, je plná zdejšího svérázu, dob-

ré nálady, a ačkoliv nejsem milovnicí „páleného“, ale vína, 

vnímám ji jako velmi milý, skutečně literární počin hodný 

chvály. Neběžný v žánru memoárové literatury. Chválu 

zaslouží osvícené Slovácké muzeum, redakce, fotografie 

Jiřího Rohela i Ladislava Chvalkovského, grafická úprava 

Tomáše Ježka, kvalitní tisk. 

Promiňte mi na závěr trochu patosu. Pevně věřím, že ob-

dobné, dotažené a komplexní projekty v našich muzeích  

a galeriích budou stále vznikat z neuhasitelné touhy nesmí-

řit se s někdy převládající únavou a skepsí, i pro ten tolik 

potřebný přesah naší práce pro veřejnost a vlastní profesní 

uspokojení.

Eva Dittertová 
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Toulky po vodě
Mlýny na řece Úslavě
Vendula Hnojská

Autorka celobarevné, reprezentativní knihy, historička 

Mgr. Vendula Hnojská, zve čtenáře na unikátní výpravu po 

vodních dílech a provozech na řece Úslavě, a to od samé-

ho pramene až k soutoku řek v Plzni Doubravce u svatého 

Jiří. Při toulkách od jednoho mlýna ke druhému popisuje 

historii jednotlivých usedlostí, mlynářské řemeslo, strojní 

vybavení mlýnic a technologii zpracování obilí, ale také 

osudy mlynářských rodů i jednotlivých mlynářů. Nechybí 

ani vzpomínky a příběhy lidí, kteří s mlýny spojili své životy. 

Řada mlýnů je obohacena o romantickou pověst. 

V knize je na řece Úslavě dlouhé přes 90 km zachyceno 

téměř 50 provozů poháněných vodní silou. V převážné míře 

se jednalo o mlýny zpracovávající obilí. U řady mlýnů je za-

znamenána také přítomnost pily. Na Úslavě je dochována 

i zmínka o zlatorudném či papírenském mlýnu. Nechybí ani 

zprávy o hamrech a hutích, které byly obzvláště v dolní po-

lovině toku relativně hustě rozmístěné. 

Sto dvaceti stránkové dílo obsahuje přes 200 vyobrazení 

mlýnů, dobových i současných fotografi í, strojních i staveb-

ních plánů, rodinných fotografi í, vodních map a plánů atd.

Kniha byla vydána u příležitosti uspořádání výstavy „Mlý-

ny v povodí řeky Úslavy“, která se konala v Muzeu jižního 

Plzeňska v Blovicích. 

Vendula Hnojská

Metodické centrum muzejní 
pedagogiky

Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském 

zemském muzeu vzniklo v roce 2004 na základě Koncepce 

účinnější péče o movité kulturní dědictví, uložené zejména 

v muzeích a galeriích v České republice, na léta 2003–2008 Mi-

nisterstva kultury ČR. Je jedním ze sedmi metodických pra-

covišť v České republice, které poskytuje informace a služby 

vlastníkům a správcům sbírek muzejní povahy a dalším zá-

jemcům, vydává metodická doporučení a texty a poskytu-

je konzultace, tak, aby naplňovalo Koncepci účinnější péče 

o movité kulturní dědictví ČR na léta 2010–2014. 

V souvislosti s celospolečenským vývojem a refl exí stavu 

muzejní pedagogiky, která v současné době prochází vel-

mi rychlým vývojem a doposud byla nejčastěji vnímána 

jako disciplína zaměřující se na práci s dětmi a mládeží, se 

ukazují její velké možnosti přispět prostřednictvím sbír-

kového fondu k začleňování muzeí do vzdělávacích a vý-

chovných programů nejrůznějších cílových skupin v rámci 

celoživotního učení tak, aby se staly otevřenými institucemi 

pro všechny. Základním cílem MCMP pro rok 2011 je kon-

tinuální navázání na činnost MCMP v předchozích letech, 

a to především tvorbou vzdělávacích programů pro děti 

a mládež (včetně handicapovaných) a zároveň respektová-

ní přirozeného vývoje oboru muzejní pedagogiky a zkva-

litnění a rozvinutí činnosti centra prostřednictvím jednole-

tých a víceletých projektových záměrů.

K naplnění výše zmíněného cíle jsme zvolili následující kroky:

1) Sledování a zkoumání vývoje oblasti muzejní pedago-

giky ve spolupráci s ostatními metodickými centry a od-

bornými institucemi v ČR i zahraničí.

2) Tvorba metodických materiálů pro potřeby muzeí v pí-

semné i elektronické podobě tak, aby podporovaly využi-

tí potenciálu muzejních a galerijních sbírek.

3) Poskytování informací, konzultací a služeb odborné 

i široké veřejnosti.

4) Prezentace a propagace činnosti Metodického centra 

muzejní pedagogiky odborné i široké veřejnosti s využi-

tím moderních metod a moderních technologií.

Pro letošní projektové záměry jsme zvolili tři základní cí-

lové skupiny – žáky ZŠ a SŠ, děti a mládež se zdravotním 

postižením, se zaměřením na mentálně handicapované,  

vozíčkáře a seniory.

Hlavními pilotními projekty jsou:

metodická centra
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Make-Able – mezinárodní projekt, jehož hlavní myšlenkou 

je hledání cest, jak pracovat s mentálně handicapovaný-

mi v kulturních institucích, dále vyměňování si zkušeností  

a zároveň vzájemná inspirace. Na projektu spolupracujeme 

s Muzeem města Ústí nad Labem a s institucemi z Velké Bri-

tánie, Španělska, Itálie, Belgie a Slovenska. Výstupy projektu 

jsou metodické materiály v elektronické podobě, zveřejně-

né na webových stránkách všech participujících institucí. 

Projekt byl finančně podpořen z fondů EU, prostřednictvím 

Národní agentury pro evropské vzdělávání, Domu zahra-

ničních služeb.

Jak se bránit (neo)nacistické propagandě – řada součas-

ných problémů jako jsou extremismus, rasismus, vypjatý 

nacionalismus apod. má hluboké historické kořeny, jejichž 

pochopení je důležité pro porozumění problematice a pro 

hledání řešení. Právě zde se nabízí obrovský potenciál mu-

zeí, která disponují bohatou pramennou základnou. Cílem 

projektu je mimo jiné ověřit možnosti muzeí aktivně přispět 

k řešení této aktuální společenské problematiky. Hlavní cí-

lovou skupinou jsou žáci ZŠ a SŠ. Projekt je spolufinancován 

MŠMT ČR.

Dotazníkový výzkum muzejních návštěvníků ve věku 55+.

Muzeum pro starší a pokročilé – cyklus moderovaných 

prohlídek, besed s autory výstav, zájmových programů  

a setkání ve spolupráci s odbornými odděleními Moravské-

ho zemského muzea. 

Hlavním výstupem všech projektových záměrů jsou me-

todické materiály v tištěné či elektronické podobě s prak-

tickými ukázkami, konkrétními návody a odkazy. Dalšími 

výstupy jsou pracovní listy, webové antologie včetně meto-

dických listů, krátké filmové spoty, interaktivní CD/DVD aj. 

Jako jeden z nejdůležitějších nástrojů naší komunikace, 

pro zveřejňování metodických materiálů v elektronické 

podobě a zároveň pro poskytování informací jsme zvoli-

li webovou stránku http://www.mcmp.cz – dvojjazyčné 

internetové stránky, přizpůsobené zároveň osobám s růz-

ným zrakovým postižením, obsahující podrobné informace  

o muzejně-pedagogických projektech MCMP a spolupracu-

jících muzeí, metodické a didaktické materiály pro potřeby 

muzeí a zároveň pro různé cílové skupiny používající sbír-

ky muzejní povahy pro svou činnost v rámci celoživotního 

učení, informace o dění v oboru, důležité odkazy, aktuality 

z oboru aj.

Hana Němcová
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Muzeum 3000
1. specializovaná výstava moderních 
multimediálních a expozičních technologií 
v Národním muzeu
Národní muzeum – nová budova 
Vinohradská 1, Praha
13.–27. července 2011

Národní muzeum ve své nové budově připravuje  
1. specializovanou výstavu moderních multimediál-
ních a expozičních technologií. Uskuteční se od 13. 
do 27. července 2011 a bude se na ní prezentovat 
řada firem zaměřených na výstavní a zobrazovací 
techniku. Výstava je určena široké veřejnosti i od-
borníkům z řad muzeí a galerií. Představí nejnovější 
trendy z oblastí audiovizuální prezentace, 3D tech-
nologií, výstavních modelů a rekonstrukcí, výstavní-
ho mobiliáře, osvětlovací a průvodcovské techniky. 
Národní muzeum v současnosti připravuje nové ex-
pozice pro historickou budovu po její rekonstrukci. 
Součástí nových expozic se stanou i některé z pre-
zentovaných technologií. V průběhu výstavy bude 
vyhlášena návštěvnická anketa o jejich využití v no-
vých expozicích. Součástí doprovodného programu 
bude také konference o této problematice.



Úvodní projev 
předsedkyně AMG PhDr. Evy Dittertové

Slavnostní ceremoniál        Gloria musaealis 2010

Čestní hosté

Cena Českého výboru ICOM 

Cena Gloria musaealis – Muzejní počin roku 2010 

Moderátor slavnostního ceremoniálu Aleš Cibulka 

Trofej Gloria musaealis
Autorka trofeje: Pavlína Čepičková Šůsová 



Náměstkyně Ministra kultury ČR 
PhDr. Anna Matoušková vyhlašuje první místo 

Cena Gloria musaealis – Muzejní výstava roku 2010 

Cena Gloria musaealis – Muzejní publikace roku 2010 

Cena čestného výboru soutěže 

Porota soutěže Hostitel slavnostního ceremoniálu
Národní muzeum


