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úvodník
Vážení čtenáři, milé kolegyně, milí kolegové,
ještě před několika dny jsem měla v úmyslu napsat do jarního čísla našeho Věstníku něco optimistického. Je první jarní den, 21. března 2011.
Přichází období, které mám ráda, protože je svěží, barevné a příroda i lidé nabývají nových sil.
Na jaře navíc vrcholí i náš muzejní život. Každoročně již od roku 1977 společně s kolegy z celého světa oslavujeme ve dnech kolem 18. května
Mezinárodní den muzeí. My v České republice při
této příležitosti letošního 19. května vyhlásíme
v Pantheonu Národního muzea v Praze výsledky
IX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a následně, tentokrát v Plzni, zahájíme již sedmý celorepublikový Festival muzejních nocí. Když
jsem si pročítala témata Mezinárodního dne muzeí vyhlašovaná Mezinárodní radou muzeí (ICOM)
od roku 1977, uvědomila jsem si, že málokteré
bylo tak velmi dobře uchopitelné, jako to letošní.
Téma „Muzea a paměť“ s podtitulem „předměty
vyprávějí váš příběh“ nepochybně osloví muzea
na celém světě. Již řadu dní si však kladu otázku,
jak osloví muzea v nepokoji zmítaných zemích afrického kontinentu, na který nově zvolené předsednictvo ICOM doporučilo zaměřit pozornost.
Jak osloví kolegy v Lybii, kteří se za současné situace musí bát nejen o muzejní sbírky, ale především o život.
Zemětřesení v severovýchodním Japonsku před
pár dny smetlo z povrchu zemského nejen mnoho měst a vesnic, ale s nimi i řadu kulturních a přírodních památek včetně několika muzeí. Minulý
týden jsem dostala e-mail od profesora tokijské
university, Dr. Eiji Mizushimy, předsedy japonského výboru ICOM, ze kterého vyjímám: „V této těžké situaci jsou životně důležité věci jako elektřina,
plyn, cesty – ty mají prioritu, dále zásobování potravinami a navíc, jak víte, byla poškozena jaderná
elektrárna. Proto teď nemáme čas řešit s vládou
kulturních dědictví… Jako předseda ICOM jsem
během tří let pro japonský vládní tým zpracoval
„Manuál rizikového managementu pro muzea“.
Ale abych byl upřímný, při takové katastrofě nemá
vlastně smysl. Jak zranitelní jsme!“ Dr. Mizushima
děkuje za podporu, kterou projevují japonským

kolegům muzejníci z celého světa. Po vydání oficiální zprávy o všech škodách na kulturním dědictví
se pokusí podělit o tyto hrůzné zkušenosti.
Kolik takových událostí již historie zaznamenala
a kolik nás jich ještě čeká? Současné události na
africkém kontinentě i přírodní katastrofa v Japonsku se stávají součástí individuální i kolektivní
paměti lidstva. A aby závěr mé úvahy nebyl jen
pesimistický – jaro berme také ve znamení naděje, že budeme tuto paměť nejen uchovávat, ale
i aktivně prezentovat.
Zuzana Strnadová
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Zápis ze zasedání Senátu
AMG dne 10. března 2011
v Národním muzeu
Přítomni: 34 z 55 s hlasem rozhodovacím, 5 z 21 s hlasem
poradním
Dne 10. března 2011 se v přednáškovém sále Národního
muzea v budově bývalého Federálního shromáždění konal
Senát Asociace muzeí a galerií ČR. Přítomné přivítala členka
exekutivy PhDr. Zita Suchánková a seznámila je s návrhem
na složení mandátové a návrhové komise. Návrhová komise se skládala z Ing. Mileny Burdychové, PhDr. Pavla Douši,
Ph.D a Mgr. Ireny Chovančíkové. Mandátovou komisi tvořili
PhDr. Pavel Ciprian, Ing. Ivo Štěpánek a Michaela Buriánková, BBus (Hons). Senát následně svým hlasováním tento
návrh přijal.
Zprávu o činnosti exekutivy AMG za období uplynulé od
minulého jednání Senátu již tradičně přednesla předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová. Exekutiva se sešla dvakrát –
12. ledna a 10. února, další její jednání je naplánované na
21. března. Exekutiva se zejména zabývala muzejní statistikou, Národní soutěží muzeí Gloria musaealis a slavnostním ceremoniálem, přípravou VII. kolokvia 2011 i Kampaní
muzea a 20. století na téma „Muzea a ideologie“, kterou se
exekutiva rozhodla z důvodu malého počtu muzeí, která
na výzvu reagovala, v roce 2011 nepořádat. Kampaň by
pro další ročníky měla i nadále pokračovat, bude ale nutné vyhlašovat témata s delším časovým předstihem, třeba
i několik let dopředu, aby měla muzea možnost se na vyhlášené téma připravit.
Národní zahájení Festivalu muzejních nocí (20. května –
11. června 2011) se uskuteční 20. května 2011 od 18 hodin
v Západočeském muzeu v Plzni. AMG podala žádost o dotaci do grantového programu Plzeňského kraje v oblasti
kultury pro rok 2011. Nad akcí přijal záštitu primátor Plzně
Mgr. Martin Baxa i hejtman Plzeňského kraje Milan Chovanec. Bude nutné znovu oslovit vedoucího odboru kultury
Zlínského kraje Mgr. Pavla Macuru, zda platí zájem Zlínského kraje o pořádání zahájení festivalu v roce 2012. AMG
byla oslovena Lidovými novinami s nabídkou mediální
spolupráce. Exekutiva diskutovala o této možnosti a došla
k závěru, že pro letošní ročník FMN nebude mediálního
partnerství LN využito, neboť by zde byla nutná finanční spoluúčast, kterou by AMG nebyla schopna ze svých
prostředků uhradit, navíc již uzavřela mediální spolupráci
s Literárními novinami (o této spolupráci bude uveřejněna
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informace ve Věstníku AMG 2/2011). Členská muzea a galerie AMG by tak měla být informována o možnosti zasílání
informací o akcích, výstavách, doprovodných programech
atd. k uveřejnění v Literárních novinách. Kontaktní osobou
je redaktor Ivan Matějka, e-mail: i.matejka@literarky.cz.
Situace v otázce projektu I3S – Integrovaného systému
správy sbírek se od minulého jednání senátu výrazně změnila. Dle informací AMG byl projekt v závěru minulého roku
předčasně ukončen a Moravské zemské muzeum z jeho
realizace odstoupilo. Vzhledem k zastaralým softwarovým
platformám MS Office, na kterých stále funguje program
DEMUS (Access 97), je nutné tento problém do budoucna
řešit. PhDr. Anně Matouškové, náměstkyni ministra kultury pro oblast památkové péče, muzeí a galerií, regionální
a národnostní kultury byl proto zaslán dopis s prosbou
o aktuální informace ve věci dalšího postupu MK ČR v oblasti digitalizace muzejních sbírek a zejména jejich evidence.
Exekutiva se také zabývala problematikou muzejní legislativy, zejména památkovým a autorským zákonem. V této
souvislosti řešila záležitost vyvolanou rozeslaným dopisem
Ochrannou organizací autorskou (OOA-S) koncem roku
2010, vyzývající muzea, galerie a další vystavovatele k uzavírání hromadných smluv s OOA-S a k placení paušálních
odměn. Dne 25. ledna 2011 se na sekretariátu AMG uskutečnila schůzka se zástupci OOA-S, MK ČR a Radou galerií
ČR. Cílem jednání bylo vyjasnit kompetence OOA-S v oblasti vystavování autorských děl a jejich zpřístupňování
prostřednictvím internetu. Pokud muzeum vlastní sbírkové
předměty, s jejich vystavením není problém; při uzavření
smlouvy o výpůjčce s umělcem, by mělo do smlouvy uvést
všechny náležitosti o vypořádání dotčených práv. V otázce
zveřejňování děl na internetu, když není muzeum majitelem
díla, nemůže jej vyvěsit na internet bez souhlasu nositele
práv. OOA-S má kolektivní správu k vystavování a sdělování
výtvarných děl prostřednictvím internetu, není tedy možné
s nimi nejednat. Je ale nutné, aby si instituce vše řešily samostatně, případ od případu je jiný. Doporučení AMG svým
členům neuzavírat individuální smlouvy s OOA-S trvá, navíc
je doplněno doporučením ze strany MK ČR, protože OOA-S nezastupuje všechny výtvarníky, scénografy, divadelníky atd. V této souvislost se Exekutiva rozhodla uspořádat
28. dubna 2011 ve velkém sále nové budovy Národního
muzea seminář, kde by byl prezentován autorský zákon
a jednotlivé licence týkající se oboru muzejnictví, a také by
byl dán prostor zástupcům jednotlivých kolektivních správců. Pozvánky budou rozeslány v půli března společně s výzvou k zasílání otázek vztahujících se k této problematice,
které budou předány přednášejícím. Seminář bude pořádán ve spolupráci s Národním muzeem a odborem autorského práva MK ČR.
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Dr. Dittertová představila novou předsedkyni Královéhra-

institucích. Reakcí AMG na ERD bude kolokvium 2011 na

decké krajské sekce, novou ředitelku Muzea východních

téma „Muzea pro všechny. Handicapovaní a dobrovolníci

Čech v Hradci Králové Mgr. Naďu Machkovou Prajzovou,

v kulturních institucích ČR“.

Ph.D. Oborové a odborné komise AMG byly vyzvány, aby

Vzhledem ke změnám v podmínkách členství v meziná-

provedly po třech letech jejich činnosti nové volby předse-

rodní organizaci muzejních asociací (NEMO), jíž je AMG

dů. Jedná se o Komise dějin umění, Komise pro bezpečnost

členem, bude každá instituce muset zaplatit v roce 2011

v muzeích, Komise muzejních historiků, Komise pro milita-

členský příspěvek (min. částka je 150 Eur ročně, stanoveno

ria, Komise pro muzejní management, Komise numizma-

na základě ročního rozpočtu organizace).

tiků, Komise pro lidové stavitelství. Nové volby předsedů

Na AMG se obrátil viceprezident Památkové komory

bude nutné také provést u komisí geologické a etnografic-

a předseda poroty celostátní soutěže „Má vlast v srdci Evro-

ké.

py“ Ing. Karel Liška, CSc., s prosbou o spolupráci při propagaci

Členové exekutivy již odevzdávají texty do Výroční zprávy

soutěže, které poskytl záštitu i ministr kultury MUDr. Jiří Be-

AMG za rok 2010, k zaslání podkladů byli také znovu vyzvá-

sser. Soutěž oceňuje jednotlivce, spolky, NNO, kteří přispívají

ni předsedové sekcí a komisí AMG.

k záchraně a uchování kulturních hodnot a tradic. Informa-

Dne 14. dubna 2011 se na sekretariátu AMG sejde revizní
komise, aby provedla kontrolu účetnictví za rok 2010.
Na základě žádosti členky Rady Pardubického kraje pro
oblast školství, kultury a památkové péče Ing. Jany Per-

ce bude prezentována na webu AMG.
Sekretariát AMG navštíví kolegové z muzeí Ruska, kteří
projevili zájem dozvědět se více o chodu našeho profesního sdružení.

nicové o navržení zástupce AMG do komise výběrového
řízení na funkci ředitele/ředitelky Regionálního muzea

V druhém bodu jednání Změna Jednacího řádu AMG –

v Chrudimi, byla exekutivou navržena dr. Dittertová, jako ná-

Přílohy č. 3 Výše členských příspěvků a zařazení řádných

hradnice dr. Suchánková. Výběrové řízení se uskuteční dne

členů AMG do kategorií příspěvků v roce 2011 vystoupi-

4. dubna 2011.

la výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, BBus (Hons).

V lednu se uskutečnilo jednání Českého komitétu Mod-

Výše příspěvků se nemění, některá muzea z důvodu změny

rého štítu, z nějž vyplynulo, že ČKMŠ bude v říjnu tohoto

počtu zaměstnanců přešla z nižší kategorie do vyšší a na-

roku pořádat seminář na téma „Veřejnost a archeologické

opak. Tento bod jednání byl přítomnými senátory na zákla-

nálezy“. Předběžně byl stanoven termín na 6. října 2011

dě jejich hlasování přijat.

v Národním archivu na Chodovci.
Generální ředitelce NPÚ Ing. Naděždě Goryczkové byl za-

PhDr. Jana Hutníková představila Plán činnosti a plán akcí

slán dopis s potvrzením zájmu AMG znovu uzavřít dohodu

AMG na rok 2011. Plán byl přestaven již na minulém sená-

o vzájemném znávání průkazek členů AMG a pracovníků

tu a k žádným podstatným změnám nedošlo. Dr. Hutníková

NPÚ a členů ICOMOS i pro rok 2011.

zdůraznila důležité termíny pro tento rok – slavnostní vyhlášení Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 19. května

Evropská komise vyhlásila rok 2011 Evropským rokem

2011, Festival muzejních nocí 20. května–11. června 2011,

dobrovolnictví (ERD), který koordinuje Ministerstvo škol-

Národní zahájení FMN 20. května 2011, VII. celorepubliko-

ství, mládeže a tělovýchovy. V této souvislosti byla ustano-

vé kolokvium 9.–10. listopadu 2011, seminář „Autorský zá-

vena pracovní skupina pro Dobrovolnictví v kultuře, jejíž

kon v muzejní praxi a kolektivní správa autorských práv“

členkou je také výkonná ředitelka AMG Anna Komárková,

28. dubna 2011.

BBus (Hons). První setkání této skupiny proběhlo v únoru
v prostorách NIPOS. Hlavním cílem bylo formální ustavení

Mgr. Irena Chovančíková, ředitelka Národní soutěže mu-

skupiny a pojmenování klíčových otázek tématu dobro-

zeí Gloria musaealis, sdělila přítomným konečný počet při-

volník v kultuře, a rovněž rozhodnutí o budoucím progra-

hlášených projektů – 75, v kategorii Muzejní výstava roku

movém zaměření této skupiny. Byly definovány tematické

28, Muzejní počin roku 21 a Muzejní publikace 26. Zároveň

okruhy, mezi které patří zejména definice dobrovolnictví

je pozvala na slavnostní ceremoniál, který proběhne na-

obecně, definice dobrovolnictví v kultuře, přínos dobrovol-

posledy před rekonstrukcí v Pantheonu Národního muzea

nické práce v kultuře, zákon č. 1978/2002 Sb. o dobrovol-

dne 19. května 2011 od 17 hodin. Ministr kultury MUDr. Jiří

nické službě ve vazbě na specifiku dobrovolnictví v kultuře,

Besser potvrdil svoji účast a bude předávat hlavní ceny. Ce-

financování dobrovolnictví, projektová příprava a vyúčto-

remoniálem bude provázet opět Aleš Cibulka.

vání, vytvoření metodiky práce s dobrovolníky v kulturních
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O oblasti muzejní legislativy referoval I. místopředseda

Materiál k měření virtuálních návštěv webových stránek

AMG PhDr. Luděk Beneš. Dokument restaurátora-konzervá-

muzeí zpracovaný dr. Šebkem bude zaslán do muzeí, které

tora AMG dle vyjádření předsedy Komise konzervátorů-re-

tím dostanou návod, jak zjišťovat potřebné údaje ze svých

staurátorů AMG Ing. Ivo Štěpánka bude předložen znovu ke

internetových stránek.

schválení až v druhé polovině roku 2011.
Aktuální dění v problematice památkového zákona pře-

Anna Komárková dále senátory pozvala na VII. celore-

stavil přítomným PhDr. František Frýda, který byl navržen

publikové kolokvium na téma „Muzea pro všechny. Handi-

do poradního orgánu ministra kultury jako zástupce AMG.

capovaní a dobrovolníci v kulturních institucích ČR“. Kon-

Shrnul výsledky první schůzky, která se na MK ČR uskuteč-

ference bude zaměřena na problematiku handicapovaných

nila 25. Února 2011 a věnovala se novele památkového

návštěvníků a nabídku muzeí pro tuto specifickou skupinu,

zákona – příloze č. 3 – archeologie. MK ČR vyjádřilo názor,

a také problematiku dobrovolnictví. Termín pro konferenci

aby výkon archeologie probíhal po státní linii pod NPÚ. Ko-

byl stanoven na 9.–10. listopadu 2011; v průběhu dubna

mise se dále zabývala definicemi pojmů jako archeologický

2011 bude do muzeí zaslán první cirkulář pozvánek spolu

výzkum a jeho druhy, archeologický nález atd. Pojmy jsou

s dotazníkem k tématu, který bude navazovat na projekt

zastaralé, je nutné pracovat na aktuálních definicích. Jed-

AMG uskutečněný v letech 2004–2006 pod názvem „Muzea

ním z návrhů, které na schůzce padly, bylo, aby náklady na

a dobrovolníci“.

archeologický výzkum platit investor – stavitel. Toto řešení
však s sebou nese riziko zatajování nálezů např. tehdy, když

V bodě Stav a změny členské základny informovala Anna

je stavitelem běžná rodina či jednotlivec, kteří stavbu navíc

Komárková o žádosti o zrušení individuálního členství Ing.

financují s pomocí hypotečních úvěrů. MK ČR v této sou-

Dagmar Michoinové. Senát dále svým hlasováním rozho-

vislosti diskutuje o určité kompenzaci. Projednávala se také

dl o vyloučení řádného člena AMG Galerie Jaskmanický –

otázka detektorů, MK ČR navrhlo opatření, že by průzkum

Českého centra fotografie Praha z důvodu opakovaného

pomocí detektorů mohl být uznán jako archeologický vý-

nezaplacení členských příspěvků. Žádost o řádné členství

zkum, a tím pádem by takový průzkum mohl provádět jen

podala Východočeská galerie v Pardubicích, projednávání

konkrétní orgán, nikdo jiný by neměl oprávnění. Všechny

jejího členství však bylo odloženo na další jednání Senátu

body společně s dalšími jako je otázka památkové inspek-

z důvodu možného sloučení galerie s muzeem. Odložena

ce či udělování licencí budou dále projednávány na dalších

byla rovněž žádost Centra pro rodinu a sociální péči. Za

schůzkách. Dr. Frýda vyjádřil naději, že by MK ČR mohlo

řádného člena byla přijata Expozice výroby železa Skuhrov

přihlédnout k připomínkám a požádal proto muzejní ar-

nad Bělou, jejíž doporučení přednesla dr. Machková-Praj-

cheology, aby zaslali návrhy a náměty k novele zákona co

zová, Galerie Františka Drtikola Příbram, přijetí doporučila

nejdříve.

dr. Suchánková a Muzea Tomáše E. Müllera Bohdalice, které doporučil Mgr. Antonín Reček. Žádosti o řádné členství

Z důvodu nepřítomnosti PhDr. Františka Šebka o muzejní statistice referovala Anna Komárková. Pracovní skupinu

Městského muzea v Bělé pod Bezdězem nebylo vyhověno,
Senát svým hlasováním rozhodl o jeho nepřijetí.

pro muzejní statistiku při AMG rozšířila Mgr. Dana Hamalo-

Žádost o individuální členství podala Bc. Blanka Blažková,

vá, PhDr. Tomáš Niesner a PhDr. Dana Veselská. Na poslední

přijetí doporučila PhDr. Zuzana Strnadová; Hana Tefal Ju-

schůzce této skupiny byl projednáván dotazník V-Kult pro

ránková, přijetí doporučil Ing. Štěpánek; Markéta Tošovská,

rok 2012. Měl by do budoucna pojmout položky z ben-

přijetí doporučila Mgr. Hana Němcová. Mgr. Reček dále do-

chmarkingu muzeí tak, aby pro další období byl již jen jeden

poručil přijetí prof. RNDr. Jířího Příhody, CSc.; Mgr. Dagmar

dotazník. Rovněž by se měly zpřesnit komentáře, vyjasnit

Viletová rovněž doporučila přijetí Ing. Václava Zahrádky.

pojmy a vysvětlit některé málo srozumitelné kolonky. Dotaz-

Všechny tyto žádosti o individuální členství v AMG byly

níky k benchmarkingu muzeí budou zaslány v květnu, opět

Senátem schváleny. Odloženy byly žádosti Mgr. Jana Rady

se budou týkat krajských a obecních muzeí na bázi dobrovol-

a ak. mal. Jana Živného.

nosti. Dr. Frýda navrhl, aby změny ve V-Kultu byly institucím
zaslány rok dopředu, muzea by tak věděla, co mají celý rok

Po krátké pauze bylo senátorům předneseno usnesení

sledovat. Rovněž je nutné sjednotit vykazování odborných

a ti pak následným hlasováním rozhodli o jeho schvále-

zaměstnanců a upřesnit pojem, co je jeho obsahem. Anna

ní. Dr. Suchánková ukončila jednání Senátu a poděkovala

Komárková v této souvislosti přítomným sdělila, že na webo-

všem přítomným za účast.

vých stránkách AMG by měly být zveřejňovány aktuality
a informace z oblasti muzejní statistiky.
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Usnesení Senátu AMG z 10. března 2011
Senát bere na vědomí:

5. odložení žádosti o přijetí za řádného člena AMG:

1. zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání

– Východočeské galerie v Pardubicích

Senátu AMG

– Centra pro rodinu a soc. péči v Ostravě

2. návrh plánu činnosti na rok 2011

odložení žádosti o přijetí za individuálního člena AMG:

3. zprávu o průběhu IX. ročníku a zahájení X. ročníku

– ak. mal. Jana Živného

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis

– Mgr. Jana Rady

4. informaci o vývoji oborové legislativy

6. přijetí za řádného člena AMG:

5. zprávu o stavu muzejní statistiky

– Expozice výroby železa Skuhrov nad Bělou

6. přípravu VII. celorepublikového kolokvia zaměřeného

– Galerie Františka Drtikola Příbram

na handicapované a dobrovolníky

– Muzea Tomáše E. Müllera Bohdalice

7. zrušení členství individuálního člena AMG Ing. Dagmar

přijetí za individuálního člena AMG:

Michoinové

– Bc. Blanky Blažkové
– Hany Tefal Juránkové

Senát schvaluje:

– Markéty Tošovské

1. mandátovou komisi ve složení: Michaela Buriánková,

– prof. RNDr. Jiřího Příhody, CSc.

Ivo Štěpánek, Pavel Ciprián

– Ing. Václava Zahrádky

2. návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Irena
Chovančíková, Pavel Douša

Senát neschvaluje:

3. Změnu jednacího řádu AMG – Přílohy č. 3 – výše člen-

1. přijetí za řádného člena Městské kulturní zařízení Bělá

ských příspěvků a zařazení řádných členů

pod Bezdězem

4. vyloučení řádného člena AMG: Galerie Jaskmanický –
České centrum fotografie Praha

Zapsala Milena Burdychová

zprávy, aktuality, informace
Informace Ministerstva kultury
k inventarizaci sbírkových
předmětů
Blíží se termín, kdy správci sbírek, jichž se týká desetiletá
lhůta pro provedení úplné inventarizace sbírky, budou muset být schopni doložit, že tuto povinnost splnili. Jenže kdy
ten den „D“ vlastně nastane?
Povinnost každoročně inventarizovat sbírku nebo její
určenou část, t. j. provádět inventuru sbírkových předmětů, ukládá správcům sbírek ustanovení § 9 odst. 1 písm. i)
zákona č. 122/2000 Sb., způsob, jak inventarizaci provádět
upravuje ustanovení § 12 citovaného zákona a podrobnosti
inventarizace pak ustanovení § 3 vyhlášky Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb. Ustanovení § 3 odst. 1 citované vyhlášky správcům sbírek ukládá stanovit části sbírky určené pro
každoroční inventarizaci tak, aby každá sbírka byla inventarizována v úplnosti nejpozději v průběhu 10 let, u sbírek
čítajících více než 500 000 věcí movitých v průběhu 15 let.

Den, od kterého se lhůty pro úplnou inventarizaci sbírky
začaly počítat, je dán datem, kdy správci sbírek vznikla povinnost se zákonem č. 122/2000 Sb. v plném rozsahu řídit.
Tím datem není datum nabytí účinnosti zákona, protože
ustanovení § 17 odst. 4 zákona stanoví, že u sbírek, které byly ke dni nabytí účinnosti zákona ve vlastnictví státu
nebo územního samosprávného celku, „se do doby jejich
zápisu do centrální evidence postupuje podle dosavadních
právních předpisů“ (rozuměj podle Směrnice pro správu
a evidenci sbírek muzeí a galerií, která platila od 1.1.1984).
Z toho plyne, že povinnost inventarizovat sbírky podle zákona č. 122/2000 Sb. pro muzea a galerie, které spravovaly
sbírky ve vlastnictví státu nebo územního samosprávného
celku ke dni nabytí účinnosti zákona (12.5.2000) vznikla
dnem vydání osvědčení o zápisu sbírky, kterou spravují,
do centrální evidence sbírek (CES) a od tohoto dne tudíž
také začala plynout lhůta pro úplnou inventarizaci sbírky.
Až na několik málo výjimek osvědčení vydaných už v roce
2001, byla osvědčení vydána v průběhu roku 2002, protože
správci sbírek byli – podle ustanovení § 17 odst. 3 – povinni
podat žádost o zápis sbírek do CES nejpozději do dvou let
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ode dne nabytí účinnosti zákona, t. j. do 12.5.2002, stovky

OOA-S vysvětlila, jak byl dopis zamýšlen – jako průzkum

žádostí pak posuzovala Rada pro CES a ministerstvo pak

smluvní praxe muzeí a galerií, protože tu OOA-S zatím ne-

postupně vydávalo osvědčení. Lhůta pro provedení úplné

znala. Z reakcí oslovených vyplynulo, že muzea a galerie

inventarizace sbírky začala tedy běžet pro každé muzeum

nemají v této oblasti o spolupráci s kolektivním správcem

či galerii jindy a různé jsou proto i termíny pro dokončení

zájem.

inventarizace.

Zástupkyně MK ČR Mgr. Adéla Faladová doplnila informa-

Ve snaze tento, poněkud komplikovaný, stav zjednodušit

ce o oprávněních OOA-S spravovat i právo na vystavování

bude Ministerstvo kultury při kontrolách dodržování po-

(bylo obsaženo v oprávnění z roku 1997, po soudních spo-

vinností stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., k nimž je

rech bylo znovu doplněno do oprávnění vydaného v roce

podle ustanovení § 13 odst. 1 zákona zmocněno, poklá-

2009). Jde o právo tzv. ryze dobrovolně spravované, to platí

dat za počátek prvního desetiletého nebo patnáctileté-

i o právu na sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu.

ho inventarizačního období u všech dotčených správců

Proto může kolektivní správce uzavírat smlouvy pouze za

sbírek den 1.1.2003 a za den završení tohoto období den

ty autory, kteří jej k tomu zmocní smlouvou (zde je navíc

31.3.2013 resp. 31.3.2018. Při vykazování provedení úpl-

rozdíl při poskytování výhradních či nevýhradních licencí).

né inventarizace sbírky budou inventury provedené v roce

Jakákoli smlouva uzavíraná s muzei či galeriemi by proto

2002 vykázány ve výsledcích za rok 2003. Provedení in-

měla obsahovat přiložený seznam zastupovaných nositelů

ventarizace muzeum či galerie prokazatelně doloží jednak

práv (zatím není běžně dostupný na internetových strán-

předložením záznamů, případně protokolů o provedených

kách OOA-S). Dále byl poskytnut stručný výklad výjimek

dílčích inventarizacích v jednotlivých letech cyklu a jednak

upravených v autorském zákonu a vztahujících se na čin-

záznamy o provedení inventury u evidenčních záznamů

nost galerií, muzeí apod., tj. tzv. katalogové licence v § 32

ke všem sbírkovým předmětům, které byly součástí sbírky

a výstavní licence v § 39.

k datu 31.12.2002.

V následné diskuzi pak byly projednány možnosti spoluTomáš Wiesner

práce galerií prostřednictvím Rady galerií ČR s OOA-S, pod-

ředitel odboru ochrany movitého kulturního dědictví,

mínky pro eventuální uzavření kolektivní smlouvy (kvůli

muzeí a galerií MK

aktuálnímu projektu RG ČR – katalog sbírek galerií v ČR na
internetu); AMG by k uzavření takové smlouvy musela získat pověření od svých členů – paušální poplatek hrazený

Na sekretariátu AMG
proběhlo jednání se zástupci
OOA-S
Dne 25. ledna 2011 se v sídle Asociace muzeí a galerií ČR
v Praze uskutečnilo pracovní jednání zástupců AMG, Rady
galerií a Ministerstva kultury ČR ve věci kolektivní správy
práva na vystavování a kolektivního správce OOA-S. Cílem
jednání bylo vyjasnit kompetence kolektivního správce
v oblasti vystavování autorských děl a jejich zpřístupňování
prostřednictvím internetu galeriemi, muzei apod. institucemi. Jednání navazovalo na dopis, rozeslaný OOA-S koncem
roku 2010, vyzývající muzea, galerie a další vystavovatele
k uzavírání hromadných smluv s kolektivním správcem
a k placení paušálních odměn za vystavování a sdělování
prostřednictvím internetu.
Muzea a galerie, vzhledem k tomu, že v naprosté většině
případů vystavují buď díla, která mají ve svém majetku,
nebo díla autorů, s nimiž mají uzavřenu individuální smlouvu (smlouvy o výpůjčce, výstavní licence – § 39 AZ), nepovažují za nutné uzavírat jakoukoli další smlouvu s kolektivním správcem.
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přes AMG by neměl díky běžné výstavní praxi v muzeích navíc smysl (i vzhledem ke smluvnímu pokrytí zastupovaných
výtvarníků a dalších umělců, neboť OOA-S nepokrývá a nezastupuje všechny); Mgr. Faladová doporučila zkontrolovat
seznam autorů zastupovaných OOA-S, který OOA-S slíbila
dodat (bude zaslán na sekretariát AMG e-mailem), s autory
vystavovanými muzei a galeriemi. Byla rovněž projednána
možnost spolupráce s OOA-S při dohledávání autorů a neznámých dědiců – poradenství je ze strany OOA-S poskytováno zdarma.
Na jednání byl též zmíněn problém vyvstávající v souvislosti s digitalizačními projekty muzeí a galerií, kdy podle
stávající úpravy nelze bez souhlasu autora zpřístupňovat
díla bez dalšího na internetu. Problémem jsou rovněž tzv.
osiřelá díla. V obou těchto případech jde o problém související se stávající úpravou ve směrnicích EU. Směrnici
o osiřelých dílech by měla Evropská komise předložit v tomto roce. Se zavedením režimu licencování osiřelých děl prostřednictvím kolektivního správce se počítá v připravované
novele AZ.
Jednání, které se uskutečnilo také na základě pověření Senátu AMG, přispělo k vyjasnění situace.
Adéla Faladová a Anna Komárková
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Slavnostní otevření
Národního technického
muzea
Dne 15. února 2011 v pozdně odpoledních hodinách
bylo Národní technické muzeum po čtyřech letech náročné rekonstrukce slavnostně otevřeno a přivítalo mnoho
významných hostů. Úvodního slova se vedle generálního
ředitele NTM Karla Ksandra ujal prezident republiky Václav
Klaus, ministr kultury Jiří Besser a rektor Českého vysokého

Řečníci se shodli v nadšení a optimismu, který vyjádřili
nad rolí vědy a techniky ve světě a lidské společnosti a zdůraznili důležitost muzejních institucí v procesu vzdělávání
celého národa, a to od nejútlejšího věku. Ze slov prezidenta
Václava Klause připomeňme: „Jsem rád, že se mohu – spolu
s Vámi se všemi – zúčastnit znovuotevření Národního technického muzea po jeho bezmála pětileté rekonstrukci. Už
nám chybělo. Nejsem svým založením ani vzděláním technik, ale vím, že muzea technická, tedy nejen muzea umělecká, potřebujeme. Žijeme epochu, která má přídomek
technologická. Žijeme ve státě, který má slavnou a bohatou technickou a průmyslovou tradici. Žijeme v zemi, jejíž
vynálezci, inženýři a vědci svým
věhlasem překračovali hranice jak
českého království, tak československé, resp. České republiky. (…)
Doufám, že muzea, jako je toto,
mohou

přitáhnout

pozornost

mladých lidí ke vzrušujícímu světu
skutečné techniky.“
Prohlídka muzea byla zahájena
moderátorem

Petrem

Vackem

v roli výpravčího, na jehož pokyn
majestátní černá lokomotiva Hrboun, za doprovodu páry a sugestivního zvuku, symbolicky vyjela
do nové éry Národního technického muzea.
Adriana Šmejkalová
učení technického Václav Havlíček. Dalšími čestnými hosty
byli předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová a první místopředseda Senátu Přemysl Sobotka.
Generální ředitel NTM Karel Ksandr připomněl historii
muzea, spadající do roku 1908, i osudy funkcionalistické
budovy muzea na Letné z přelomu 30. a 40. let 20. století,
kterou, ačkoliv architekt Milan Babuška navrhl výhradně
pro muzejní účely, nejrůznější jiné instituce a úřady uvolnily až na počátku 90. let minulého století. Dále přítomným
představil pět zcela nových expozic – Dopravu, Astronomii,
Tiskařství, Fotografický ateliér a v neposlední řadě expozici Architektury, stavitelství a designu. Také upozornil na
některé unikáty, které mají návštěvníci možnost aktuálně
v muzeu zhlédnout. Například nejstarší dochovanou daguerrotypii, signovanou samotným vynálezcem této techniky
L. J. M. Daguerrem. U příležitosti otevření NTM jsou vystaveny ve vestibulu budovy dvě české Nobelovy ceny. Jedna
patří prvnímu českému laureátu Nobelovy ceny Jaroslavu
Heyrovskému, kterou obdržel v roce 1959 za chemii, a druhá
cena z roku 1984 náleží básníkovi Jaroslavu Seifertovi.

Letos to bude Plzeň
Čtvrtý ročník Národního zahájení Festivalu muzejních
nocí se letos uskuteční v Západočeském muzeu v Plzni.
Od roku 2007 pořádáme tato národní zahájení, abychom
upoutali větší pozornost veřejnosti na muzejní, zcela mimořádné, akce, probíhající během muzejních nocí. Chceme
ale také upozornit na muzea a galerie v celých Čechách, na
Moravě i Slezsku, a v neposlední řadě představit výsledky
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. Chtěli bychom
takto postupně navštívit všechny kraje, a tak bezprostředně v regionech propagovat nejen samotná muzea, ale
i naše profesní sdružení Asociaci muzeí a galerií ČR. Slavnostní večer se uskuteční v pátek 20. května od 18 hodin
v přednáškovém sále Západočeského muzea v Plzni. Záštitu nad touto akcí převzali osobně hejtman Plzeňského kraje
Milan Chovanec a primátor města Plzně Martin Baxa. Partnerem Festivalu je Asociace krajů. Věřím, že se nás v Plzni
sejde co nejvíce, abychom se zúčastnili slavnostního večera
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a zhlédli prezentace těch šťastných vítězů, kteří den před

Dalšími tituly z produkce muzeí a galerií, které si zaslouží,

tím převezmou v Pantheonu Národního muzea ojedinělé

aby se o nich ve společnosti vítězů hovořilo, je publikace

muzejní ocenění. Muzea a galerie v Plzni i celém Plzeňském

Cosi tísnivého: Surrealismus a grafický design z Moravská

kraji připravují pro své návštěvníky skutečně bohaté pro-

galerie v Brně, jejíhož grafického ztvárnění se ujal Adam

gramy. Z prvních jednání je zřejmě, že můžeme očekávat

Macháček. Tradičně nepřehlédnutelné byly i letos tituly

zajímavé projekty našich plzeňských kolegů. A na setkání

vydané Uměleckoprůmyslovým museem v Praze. V užším

v Plzni se upřímně všichni těšíme!

výběru figurovaly knihy Biedermeier (grafické zpracování
Eva Dittertová

je dílem renomovaného Studia HMS – Filip Heyduk, Martin
Strnad) a 100% SKLO Sklářská škola v Železném Brodě. Nápa-

Knihy krásné a nejkrásnější…

ditou a zdařilou grafickou práci odvedla kmenová pracovnice muzea Jana Dolanská Hrachová.
Jak bylo řečeno v úvodu, radostí byla účast posluchačů

Rekordní počet, celkem 252 titulů, bylo zasláno do 46.

výtvarných a polygrafických škol. Oproti loňským 13 kni-

ročníku soutěže Nejkrásnější české knihy, v němž odborná

hám se objevilo 32 titulů. Navíc nebyly pouze z Prahy jako

porota hodnotila produkci českých nakladatelů roku 2010.

v minulém ročníku, ale byly zaslány rovněž i ze škol v Plzni,

Technická komise, která klasifikovala knihy po polygrafické

Ostravě, Zlína a Ústí nad Labem. Studentské práce oceňuje

stránce, poprvé v historii nevyřadila pro nezpůsobilost ani

Památník národního písemnictví Cenou Arna Sáňky, kterou

jeden titul. Další primát drží tento ročník soutěže rovněž

letos získala Anna Pleštilová z VŠUP v Praze. Velkým pře-

v tom, že tzv. profesní ceny – za ilustraci, grafické ztvárnění

kvapením se stala ta skutečnost, že porotci do kopy stu-

a cenu udílenou Spolkem českých bibliofilů – získaly práce

dentských prací sáhli i při udílení dalších cen. Cenu SČUG

zaslané do soutěže posluchači výtvarných škol.

Hollar za ilustraci získala Magda Kadlecová ze Západočeské

Naopak stalo se již tradicí, že úspěšně bodují knihy, které

univerzity v Plzni. Z téže školy je i nositelka Ceny Vojtěcha

do soutěže zasílají instituce – muzea a galerie. „Zvláště v ka-

Preissiga Pavlína Zemanová. Cena TypoDesignClubu za gra-

tegorii Knihy o výtvarném umění, obrazové a fotografické

fické zpracování patří Matěji Činčerovi z VŠUP v Praze.

publikace a v kategorii Katalogy se sešla tentokráte silná
konkurence. Svědčí o tom velký počet titulů vysoké úrovně, které prošly do užšího výběru a byly následně náročně
diskutovány,“ uvedl ve zprávě poroty její předseda fotograf
Václav Jirásek. Člen direktoria soutěže Zdeněk Freisleben
(ředitel Památníku národního písemnictví, které spolu
s Ministerstvem kultury ČR soutěž organizuje) ocenil tu skutečnost, že ke spolupráci na tvorbě těchto titulů si instituce zvou špičky grafického designu. Prvenství si v kategorii
Katalogy odnesla kniha z produkce Národní galerie v Praze
Karel Škréta (1610–1674) Doba a dílo. Pod tímto titulem jsou
jako editoři podepsáni Lenka Stolárová a Vít Vlnas, graficky
tuto úctyhodnou knihu zpracoval Pavel Zelenka ze studia
Marvil. Národní galerie si tak vybojovala čtvrté prvenství
v posledních po sobě jdoucích čtyřech letech. První místo – Cenu ministra kultury v kategorii Odborná literatura si
odnesla publikace SIAL, kterou nakladatelství Arbor vitae
vydalo ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc. Je dílem
čtyřiadvaceti autorů v čele s editorem Rostislavem Šváchou.
Na její grafické podobě má zásluhu renomovaný Robert
V. Novák. Ten je podepsán pod dalším vítězným titulem
Sbírka 1 2 3 (Stopy historie v akvizicích) z Galerie Středočeského kraje. Kniha byla oceněna Svazem polygrafických

1. místo – Cenu ministra kultury v kategorii Katalogy získala
publikace Národní galerie v Praze
Karel Škréta (1610–1674) Doba a dílo.

podnikatelů. Nováka si pozvala ke spolupráci i Západočeská galerie v Plzni, jejíž titul Josef Bolf, Ivan Pinkava byl v užším výběru, a tak žhavým kandidátem na ocenění.
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Pro úplnost ještě trochu statistiky. Své knihy se rozhodlo
do soutěže zaslat 117 nakladatelských subjektů. Stejně jako
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v minulých letech byla nejvíce obeslána kategorie Krásná

lem PhDr. Pavlem Doušou Ph.D., si klade za cíl prodiskuto-

literatura – tentokrát 52 knihami. V kategorii Odborná li-

vat, sjednotit a publikovat formou studijního a výkladového

teratura soutěžilo 43 titulů, v kategorii Literatura pro děti

slovníku přibližně 50 základních hesel definujících péči

a mládež 35 titulů, přičemž knihy určené starším dětem

o hmotné kulturní dědictví, jeho prezentaci a interpretaci.

(mládeži) zcela chyběly. Stejně jako v minulých letech byla

V roce 2010 bylo vybráno prvních 34 termínů, které zasa-

nejméně obsazena kategorie Učebnice a didaktické po-

hují do všech základních oblastí muzejní práce. Jedná se

můcky v tištěné podobě. A navíc stejně jako v minulém

o např. o hesla výstava, expozice, libreto, věda – tedy o ter-

ročníku – pouhými 13 tituly. Obrazových a fotografických

míny s širším přesahem. Nejde o klasický výkladový slovník,

publikací se tentokrát sešlo 38 a katalogů 29.

projekt se zaměřuje spíše na klíčové a aktuální termíny, kte-

Možná, že některá z tentokráte oceněných knih zazname-

ré do jisté míry odpovídají učebnímu sylabu definujícímu

ná úspěch i na mezinárodním poli. Naposledy se to letos

úroveň vědeckého oboru a zároveň mapujícímu a konfron-

v únoru stalo publikaci Atlas transformace vydané naklada-

tujícímu zahraniční zkušenosti.

telstvím Tranzit.cz. Získala Zlatou medaili v soutěži Nejkrás-

V roce 2010 byla v rámci projektu realizována interneto-

nější knihy z celého světa. Soutěž se koná tradičně v rámci

vá aplikace na platformě wiki, do níž bylo implementová-

Lipského knižního veletrhu, kam se zasílají vítězné knihy

no prvních 15 zpracovaných hesel. Aplikace byla předsta-

z tuzemské soutěže. Osmisetstránková publikace autorů

vena na plenárním zasedání Muzeologické komise AMG

Zbyněk Baladrán, Vít Havránek a Věra Krejčová zabodovala

konaném ve dnech 23.–24. listopadu 2010 v Technickém

v konkurenci 704 přihlášených knih z 32 zemí světa. Mezi-

muzeu v Brně, kde byly také definovány pracovní postupy

národní porota, v níž za českou stranu zasedal Aleš Najbrt,

a pravidla pro přípravu dalších hesel, projednávány návrhy

ocenila celkem čtrnáct titulů.

úprav obsahu hesel již implementovaných a připomínky
Vladimíra Hoštová

a podněty ke konkrétním úpravám databáze. Projekt bude
pokračovat i v roce 2011, kdy se předpokládá jeho zveřej-

sekce, komise,
kolegia

nění. Listopadové plenární zasedání Muzeologické komise
AMG v Technickém muzeu v Brně rovněž přispělo k seznámení členů komise a dalších účastníků s významnými muzeologickými aktivitami roku doma i v zahraničí, a v rámci
semináře „Aktuální muzeologická témata“ přineslo zúčastněným také základní vhled do problematiky muzeologické

Činnost Muzeologické
komise AMG v roce 2010
V uplynulém roce významně aktivizoval svou činnost
nově zvolený výbor Muzeologické komise AMG, který se

terminologie, včetně informací ohledně zahraničních aktivit a přístupů k terminologickým aktivitám obecně. Tato
část brněnského jednání byla volně přístupna studentům
a je třeba konstatovat, že jsme byli příjemně překvapeni zájmem nejmladší muzeologické generace o naše dvoudenní
jednání.

sešel ke svému prvnímu jednání ihned po volebním ple-

Projekt „Aktuální témata české muzeologie (Muzeologický

nárním zasedání komise uskutečněném 21.–22. ledna 2010

slovník)“ byl rovněž hlavním projednávaným bodem všech

v Technickém muzeu v Brně. Výbor, který v loňském roce

zasedání výboru Muzeologické komise AMG v uplynulém

pracoval ve složení PhDr. Dana Veselská (Židovské muzeum

roce. Ta se uskutečnila ještě 23. června 2010 v Židovském

v Praze, předsedkyně komise), Mgr. Petr Nekuža (Technické

muzeu v Praze a 2. listopadu 2010 v předsálí kolokvia ke

muzeum v Brně, 1. místopředseda), PhDr. Pavel Douša Ph.D.

20. výročí založení AMG v Brně. K dalším bodům jednání

(Národní muzeum v Praze, 2. místopředseda), Mgr. Irena

výboru patřilo projednávání změn v Programovém prohlá-

Chovančíková (Masarykovo muzeum v Hodoníně, člen-

šení komise, projednávání stavu a aktivit členské základny

ka výboru) a Mgr. Barbora Klipcová (Regionální muzeum

a na to navazujících návrhů změn Jednacího řádu komise

a galerie v Jičíně, členka výboru) na svém prvním zasedání

a technická příprava plenárního zasedání Muzeologické

stanovil priority v činnosti komise pro rok 2010.

komise AMG v listopadu v Brně. To, za hojné účasti zmoc-

Jedním z hlavních úkolů Muzeologické komise AMG byla

něných zástupců, také projednalo a schválilo změny Jedna-

v uplynulém roce realizace první části projektu „Aktuální

cího řádu Muzeologické komise AMG a přistoupilo rovněž

témata české muzeologie (Muzeologický slovník)“, který

k nepopulárnímu kroku vyloučení 3 členských institucí

v roce 2010 finančně podpořila z dotace Ministerstva kul-

z důvodu dlouhotrvající pasivity. Jen na vysvětlenou dodej-

tury Asociace muzeí a galerií ČR. Projekt, zpracovaný řešite-

me, že šlo o instituce, jejichž zmocněnci se od znovuobno-
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vení činnosti Muzeologické komise AMG v září 2004 nezú-

Celý projekt proběhl poměrně v tichosti, naštěstí se ho

častnili jediného z deseti pořádaných zasedání komise a na

nechopili žádní eskamotéři a nekomplikovali jeho průběh

její činnosti se ani nijak jinak nepodíleli.

svými zásahy. To mu určitě prospělo. Vlastní projekt zajis-

Z publikačních aktivit členů Muzeologické komise AMG

til dokončení modernizace bezpečnostních systémů na

v roce 2010 je třeba zmínit vydání sborníku příspěvků ze

5 objektech NG. Na všech objektech byla nainstalována

semináře Muzejní marketing konaného 18.–19. června

elektronická ochrana perimetru budov (plášťová ochrana),

2009 v Hodoníně. Sborník pod redakcí Ireny Chovančíkové

ochrana vnitřních prostor NG a ochrana předmětů vystave-

vydalo v nákladu 200 kusů Masarykovo muzeum v Hodoní-

ných v expozicích. Použitými prostředky ochrany jsou prv-

ně (ISBN: 978-80-87375-01-3). Z připravovaných publikač-

ky elektrické zabezpečovací signalizace, elektrické požární

ních aktivit s muzeologickou tématikou upozorňujeme na

signalizace a uzavřeného televizního okruhu (kamerového

společnou aktivitu UNESCO Chair po muzeologii a světové

systému vnitřního i venkovního). Ochrana perimetru budo-

dědictví v Brně a Technického muzea v Brně, které v roce

vy se tedy oproti běžným systémům rozšířila i na venkovní

2011 chystají k vydání český překlad dvaceti významných

plochy (střechy, nádvoří a zahrady). Projekt byl poměrně

muzeologických pojmů, díla frankofonního autorského ko-

dlouho připravován, návrhy řešení bezpečnostního systé-

lektivu, které bylo poprvé publikováno při příležitosti 32.

mu vycházely z rozsáhlé analýzy rizik.

výročního zasedání ICOFOM v Liége v roce 2009. Nezbývá

Modernizovaný bezpečnostní systém je tvořen zmíněný-

než se těšit a zároveň doufat, že se rok 2011 stane do určité

mi technologiemi, instalovanými na jednotlivých objek-

míry milníkem v rámci českého muzeologicko-terminolo-

tech, lokálními monitorovacími středisky a centrálním ope-

gického diskurzu.

račním střediskem (jak je patrno z blokového schématu).
Dana Veselská

Projekt zajistil dobudování komplexní, vzájemně propojené informační sítě samostatných lokálních monitorovacích

muzeologie
a muzejnictví
Bezpečná Národní galerie
v Praze

středisek na jednotlivých objektech a centrálního operačního střediska. Systém tak umožňuje centrálně monitorovat
a ovládat jednotlivé bezpečnostní systémy, které jsou instalované na všech objektech NG. Zároveň instalace nových
technologií umožnila snížit počet pracovníků ostrahy na
jednotlivých objektech a to tak, aby nebyla omezena úroveň bezpečnosti objektů a sbírkových předmětů.
Při návrhu bylo současně přihlédnuto k následnému
provozu bezpečnostních systémů, tzn. zejména nárokům
kladeným na servis, a reálným technickým možnostem ob-

Po necelých dvou letech končí projekt „Modernizace bez-

sluhy. Z tohoto důvodu je na všech objektech NG u jednot-

pečnostních systémů v prostředí muzea/galerie“, podpoře-

livých instalovaných technologií bezpečnostních systémů

ný 85 % z Norského finančního mechanismu a kofinancova-

dodržena jednotnost typů ústředen a řídících jednotek, po-

ný z 15 % Ministerstvem kultury. Celkové náklady projektu

případě jejich vzájemná kompatibilita. Jednotlivé systémy
jsou vybaveny vlastní inteligencí, která zajišťuje optimalizaci jejich provozu. Nasazení jednotlivých systémů a rozsah
jejich instalace v jednotlivých objektech vychází z potřeb,
které jsou kladeny na bezpečnost uložených sbírkových
předmětů. Výstupy jsou v každém objektu svedeny do grafického monitorovacího systému na lokálním středisku, doplněného systémem CCTV, které s okolním prostředím komunikují pomocí svých rozhraní s definovanými protokoly.
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činily něco málo přes 1 mil. €. Konečně tedy máme v naší

Integrace bezpečnostních systémů instalovaných na všech

zemi bezpečnostní systém, který můžeme celkem hrdě

zabezpečených objektech NG je postavena na grafickém

ukazovat muzejníkům z Východu i Západu. Také můžeme

monitorovacím systému LATIS® SQL, propojeného se sbír-

usínat s vědomím, že jsme udělali maximum pro to, aby-

kovou databází NG, kde jsou uložena základní popisná data

chom těm darebákům, pokud třeba dnes v noci zase při-

o sbírkových předmětech, zpracovaná v textové a obrazové

jdou, co nejvíce zkomplikovali cestu za tím nejcennějším,

podobě. Tak je urychlena identifikace exponátu při ztrátě,

co výtvarné umění v naší zemi představuje.

krádeži, poničení, a docíleno zvýšené úrovně bezpečnosti
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Blokové schéma modernizovaného bezpečnostního
systému Národní galerie v Praze (autor Trade Fides, a. s.)
sbírky. Tímto řešením je dosaženo i jednotné databáze dat
a zajištěna jejich modulární výstavba v prostředí galerijní
datové sítě s možností směrovat monitorování na několik
pracovišť současně. V rámci tohoto projektu bylo digitálně
zpracováno 2 000 záznamů o sbírkových předmětů NG vystavených ve stálých expozicích do centrálního registru NG.
Projekt byl poprvé prezentován odborné veřejnosti
a tisku na semináři, konaném dne 4. února 2011. Mezi vystupujícími (z české strany generální ředitel NG, odpovědní pracovníci projektu, zástupci dodavatelů Trade Fides
a. s. a Securitas s. r. o.) na tomto semináři a na tiskové konferenci byli i zástupci partnerské organizace (Norský památkový úřad – Riksantikvaren), reprezentovaní jejím generálním ředitelem Jørnem Holmem a Velvyslanectví Norského
království v ČR (velvyslanec Jens Eikaas).
Součástí projektu bylo i zpracování dvou publikací – Manuálu bezpečnosti sbírek a Vzdělávacího modulu. Tyto publikace budou distribuovány vybraným muzejním institucím
a budou využity Metodickým centrem pro muzea výtvarného umění Národní galerie v Praze pro připravované semináře, zabývající se otázkou bezpečnosti sbírek. O termínech
a podmínkách účasti na těchto seminářích budete na stránkách Věstníku AMG včas informováni.

Studijní a typová sbírka řas ČR
v Moravském zemském
muzeu v Brně
I když je herbářovým sbírkám sinic (cyanobakterií) a řas
přikládán menší význam než herbářům cévnatých rostlin,
mají tyto kolekce nezastupitelnou a mimořádnou důležitost, zejména při typifikaci druhů, při studiu vývoje mikroflóry v našich biotopech a při ověřování diverzity řasové
flóry. U některých skupin, jako jsou mořské ruduchy a chaluhy, je hodnota herbářového materiálu stejně významná
jako u vyšších rostlin, právě kolekce těchto skupin však ve
vnitrozemské České republice nejsou příliš rozsáhlé a významné. Důležitý je však i konzervovaný a sušený materiál
řady dalších skupin sladkovodních řas, které se dají dlouhodobě uchovávat. Pro typifikaci mnoha druhů mikroskopických řas je to dokonce stále nejlepší způsob doporučovaný
příslušnými nomenklatorickými kódy. Tento materiál může
poskytnout cenné a zásadní informace o morfologii, rozšíření a ekologii mikroskopických jednobuněčných nebo
koloniálních typů, snad jen s výjimkou fytoflagelátů a některých jemných druhů, které se při jakékoliv konzervaci
rozpadají.
Fykologie (algologie) má v českých zemích dlouhou
a důležitou tradici. Již od počátku rozvoje této vědecké

Pavel Jirásek

disciplíny u nás pracovali významní zakladatelé tohoto
vědního oboru (August J. Corda, Antonín Hansgirg) a další
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specialisté přispěli podstatnou měrou k rozvoji algologie

V českých muzeích byl algologický materiál roztroušen

v první polovině 20. století (Adolf Pascher, Silvestr Prát,

velmi sporadicky, a proto bylo snahou Algologické sekce jej

František Nováček a další). Také první světová sbírka mono-

soustředit. I když malé kolekce starých exsikátů jsou v praž-

specifických kultur řas vznikla na pražské univerzitě (Ernst

ských herbářích, ukázalo se, že největší algologické sbírky

G. Pringsheim, Václav Uhlíř) už v roce 1913 a má své pokra-

jsou v brněnském Moravském zemském muzeu. Zde jsou

čování dodnes v centrální sbírce kultur řas České republi-

uloženy např. materiály předních moravských algologů

ky (CCALA), která je vedena na Botanickém ústavu AV ČR

Františka Nováčka a Rudolfa Dvořáka a je zde rovněž vy-

(třeboňské Centrum pro výzkum řas). Po 2. světové válce

nikající diatomologická sbírka preparátů Julia Bílého. Pro-

došlo u nás k rozvoji algologie zejména zásluhou Bohusla-

to bylo Algologickou sekcí v roce 1987 navrženo, aby byla

va Fotta, profesora pražské Přírodovědecké fakulty Karlovy

vytvořena centrální muzejní sbírka řas českých zemí v br-

univerzity, který v podstatě založil moderní českou fykolo-

něnském Moravském zemském muzeu (BRM). Zde jsou na-

gickou školu, která má v tomto oboru celosvětový význam.

dále deponovány a soustřeďovány veškeré typové položky,

Jednou z hlavních deviz této školy byla dokonalá znalost

které je nutno v průběhu dalších algologických prací kon-

přírodních populací a exaktní taxonomické hodnocení za-

zervovat. To se týká zejména typových materiálů, které jsou

ložené na přesné fenotypové analýze. Mezi nejzávažnější

selektovány v rámci moderních revizí jednotlivých rodů

výsledky této školy patří zavedení některých nových mo-

a druhů pomocí vyžadované polyfázické metody. Jsou zde

derních metod do taxonomického hodnocení, např. široké

postupně ukládány i bohaté přírodní materiály řas, které lze

využití statistických a grafických metod, první použití elek-

konzervovat, jak tomu bylo v případě desmidiologických

tronmikroskopických znaků pro taxonomické vyhodnoce-

sběrů Jiřího Růžičky. Systém centralizované algologické

ní křemičitých schránek chrysomonád (Fott), hodnocení

sbírky exsikátů a preparátů řas se zatím plně osvědčuje

sporopoleninových struktur u zelených řas (Komárek) nebo

a vedení Moravského zemského muzea je nutno poděkovat

hodnocení vnitrobuněčných struktur u fytoflagelátů (Ettl)

za podporu této kolekce. Lze jen doporučit, aby sem byly

a také vydání identifikačních monografií a určovacích klí-

soustředěny všechny algologické sbírky, pokud se v ČR vy-

čů, vypracovaných jak pro českou odbornou veřejnost (Ettl,

skytují v jiných institucích a kde jsou pochopitelně zcela na

Hindák, Komárek, Marvan, Růžička), tak pro mezinárodní

pokraji zájmu a většinou pro odbornou veřejnost neznámé.

kompendia (Ettl, Fott, Komárek, Popovský, Růžička).

Moravského zemského muzea nyní představují rozsáhlý

řešit způsob konzervace materiálu, uchovávání typových

studijní materiál, nezbytný pro další práci četných odvět-

položek a problematiku trvalé dokumentace studovaných

ví naší algologie jak na ústavech zaměřených na základní

druhů. To vše je u řas spojeno s řadou potíží a pro jednotlivé

výzkum, tak i na aplikované obory. Uvedené sbírky jsou

skupiny je často třeba použít různé konzervační postupy. Je

nezbytné jako studijní materiál pro přípravu různých prak-

zajímavé, že např. pro nejjednodušší cyanobakterie lze po-

tických příruček, determinačních manuálů, pro taxonomic-

měrně s úspěchem použít exsikátů nebo některých postu-

ké studie (včetně popisu nově objevených a revidovaných

pů vedoucích k dlouhodobému uložení populací v suchém

druhů) i pro pokračující výzkum naší mikroflóry, která se

stavu, bez výrazných deformací v jejich morfologii. Metodi-

neustále mění se změnami krajiny. Mikroflóra cyanobakterií

ka suchých trvalých preparátů a její různé modifikace jsou

a řas reaguje velice citlivě na všechny změny a muzejní sbír-

významnou součástí těchto praktik.

ky se tak stávají aktuálním zdrojem potřebných informací.

V roce 1956 byla založena Algologická sekce Československé botanické společnosti, kterou po řadu let vedl prof.
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Zejména je ovšem nutno zdůraznit, že algologické sbírky

Je samozřejmé, že v rámci těchto prací bylo nutno také

To ovšem vyžaduje i soustavnou a odbornou práci s touto
sbírkou.

Fott. Sekce je dosud plně aktivní a od roku 2002 působí

Brněnská sbírka řas má velkou výhodu v samostatném

jako samostatná vědecká společnost (Česká fykologická

pracovníkovi, který má v Moravském zemském muzeu

společnost). Zabývá se trvale řadou odborných problémů

sbírku speciálně na starosti, je profesně na výzkumu našich

a otázka konzervace materiálu patřila v rámci těchto aktivit

řas zainteresován a aktivně a intenzivně se na něm podílí

k významným tématům. Staré dokladové sběry dřívějších

(RNDr. Olga Skácelová, Ph.D.). Poslední významné sepjetí

předních algologů byly uloženy v soukromých sbírkách

brněnské sbírky s aktuálním fykologickým výzkumem do-

a bohužel často znehodnoceny a zničeny po smrti jejich

kazuje participace Dr. Skácelové na článcích zveřejněných

autorů (Karel Rosa). Je velká škoda, že největší dokladová

v poslední době ve spolupráci s našimi předními odborníky

sbírka řas prof. Hansgirga je uložena ve Vídni. Zde je ale

a zejména na dvou zásadních publikacích, evidenci a pře-

ovšem ve velmi dobrém stavu a veškeré sběry jsou snadno

hledu řasové mikroflóry ČR a dále na přehledu invazních

dostupné a je možno je studovat.

druhů řas, obou prezentovaných v roce 2010 v mezinárod-
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ním vědeckém časopise s velmi dobrým impakt-faktorem.

a není třeba ji zdůrazňovat. Jenže v roce 1993 byla situa-

Tento stav je tedy zcela optimální a přispívá podstatně

ce jiná než dnes, často se měnila pravidla pro předkládání

k dobrému mezinárodnímu postavení a úrovni české algo-

materiálů vládě, takže nebylo jasné, jak věc správně „zúřa-

logie.

dovat“ a tehdejšího ministra kultury také evidentně trápily
Jiří Komárek

pochybnosti, zda je vhodné obtěžovat vládu s něčím takovým, jako jsou muzea. Materiál byl proto odkládán, přepi-

Ad znovuotevření NTM

sován, upravován, ale nakonec se do vlády dostal. To bylo
velmi důležité, problém národních muzeí „ležel na stole“ –
a od té doby začal být postupně vnímán jako jedna z priorit

V úterý, 15. února 2011, byly pro veřejnost otevřeny nové

péče o kulturní dědictví. Ve stejném roce zpracovalo oddě-

expozice Národního technického muzea v zrekonstruované

lení muzeí a galerií na ministerstvu také návrh na převod

historické budově v Praze na Letné. Návštěvníci se tak mohou

budovy bývalého Federálního shromáždění Národnímu

seznámit s jedním z výsledků mnohaletého a stále trvajícího

muzeu. Tento návrh ministr kultury ale projednal pouze

usilování o rehabilitaci národních muzeí. Rehabilitace byla

s některými ministry, a když necítil jednoznačnou podporu,

a je nutná, protože jestli byl stav českých, moravských a slez-

vládě jej nepředložil. Zbytečné to ale nebylo, návrh získal

ských muzeí a galerií v roce 1990 vnímán jako stav mimořád-

určitou publicitu, mluvilo se o něm, a když byl po letech

né zanedbanosti, pak o národních muzeích to platilo dvojná-

znovu předkládán poté, co budovu opustilo Radio Svobod-

sob. Zchátralé historické budovy, které navíc některá muzea

ná Evropa, nepřekvapil a byl vnímán jako vcelku logický

(např. právě Národní technické muzeum) mohla využívat

a „už známý“. Tak byl v roce 1993 položen jakýsi základní

jen zčásti, byly přeplněny sbírkovými předměty, často rovněž

kámen pro zcela mimořádný investiční záměr v dějinách

chátrajícími. Stav budov ohrožoval sbírky, sbírky nebylo kam

českého muzejnictví.

vystěhovat, aby budovy mohly být rekonstruovány – klasický

Než ale celé to snažení dostalo formu investičního zá-

začarovaný kruh. Vzhledem k tomu, že národní muzea (Ná-

měru, bylo prvořadým úkolem najít způsob, jak rozetnout

rodní muzeum, Národní galerie v Praze, Národní technické

onen začarovaný kruh, t. j. jak vyřešit nerudovskou otázku

muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Památník

„kam se sbírkami“, aby bylo vůbec možné uvažovat o re-

národního písemnictví a Národní zemědělské muzeum) byla

konstrukci zdevastovaných budov, v nichž byly sbírky ná-

a zůstala státními institucemi, řešení tohoto problému leželo

rodních muzeí v neúnosných podmínkách – v provizorních

na bedrech jejich zřizovatele – Ministerstva kultury.

skladištích, eufemisticky nazývaných depozitáře – uchovávány. Tento úkol není zcela vyřešen dodnes, ale realizací díl-

Nejprve bylo nutné vytvořit pro řešení základní předpo-

čích záměrů se podařilo už mnohé.

klad, t. j. problém pojmenovat, zformulovat a prosadit ho

Formu investičního záměru v pravém slova smyslu do-

mezi ty, kterými se budou zabývat vlády. To samo o sobě

stala snaha o rehabilitaci národních muzeí poté, co vláda

bylo náročné vzhledem k tomu, jak zásadní věci, týkající se

v roce 2005 přijala Usnesení k zajištění péče o národní kultur-

transformace společnosti, tehdy vláda řešila. Navíc na Mini-

ní poklad ve vlastnictví státu, které předznamenalo přechod

sterstvu kultury v té době ani nebyl nikdo, kdo by se tohoto

z etapy výstavby depozitářů do etapy rekonstrukce histo-

úkolu ujal, vždyť v tehdejším odboru památkové péče, mu-

rických budov národních muzeí a získávání a rekonstrukce

zeí a galerií (OPMG) nebylo ani oddělení muzeí a galerií, pů-

objektů pro jejich prezentační činnost. V rámci této nové

sobili tam pouze tabulkově tři, ale fyzicky dva referenti (!),

etapy byla také zrekonstruována a veřejnosti zpřístupněna

plně vytížení převáděním několika desítek krajských muzeí

budova Národního technického muzea, celý záměr by měl

a galerií do zřizovatelské působnosti ministerstva po zru-

být završen v polovině tohoto desetiletí znovuotevřením

šení krajských národních výborů. Nejprve bylo proto třeba

rekonstruované budovy Národního muzea.

tento stav změnit. Podařilo se. V roce 1993 bylo na minis-

Desítky let chátrání budov národních muzeí – většinou

terstvu zřízeno samostatné oddělení muzeí a galerií, z nějž

národních kulturních památek a kulturních památek – a ne-

se stal později odbor muzeí a galerií (OMG). Toto oddělení

řešení podmínek pro správu sbírek, patřících k nejvýznam-

neprodleně zpracovalo materiál nazvaný „Záměr Minister-

nějším a nejpočetnějším u nás, musí být vyváženy čtvrtsto-

stva kultury na řešení prostorového a materiálního zajištění

letím náprav tohoto stavu. Náklady se počítají v miliardách.

národních muzeí a galerií“ a navrhlo ministru kultury jeho

A je spravedlivé říct, že viníkem oné devastace „národního

předložení vládě. To se stalo a vláda materiál na své schůzi

kulturního pokladu“ nebyl jen předlistopadový režim, jak-

dne 10. listopadu 1993 vzala na vědomí. Zdánlivě to dnes

koliv se přičinil velmi výrazně. Problém byl založen už tím,

může vypadat jako samozřejmá maličkost, která se nabízela

že historické budovy Národního muzea, Uměleckoprůmys-
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lového musea i Národního technického muzea byly projek-

záložek (vítací, co je CES, o sbírkách, vyhledávání, sbírka

továny jako povýtce výstavní prostory určené pro veřejnost

dne, kontakty) si můžete vybrat, zda budete hledat něco

a nikoliv pro uchovávání sbírek. Protože ale žádné jiné pro-

konkrétního, nebo jen seznámení s tím, co web nabízí. Pro

story vhodné pro depozitáře už tato muzea nezískala, byly

toto je ideální „sbírka dne“ – náhodně vybraná oborová část

historické budovy záhy doslova „vycpány“ sbírkovými před-

jedné sbírky. Představí vám vedle svého názvu i vlastníka

měty, kancelářemi, skladišti materiálu a dílnami, což často

a správce, dále počet evidenčních čísel sbírkových předmě-

znemožňovalo i jejich běžnou údržbu, natož pak náročnější

tů (v závorce s uvedením počtu vyřazených – včetně katalo-

opravy. Nejlépe o tom vypovídá osud historické budovy

gizace) vedených v CES, vyjádření, zda daná podsbírka ob-

Národního muzea. Už počátkem 20. století psaly noviny

sahuje i archiválie nebo kulturní památku a pochopitelně

o tom, že budova muzea na Václavském náměstí (otevřená

to hlavní: položky území – období – předměty, ve kterých

pro veřejnost v roce 1891) „jest pro jeho sbírky již zcela ne-

správce sbírky popisně určuje, odkud dané předměty po-

dostatečnou“ – ale téměř sto dalších let sbírkové předměty

chází, v jaké éře přírody nebo společnosti vznikly a pocho-

stále přibývaly, byly nejprve ukládány v sálech původně

pitelně o jaké předměty se jedná (obraz, váza, ...). V rámci

určených pro výstavy, v kancelářích, pak ve sklepích, v půd-

daného prostoru a struktury jsou texty postavené spíše na

ních vestavbách, na chodbách…

obecné charakteristice, ale s tím, že by měla být uvedena

Vraťme se ale ke znovuotevření Národního technického

„klíčová slova“ – pojmy blíže určující tuto část sbírky (třeba

muzea. Otevření prvních pěti expozic ve zrekonstruované

i jména lidí, kteří se o ni zasloužili). Někteří správci si s tím-

budově NTM je především „činem pro veřejnost“. A lze si tak

to celkem hravě poradili, pro jiné je to asi vážný problém.

již představit, že až rehabilitace za pár let skončí, budou mít

A tak jsou zde sbírky bohatě vykreslené i vyloženě odby-

národní muzea nejen zázemí pro správu sbírek a pro svou

té několika málo slovy. Kdo ví, jestli se někdy její správci

odbornou a vědeckou činnost, ale také dosud nevídané

(a také vlastníci – např. kraje a obce) vůbec o její podobu

podmínky pro prezentaci svých sbírek a své odborné práce

v systému zajímali a umí se zde najít...

veřejnosti. Ta nejstarší vlastně poprvé po dvou staletích své

Jádrem systému je vyhledávání konkrétní sbírky na zákla-

existence a čtvrtstoletí poté, co byl jejich problém pojme-

dě klíčového slova. Tedy pojmu, jež daná sbírka obsahuje

nován a poprvé předložen vládě.

a je pro ni charakteristický. Systém při tom prochází buď
Jiří Žalman

sbírky (pracuje s názvy) nebo podsbírky, kde prochází
pole území – období – předměty. Takže konkrétní před-

Znáte svou sbírku?

mět je nutné hledat již v oborových částech (např. globus).
Úspěch vyhledávání ovlivňuje tedy jednak způsob dotazu,
a pak hlavně správci sbírek – tím, jaký materiál ke své sbírce

Na konci letošního roku uplyne 5 let od reinstalace „nej-

dodají. Na webu se „obsah“ sbírky automaticky objevuje po

větší expozice“ našeho muzejnictví. O které že expozici je

jejím zaevidování do CES. Návštěvnost systému zatím není

řeč? No o té, do níž skoro každé muzeum přispělo a přispívá

nijak závratná – cca 100 až 120 vstupů za týden. Dle statistik

tu menším, tu větším dílem. Web centrální evidence sbírek

je zřejmé, že se jedná spíše o studenty, v letních prázdnino-

muzejní povahy Ministerstva kultury je bezesporu tím neju-

vých měsících klesá číslo pod sto. Jak je web postaven a jak

celenějším pohledem na movité kulturní bohatství, které je

funguje, vysvětluje veřejnosti např. i portál Wikipedie.

v současnosti v České republice k vidění. Ve veřejnosti přístupném informačním systému je nyní více jak 360 sbírek

Zkvalitňujte, aktualizujte texty, doplňujte fotografie!

s dva a půl tisíci oborovými částmi, které přináší návštěv-

K dnešnímu dni (23. března 2011) se může 529 podsbírek

níkovi přehled o předmětech chráněných, uchovávaných

pochlubit svou vizuální částí, tedy obrázky. Asi jako jediný

a spravovaných ve veřejném zájmu podle zákona

web zaměřený na sbírky muzejní povahy přináší možnost

č. 122/2000 Sb.

se nejen podívat na snímky předmětů či instalací expozic,
ale zavádí návštěvníka do zákulisí muzejní praxe. A tak jsou

Klikni a vstup
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zde k vidění i depozitární prostory, konzervátorské dílny,

Do této virtuální expozice vede vchod přes web Minis-

ale například i snímky evidenčních záznamů vybraných

terstva kultury nebo přímo přes odkaz http://ces.mkcr.cz

sbírkových předmětů jak z jejich klasické papírové podoby,

(bez www). Dveře vám pomůže otevřít i vyhledávač Goo-

tak i ze záznamů počítačových programů nebo i podoby

gle – pokud se jej zeptáte na CES. I některá muzea již chyt-

tištěných publikací vydaných k dané sbírce. Vedle toho sys-

ře umisťují tento aktivní odkaz na svůj vlastní web – jako

tém umožňuje i vložení www odkazu na virtuální podobu

cestu ke své sbírce. Po otevření systému, který tvoří několik

sbírky či jen stránek muzea, které ji má ve správě. Taková
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„malá domů“. Takto ošetřená sbírka v CES – s obrázky, odpovídajícími texty, je výkladní skříní činnosti své instituce.
I v souvislosti s tím, že se nachází v těsném sousedství „konkurentů“, návštěvník systému může ihned srovnat kvalitu
předkládaných informací. Proto je nutné věnovat své sbírce
náležitou pozornost a udržovat ji v obsažné, zajímavé a také
atraktivní vizuální podobě. Nota bene když je to zadarmo.
Najděte se v CES, zkontrolujte stav a případně požádejte
Ministerstvo kultury o doplnění textových i obrazových
charakteristik vaší sbírky. Metodické pracoviště pro otázky
evidence a inventarizace sbírek muzejní povahy, centrální

rozhovor
Sedm otázek pro novou
ředitelku Východočeského
muzea v Pardubicích Jitku
Rychlíkovou
Jaký byl ten tvůj startovací rok v muzeu?

evidence sbírek (CES) a vývozu sbírkových předmětů do

Startovací rok pro mne byl zajímavý ale zároveň docela

zahraničí – oddělení muzeí a galerií odboru ochrany mo-

náročný. Postupně jsem vlastně zjišťovala, jak široký rejstřík

vitého kulturního dědictví, muzeí a galerií je vám v tomto

činností muzeum má a co všechno musí ředitel muzea vě-

k dispozici.

dět nebo alespoň tušit.

Důležitá informace pro správce sbírek – jak vizualizovat

Nástup do funkce ale nebyl tvým prvním seznámením

tu svou:

s muzeem.

Níže uvedené materiály lze přikládat k žádostem o aktuali-

Do muzea jsem nastoupila hned po ukončení vysoké

zaci sbírky v CES nebo je zasílat (včetně případných dotazů)

školy v roce 1989. Mou první štací bylo Muzeum Beskyd

přímo na e-mailovou adresu ces@mkcr.cz.

ve Frýdku-Místku, kde jsem pracovala v letech 1989–1991.

1) cca 5–15 obrázků charakteristických sbírkových před-

Pak jsem se přestěhovala do Holic v Čechách a nastoupila

mětů (formát JPG, rozměr delší strany 600 pixelů, rozlišení

do Východočeského muzea v Pardubicích. Tehdy jsem zde

96 DPI)

pracovala jako historik a správce technické sbírky. Byla to

2) evidenční záznam alespoň jednoho ze zobrazených

doba, kdy se pardubický zámek začal proměňovat z ruiny

sbírkových předmětů (formát JPG, rozměr delší strany 800

ve skvostnou památku a taky jsem dostala možnost připra-

pixelů, rozlišení 96 DPI)

vovat zajímavé výstavy. Ráda na toto období vzpomínám.

3) charakteristický obrázek expozice, kde jsou vystaveny
sbírkové předměty dané „podsbírky“ (požadavky viz bod 1)
4) charakteristický obrázek depozitáře (anonymní), kde je
„podsbírka“ uložena (požadavky viz bod 1)

Jakou velkou akci muzeum v loňském roce pod tvým vedením realizovalo?
V loňském roce jsme zahájili několik akcí, ze kterých mám

5) charakteristický obrázek konzervátorské, preparátor-

radost. Stesky na to, že pardubický zámek stále není v obec-

ské nebo restaurátorské dílny, kde jsou sbírkové předměty

ném povědomí veřejnosti v takové míře, jak by si zasloužil,

ošetřovány (požadavky viz bod 1)

mají opodstatnění jen do určité míry. Respektive důvody

6) obrázek titulní stránky publikace (videokazety, CD,
DVD…), věnované dané „podsbírce“

tohoto stavu může každý spatřovat v něčem jiném. Prvním
krokem ke změně by mohlo být mj. i to, co se nám podařilo

7) výstižný slovní popis k obrázkům, čítající 20–200 znaků

na konci loňského roku: našli jsme jeho novou ikonu – For-

8) výstižné slovní doplnění stávající charakteristiky sbírky

tunu Volubilis – Štěstěnu vrtkavou. V prosinci jsme odhali-

nebo jednotlivých „podsbírek“ s důrazem na klíčová slova,

li bronzový reliéf od akad. mal. Bohumila Eliáše ml., který

s jejichž pomocí se návštěvník o vaši sbírce dozví to pod-

je instalován v rytířských sálech pod nástěnnou malbou

statné

Štěstěny z počátku 16. století. Návštěvníci se od té chvíle

9) odkaz na webové stránky správce sbírky, které pojednávají o dané „podsbírce“.

mohou kochat krásou rytířských sálů nejen pohledem, ale
i dotykem reliéfu a mohou vyslovit svá tajná přání. Touha
po štěstí spojuje lidi nejrůznějších profesí i zájmů. Snad si

Upozornění: Při výběru materiálu určeného k prezentaci

najdou cestu i sem na pardubický zámek.

v CES zodpovídají správci sbírek za to, že zveřejněné infor-

Další příjemnou změnou je nová spolupráce se studenty

mace nejsou v rozporu s právem autorským či se zákonem

Univerzity Pardubice. Rejstřík kulturní nabídky muzea jsme

na ochranu osobních údajů.

totiž rozšířili o tzv. Studentské literární večery. Tento typ
programu vedle koncertů a výstav zcela chyběl. Zatím se
Michal Janiš

na nich podílejí studenti oboru antropologie, kteří připravili
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2[11
pásmo staroperuánské poezie a ztvárnili předkolumbovské

děti, na které se podílíme s Krajskou knihovnou v Pardubi-

drama „APU OLLANTAY“. Zahájili jsme tak novou – doufám –

cích. Osobně se snažím postupně navazovat bližší kontakty

tradici spolupráce mezi muzeem a univerzitou, která se do

s ostatními muzei v regionu.

té doby odehrávala jen na poli vědeckém.
Máš zhruba stejné vize o rozvoji muzea jako tvůj předCo tě čeká v nejbližší době?

chůdce dr. Šebek?

Nejdůležitější úkol nejbližšího období je příprava a rea-

Myslím si, že v tom zásadním se shodujeme. Osobně bych

lizace projektu „Zvýšení atraktivity a rozšíření návštěvnic-

se chtěla více věnovat a zaměřit na práci s veřejností a ote-

kých služeb v areálu zámku Pardubice“. Jedná se o projekt

vření bran muzea širšímu spektru návštěvníků. Úroveň od-

dotovaný z ROP ve výši cca 32 mil. Kč. Jeho součástí bude

borné práce nesmí klesnout, ale zároveň by se měla rozšířit

mimo jiné nová expozice dějin města Pardubic, rekonstruk-

a pozvednout populárně naučná činnost. Z toho plynou

ce zámecké kaple, revitalizace zeleně na zámeckých valech

například zmíněné literární večery a další doprovodné pro-

a řada dalších změn, které se dotknou zámeckého areálu.

gramy nejen pro děti, ale třeba pro dospělé a seniory. Velké
rezervy vidím také v prezentaci muzea.
Ptala se Milena Burdychová

představujeme
Nové lidové stavby
ve Skanzenu Vysoký Chlumec
Skanzen ve Vysokém Chlumci, muzeum vesnických staveb středního Povltaví, je jednou ze čtyř poboček Hornického muzea Příbram, příspěvkové organizace Středočeského
kraje. Tak jako jiná podobná zařízení byl i vysokochlumecký
skanzen založen s úmyslem zachránit a uchovat v co nejoriginálnějším stavu cenné objekty venkovské architektury
ohrožené na původním místě zánikem. Svým ustavením
v roce 1998 patří k nejmladším muzeím tohoto typu. Během 12 let existence se postupně rozrůstal a s dnešními 15
Jak se pereš s tím, že muzeum obývá nemovitou kulturní
památku – renesanční zámek?
Myslím, že se neperu, ale má to svá specifika a úskalí. Samozřejmě musíme při instalaci expozic a výstav respektovat specifické požadavky památkové péče, ale prostředí

dosahuje úrovně nejvýznamnějších skanzenů nejenom
u nás. Tento počet ale není konečný – celkově se počítá
s umístěním 20 až 25 staveb.
Pro transfer byly vyhledávány architektonicky a historic-

pro muzeum je to navýsost krásné.

ky hodnotné doklady lidového stavitelství bez památkové

Jsou další kulturní subjekty v Pardubickém kraji konku-

zmapování a průzkum ohrožených objektů a vytipování

rencí nebo kolegy spolupracovníky. Co chystáte společného?
Nechápu další kulturní subjekty v kraji ani jiné ostatní za
konkurenci. Nesetkala jsem se ani s tím, že by naše muzeum někdo za konkurenci považoval. Spíše se snažíme spolupracovat. Jako příklad mohu uvést společnou soutěž pro
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odborně přenesenými a citlivě rekonstruovanými stavbami

ochrany nacházející se v oblasti středního Povltaví. Pečlivé
lokalit vhodných k přesunu prováděl PhDr. Lubomír Procházka, CSc., zakladatel skanzenu a jeho současný vedoucí. Urbanistické a architektonické řešení areálu v podobě
rozptýlené zástavby hromadných dvorů včetně projektové
dokumentace jednotlivých staveb navrhl Ing. arch. Petr Dostál.
Pokračování na str. 19

Kalendárium kulturních událostí
Bělá pod Bezdězem

Moravské zemské muzeum

Muzeum v Bělé pod Bezdězem

100 let od založení včelařského spolku
1.5. – 5.6.2011
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

Benátky nad Jizerou

Muzeum Benátky nad Jizerou

Práce žáků ZUŠ J. A. Bendy v Benátkách
Golfové plakáty
Lada Borecká – Drátenické výrobky

1.5. – 22.5.2011
1.6. – 24.7.2011
1.6. – 24.7.2011

Benešov

Historie města Benešova

Týnecká kamenina ze sbírek muzea Podblanicka 17.3. – 23.4.2011

Muzeum umění a designu Benešov
Fotografie současných kameramanů
IQ park z Liberce
Věra a Vladimír Machoninovi

20.1. – 30.5.2011
15.2. – 12.5.2011
11.4. – 20.5.2011

Beroun

Muzeum Českého krasu, p. o. Středočeského kraje
Náš domov
Křemen a jeho rodina
Forma – Prostor – Pohyb

16.3. – 24.4.2011
20.4. – 28.8.2011
30.4. – 17.7.2011

Bílovec

Muzeum v Bílovci

Malíř Kravařska – František Kladenský

Blovice

8.3. – 30.4.2011

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Stavebnice Merkur v historii a současnosti
Mlýny v povodí řeky Úslavy
Novoveské hračky
Staré časy malých dětí
Řemeslo na střední odborné škole Oselce

Brno

květen – 4.9.2011
16.4. – 12.6.2011
16.4. – 4.9.2011
30.4. – 31.12.2011
16.6. – 15.9.2011

Moravská galerie v Brně
Místodržitelský palác
Umělci s erbem
4.2. – 1.5.2011
Viktor Kolář
10.3. – 5.6.2011
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
Tomáš Svoboda – Síla kontextu
do 24.4.2011
Cyril Blažo
3.2. – 22.5.2011
Plocha, hloubka, prostor – Perspektivní motivy a principy
v umění
17.3. – 19.6.2011
Daniel Pitín
8.6. – 2.10.2011
Uměleckoprůmyslové muzeum
Umělecká produkce Československých skláren ve 40. letech 20.
století
3.2. – 12.6.2011
Václav Ryčl – Blue Boy
4.3. – 29.5.2011
Made in Villa. Oděvní design inspirovaný architektem Jurkovičem
1.4. – 5.6.2011
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

Biskupský dvůr
Zajímavosti z depozitářů MZM: Kraslice
2.3. – 28.5.2011
Dietrichsteinský palác
Moravský kras známý neznámý
5.5.2010 – 31.12.2011
Rodinná loutková divadélka – skromné stránky múz		
8.12.2010 – 30.4.2011
Subrety a heroiny
29.6. – 31.12.2011
Etnografický ústav
Bály, plesy, masopusty
30.11.2010 – 14.5.2011
Liběna Rochová
25.5. – 23.9.2011
Sousedé na talíři
15.6. – 31.8.2011
Dětské muzeum
Zahrajte mi muzikanti
11.5. – 1.10.2011
Památník Leoše Janáčka
Dalibor Chatrný
11.3. – 30.4.2011
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.

Muzeum na Špilberku včera… dnes… a zítra? 10.3. – 15.5.2011
Tapisérie z Bayeux
17.3. – 15.5.2011
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
Marina Obradovi – Fotografie a koláže

Technické muzeum v Brně
Tajemství depozitářů
Motocykly V. Svobody III.
Bylo tu, není tu – Plakáty na plot
20 let společnosti Tyfloservis
Jan Srb
Design VUT – FSI

Bruntál

8.3. – 19.9.2011
8.4. – 28.8.2011
16.5.2009 – 31.12.2011
15.3. – 18.6.2011
22.3. – 31.12.2011
22.3. – 31.12.2011
28.6. – 25.9.2011
29.6. – 18.9.2011

Muzeum v Bruntále

Šárka Lupečková, Jindřich Štreit – Rudolfova huť – Kovárna
29.3. – 29.4.2011

Břeclav

Městské muzeum a galerie

Koloniál pana Bajzy
28.4. – 18.9.2011
Synagoga
Fotografie Vladimíra Železného „Můj Eretz" červen – září 2011
Židovské tradice a zvyky
duben – květen 2011

Březnice

Městská obrazárna – Galerie Ludvíka Kuby
a Městské muzeum Březnice
Tajemní Makondové a Ďáblova bible

Čáslav

Městské muzeum a knihovna Čáslav
Petr Modlitba – Z hlubin dávnověku
František Tesař – Z mého depozitáře

Čelákovice

Městské muzeum v Čelákovicích
Fotografie Lucie Richterové
Malý salon 2011

Česká Lípa

3.6. – 3.7.2011

18.4. – 15.5.2011
30.5. – 26.6.2011
23.4. – 15.5.2011
21.5. – 19.6.2011

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
České hrady v díle Jana Konůpka
Zdeněk Pokorný – Detail – fenomén umění
Českoslovenští legionáři na Sibiři

3.3. – 30.4.2011
12.3. – 1.5.2011
28.4. – 12.6.2011
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Fotografie – Vladimír Dvořáček
7.5. – 26.6.2011
Divadelní postavy z paličkované krajky – Jana Kaplanová
11.5. – 19.6.2011
Z let šedesátých...
23.6. – 11.9.2011
Tunisko – Památky a příroda / krajina a lidé 30.6. – 24.8.2011
Galerie Jídelna
Aleš Lamr – Obrazy, plastiky
9.4. – 22.5.2011
Dagmar Hejtmánková – Známé obrazy tlouštíků		
28.5. – 10.7.2011
Galerie vlastivědného muzea
Souborná výstava Eduarda Steffena
5.3. – 31.12.2011

Frenštát pod Radhoštěm

Muzeum Boženy Němcové v České Skalici

Soubor lidových staveb Vysočina

Česká Skalice

Práce studentů ateliérů designu oděvu a obuvi Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně
12.5. – 19.6.2011
Památky Říma a jeho okolí na fotografiích Václava Hovorky
20.5. – 26.6.2011
Helena Fejková
26.6. – 7.8.2011

Česká Třebová

Výstava z díla Jarky Bittla
Výstava hlavolamů z IQ parku

8.4. – 1.5.2011
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

Regionální muzeum v Českém Krumlově

Český Těšín

23.9.2010 – 31.12.2011

Výstavní síň Muzea Těšínska
Z nových přírůstků Muzea Těšínska

Dačice

Městské muzeum a galerie
Když je pomoc zapotřebí
Hody, hody, doprovody…

Děčín

7.4. – 28.8.2011
13.2. – 1.5.2011
27.3. – 1.5.2011

Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.

Kolébky a kočárky ze sbírky Miloslavy Šormové
9.3. – 8.6.2011
Jarní motivy – Výstava keramiky – Jolana Novotná a spol.
30.3. – září 2011
Slovenské národné povstanie
20.4. – 5.6.2011
Výtvarné umění ze sbírek muzea Varnsdorf 15.6. – 6.11.2011
Autorská výstava fotografií
29.6. – 21.9.2011

Doksy

Památník Karla Hynka Máchy
KHM – Jak to vidím já
Máchovy podoby

Dvůr Králové nad Labem

1.4. – 5.6.2011
1.5. – 5.6.2011

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem

Kam s nimi aneb Vše o třídění odpadu v našem městě		
8.4. – 15.5.2011
Poodhalená tajemství města
3.6. – 28.8.2011

Františkovy Lázně

Městské muzeum Františkovy Lázně

Helena Hošková – „Helibeli“ – voskové batiky ,obrazy		
květen – červen 2011

II

Život a dílo Albína Poláška
Fotografie a grafiky Jana Fuxy

5.3. – 30.10.2011
29.4. – 5.6.2011

Havířov

Památník Životické tragédie
Havířov před Havířovem

5.8.2010 – 17.7.2011

Výstavní síň Musaion

Velké kouzlo malého zrnka
22.3. – 31.5.2011
Kultura stolování aneb Jak se kdysi hodovalo
16.6. – 23.10.2011

Hlinsko v Čechách

V pondělí je polívčička
23.4. – 31.10.2011
Betlém
Velikonoce na Betlémě
12.4. – 1.5.2011
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko 17.5. – 12.6.2011

Hluboká nad Vltavou

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství

Městské muzeum

Příběh města Český Krumlov

Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm

Bobři
Jihočeské lesnické mapy
Sáňkování dříví
Zlatý jelen Slávy Štochla

Hlučín

do 31.10.2011
1.9.2010 – 31.5.2011
12.10.2010 – 31.5.2011
25.6. – 31.8.2011

Muzeum Hlučínska, p. o.

České loutkové divadlo – Historie a současnost 11.3. – 29.5.2011
Chléb náš vezdejší – Od zrníčka k bochníku 14.6. – 13.11.2011

Hodonín

Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.

Příběhy hodonínských domů
4.3. – 29.5.2011
Hradní fotoarchiv 1918–1933
5.4. – 22.5.2011
Maturanti vystavují
od 1.5.2011
Hudební nástroje – Historie – Výroba – Současnost		
4.6. – 31.8.2011
Srdcová pětka – Kartografie Moravy
8.6. – 4.9.2011

Horní Slavkov

Muzeum Horní Slavkov

Veselé malování
25.3. – 29.5.2011
Prezentace výtvarného oboru ZUŠ Horní Slavkov		
25.3. – 29.5.2011

Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

Zvonařství
do 1.5.2011
Zlatý kolovrat – Nositelé ocenění cenou Zlatý kolovrat za
mimořádný přínos v oblasti lidové kultury
9.3. – 24.4.2011
Ludvík Domečka – Příběh prvorepublikového muzejníka		
1.4. – 16.10.2011
Predátoři ptačí říše – Dravci a sovy
7.4. – 11.9.2011
Salon východočeské fotografie
16.5. – 18.9.2011
CHRONOS – Výstava hodin spojená s maturitními pracemi
SUPŠHN
13.6. – 30.10.2011

Hranice

Městské muzeum a galerie v Hranicích, p. o.
Ivi Rebová – Fotografie

Humpolec

24.2. – 24.4.2011

Městské kulturní a informační středisko – Muzeum
dr. Aleše Hrdličky
175 let od založení pošty v Humpolci
SVČ při ZŠ Hradská; ZŠ Hálkova
Radka Langhammrová – SKLO

duben 2011
červen 2011
květen 2011

Kalendárium kulturních událostí
Výstavní sál
ZUŠ Humpolec
duben – květen 2011
Volné sdružení umělců jižních – Obrazy
červen 2011

Zachytit zmizelé
Urob si sám
Maminko, budeš babičkou

Městské muzeum a galerie

Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.

Hustopeče

Výstava k 50. výročí pádu kostela sv. Václava v Hustopečích
červen – 28.9.2011
Výstava výtvarných prací žáků hustopečských škol		
3.4. – 24.4.2011
Nadia Weister – Fotografie
1.5. – 22.5.2011

Cheb

Galerie výtvarného umění v Chebu
Richard Štipl – Plato´s Revenge

3.3. – 8.5.2011

Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje
Zaostřeno na bobra / Čus vydrus!
Léta páně 1061

Chrudim

2.3. – 1.5.2011
21.5. – 2.10.2011

PNP – Kabinet ex libris

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
Scénografie Jana Pogorielová-Dušová
3.2. – 30.12.2011
Zlatovlásky
3.2. – 30.12.2011
Anna Haidingerová – Tam a zpátky do pohádky 3.2. – 22.5.2011
České rodinné loutkové divadlo
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

Neznámý svět drobných savců
Co nového pod zemí?
Košumberk – Znovuobjevené poklady
Práce žáků ZUŠ Chrudim
Orient
Slavné vily Pardubického kraje
Prky regionu

4.2. – 15.5.2011
4.2. – 15.5.2011
18.2. – 29.5.2011
3.6. – 19.6.2011
9.6. – 4.9.2011
24.6. – 2.10.2011
30.6. – 2.10.2011

Regionální muzeum v Chrudimi

Jablonec nad Nisou

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou

Skleněné vánoční ozdoby
19.11.2010 – 15.5.2011
Oděv a jeho doplněk – Současnost. Mezinárodní trienále
Jablonec 2011
17.6. – 25.9.2011
Galerie Belveder
100 let českého skautingu pohledem sběratele Jaroslava Jetiho
Průška
18.2. – 13.5.2011

Jablunkov

Muzeum v Jablunkově

Zdraví, štěstí, dlouhá léta
Jablunkov a okolí ve fotografiích

Jesenice

10.3. – 5.6.2011
14.6. – 31.8.2011

Vlastivědné muzeum Jesenice
Prezident T. G. M.
Kočárky – Ze soukromé sbírky

Jičín

Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Jihlava

Včely, med a perníky
Byl první
Vojenská vyznamenání a insignie
Jihlava tehdy a dnes
Kelti jdou, Kelti jdou

Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Možná sdělení 2
Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov
Temná noc, jasná noc

Jilemnice

Krkonošské muzeum Jilemnice

Plány architekta J. J. Aichbauera
Radostné Velikonoce
František Kaván: výběr z díla
Příběh čokolády aneb Sladké pokušení
Náš Krakonoš

Jílové u Prahy

Homo faber
17.3. – 24.4.2011
Alena Novotná, Miluše Poupětová, Dobroslav Halata, Jaroslav
Štědra, Petr Hampl
15.4. – 29.5.2011

5.4. – 26.4.2011
12.4. – 30.5.2011
15.4. – 5.6.2011
28.4. – 5.6.2011
6.5. – červen 2011
11.2. – 29.5.2011
18.2. – 15.5.2011
18.3. – 29.5.2011
19.3. – 2.5.2011
1.4. – 1.5.2011
6.5. – 5.6.2011
13.5. – 30.9.2011
15.5. – 30.9.2011

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
České minerály
Kovářské řemeslo
Svět krásné knihy

Jindřichův Hradec

19.2. – 1.5.2011
26.3. – 11.9.2011
2.4. – 29.5.2011

Muzeum Jindřichohradecka

Umění Emy Destinnové na gramofonových deskách
do 1.1.2012
Lucie Suchá – Na cestě
6.4. – 26.4.2011

Kačina u Kutné Hory

Muzeum českého venkova

Pod korouhví stříbrného lva
Hospodářská správa Chotkovských panství
Chotkovský zámek – Veltrusy po povodních
Od nektaru k medu – O včelách

Kadaň

duben 2011
červen 2011
červen 2011
od 1.4.2011

Městské muzeum v Kadani

Loutky Divadla Rozmanitostí
22.3. – 8.5.2011
Jaroslav Tvrdoň – Rytina a známková tvorba
7.5. – 29.5.2011
Ikonopisecká dílna Martina Damiána
25.6. – 31.8.2011

Kamenický Šenov
Sklářské muzeum

František Janák – 45 let práce se sklem
Maturity 2011

Karlovy Vary

24.3. – 4.5.2011
10.5. – 24.7.2011

Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje
Lidová kultura západních Čech

Karviná – Fryštát

Výstavní síň Interklub Karviná
Jiří Třanovský – posel písňové kultury

3.3. – 24.4.2011
28.4. – 5.6.2011

5.5. – 19.6.2011
4.6. – 18.9.2011
24.6. – 11.9.2011

Kladno

20.4. – 17.7.2011
28.4. – 26.6.2011

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně

Nablýskaná krása
17.6. – 25.9.2011
Sáhni si na ptáka
18.3. – 5.6.2011
Fotografie ze šuplíku
8.4. – 29.5.2011
Proměny Kladna ve fotografiích z let 1985, 1988 a 2006
3.6. – 11.9.2011

III

		 Kalendárium kulturních událostí
Klatovy

Kutná Hora

Drobné sakrální stavby a sochařská díla v Klatovech		
11.1. – 31.12.2011
Přišlo jaro do vsi
2.3. – 25.4.2011
Vítej, nový živote...
2.3. – 25.4.2011
Sběratelská vášeň
2.3. – 25.4.2011
Jemnost a elegance drátu aneb Drátenické řemeslo stále žije
4.5. – 12.6.2011
Putování za předky
4.5. – 5.6.2011
Restaurované předměty z Norských fondů
4.5. – 5.6.2011
Šumavské divertimento
15.6. – 25.9.2011
Drobné památky vyprávějí…
15.6. – 25.9.2011
Vázy a vázičky
15.6. – 4.11.2011

Archeologové ve středních Čechách
1.4. – 11.6.2011
Královské stříbření – Návraty do Kutné Hory lucemburské
20.5. – 31.7.2011
Kamenný dům
Kutnohorská Fajáns
1.4. – 30.11.2011
Tylův dům
Obrazy Jany Šafránkové
8.4. – 4.6.2011

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech

Klenová

Galerie Klatovy / Klenová

Spřízněni volbou / Kindred by Choice, Karl Prantl + Uta Peyrer –
Rakousko
3.4. – 31.5.2011

Klobouky u Brna
Městské muzeum
T. G. Masaryk
Výstava z depozitáře

1.5. – 30.9.2011
1.5. – 30.9.2011

Kopřivnice

Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s.
Lašské muzeum
Obrazy Veroniky Daňkové

3.3. – 1.5.2011

Kořenec

Muzeum Kořenec

Jaroslava Fišerová – Jak se dělá pohádka

Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství

Josef Veselý – Obrazy
Richard Pachan – Obrazy
Jožka Ryšavá – Obrazy

Králíky

Městské muzeum

Sacha Stawiarski – Obrazy
Velekei József Lájos – Sochy a obrazy

Kralupy nad Vltavou

18.6. – 1.9.2011
květen 2011
duben 2011
28.5. – 26.6.2011

květen – červen 2011
březen – duben 2011

Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou

Putování za klubíčkem II.
14.4. – 22.5.2011
Jiří Corvin – Obrazy + Kouzelní perníky a jejich formy		
9.6. – 28.8.2011

Kroměříž

Muzeum Kroměřížska

Čeští panovníci Jarmily Haladové
Andělé z Argentiny, Bolívie a Ekvádoru

Krnov

MIKS – městské muzeum

Filmový kouzelník Karel Zeman
Století Slováků v českých zemích
Věra Siffner – Obrazy
Nechte na hlavě
Flemmichova vila
Cechovní výroba v Krnově
Jiří Záviš a Ladislav Steininger
Rekonstrukce Flemmichovy vily

Kunovice

Letecké muzeum Kunovice
Vladimír Janík, Život s letadly

IV

30.3. – 22.5.2011
30.3. – 17.4.2011
11.3. – 30.4.2011
6.5. – 30.6.2011
7.5. – 5.6.2011
10.6. – 31.7.2011
červen – prosinec 2011
červen 2011
červen 2011
7.4. – 30.10.2011

České muzeum stříbra

Kyjov

Vlastivědné muzeum Kyjov
Dřevěná krása středověku
Kouzlo starých gramofonů

4.4. – 29.5.2011
6.6. – 10.7.2011

Lanškroun

Městské muzeum Lanškroun

Výtvarné práce – Dům dětí a mládeže Lanškroun		
9.4. – 12.6.2011
Sběratelé Lanškrounska se představují
9.4. – 12.6.2011
Vladimír Skalický – Fotografie
19.6. – 28.8.2011

Lány

Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Lukáš Georgiev – Obrazy a ilustrace

14.4. – 1.5.2011

Letohrad

Kulturní centrum Letohrad – Městské muzeum
v Letohradě
Jaro v muzeu

1.4. – 23.4.2011

Liberec

Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Markus Lüpertz
Lubomír Typlt
Zdena Hušková

14.4. – 4.9.2011
14.4. – 12.6.2011
16.6. – 18.9.2011

Letem světem piva
Autománie
Neslýcháno, nevídáno
Bakalaureáty 2011
Loutky z archivu Naivního divadla Liberec
SOUN
Historické kočárky

24.3. – 22.5.2011
24.3. – 22.5.2011
31.3. – 8.5.2011
19.5. – 5.6.2011
2.6. – 4.9.2011
9.6. – 19.6.2011
28.6. – 28.8.2011

Severočeské muzeum v Liberci, p. o.

Lidice

Památník Lidice

Život za plotem
březen – listopad 2011
Nikdo není zapomenut, nic není zapomenuto 3.1. – 17.5.2011
Genocida Romů v době 2. světové války
7.4. – 30.6.2011
Výstava Irisů – kosatců – Květy pro Lidice
19.5. – 22.5.2011
Výstava kaktusů a sukulentů
26.5. – 29.5.2011
Projekty ve školních družinách
2.6. – 31.8.2011
Lidická galerie
Nová stálá expozice: Lidické sbírky
od 17.2.2011
Miloslav Troup – Příběhy
17.2. – 8.5.2011
Lety u Písku
Tragédie v běloruské Chatyni
14.3. – 30.4.2011
Tragédie v norském Telavägu
1.5. – 31.7.2011
NKP Ležáky
Heydrichiáda
25.3. – 12.6.2011
Výstava výběru oceněných prací 38. ročníku MDVV Lidice 2010
13.6. – 31.8.2011

Litoměřice

Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Plastikové modely

3.3. – 24.4.2011

Kalendárium kulturních událostí
Výstava prací žáků ZUŠ Litoměřice
Keltové

28.4. – 12.6.2011
21.6. – 13.9.2011

Litomyšl

Regionální muzeum v Litomyšli
Via Belli 1966 – Válka prusko-rakouská
Drobné tisky Františka Müllera

19.3. – 1.5.2011
22.4. – 22.5.2011

Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie

Vladimír Veselý – Obrazy a grafika
Jiří Salaba – Obrazy
Jiří Remeš, Václav Zapadlík

3.4. – 27.4.2011
1.5. – 24.5.2011
29.5. – 12.7.2011

Louny

Oblastní muzeum v Lounech, p. o.

Květomluva – květohra
19.4. – 19.6.2011
Archeologie
20.4. – 19.6.2011
Osobnosti v lounské korespondenci – Z muzejních depozitářů
29.6. – 11.9.2011

Luhačovice

Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběhy hraběcích lázní

Mariánská Týnice – Kralovice

26.2. – 30.10.2011

Muzeum a galerie severního Plzeňska

Nová stálá expozice: Kultura a vzdělanost na severním Plzeňsku
od 2.4.2011
Vladimír Heiser, Miloslav Michalec – Obrazy 29.3. – 1.5.2011
Keramické inspirace
3.5. – 5.6.2011
Jubilanti Hollaru
7.6. – 24.7.2011

Mělník

Regionální muzeum Mělník

Slované aneb Polabí a Povltaví v raném středověku		
12.5. – 3.7.2011

Mikulov na Moravě

Regionální muzeum v Mikulově, p. o.

Proti času II.
červen – říjen 2011
Kontinuita – Syn a vnukové Rudolfa Gajdoše 9.4. – 12.6.2011
Kabinet piaristického gymnázia v Mikulově 29.4. – 31.10.2011
Vláčky pro malé i velké
1.6. – 31.8.2011
Židovský hřbitov v Mikulově
Hieronymus Lorm – „Muž, jenž otevřel hluchoslepým svět“
29.5. – 30.9.2011

Milevsko

Milevské muzeum
Merkur

Mladá Boleslav

Muzeum města Mnichova Hradiště

Židovské zvyky a tradice – Židé na Mladoboleslavsku		
duben – červen 2011

Mohelnice

Vlastivědné muzeum

Umělecké slohy sedmi staletí na Šumpersku, Zábřežsku
a Mohelnicku
9.2. – 14.5.2011

Moravské Budějovice
Muzeum řemesel

Otokar Březina a esperanto
1.5. – 29.5.2011
Vojáci a písničky – Výstava z díla Bojdy Strnada		
11.6. – 10.7.2011

Moravský Krumlov

Městské muzeum a galerie Knížecí dům
Vůně čajů a bylin
Platím!!!

Most

4.3. – 1.5.2011

Městský palác Templ
Česká unie neslyšících – Žijeme tu všichni spolu		
24.3. – 24.4.2011
Martin Kuriš – Zlatovláska
28.4. – 22.5.2011
Světlana Žalmánková
25.6. – 26.6.2011
Romana Rotterová
30.6. – 28.8.2011
Sbor českých bratří
Zdeněk Gola – Obrazy
25.3. – 24.4.2011
Pezinok
28.4. – 29.5.2011
Jaroslav Najman – Vladimír Vlk
3.6. – 3.7.2011
Kraslice
12.3. – 24.4.2011
Romové – Tradiční řemesla a život Romů
29.3. – 5.6.2011
Boleslav, Boleslav, to krásné město … aneb Za časů císaře pána
7.6. – 31.7.2011

13.4. - 29.5.2011
8.6. - 19.8.2011

Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Petr Štěpán a Pavel Šlegl

Nejdek

Národopisné muzeum v Nejdku
Vítání jara s RADOSTÍ
Radek Skopec – Obrazy

Netolice

17.3. – 5.6.2011

24.3. – 30.4.2011
5.5. – 5.6.2011

Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích

Vladimír Dousek – Fotografie
červen 2011
Po stopách rožmberských rybníkářů
1.5. – 31.10.2011
Příběh posledního Rožmberka – Václav Malina 1.5. – 31.5.2011

Nové Město na Moravě

Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Bohumil Teplý – Stopy času
Jindřich Růžička – Za horizont paměti
Zmařené osudy
Miroslav Štolfa – Černobílé elegie
Jan Kovářík – Uzavřená forma
Oldřich Štěpánek – Objekty
Malá galerie
Pavel Petrov – Vyznání

Nové Strašecí

Městské muzeum

Kultura Města Mladá Boleslav a. s.

Muzeum Mladoboleslavska

Mnichovo Hradiště

Příběh nejkrásnější keltské hlavy

Nový Bor

Sklářské muzeum Nový Bor
Tango glass

Nový Jičín

Muzeum Novojičínska, p. o.

Košíkářské řemeslo
Adolf Turek
Přehlídka loveckých trofejí za sezónu 2010

Olomouc

3.2. – 8.5.2011
29.4. – 28.8.2011
2.4. – 3.7.2011
19.5. – 28.8.2011
27.5. – 2.10.2011
27.5. – 2.10.2011

15.3. – 24.4.2011
21.4. – 22.5.2011
18.6. – 2.10.2011
16.3. – 12.6.2011
23.3. – 29.5.2011
27.4. – 15.5.2011

Muzeum umění Olomouc

Fotograf Jaroslav Vávra (1920–1981)
28.4. – 14.8.2011
Magdalena Abakanowicz – Život a dílo
12.5. – 28.8.2011
Pro tentokrát nesedat – Sedací nábytek ze sbírek Muzea umění
Olomouc
9.6. – 9.10.2011
Slavné vily Čech, Moravy a Slezska
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

V

		 Kalendárium kulturních událostí
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Kuky se vrací

29.4. – 31.7.2011

Orlová-Lutyně

Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Platím!
Národopisná pracovnice Jiřina Králová

1.2. – 22.5.2011
2.6. – 30.10.2011

Ostrava

Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jan Vytiska
Dům umění
Alfons Mucha 150 let
Jan Konůpek – Hamletova Kytice
Boris Podreca
Provazník dětem
Motor and Art
Dům umění a Nová síň Poruba
Diplomky Fakulty umění

27.4. – 4.6.2011

23.3. – 5.6.2011
30.3. – 22.5.2011
1.4. – červen 2011
25.5. – 10.7.2011
22.6. – 11.9.2011

Ostroh

17.6. – 17.7.2011

Hrad Ostroh (Seeberg)

Vnější a vnitřní pohledy Tomáše Diblíka – Obrazy, plastiky
23.4. – 10.8.2011

Pardubice

Východočeská galerie v Pardubicích
Výstava obrazů Václava Boštíka

14.4. – 17.7.2011

Východočeské muzeum v Pardubicích

Život a smrt starých Slovanů
11.2. – 24.4.2011
Veronika Richterová – V zámku za zrcadlem 4.3. – 29.5.2011
Tváře moře
24.3. – 15.5.2011
Příroda tropů čtyř světadílů
19.5. – 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

Praha

Galerie hl. m. Prahy

Dům U Kamenného zvonu
Michal Pěchouček – Hodiny v umění
16.3. – 5.6.2011
Městská knihovna
Fundamenty a sedimenty – Vzpoura hraček 2011 2.2. – 1.5.2011
Staroměstská radnice
Jiří Thýn – Předobrazy, prostor, abstrakce
23.3. – 15.5.2011

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Adriena Šimotová
Pavel Brunclík – Češi Portrait gallery

Muzeum hlavního města Prahy
Pražské výletní restaurace
Čtyřlístek – 500. dobrodružství
Karlín – nejstarší předměstí Prahy

Muzeum Policie ČR

25.2. – 25.4.2011
1.4. – 5.6.2011

22.9.2010 – 22.5.2011
1.12.2010 – 1.5.2011
20.4. – 21.8.2011

Kamenné ruce Kohenů
Z rodinného alba
20 let Národní protidrogové centrály

Národní galerie

8.5. – 12.6.2011
27.5. – 31.8.2011
10.6. – 16.10.2011

Veletržní palác
Jan Štursa – Kresby
21.9.2010 – 1.5.2011
Cena NG 333 – Finalisté
10.12.2010 – 26.5.2011
Vasilij Kandinskij: Bitva (Kozáci), 1910–1911 8.3. – 12.6.2011
Valdštejsná jízdárna
Rožmberkové
20.5. – 20.8. 2011

Národní muzeum

Plzeň

Staré pověsti české
6.10.2010 – 6.7.2011
Nedestruktivní metody průzkumu předmětů kulturního dědictví
3.1. – 6.7.2011
Divočina v obrazech
9.2. – 6.7.2011
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Diplomy Antonína Dvořáka
11.1.2011 – 8.1.2012
Chvalský zámek
Nakladatelství Bonaventura
30.3. – 29.5.2011
Hledání
30.3. – 29.5.2011
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických
kultur
V. Náprstek, portréty známé i neznámé
1.3. – 1.5.2011
Muzejní práce očima kurátorů
2.5. – 3.7.2011
Egyptské mumie podruhé
4.5. – 30.9.2011
Národní památník na Vítkově
Zlatá šedesátá – Vzpomínky a realita 30.9.2010 – 15.5.2011
Nová budova – Budova bývalého Federálního shromáždění
Poklady Moravy – příběh jedné historické země		
21.9.2010 – 6.7.2011
Fotbal jménem Masopust
11.3. – 30.6.2011

Itálie a italské v Plzni
26.2. – 22.5.2011
Ochrana kulturního dědictví
18.3. – 1.5.2011
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
10 + 1 Arabská pohádka
2.4. – 24.4.2011

Chuť Evropy / A taste of Europe
26.1. – 31.7.2011
Kouzlo zemědělské techniky – V. ročník
21.4. – 12.6.2011
Český les – Co si pamatuje strom a co lidé zapomněli		
29.4. – 30.10.2011

Městské muzeum a galerie Polička

Nejkrásnější české knihy roku
Děti čtěte!

Památník zapadlých vlastenců
Z depozitáře muzea

Pelhřimov

7.5. – 30.4.2011

Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Zámek pánů z Říčan
Olejomalby Stojana Genčeva
Pověsti z Pelhřimovska

Petřvald u Karviné

5.4. – 8.5.2011
20.5. – 31.8.2011

Technické muzeum

Nejsme na to sami aneb Pomocníci v domácnosti		
3.3. – 31.8.2011

Písek

Prácheňské muzeum v Písku

Tomáš Vosolsobě (1937–2011): „Výběr z výtvarné tvorby“
1.3. – 1.5.2011
Jaroslav Urbánek – Mezi sochou a kresbou
1.4. – 26.4.2011
Peter Pokorn – Stavební kulturní dědictví a Peter Jovanovič –
Samorost vyrostlý pod Blegošem
6.4. – 27.4.2011

Národní zemědělské muzeum Praha

Západočeské muzeum v Plzni

Polička

Šaty dělaj´ pračlověka

VI

Od masopustního veselí k velikonočnímu pondělí		
14.2. – 27.4.2011
Miroslav Sychra – Zátiší odevšad
19.3. – 1.5.2011
Kolekce obrazů z pokladnice České spořitelny 30.4. – 4.9.2011
Martinů a divadlo
14.5. – 25.9.2011

22.1. – 24.4.2011

Památník národního písemnictví

14.4. – 30.4.2011
3.6. – 4.6.2011

Kalendárium kulturních událostí
Letohrádek Hvězda
Za hřbety knih, které jsem nečetla
5.4. – 8.5.2011
Český poválečný surrealismus 50.–80. léta 20. 9.6. – 30.10.2011
Pelléova 20/70
Domovy
28.2. – 30.4.2011
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

P. Rada! Paráda!
3.2. – 25.4.2011
Glamour
12.5. – 4.9.2011
Galerie Rudolfinum
Mutující médium / Fotografie v českém umění 1990–2010
10.2. – 1.5.2011
Adriena Šimotová
7.4. – 19.6.2011
Já, bezesporu
25.5. – 14.8.2011

Židovské muzeum v Praze

Barokní synagogy v českých zemích

3.3. – 28.8.2011

Prachatice

Prachatické muzeum

Nová stálá expozice: Životní pouť sv. Jana Nepomuka
Neumanna
od 15.4.2011
Dotýkání – Obrazy Heleny Vanišové
1.4. – 15.5.2011
Kraslice Lenky Volkové
6.4. – 26.4.2011
Poslední sbohem renesančního velmože – Petr Vok z Rožmberka
a vpád Pasovských
3.6. – 30.12.2011

Prostějov

Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Zpátky do pohádky
Kámen mluví
Starý ještěr Petr Bezruč
Portréty z ateliéru Ševčík
Špalíček
Létající rabín

Předklášteří

Muzeum Brněnska, p. o.
Klášter jako inspirace

Přerov

1.3. – 28.4.2011
10.3. – 26.6.2011
17.3. – 1.5.2011
5.5. – 5.6.2011
31.3. – 29.5.2011

Přeštice

Dům historie Přešticka

Jak si umím hrát
Kouzlo kraslic
300 let poutě v Přešticích
Krojové panenky Františky Garlíkové
Sylva Máslová – Textilní koláže

Příbor

Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Příběh sochy
Miroslav Hanzelka – Obrazy

Příbram

Muzeum Komenského v Přerově, p. o.

Malíř Vlastimil Kozák – Výstava ke 100. výročí narození
18.2. – 24.4.2011
Cesta do hlubin študákovy a kantorovy duše 8.4. – 30.6.2011
Obrázky z cest – Japonsko ve fotografiích
15.4. – 29.5.2011
Tou knihou jsem si zamiloval Japonsko
6.5. – 18.9.2011
Origami – Papírový svět
6.5. – 18.9.2011
Kouzelný slunovrat
2.6. – 4.9.2011
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

23.3. – 13.5.2011
28.4. – 14.9.2011

Hornické muzeum Příbram
Důl Vojtěch
Historie drátěných těžních lan
Hornický domek
Velikonoce v hornickém domku

Rajhrad

5.4. – 30.10.2011
11.4. – 25.4.2011

Památník písemnictví na Moravě

Musilové – Alois a Robert, orientalista a spisovatel		
24.3. – 26.8.2011

Rakovník

Muzeum T. G. M. Rakovník

Kočárky ze soukromé sbírky
3.3. – 24.4.2011
Místa utrpení, smrti a hrdinství – Život vězňů v nacistických
koncentračních táborech
5.4. – 1.5.2011
Od korzetu k push-upkám
28.4. – 5.6.2011
Galerie Samson – Cafeé
Karel Liebscher – Historické obrázky Rakovníka, Kladna,
Slaného a Kralup n. Vlt.
1.3. – 23.4.2011
Kamil Němeček – Nepál – Fotografie
26.4. – 29.5.2011

Rokycany

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Martin Uhlíř – Šumava
Mizející svět aneb Cesta za titány
Helga Hošková – Weissová – výběr z díla
Statečný cínový vojáček

Roudnice nad Labem

3.3. – 24.4.2011
24.3. – 8.5.2011
12.5. – 26.6.2011
30.6. – 28.8.2011

Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Daniela Vinopalová – Socha a šperky
Jiří Kubový – Ve vzduchu
František Kaván – Hvězda Mařákovy školy
Veronika Richterová – Nebezpečná laguna

Podřipské muzeum
27.3. – 25.4.2011

18.1. – 1.5.2011
20.4. – 1.5.2011
26.5. – 11.9.2011
26.5. – 26.6.2011
28.6. – 31.7.2011

28.4. – 5.6.2011
28.4. – 12.6.2011
23.6. – 4.9.2011
23.6. – 4.9.2011

Papírová platidla Československa
4.1. – 31.5.2011
Češi na palubách lodí Jeho Veličenstva 1914–1918 4.1. – 31.5.2011
Alfred Piffl – Roudnice v kresbách
1.3. – 31.8.2011

Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Prolínání – Inspirace raku Jana Krejzová
Čtyřlístkománie
Paleta vlasti – 50 let
Letní keramická plastika

Rožmitál pod Třemšínem

26.3. – 8.5.2011
21.4. – 2.10.2011
21.5. – 28.8.2011
25.6. – 2.10.2011

Podbrdské muzeum

Výstava fotografií P. Poláka
červen 2011
Výstava Základní umělecké školy v Rožmitále pod Třemšínem
květen 2011
Výstava Základní školy v Rožmitále pod Třemšínem duben 2011

VII
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Rožnov pod Radhoštěm

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm
Pilně živnosti si dobývají

7.4. – 28.4.2012

Rýmařov

Městské muzeum Rýmařov
Iveta A. Dučáková
Hospodářství našich babiček
Jindřich Štreit
Celoroční projekt ZUŠ Rýmařov

květen 2011
14.4. – 5.5.2011
10.5. – 31.5.2011
8.6. – 27.6.2011

Říčany

Muzeum Říčany

Hliník se odstěhoval do Říčan

2.5. – 29.6.2011

Sedlčany

Městské muzeum Sedlčany
Přátelství bez hranic
Škola základ života

14.4. – 29.5.2011
2.6. – 11.9.2011

Skuteč

Městské muzeum ve Skutči
Palné zbraně
Krása tahem štětce II

20.4. – 12.6.2011
29.6. – 31.8.2011

Slavkov u Brna

Zámek Slavkov – Austerlitz

Pohlednice s napoleonskou tématikou
27.11.2010 – 31.5.2011

Sokolov

Muzeum Sokolov, p. o. Karlovarského kraje
FOS Sokolov – Fotografické setkání

23.3. – 25.4.2011

Staré Město

Památník Velké Moravy
Vampýrismus

Strážnice

18.3. – 31.12.2011

Městské muzeum
Poklady z depozitáře
Obrazy Petra Přikryla
A dřevo promluvilo

2.3. – 3.5.2011
6.5. – 15.6.2011
22.6. – 16.8.2011

Šlapanice

Muzeum ve Šlapanicích
Ach, ty ženy

4.2. – 8.5.2011

Šumice

Muzeum Šumice
Velikonoční výstava

23.4. – 1.5.2011

Šumperk

Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Člověk tvůrce, příběh třetí – Hlína
Putování středověkem

Tábor

únor – květen 2011
24.2. – 4.9.2011

Husitské muzeum v Táboře
Soběslav – Město pětilisté růže

Muzeum fotografie Šechtl a Voseček

31.3. – 12.6.2011

Americká kolonie v Jeruzalémě a Matson Photo Service
29.3. – 31.5.2011

Telč

Muzeum Vysočiny Jihlava
125 let muzea v Telči

Teplice

duben – květen 2011

Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
ANIFEST
Kdo má hračku, nezlobí
Hrnkové sympozium

VIII

15.4. – 15.5.2011
26.5. – 28.8.2011
24.6. – 24.7.2011

Terezín

Památník Terezín

Muzeum ghetta
Marie Blabolilová – Tichá společenství

Těšany

10.3. – 31.5.2011

Kovárna v Těšanech
Romští kováři

3.6. – 2.10.2011

Trutnov

Galerie města Trutnova
Laco Déczi – Obrazy

3.3. – 21.4.2011

Nejstarší vyobrazení Trutnova

4.2. – 24.4.2011

Muzeum Podkrkonoší

Třinec

Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince

Stromy jako domy
15.2. – 15.5.2011
Zuzana Bobovská – Obrazy
3.4. – 23.6.2011
Kdo si hraje, nezlobí
25.5. – 4.9.2011
Černé řemeslo
25.5. – 4.9.2011
Zdeněk Burian – Stezkou odvahy a dobrodružství		
28.6. – 11.9.2011

Turnov

Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.

Heinz, Matthias a Simone Postlerovi
duben – květen 2011
V kroji a s písničkou na Chodsku a v Čičmanech objektivem
Zdeňka Mrkáčka
17.3. – 1.5.2011
Jaroslava Kurandová – retrospektivní výstava obrazů a plastik
12.5. – 26.6.2011
Galerie
Židovský Turnov
3.3. – 8.5.2011
Homo faber
19.5. – 30.8.2011

Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn

Jarní výstava
Plastiky z ohně
Řidítka v oblacích

Týn nad Vltavou

2.4. – 25.4.2011
10.4. – 30.10.2011
1.5. – 26.6.2011

Městské muzeum

Výtvarné práce – Dšti z MŠ Týn n. Vltavou květen – červen 2011
Výstava fotografií – Indie
květen – červen 2011
Týn n. Vltavou na historických fotografiích březen – duben 2011

Uherské Hradiště

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.

Mistrovská díla tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje
31.3. – 25.4.2011
Egypt a Núbie, poklady starověkých civilizací 12.5. – 11.9.2011
Galerie Slováckého muzea
Zdeněk Šmíd – Sochy
14.4. – 3.7.2011
Vivat Musica
14.4. – 5.6.2011
Božena, Andrej a Martin Augustínovi
23.6. – 14.8.2011

Uherský Brod

Muzeum Jana Amose Komenského

Kdo si chce hrát? – Tradiční a novodobá hračka		
27.10.2010 – 24.4.2011
Obrazy Jana Černého
8.4. – 29.5.2011
Darwin
6.5. – 2.10.2011

Úpice

Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové

Velikonoce a Kraslice
12.4. – 24.4.2011
Piechovice se představují
3.5. – 31.5.2011
Chalupění aneb Jak se žilo dříve v našem kraji 10.6. – 31.8.2011

Kalendárium kulturních událostí
Valtice

Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí
Etiketa prodává
Život v tropech – terarijní živočichové
Letničky a balkónové květiny v nádvoří muzea

Veselí nad Moravou

2.4. – 31.10.2011
2.4. – 30.10.2011
30.4. – 31.8.2011
1.6. – 30.9.2011

Městské muzeum Veselí nad Moravou
Kraslice a figurky z kukuřičného šustí
Hroznová Lhota

Vimperk

28.2. – 1.5.2011
22.5. – 21.8.2011

Život obyvatel kolem Vltavy
30.4. – 30.10.2011
Sekery a sekernické řemeslo v životě vesnického člověka
30.4. – 30.10.2011

Vyškov

Muzeum Vyškovska, p. o.
Za krásou, která hřeje

Zábřeh

Vlastivědné muzeum
Velikonoce v lidové tradici

Zlín

VI. Nový zlínský salon

Vlašim

Voda poetická
Pátrání po místě

1.5. – 31.7.2011
1.5. – 31.10.2011

Znojmo

Vodňany

Dům umění
Loucký klášter v grafické sbírce JMM
Cestička do školy
Pavel Kašpárek – Arte natura
Minoritský klášter
Když oči nestačí
Co se jedlo na Znojemsku

Městské muzeum a galerie

Do Mexika za přírodou a lidmi – Expozice Zoogeos		
5.5. – 3.7.2011
Galerie
Výběr II: Fotografie členů Asociace profesionálních fotografů
27.3. – 1.5.2011
Václav Sika – Smaragdové ostrovy
8.5. – 26.6.2011
Infocentrum
Sbírka pivovarských suvenýrů – Josef Čábelka 1.4. – 30.6.2011

Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Osobnosti 2. a 3. odboje
Cesta za svobodou
Sochy Milana Doubravy

Vrchlabí

do 16.6.2011
1.4. – 30.10.2011
5.4. – 26.6.2011

Augustiniánský klášter
Na památku z Krkonoš
9.11.2010 – 24.4.2011
Nechte si ty skleničky, Já chci dantes!
25.1. – 1.5.2011
Hory a doly Jiřího Havla
2.4. – 29.5.2011
Přiďte pobejt na boudu!
3.5. – 28.8.2011
Výtvarné práce ZUŠ
10.5. – 12.6.2011
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
Portréty osobností ze sbírek muzea
Mandaly
Historické trojkolky
Práce žáků Speciální školy Vysoké Mýto
Hoří!
50 let motokár ve Vysokém Mýtě
Otomarovo oko

Vysoký Chlumec

3.4. – 29.5.2011
1.5. – 29.5.2011
1.5. – 29.5.2011
1.6. – 12.6.2011
6.6. – 26.6.2011
6.6. – 26.6.2011
14.6. – 30.6.2011

Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických
staveb středního Povltaví
Lidová architektura a sídla na Sedlecku
Nejstarší roubené domy

30.4. – 30.10.2011
30.4. – 30.10.2011

3.2. – 1.5.2011
10.2. – 28.8.2011

Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.

Žamberk

Městské muzeum Žamberk

Velikonoce v muzeu a Podmalby na skle
Toulky Eduarda Landy
O hračkách a hraní

Ždánice

duben – červen 2011
26.4. – 23.7.2011
23.3. – 30.6.2011
červen – srpen 2011
11.3. – 25.5.2011
17.4. – 26.4.2011
30.4. – 19.5.2011
28.5. – 26.6.2011

Městské Vrbasovo muzeum

Výstava keramiky jaroslava Homoly
květen – červen 2011
Výstava výtvorů a pomůcek starších řemesel 1.4. – 26.6.2011

Žďár nad Sázavou
Regionální muzeum
Hasiči

Žebrák

Krkonošské muzeum

3.5. – 28.8.2011

Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.

Muzeum Podblanicka

Motivy venkova – kresby ak. mal. Ladislava Hojného		
7.4. – 1.5.2011
Výtvarné práce žáků a studentů ZUŠ Vlašim 5.5. – 29.5.2011
Zdravíčko, pane doktore
9.6. – 4.9.2011

31.3. – 1.5.2011

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.

Muzeum při Správě NP a CHKO Šumava
467 dní na cestě kolem světa
Stavebnice Merkur

18.2. – 1.5.2011

Muzeum v Žebráku
Z peřinky až k tabuli

Žiželice

Místní muzeum

Tradiční řemesla a život Romů

15.3. – 29.5.2011
30.4. 2.10.2011
do 5.6.2011

Vzájemné uznávání průkazek NPÚ a AMG
Vážení čtenáři, oznamujeme Vám, že dohoda
mezi NPÚ a AMG o vzájemném uznávání průkazek byla obnovena i pro turistickou sezónu
2011.
Aktuální seznam památkových objektů ve správě NPÚ, kde je možné pro držitele platného
průkazu AMG uplatnit volný vstup, nalezente
na našich Internetových stránkách http://www.
cz-museums.cz.
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Prvním přeneseným objektem se stal poloroubený dům

V rámci tohoto projektu byla financována stavba transfe-

z Obděnic. Z důvodu zachování co největšího podílu au-

rovaného vodního mlýna z Radešic, který byl odkoupen za

tentických konstrukcí byl přenesen 30 tun vážící blok pů-

100 tisíc Kč a jehož obnova stála 9,1 milionu Kč, dále roube-

vodního zdiva černé kuchyně s klenbou a částí komína

ného domu z Jíví získaného za 100 tisíc Kč a znovupostave-

v celku. V následujících letech do areálu přibyly dva roube-

ného za 5,6 milionu Kč, čtyřboké roubené stodoly z Mašova

né špýchary z Počepic, roubený dům z Arnoštovic, roubený

u Petrovic zakoupené za 90 tisíc Kč a obnovené za cenu 5,1

špýchar z Ratiboře, roubený dům z Mašova (jehož černá ku-

milionu Kč, a nakonec roubeného seníku z bývalého katas-

chyně byla opět transferována v bloku), včelíny ze Sedlčan

tru obce Záběhlá (resp. Buková u Rožmitálu) ve Vojenském

a Semtínku, dřevěná kolna pro vozy z Arnoštovic, funkční

újezdu Brdy, pořízeného za symbolickou částku 5 tisíc Kč

pila (katr) na vodní pohon z Dolní Sloupnice (s unikátní

a rekonstruovaného za 5,3 milionu Kč. Celkové výdaje pro-

horizontální polohou řezného listu), roubený víceprosto-

jektu činily téměř 27 milionů Kč, z toho dotace z evropských

rový špýchar z Olbramovic-Městečka a několik drobných

fondů zhruba 24 milionů Kč, zbylou část poskytl ze svého

objektů jako například sloupový holubník, dřevěná pístová

rozpočtu zřizovatel Hornického muzea Příbram, Středočes-

pumpa, kamenný milník, hraniční kámen, litinové křížky na

ký kraj.

žulových soklech a další. Interiérové expozice představují

Stavba těchto objektů byla dokončena v červnu 2010.

způsob bydlení a hospodaření převážně rolnických rodin

Dva z nich budou od 30. dubna letošního roku zpří-

od 18. do počátku 20. století.

stupněny veřejnosti v rámci rozšířeného prohlídkového
okruhu. Stodola z Mašova, pocházející přibližně z roku 1670 (zatím
nejstarší objekt muzea) poslouží návštěvníkům jako zcela nový
vstupní prostor do areálu skanzenu,
s pokladnou a prodejnou upomínkových předmětů, úvodní expozicí a sociálním zařízením (citlivě
umístěným mimo půdorys stodoly
v novém přístavku). Vodní mlýn
z Radešic zvaný Jedličkův, původně stojící na přítoku Vavrovského
potoka, datovaný letopočtem 1722
vytesaným na jednom z trámů, bude
vybaven interiérovou instalací bydlení a hospodaření mlynáře. Hlavním
lákadlem se však jistě stane plně
funkční technologické zařízení mlýnice, takzvané poloumělecké složení, včetně vodního a palečního kola.
V roce 2012 pracovníci muzea po-

Vodní mlýn z Radešic, jeden z mála funkčních mlýnů
s polouměleckým složením

čítají se zpřístupněním domu z Jíví
pocházejícího z konce 18. století, v jehož světnici vznikne
expozice o budování skanzenu a činnostech spojených

Roku 2007 se Hornické muzeum Příbram rozhodlo využít

s výzkumem lidového stavitelství nejen v terénu, ale i pro-

čerpání prostředků z evropských fondů v rámci operační-

střednictvím archivních dokumentů. Dojde tak naplnění

ho programu ROP NUTS 2 Střední Čechy, z oblasti podpory

další ze záměrů, spočívající ve zmapování dějin nemovitos-

Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu. Projekt

tí, jejich majitelů a událostí s nimi spojených, tedy uchování

k získání peněz na přenesení čtyř objektů a jejich znovupo-

nejen „koster“, ale i „duší“ staveb. Poslední ze čtyř nových

stavení muzeum realizovalo vlastními silami. V následném

objektů, rozměrný seník z Brd, zaznamenaný k roku 1830

výběrovém řízení na zhotovitele stavby předložila nejvý-

jako součást rozsáhlého lučního hospodářství uprostřed

hodnější nabídku sedlčanská firma S-B vedená Jiřím Bartá-

brdských lesů, se stane otevřeným depozitářem větších ze-

kem, jíž bylo v dubnu 2009 předáno staveniště.

mědělských strojů a rolnického nářadí.
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Každý z objektů vybraných k přesunu je třeba stavebně-historicky prozkoumat a podrobně zdokumentovat
– zaměřením, fotograficky a po uvolnění staveniště též ar-

Strahovská knihovna byla
otevřena veřejnosti

cheologicky. Určení doby vzniku stavby napomáhá i dendrochronologická analýza. Při rozebírání konstrukce jsou

Po omezeních způsobených kompletním restaurováním

jednotlivé části očíslovány a jejich poloha je zanesena do

Filosofického sálu a opravou podlahy v sále Teologickém,

plánu. Některé dřevěné prvky však již nelze znovu použít,

byla Strahovská knihovna minulý týden opět zpřístupněna

neboť jsou silně poškozeny převážně hnilobou. Týká se

návštěvníkům kláštera.

to zejména nejspodnější řady roubení, nejvíce postižené

V obměněné vstupní expozici Strahovské knihovny se

zemní vlhkostí. Původní trámy jsou proto zdokumentovány

může návštěvník seznámit s důležitými událostmi a památ-

a nahrazeny replikami odpovídajících rozměrů a tvaru. Tam,

kami z dějin kláštera a prohlédnout si faksimile nejkrásněj-

kde je narušena jen část konstrukčního prvku, dochází k ná-

ších rukopisů z klášterních sbírek.

hradě pomocí takzvané plomby či výměny. Všechny nové

Původní návštěvnický okruh procházel všemi hlavními

součásti jsou vyráběny tradičními tesařskými postupy, tedy

prostorami knihovny. Po dlouhodobých měřeních byl upra-

ručně s použitím seker hlavatky a širočiny. Zůstávají viditel-

ven do stávající podoby, tj. návštěvníci do knihovních sálů

né bez barevné patinace, ponechané přirozenému zestár-

jenom nahlíží, neboť vlhkost v sálech během dne kolísala

nutí. Staré i nové dřevo je však impregnováno ochrannými

natolik, že byl ohrožen dobrý stav jak fresek, tak knižních

nátěry proti působení plísní, dřevokazných hub a hmyzu.

vazeb.

Před opětovným sestavením objektu na novém místě ve
skanzenu musí dojít k úpravě terénu a vystavění zděných

Kabinet kuriozit a spojovací chodba

konstrukcí z původního materiálu, převezeného spolu

Strahovský kabinet kuriozit byl zakoupen na Strahov z po-

s dřevěnými částmi. Totéž se týká i střešní krytiny v podobě

zůstalosti barona Karla Jana Ebena v roce 1798. Kabinety

eternitových šablon, obvykle užitých v poslední fázi exi-

kuriozit (Wunderkammer) byly přímí předchůdci novodo-

stence objektu, které jsou po očištění navráceny zpět na

bých muzeí. V jejich sbírkách se zrcadlí rudolfínská renesan-

střechu, v zájmu uchování autentické podoby stavby včet-

ce se svým zájmem o tajemno a podivuhodnosti i počátky

ně novodobých prvků. Pouze v několika odůvodněných

systematického pojetí přírodních věd.

případech dochází k novému pokrytí střechy štípaným

Hned při vstupu do historické části jsou umístěny příro-

šindelem. Technické stavby jsou znovu vybaveny, po prove-

dovědné sbírky převážně mořské fauny, doplněné sbírkami

dení opravy a restaurování, zprovozněným technologickým

hmyzu, minerálů a voskových napodobenin plodů. Mezi

zařízením. U obytných domů zůstává zachována funkčnost

skříněmi visí i drátěná košile z 12. století a prsní brnění ze

topenišť. V poslední fázi přichází na řadu obnova spárová-

17. století. Seskupení kuriozit před oknem vévodí model vá-

ní roubených stěn a vnitřních omítek tradiční směsí hlíny

lečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle které jsou umístě-

a ostřiva, s finálním obílením vápnem. Nelze zapomenout

ny vojenské exponáty. Podél podesty leží dvě preparované

ani na pokládku cihelných a dřevěných podlah. Na závěr re-

části těla kytovců a přímý zub narvala, v minulosti vydávaný

konstrukce transferovaných staveb je upraveno jejich okolí

za roh jednorožce. Blíže spojovací chodby je umístěna den-

spolu s dlážděním chodníků, oplocením a předzahrádkami.

drologická knihovna čili xylotéka.

K úplnému dokončení a zpřístupnění zbývá doplnit interié-

Ve spojovací chodbě můžeme spatřit řadu svazků přede-

ry dobovým zařízením, předměty denní potřeby, rolnickým

vším s díly medicínskými, právnickými, alchymickými a me-

a řemeslnickým náčiním ze sbírkového fondu muzea, získa-

talurgickými. Je zde prezentována faksimile Strahovského

ného vlastní sběrnou činností v regionu i prostřednictvím

evangeliáře; rukopis vznikl kolem roku 860 v Trieru a o více

darů od soukromých osob. Při instalaci expozic je též vy-

než sto let později do něj byla vevázána čtyři celostránko-

užíván fond Městského muzea Sedlčany, s nímž Hornické

vá vyobrazení evangelistů z dílny Mistra sv. Řehoře. Ve vit-

muzeum Příbram velmi úzce spolupracuje.

rínách se střídají krátkodobé tematické výstavy, zejména

Záchrana dalších památek venkovského stavitelství přirozeně závisí na finančních možnostech. Ale i když se

z fondů Strahovské knihovny. Na stěně u vstupu do Teologického sálu visí exponáty ze sbírky map.

nepodaří znovu získat větší objem peněz jako posledně
z evropských fondů, přálo by si Hornické muzeum Příbram,
kdyby rozšiřování skanzenu i nadále pokračovalo dosavadním tempem.

Teologický sál
Teologický sál byl postaven za opata Jeronýma Hirnhaima
(1671–1679). Architektem byl jmenován Pražan italského

Roman Abušinov

původu Jan Dominik Orsi z Orsini. V téže době (1672) byl
pro knihovnu sestaven knihovní řád.
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O 50 let později byl při příležitosti 100. výročí přenesení

Filosofický sál

ostatků sv. Norberta (1727) prodloužen sál o několik metrů.

Opat Václav Mayer se v poslední čtvrtině 18. století rozho-

Poté ho freskami vymaloval strahovský premonstrát a malíř

dl vybudovat pro četné přírůstky knihovny nové prostory.

Siard Nosecký.

Naturalizovaný italský architekt Jan Ignác Palliardi na místě

Pravé části sálu dominuje pozdně gotická dřevěná socha

původní sýpky vystavěl nynější Filosofický sál. Interiér byl

sv. Jana Evangelisty. Sepětí této sochy s knihovnou před-

instalován v letech 1794–1797 jeho původním autorem,

stavuje tzv. sáčková vazba, kterou drží Jan v levé ruce. Sáč-

truhlářem Janem Lahoferem z Dobšic a upraven do raně

ková vazba umožňovala ochranu knihy před nepříznivými

klasicistní podoby. Udivující rozměry sálu (délka 32 m, šířka

vlivy prostředí, ale do současnosti se dochovalo velmi málo

10 m, výška 14 m) jsou umocněny monumentální nástropní

exemplářů. Na levé straně stojí tzv. kompilační kolo z roku

malbou, kterou vytvořil vídeňský malíř Franz Anton Maul-

1678 užívané pro studium. Na policích kola měl učenec roz-

bertsch během 6 měsíců roku 1794 jen s jedním pomoc-

místěny prameny, z nichž čerpal. Planetový mechanismus

níkem. Nejvyšší řady knih jsou přístupné pouze z galerie,

umožňoval při otáčení kola udržovat jeho police ve stále

na níž vedou v obou rozích zbudovaná skrytá spirálovitá

stejném úhlu, takže nedochází k sesuvu knih.

schodiště, maskovaná falešnými hřbety knih.

Uprostřed Teologického sálu stojí řada glóbů, jak zem-

Malba „Duchovní vývoj lidstva" ve zkratce zobrazuje vý-

ských, tak astronomických ze 17. a 18. století. V Teologic-

voj věd a náboženství. Východisko a nalezení pravé moud-

kém sálu je dnes uloženo přes 20.000 svazků, podle jejichž

rosti spočívá v křesťanství. Jako záruka tomuto hledání je

obsahu byl sám pojmenován. Jedna celá stěna – ta, kterou

postavena do středu malby Boží Prozřetelnost, obklopená

se z chodby nahlíží do sálu – je zaplněna výhradně různými

ctnostmi. Na levé straně sledujeme vývoj řecké civilizace od

vydáními bible či jejích částí v mnoha jazycích.

mytických dob přes dobu Alexandra Velikého (spodobněn
v přítomnosti svého učitele Aristotela)
až k filosofům Diogenovi a Démokritovi. Na pravé straně je zobrazen vývoj věd (např. Aeskulapos, Pythagoras, Sokrates ve vězení). Starozákonní
motivy se nacházejí nad vchodem do
knihovny. Mezi jinými je tu vyobrazen
Adam s Evou, Kain a Ábel, Noe, Mojžíš,
Šalomoun a David. Na protější straně
lze vidět především novozákonní scénu ze Skutků apoštolských – kázání
sv. Pavla u oltáře neznámého boha
v Athénách. V pravém rohu stojí český
zemský patron sv. Václav, v levé ruce
třímá prapor se svatováclavskou orlicí. Stařena u jeho pravé ruky je jeho
babička, sv. Ludmila. Jako poslední

Filosofický sál Strahovské knihovny

v řadě s ozářenou tváří a s opatskou berlou v ruce hledí do
sálu jeho zakladatel opat Václav Mayer. Napravo od něj kle-

V letech 1993–1994 byl interiér restaurován, přičemž byly
police úplně rozebrány a dřevo sanováno. Pod původní

čí další čeští zemští patroni sv. Jan Nepomucký a sv. Norbert, zakladatel premonstrátského řádu.

šedomodrou barvou byl již koncem 80. let odkryt původ-

Na přelomu 18. a 19. století se knihovna stala proslulou

ní oranžovo-červený lak, který – jakožto originální – dostal

v evropském kulturním prostředí. Četné návštěvy vý-

přednost. Parkety z 20. století byly zaměněny historicky

znamných osobností byly již od roku 1792 zachycovány

i esteticky bližší replikou původní barokní podlahy. Tato

v nejstarší knize návštěv. Dne 17. června 1812 navštívila sál

byla počátkem letošního roku znovu přebroušena, namo-

rakouská princezna a choť Napoleona Bonaparta Marie Lui-

řena tak, aby co nejvíce připomínala původní barokní pod-

sa. Na podzim téhož roku poslala Strahovské knihovně kro-

lahu a nakonec natřena olejovým nátěrem kombinovaným

mě vídeňského porcelánového servisu (vystaven ve skříni

s tvrdým voskem.

v kabinetu kuriozit) čtyřsvazkové dílo o malířských sbírkách
v pařížském Louvru a botanický spis o liliovitých rostlinách
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v zahradách ve Versailles. Knižní dar byl uložen v přebudované vysoké skříni, která dominuje levé straně sálu.

Setkávají se zde velké světové kultury Evropy, severní
Afriky a Asie, které byly Evropanům přístupné již před ob-

Filosofický sál dostal své jméno nejen podle nástropní

jevením Nového světa na konci 15. století. Společné vysta-

malby výzdoby, ale i podle obsahu knih, které jsou v něm

vení fondů dvou státních sbírek v novém expozičním celku

uloženy. Kromě filozofie, která prapůvodně v sobě slučova-

v paláci Kinských je možno označit za prestižní kulturní pro-

la všechny vědy, tu můžeme najít díla z oblasti věd historic-

jekt, jenž se naplňuje za spolupráce Národní galerie v Praze

kých, filologických, právních, přírodních, atd. Celkový počet

a Národního muzea s přispěním sbírek i odborníků z Uni-

svazků v tomto sále přesahuje 40 000 kusů.

verzity Karlovy. Zatímco ve většině Evropy vznikala muzea

V roce 2009 započala generální rekonstrukce Filosofic-

starověkého Orientu a antiky již v první polovině 19. století,

kého sálu a trvala 18 měsíců. Po mnohaletých přípravách

v Praze se stálá expozice starověkého umění formuje teprve

a restaurátorských průzkumech byl zpracován projekt re-

na prahu 21. století. Koncepce nové expozice se však vy-

konstrukce a předložen jako žádost o grant z tzv. Norských

myká dosavadním stereotypům prezentace velkých kultur

fondů. Žádost měla úspěch a grant byl Strahovu přidělen.

dávnověku. Neomezuje se totiž pouze na starověké památ-

85 % z celkové částky na restaurování poskytlo Norské krá-

ky, ale dokládá, že jednotlivé kultury Evropy, Afriky i Asie se

lovství a zbytek dotoval Magistrát hlavního města Prahy

vzájemně ovlivňovaly a že starobylé výtvarné tradice přesa-

a Ministerstvo kultury ČR. Náklady na opravu se přiblížily

hují až k současnosti.

ke 2 miliónům Eur. Restaurování provedla firma GEMA ART
GROUP, a. s.

Hledáme-li společné jmenovatele expozice „Umění Starého světa“, nacházíme především stejné časové východisko

Dne 9. prosince 2010 proběhlo slavnostní otevření. Spolu

v pradávných dobách na úsvitu civilizací. Starověké civili-

s opravenou knihovnou byla otevřena také nová stálá ex-

zace Předního východu, Egypta, Řecka, Etrurie a Říma stojí

pozice o Strahovském klášteře a sv. Norbertovi, zakladateli

u základů evropské kulturní tradice. Čína, největší asijská

premonstrátského řádu. Hosté se shromáždili v Letním re-

země, patřila mezi velké civilizace starověkého světa a jako

fektáři kláštera, kde je přivítal opat Michael Josef Pojezdný,

jediná z nich přežila až dodnes. Disparátnost spojení umění

O. Praem. Spolu s ním promluvil Ministr kultury ČR Dr. Jiří

Evropy a Asie v nové expozici je pouze zdánlivá. Expozice

Besser. Po slavnostních projevech byla podepsána dohoda

se sice skládá ze dvou odlišně koncipovaných sbírkových

o spolupráci mezi Královskou kanonií na Strahově a Ctihod-

fondů NM ve druhém a NG v prvním patře paláce (tedy fon-

nou Bibliotecou Ambrosiana z Milána. Spolupráce se bude

du muzejního, starověkého, a proti tomu fondu galerijního,

týkat společných vědeckých výzkumů a akcí na poli kniho-

převážně novověkého), ale přesto působí jako jednolitý

vědném, historickém a umělecko-historickém. Po příjezdu

celek. Zásluhu na tom nemá jen jednotné architektonické

prezidenta republiky Václava Klause a jeho proslovu, byla

řešení obou částí. Spojnicí obou dílů expozice je především

prezidentem společně s opatem kláštera slavnostně pře-

přísný výběr exponátů orientovaný na umění – tedy na pre-

střižena páska u vchodu do Filosofického sálu knihovny.

zentaci výtvarných děl.

Za vstupu fanfár vešli hosté do sálu a mohli si jej důkladně
prohlédnout.

Pozoruhodné jsou i výtvarné paralely v tvarosloví, ornamentech a stylizaci artefaktů vzdálených kultur, které svěd-

Gejza Šidlovský

čí o jejich propojení podél Hedvábné cesty, která se začala
rýsovat již od doby výbojů Alexandra Makedonského na

nové expozice
Nová expozice Umění Starého
světa v paláci Kinských
V paláci Kinských se 4. února 2011 u příležitosti 215. výročí založení Národní galerie v Praze otevře nová expozice
nazvaná „Umění Starého světa – Umění Asie a starověkého
Středomoří“ ze sbírek Národní galerie v Praze a Národního
muzea.

konci 4. století př. n. l. a sloužila až do doby, kdy tuto důležitou trasu obchodní a kulturní výměny mezi Západem
a Východem ovládli v 10. století muslimové. Právě společné vystavení kultur Východu a Západu umožňuje sledovat
překvapivé vzájemné souvislosti. Poté co mocná a bohatá římská říše v 5. století padla pod nájezdy germánských
barbarů a v rozvrácené Evropě nastával šerosvit středověku, rozvinula se tisíce kilometrů dále na východ mohutná
kosmopolitní říše za dynastie Tchangů s největším městem
tehdejšího světa Čchang-anem. Rozkvět čínské kultury trval až do dynastie Sungů a upadl až pod nájezdy severních
mongolských barbarů vedených Čingischánem ve 13. století, kdy naopak v Evropě nastoupilo vzepětí duchovních
sil gotického období, přecházející do rozpuku nového hu-
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manismu a návratu k antickým hodnotám lidství v quattro-

zbraně, ale seznámí se také s kulturou a životem národů

centu a cinquecentu renesance, vrcholící objevem Nového

z pro nás exotických zemí tzv. „Orientu“.

světa roku 1492. Od 16. století pak byly Evropa a Asie pro-

Zbraní je dnes v expozici k vidění více než 150 kusů, někte-

pojeny novými námořními cestami, kulturní příliv Východu

ré z nich vůbec poprvé. Jde o chladné i palné zbraně rozčle-

do Evropy nabyl nových sil a nepřestal dodnes.

něné do čtyř základních geografických celků. Zbraně per-

Další spojnicí obou částí expozice je tedy skutečnost, že

ské (dnešní Írán) představují ceremoniální i válečné sekery

jak umění antiky, tak umění Orientu od renesance až dosud

„tabar zin“, palice „gurj“, šavle „šamšír“ a „palah“, meče „zol-

představuje pro evropské umění důležitý zdroj inspirace.

faqār“ a afghánská „chura“, dále štíty „dhal“, plátová ochrana

Zatímco odkaz antiky byl hlavním zřídlem umění rene-

předloktí „dastána“, přilbice „kulah khud“ a mnoho dalších.

sance, orientální umění hluboce ovlivnilo evropské umění

Jedinečná indická kolekce je reprezentována opět štíty

od 16. století, kdy nově objevené námořní cesty do Asie

„dhal“, dýkami „katar“, „saintie“, „bičva“, a „čilanum“, bodcem

umožnily přísun přepychového orientálního zboží do Ev-

k pohánění slonů „ankus“, šavlemi „talvar“, palcáty „gorz“ či

ropy. Čínský porcelán a hedvábí, japonský porcelán a laky,

bojovými palicemi „zaghnal“. Nalezneme zde i zbraně ne-

indické dřevo a textilie, perské koberce, arabské koření

pálských Gurkhů – meč „kora“ a nůž „kukri“. V části věnova-

a turecká keramika či osmanské výrobky z tepaného kovu

né Osmanské říši a jejím přilehlým oblastem jsou umístěny

se do evropských šlechtických sídel dovážely po nových

především umělecky propracované balkánské pušky a pis-

obchodních trasách ve velkém a staly se důležitými vzory

tole s křesadlovým zámkem, dlouhé dýky „jatagan“, maroc-

pro evropské umění od dob manýrismu až do současnosti.

ké dýky „džambija“, nůž „biçak“, šavle „kilidž“, súdánský meč

Téma nové expozice by tedy mohlo znít „Antika a Orient –

„kaskara“ a také několik kavkazských „kinžálů“. Japonsko

dva prameny inspirace evropského umění“.

a oblasti východní a jihovýchodní Asie představují přede-

- dle zaslaných materiálů

vším samurajskou zbroj pěších oddílů ašigaru „tatami dó“,
meče „katana“ i „vakizaši“, dýku „tantó“, pušky „teppó“ s luntovým zámkem, vojenské klobouky „džingasa“ a přilbice

Nová expozice Zbraně orientu
Jihomoravského muzea ve
Znojmě
Expozici „Zbraně orientu“ nalezneme v bývalé kapitulní
síni gotického minoritského kláštera ve Znojmě. Zde byla
poprvé zpřístupněna veřejnosti již roku 1986, během let
2009–2010 však dochází k její celkové
obnově. Ve spolupráci s Mgr. Jaroslavem Máčalem došlo
k rekonstrukci a modernizaci výstavních
prostor,

speciálně

pro expozici byly vytvořeny nové vitríny
splňující požadavky
preventivní
vace,

konzer-

zabezpečení

i estetické prezentace vybraných sbírkových

předmětů.

Došlo také ke změně koncepce celé expozice. Návštěvníci
muzea si tedy budou moci prohlédnout nejen historické
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„kabuto“. Z Číny zde nalezneme pohledově zajímavý nůž
s příborem v pochvě a meč „Dao“. Indonésie s Malajsií jsou
reprezentovány kolekcí dýk „kris“ a mečem „klewang“. Celý
soubor zbraní doplňuje středová vitrína, kde je dnes vystaven např. čínský složený luk, indické růžky na střelný
prach „randžakdan“ či súdánská trojdýka v pochvě z krokodýlí kůže. Středová vitrína je obměnnou a návštěvníci
v ní budou každý rok seznámeni s novými sbírkovými
předměty z depozitářů muzea, které jsou
jeho pracovníky průběžně připravovány
k výstavním účelům.
V expozici se dále
nachází koutek s tematickým orientálním
nábytkem

převážně

z Osmanské říše a také
volně umístěná japonská, perskái indická
válečná kopí. V místnosti nalezneme rovněž informační kiosk
s bohatým obsahem.
Kromě Encyklopedie
orientálních zbraní, rozsáhlého archivu fotografií, obrázků
a textů zde návštěvníka jistě zaujme i videoprojekce tří
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snímků nebo třeba zábavný kviz zpříjemňující návštěvu dě-

více než sedmi staletí. Expozice je vybudována na ploše cca

tem i dospělým.

700 m2 a je členěna do několika tematických celků, které

Celá sbírka orientálních zbraní v Jihomoravském muzeu
je jedinečná nejen svým rozsahem, ale také rozmanitostí

představují vybrané (modelové) události a jevy ze života
města Rožnova pod Radhoštěm.

vystavovaných předmětů. Jde totiž o exponáty, které mu-

Návštěvníkovi je nabídnuta procházka po různých téma-

zeum do svých sbírek získávalo postupně. Kromě největší

tech a zajímavostech z historie vybrané lokality i přilehlého

části kolekce zakoupené roku 1921 od probošta olomouc-

mikroregionu, které na sebe navzájem časově navazují. Ex-

ké kapituly, barona Maxe Mayera z Ahrdorffu, se jednotlivé

pozice využívá klasické výstavní prostředky a také moderní

kusy zbraní do muzea dostávaly různými, mnohdy spleti-

muzeologické a výstavní postupy, které zatraktivňují pre-

tými cestami. Posledním přírůstkem je prozatím marocká

zentované skutečnosti.

dýka „džambija“ zakoupená roku 2009. Vedle již zmiňované
ucelené kolekce balkánských pušek a především indických

Nově otevřená expozice využívá průvodce audiovizuální
technologie – guideport systém.

zbraní, v níž nalezneme i celosvětově unikátní předměty,

Z hlediska edukačního expozice splňuje účel informační,

se tedy bude moci návštěvník seznámit také s militarie-

vzdělávací i aktivně-výukový. V rámci své nabídky pro ná-

mi užívanými po různých koutech Asie a částečně i Afriky

vštěvníky získává touto expozicí Valašské muzeum v příro-

v průběhu 18. a 19. století.

dě nový výstavní formát. Z hlediska tematického doplňuje
Jiří Mačuda

prezentaci maloměstské kultury a každodenního života v již
instalovaných expozicích všech areálů Valašského muzea.
Vlastní expozici doplní návazné výukové lekce na vybraná

Valašské muzeum v přírodě
otevřelo novou expozici
Městečko pod Radhoštěm
Slavnostní vernisáž stálé expozice „Městečko pod Radhoštěm“ proběhla v Sušáku Valašského muzea v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm dne 14. prosince 2010. Expozice

témata z dějin mikroregionu (středověk a počátky osídlení
Rožnovska, doba barokní a její zbožnost, lázeňství, Rožnov
jako středisko výroby plátna, rožnovská řemesla, řemeslná
a domácká výroba v okolí Rožnova, Rožnov literární, Rožnov pohledem malířů, Rožnov a krásná literatura, atd.). Velkou výhodou při realizaci těchto lekcí bude nejen videoroom pro projekci filmových snímků, historických filmových
záběrů atd., ale také dílna s edukačními pomůckami, replikami sbírkových předmětů atd. Cenným barokním exponátem je Boží hrob, vyrobený na objednávku Farního úřadu
v Rožnově v polovině 18. století. Valašské muzeum jej od
Farního úřadu získalo darem.
- dle zaslaných materiálů

koho to napadlo
Muzeum hraček v Brně
Měnínská brána, někdejší součást brněnského městského
opevnění a jediná dochovaná z jeho bran, má od nynějška
novou úlohu. Otevírá své dveře pro malé i velké návštěvbyla otevřena jako poslední z projektů tzv. Norského grantu, jehož záměrem je dokumentace, uchování a prezentace
projevů tradiční lidové kultury.
Stálá historicko-etnografická expozice přibližuje na modelových situacích z dějin Rožnova pod Radhoštěm historii i běžný život východomoravského městečka v průběhu

níky a zve je do pohádek a příběhů Muzea hraček – stálé
výstavy historických hraček ze sbírky Milady Kollárové.
Výstavy či stálé expozice historických dětských hraček
si zcela přirozeně vždy nachází svoje vděčné návštěvníky.
Vždyť každý člověk si v určitém věku svého života s něčím
hrál, každý měl nějakou oblíbenou hračku a každému, bez
ohledu na věk, setkání s jeho hračkou připomene dětství.
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Proto se „muzea hraček“ těší velké popularitě. Ze zahraničí

zvem té nejznámější – Člověče, nezlob se. Nechyběla ani

lze jen namátkou uvést např. Muzeum hraček v Salzburger

nejrůznější zvířátka a kdo má rád staré fotografie, našel zde

Museum v Rakousku, další je ve Stockholmu a ve Finsku

úsměvnou galerii tematických fotografií, které jsou rovněž

jsou dokonce dvě velká muzea hraček: Finské muzeum

předmětem sběratelčina zájmu, s názvem „Dítě s hračkou

hraček, jež je součástí muzejního komplexu WeeGee (The

aneb řekni sýr!“ Výstavu zhlédlo více než 35 tisíc nadšených

WeeGee Exhibition Centre) na okraji Helsinek, a druhé se

návštěvníků. Mnoho z nich litovalo, že výstava končí. Proč

nachází ve městě Savonlinna na jihovýchodě země. U nás

by tedy nemohly hračky paní Kollárové rozdávat radost na-

najdeme kromě Starého purkrabství Pražského hradu mu-

pořád? To nás spolu s ní napadalo, když se exponáty výstavy

zeum hraček v Rychnově nad Kněžnou, v Benátkách nad

balily a ukládaly do krabic. Mít tak v Brně Muzeum hraček!

Jizerou a k prohlídce své vlastní sbírky dokonce zve restau-

Paní Kollárové se pro tuto myšlenku podařilo získat vede-

race u Ságnerů v Nechanicích u Hradce Králové. Nyní má

ní města Brna. Kam ale Muzeum hraček umístit? Objevily

své muzeum hraček i Brno. Tak jako ve většině uvedených

se volné prostory po zrušeném Design centru. Ty získalo,

příkladů i ono prezentuje

původně k tomuto účelu,

výsledky privátní sběra-

Brněnské kulturní cent-

telské aktivity, v našem

rum, které také zpočátku

případě brněnské výtvar-

bylo pověřeno Muzeum

nice paní Milady Kollá-

hraček

rové. Po studiích oboru

a provozovat. Vzhledem

drobný umělecký prů-

k tomu, že tato organiza-

mysl na Střední umělec-

ce má poněkud jiné po-

koprůmyslové škole, kte-

slání, obrátilo se její ve-

ré ukončila v roce 1966

dení na Muzeum města

v oddělení prof. Langra,

Brna s žádostí o pomoc.

si zvolila práci návrhářky

To v té době právě zvažo-

textilních hraček. Většinu

valo další způsob využití

života se však věnovala

svého objektu v centru

volné tvorbě v oboru ta-

Brna – Měnínské brány.

zde

realizovat

piserie. Poslední dvě desetiletí se její velkou zálibou stalo

Původní stálá expozice „Brána času“, která prezentovala vý-

sběratelství hraček, doplněné hledáním původní i foto-

sledky záchranných archeologických výzkumů v městské

grafické dokumentace. Hračky prostoupily celý její život

památkové rezervaci, pro nejširší veřejnost svým zaměře-

a nárokují si každou jeho volnou chvilku. Postupně vznikla

ním příliš přitažlivá nebyla a trpěla nízkou návštěvností.

sbírka, která patří svým rozsahem k největším kolekcím hra-

Proto ji vystřídalo několik výstav, které se sice u návštěvníků

ček u nás. Ruku v ruce s tím přišla touha podělit se o radost

setkaly s ohlasem, avšak mít zde dlouhodobě atraktivní vý-

s předmětem své sběratelské vášně s veřejností. Proto paní

stavu slibující trvalý zájem veřejnosti – to bylo něco!!! A pak

Kollárová několikrát vystavila v půli první dekády našeho

už šly věci rychle: muzeum se s paní Kollárovou dohodlo

tisíciletí významnou část své sbírky na několika památko-

na výpůjčce exponátů a na spolupráci při realizaci výstavy.

vých objektech jižní Moravy a obohatila tak jejich hlavní

Podle scénáře paní Kollárové a výtvarně prostorového řeše-

návštěvnickou sezónu. Zaznamenala při tom nejen u dětí,

ní Ing. arch. Evy Macholánové ji v průběhu třetího čtvrtletí

ale i u návštěvníků střední a starší generace nevšední zá-

loňského roku zhotovila firma AVES servis, s. r. o. z Rapotic

jem, u nichž vyvolávaly sto i více let staré hračky nadšené

u Brna. Vernisáž Muzea hraček v Měnínské bráně se usku-

reakce a nostalgické vzpomínky na dětství. Tento úspěch ji

tečnila v pondělí 4. října 2010.

motivoval ke snaze vystavit svou sbírku také v Brně. Tomu

Návštěvníci zde nacházejí české hračky od známých firem

rádo vyšlo vstříc Muzeum města Brna a připravilo společně

Schovanek, Hamiro, Merkur a mnoha dalších. Překvapu-

se sběratelkou výstavu s názvem „Hračky nestárnou“, která

je pestrost sbírky; počet a rozmanitost panenek, kočárků,

probíhala na hradě Špilberku od května 2007 do konce led-

pokojíčků, nádobíčka, her stolních i venkovních, hraček

na následujícího roku. Představila velký výběr nejzajímavěj-

plechových, pohyblivých, hraček z textilu, lidových hraček,

ších a nejoblíbenějších hraček, rozdělených do tematických

stavebnic, koníčků, figurek z různých materiálů, zvířátek,

celků – od nestárnoucích panenek, domečků a pokojíčků

autíček, vláčků, stavebnic dřevěných i kovových, loutek,

plných miniaturního nábytku a nádobíčka, přes hračky

loutkových divadel, není ani možné vyjmenovat.

pro pány kluky a jejich tatínky až po hry všeho druhu s ná-
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Rožmberský rok 2011
V současnosti vnímá většina lidí smrt jako něco, co nepatří
k životu, co neexistuje, jako něco, s čím se setkáváme spíše ve filmu nebo na obrazovce. Nebylo tomu tak vždy. Sám
si pamatuji, že smrt zvířat či smrt lidí byly běžnou součástí
života na vesnici a do pohřebního průvodu šla celá obec.
Naopak smrt vzdálená, která má už povahu příběhu,
může být dokonce „oslavovaná“. I když vám všichni řeknou,
že ji „jen“ připomínají. Taková připomínka, která má v letošním roce podobu docela velké oslavy, se týká smrti Petra
Voka, posledního mužského příslušníka druhdy nejmocnějšího českého rodu Rožmberků, který život dokonal „6. novembris, den památný sv. Linharta, z půlnoci k jitru v jedné
čtvrti hodiny na pátou polovičního orloje na neděli XXIII. po
sv. Trojici“ roku 1611.“
400 let je doba, za kterou se mnoho může změnit. Je podivuhodné, že řada věcí vytvořených Rožmberky stále ještě
existuje, a jsou to věci nemalé. Jsou to totiž věci krajinného
formátu. Není u nás ve středověku a na počátku novověku
rodu, který by se bohatstvím a mocí mohl srovnávat s Rožm-

zájemce na adrese http://www.rozmberskyrok.cz. Tam je
pravidelně aktualizován kalendář akcí, ke stažení jsou dokumenty od Rajských zahrad na Kratochvíli po film Svatby
pana Voka.
Není důležité „jen" něco vytvořit. Kolikrát je mnohem složitější to vytvořené uchovat, což my muzejníci dobře víme.
Ještě složitější je uchovávat věci, které nemůžeme schovat
do klimatizované vitríny či depozitáře. Rožmberkové měli
štěstí, že jejich nástupci – Eggenberkové a Schwarzenberkové –udržovali výjimečné dílo a dokonce je zdařile doplnili např. připojením hlubockého panství a vybudováním
skvoucí koruny završující celé krajinné dílo a zářící do dalekých rovin v okolí Českých Budějovic – zámku Hluboká.
Dnes jsou tato díla chráněna státem jako součást národního kulturního pokladu a přírodního bohatství a některá nás
prezentují v celosvětovém měřítku.
Běžte a potěšte se dílem svých kolegů a jejich podporovatelů a žasněte nad velikostí odkazu rodu, jehož pozoruhodný život vyhasl před čtyřmi sty lety. A nepromarněte tuto
příležitost. Nezapomeňte – příště to bude až za sto let, kdy
bude výročí pěkně kulaté.

berky. Díky tomu, že se jim podařilo udržet vcelku jednotné
dominium, mohli se připojit k programu urbanizace krajiny,
realizovaném v jiných částech království zeměpánem nebo

Zdeněk Novák
generální ředitel Národního zemědělského muzea Praha

biskupy. Založili města (Český Krumlov, Rožmberk, Bavorov)
a kláštery a vybudovali jedinečný vodní systém rybníků
a umělých kanálů, který je dodnes využíván k chovu ryb, má
zásadní vliv na hospodaření s vodou vlastně v celé české

recenze

pánvi, jak se ukázalo při katastrofálních povodních v roce
2002, a vytváří neopakovatelný půvab jižních Čech.
Rožmberský rok 2011 iniciovala paní PhDr. Eliška Fučíková
a pan Mgr. Petr Pavelec, ředitel územního pracoviště Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích. Vehementně se do organizace zapojil Jihočeský kraj a osobně
jeho hejtman pan Jiří Zimola. Rožmberský rok byl zahájen
vernisáží výstavy Rok růže 1. prosince 2010 v Rožmberském
paláci na Pražském hradě a potrvá až do konce letošního
roku. Jde o neuvěřitelně pestrý festival kulturních, vzdělávacích, sportovních a rekreačních aktivit, který nám má připomenout, že lze budovat krásné a užitečné věci, jež přežívají své tvůrce a obohacují a usnadňují život následujících
generací. Do přípravy a realizace projektu se zapojila řada
muzeí (včetně Národního zemědělského muzea) a dalších
paměťových institucí. Jednotlivé destinace jsou propojeny turistickým pasem, který bude sloužit jak k orientaci
v rozmanité náplni projektu, tak k motivaci, navštívit a zažít
pokud možno vše, co projekt skýtá. Po ukončení projektu
budou pasy losovány a výherce může celý následující rok
zdarma navštěvovat všechny památkové objekty ve správě Národního památkového ústavu. Bližší informace najde

Nové pověsti české?
Výstava „Nové pověsti české“ (Musaion – Národopisné
muzeum NM, 3. prosince 2010–1. května 2011) podněcuje
k zamyšlení návštěvníky laické i odborné. Název vyjadřuje návaznost na výstavu Staré pověsti české instalovanou
v historické budově Národního muzea na Václavském náměstí. Podtitulem této výstavy je otázka „Kdo ví, jak to tenkrát bylo?“.Také výstavu o pověstech nových uvádí otázka:
„Existuje lidová kultura dnes?“ Ptají se tak jen autoři výstavy
PhDr. Petr Janeček a PhDr. Adam Votruba? Nebo si otázku
kladou i ostatní odborní a vědečtí pracovníci, etnologové
(či etnografové?), muzejníci, sociologové a další a další?
A jak znějí odpovědi? Lze doufat, že většina odborníků odpoví kladně, podobně jako autoři výstavy: „lidová tradice
přežívá i dnes, ve věku televize, internetu a mobilních telefonů“. Osobně mi trochu vadí slovo „přežívá“. Jsem přesvědčena, že nejen přežívá, ale v mnoha případech po určitém
přerušení znovu ožívá a mnohé kulturní jevy se teprve rodí,
vyvíjejí a nabývají hodnotu a kvalitu tradice. Nabízí se dal-
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ší otázka – jak dlouhého období je třeba, abychom určitý

žďování dokladů o trampingu a tvorbě výstav a expozic na

kulturní jev mohli označit jako tradiční? Zásadní a klíčová

toto téma se již řadu let věnuje muzeum v Jílovém u Prahy.

otázka ovšem zní: „Co je lidová kultura?“ Odpověď hledáme

Výjimečnou epizodou v životě mladých mužů byla vždy

neustále a je třeba přiznat, že nalézt jednoznačné vyjádření

doba vojenské služby. Odlišnost od běžného civilního ži-

je obtížné. Bohužel ani v Národopisné encyklopedii (Lidová

vota, vojenský režim, společně prožívaný, i když omezený

kultura, Národopisná encyklopedie Čech, Moravy a Slez-

čas našel výraz v nejrůznějších projevech – v záznamech

ska, Mladá fronta Praha 2007) nenalezneme uspokojivou

ve vojenských zápisnících, historkách, vtipech. Symbolický

formulaci. Konzervativnější část odborné veřejnosti mož-

význam měl např. též způsob šněrování vojenských bot,

ná o „lidovosti“ některých jevů prezentovaných na výstavě

stříhání metru den po dni, sledující přibližování touženého

zapochybuje, jiní naopak ocení širší pojetí předmětu etno-

odchodu do civilu. Vyskytují se metry výtvarně zajímavě

logického a folkloristického studia. Autoři výstavy předmět

zdobené.

svého zájmu charakterizují vcelku výstižně jako „běžné

Z tematiky věnované kulturním projevům členů určitých

součásti každodennosti, u kterých převažuje autenticita,

společenství se trochu vymyká část výstavy zabývající se

kolektivní tradování a spontánní tvořivost“. S touto charak-

„domácím uměním“ z období 1948–1989, kutilskými výtvo-

teristikou lze souhlasit, ale i zde se nabízí námět k diskusi:

ry z nejrozmanitějších materiálů. Z orobince, drátu, dřeva,

co vše označujeme jako každodennost? Některá témata se

textilu aj. vznikaly ozdobné předměty často více či méně

týkají kulturních jevů, které by bylo možno označit spíše

kýčovité, kterými pak tvůrci zdobili své příbytky. Tvorba

jako únik od každodennosti, od stereotypu všedních dní.

podléhala dobovým módám, hodnota věcí závisela na

Ale to by mohlo být předmětem dalších odborných diskusí.

schopnostech a vkusu tvůrců. „Domácí umění“ pravděpo-

Název výstavy hovoří o pověstech, obsah je mnohem širší,

dobně neskončilo s vymezeným obdobím, i když ho dnes

prezentuje rozsáhlou oblast zajímavých témat.

v mnoha případech nahrazuje možnost výběru dekorač-

První tematický okruh na výstavě je věnován dětské kul-

ních předmětů na trhu. Přesto se stále mnoho lidí seberea-

tuře, můžeme si zaskákat na podlaze nakresleného paná-

lizuje vlastní tvorbou, ženy např. vyšíváním, muži výzdobou

ka, zavzpomínat, jak jsme skládali papírové šipky a lodičky,

domu, občas snahou navazovat na „lidové umění.“

vyráběli praky, gumotraktor a další důmyslné vlastnoručně

Samostatná část výstavy nazvaná Současný folklor oslo-

vytvářené věci, dnes už opravdu tradiční. Dlouhou tradici

vuje návštěvníky především textovou formou. Na jednotli-

mají některé hry jako např. přebíračky, sbírka jejich vzorů

vých panelech jsou charakterizovány různé v současnosti

zapůjčená z Moravského muzea v Brně tvoří jedinečný ce-

se uplatňující žánry: Anekdoty a vtipy (kdo by neznal sluš-

lek. Jeden z mnoha sběratelských zájmů dětí představují

né i neslušné vtipy o blondýnkách, policajtech aj.), Lidová

např. umělohmotná céčka. Doposud nebyla věnována

píseň, Varovné fámy, šířené mnohdy i po internetu, Xeno-

pozornost předmětu skutečně tradičnímu, dětským pa-

fobní fámy, a další, doložené ukázkami. Folklorní projevy

mátníkům a dalším písemným dětským projevům starším

reagují na společenské a politické poměry ve sledovaném

i novějším, dopisům, zvlášť pak dětské verzi dopisů řetězo-

období, na aktuální události. Periodizace na výstavě cha-

vých, psaným pravidlům, která museli respektovat členové

rakterizuje období protektorátu, časové úseky 1948–1967,

dětské party aj. Příkladem přijímání kulturních prvků z ji-

přelomovou situaci 1968–1969, údobí 1969–1989. Součas-

ných oblastí může být např. skákání přes gumu nebo sym-

ný folklor ovšem žije osobitým způsobem dále.

bolické náramky přátelství, které k nám pronikly v 80. letech

Musaion nabízí návštěvníkům řadu doprovodných pro-

z jižní Ameriky. Bohatství, rozmanitost a proměnlivost světa

gramů, komentované prohlídky, přednášky s obrazovou

dětských her a aktivit představuje oblast, v níž je stále co

a audio prezentací k jednotlivým tématům. Podrobnější

sledovat a objevovat.

informace o prezentovaných námětech poskytne bohužel

Další části výstavy se věnují subkulturám, především

poněkud opožděně vydaný katalog. K úspěchu výstavy při-

hudebním – punk a metal. Exponáty představují hlavně

spěla spolupráce s dalšími muzejními a vědeckými pracovi-

charakteristické vyjádření příslušnosti k dané skupině způ-

šti a s řadou významných odborníků.

sobem oblečení a účesu. Autoři výstavy měli možnost navá-

Podařilo se osobitou formou vyjádřit širší pojetí vývoje li-

zat na již publikované odborné texty, hlavně na podnětné

dové kultury, která se proměňuje a reaguje na společenské

studie brněnské etnografky Jiřiny Kosíkové. Trampské hnutí

změny, ale v žádném případě nekončí, nezaniká. Nabízí se

lze pokládat za specificky český fenomén. Trampské osady

možnost a potřeba rozšíření zájmu o další tematické okruhy

a jejich vlajky, totemy, kroniky, zpěvníky, časopisy, historky,

současné tradiční kultury, např. obyčeje, svátky a slavnosti.

vtipy, pověsti, symbolika, zvyky a rituály vytvářejí jedineč-

Možná se i toto téma dočká výstavního ztvárnění.

nou kulturní strukturu této společenské skupiny. Shroma-
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personálie
Muzeum východních Čech
v Hradci Králové vede nová
ředitelka
Novou ředitelkou Muzea východních Čech v Hradci Králové se od 1. ledna 2011 stala Mgr. Naďa Machková Prajzová, Ph.D. (narozena 1976 v Uherském Hradišti). Ve funkci
vystřídala PhDr. Zdeňka Zahradníka, který vedl muzeum od
roku 1994.

Nový ředitel nastoupil do
Regionálního muzea v Teplicích
Od 1. ledna 2011 nastoupil do funkce ředitele Regionálního muzea v Teplicích, příspěvkové organizace, Mgr. Dušan
Kukal. Na otázku, proč jeho cesta vedla po mnoha letech do
jeho rodiště a právě do muzea, odpověděl:
„Muzejnictví je mým celoživotním koníčkem a vášní. Není
od věci navštívit v evropských velkoměstech a jejich výstavních síních „hitové“ výstavy malířství, sochařství, architektury, ale není větším vzrušením procházet se domem, kde
tvořili a pohádky sbírali bratři Grimmové, chodit bytem,
kde psal F. M. Dostojevskij nebo, přiznejme si bez nánosu
sentimentu, zámkem a podzámčím, kde svou ´Babičku,
zvěčnila Božena Němcová. Říká se tomu genius loci. Regionální muzeum v Teplicích ho má také. A právě touto svou
jedinečností mě přitahuje, láká a vzrušuje.

Naďa Machková Prajzová absolvovala Filozofickou fakultu
Palackého univerzity v Olomouci, obor historie – německá
filologie, a v roce 2009 ukončila externí doktorské studium
na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Dříve pracovala na Krajském úřadě Královéhradeckého
kraje jako vedoucí oddělení zahraničních vztahů a poté
jako vedoucí odboru evropské integrace. V rámci stipendijního programu Nadace Roberta Bosche absolvovala pracovní pobyty v Německu a v Bruselu.
V muzeu se chce mimo jiné zaměřit na edukační činnost
a doprovodné programy k výstavám a ve větší míře rozšířit nabídku pro různé cílové skupiny – rodiny s dětmi, žáky
a studenty škol, seniory. V delším časovém horizontu počítá
s vytvořením nové přírodovědecké expozice, která v Muzeu
východních Čech chybí. Letošní rok bude ve znamení realizace projektu z ROP, v rámci kterého bude vytvořena expozice Muzea války 1866 na Chlumu.
- dle zaslaných materiálů

Když jsem odjížděl z Teplic do Prahy, netušil jsem, že se
mi splní všechny chlapecké a pubertální sny. Že se stanu
filmovým režisérem, scénáristou, dramaturgem, producentem, pedagogem na vysoké škole a spisovatelem. Že
se dotknu cen jako Český lev nebo ceny americké filmové
akademie Oscar, že filmy, na nichž bude mé jméno, vyhrají domácí i mezinárodní festivaly. Vůbec jsem netušil, že
se do rodného města po mnoha letech vrátím a že se zde
v roce 2006 podruhé ožením a začnu žít a bydlet. Že se
opět stanu aktivním občanem tohoto lázeňského města,
že mé srdce znova začne tepat pro tento kraj. A že v sobě
začnu cítit sílu a touhu, abych městu i kraji, které mě katapultovaly na vrchol kariéry, ještě něco vrátil. Ta chvíle
nadešla, vábí mě a naplňuje odhodláním a neuvěřitelnou
energií k práci.
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Díky velikému úsilí zde byl rekonstruován Juditin klášter,

bylo v minulých letech. Jakmile budou k dispozici oficiální

který byl založený kolem roku 1160 dcerou durynského

přihlášky nebo další podklady, budou uveřejněny na webo-

lankraběte Ludvíka III., a zároveň ženou prvního českého

vých stránkách AMG. Vyzývám tedy své kolegy: po zralé

krále Vladislava. V něm instalovaná expozice ´Po stopách

úvaze se přihlašte na konferenci, určitě nebudete litovat.

zaniklého kláštera, je na mimořádné historické i estetické

A nemějte obavy z případných nedostatečných znalostí

úrovni. Bývalý ředitel teplického muzea PhDr. Dušan Špička

němčiny. Celé dění konference sledují a překládají vždy

získal na sklonku své kariéry cenu MK ČR za přínos k rozvoji

perfektně připravení tlumočníci.

české kultury. Já bych chtěl pokračovat v započatém díle

Luděk Beneš

a posunout ho ještě o stupínek dál.“
Zdenka Vlčková

pozvánky na
konference, semináře
Konference v Norimberku

Senioři v muzeu
Masarykovo muzeum v Hodoníně si Vás dovoluje pozvat
na tradiční setkání muzejních pracovníků v prostorech Masarykova muzea v Hodoníně ve dnech 14.–15. června 2011.
Seminář na téma „Senioři v muzeu“ pořádáme ve spolupráci s Muzeologickou komisí AMG (dále jen MuK), Ústavem archeologie, oddělení muzeologie FF MU Brno a za podpory
Ministerstva kultury ČR. Sejdeme se znovu v Evropě, což je

Již tradiční konferenci bavorských, českých, hornorakous-

víceúčelový sál toho jména na Národní tř. 21.

kých a saských muzejníků (letos proběhne již její 21. ročník)

V posledních letech je věnována velká pozornost pro-

budou tentokrát hostit bavorští kolegové, a sice v Norim-

blematice dětského návštěvníka v muzeu a opomíjí se jiné

berku, ve dnech 6.–8. října 2011. Téma letošního setkání

speciální skupiny. Demografický vývoj jasně ukazuje, že se

bylo zvoleno po dohodě všech stran velice aktuálně a pří-

zvyšuje počet seniorů v populaci. Problematice kulturních

nosně: Stavět a tvořit muzea. Toto hlavní téma, které lze sa-

potřeb seniorů je možná věnována pozornost v globále,

mozřejmě chápat a pojmout velice široce, je upřesněno ve

ale v zásadě jsou řešeny (a zůstávají nedořešeny) hlavně

třech „podtématech“, jimž budou na konferenci věnovány

potřeby sociální a zdravotní, přitom celistvá osobnost po-

jednotlivé bloky referátů a diskusních příspěvků: Muzejní

třebuje saturovat potřeby tělesné i duševní. Senioři budou

architektura, Vnitřní uspořádání muzea a Zkušenosti s no-

v blízké budoucnosti tvořit velmi podstatnou skupinu uži-

vostavbou a přestavbou muzea.

vatelů služeb různých kulturních zařízení včetně muzeí.

Jsem přesvědčen, že nastolená témata jsou velice pod-

Je potřeba znát jejich specifické požadavky a uvědomit

nětná i pro české muzejníky. Jednak mohou na konferen-

si, že kulturní život seniorů je zároveň významnou záleži-

ci prezentovat realizované projekty svých institucí, z nichž

tostí sociální a zajištění plnohodnotného života ve stáří je

mnohé byly oceněny v minulých letech v Národní soutěži

záležitostí stejně tak ekonomickou jako i etickou. Seminář

muzeí Gloria musaealis, popř. byly do soutěže přihlášeny

by měl být zaměřen právě na problematiku specifických

a uznány jako velice kvalitní, i když se nakonec na stupně

potřeb seniorů v muzeu a také na sociální a etickou rovi-

vítězů nedostaly. Na druhé straně se účastníci konferen-

nu této problematiky. V neposlední řadě by měl poukázat

ce mohou seznámit s obdobnými projekty, provedenými

na vhodné metodické postupy při práci s touto skupinou

nebo připravovanými v sousedních zemích, a případně se

návštěvníků. Vítány jsou teoreticky zaměřené příspěvky

jimi inspirovat pro svou vlastní činnost.

i praktické zkušenosti.

Účastníci konference však nebudou muset pouze „pra-

Předpokládaný časový rozsah jednotlivých vystoupení

covat“, součástí programu budou také komentované pro-

je cca 15–20 min. Příspěvky na uvedené téma se stanou

hlídky nových expozic a muzejních institucí v Norimberku

opět součástí sborníku. Žádáme autory příspěvků, aby je

jeho blízkém okolí, např. Židovského a Městského muzea ve

odevzdali v písemné verzi (nejlépe v elektronické podobě

Fürthu, Památníku norimberského procesu v tzv. přísežném

v programu WORD), pokud možno hned u prezence. Při-

sále, Muzea pro komunikaci či Dokumentačního centra říš-

hlášky zasílejte do 9. května 2011 na adresu: Masarykovo

ských stranických dnů. Také tyto návštěvy mohou být nejen

muzeum v Hodoníně, Zámecké nám. 9, 695 01 Hodonín.

zajímavé, ale i značně inspirativní.

Ubytování účastníků bude zajištěno v hotelu Krystal, na-

Bavorští pořadatelé z Úřadu pro nestátní muzea, ale také

cházejícím se v blízkosti muzea na ulici zvané Pančava, tel.:

ostatní spolupořádající organizace, zajisté uvítají, když

+420 518 391 311. V případě velkého počtu zájemců bude

účast na konferenci z české strany bude bohatší, než tomu

část účastníků ubytována v hotelu Panon, nacházejícím se

29

				 2[11
rovněž v blízkosti muzea na Bratislavské ulici, tel.: +420 518
341 243. Ubytování a stravu si hradí každý účastník sám, popřípadě vysílající organizace.
Účastnický poplatek pro tento seminář činí 400 Kč. Uhraďte jej, prosím, na účet: KB Hodonín 3131671/0100, variabilní
symbol 14062011. Doklad o zaplacení předložte u prezen-

metodická centra
Metodické centrum konzervace
Technického muzea v Brně

ce, poplatek je možno uhradit na místě.
Program semináře a bližší podrobnosti k jeho organizaci

Metodické centrum konzervace (MCK) Technického mu-

budou všem přihlášeným včas zaslány. Informace je možno

zea v Brně vzniklo na základě Usnesení vlády ČR č. 216 ze

si vyžádat v Masarykově muzeu v Hodoníně na tel.: +420

dne 3. března 2003 k řešení situace povodněmi z roku 2002

518 351 834 nebo fax: +420 518 352 568, e-mail: i.chovan-

zasažených dokumentů státních organizací a organizací

cikova@masaryk.info.

spravujících kulturní dědictví, jehož prioritním úkolem bylo
Irena Chovančíková

zajistit rozmrazení, vysušení a sterilizaci části fondů MK ČR
v letech 2004–2008. Tento úkol byl úspěšně zrealizován

Muzea, památky a konzervace

i na základě spolupráce s organizací DEZA (Direktion für
Entwicklung und Zusammenarbeit) Ministerstva zahraničí Švýcarské konfederace, která poskytla pro tento účel

Ve dnech 31. května a 1. června 2011 se v Brně uskuteč-

speciální vysoušecí zařízení – lyofilizační komoru. Pomocí

ní již šestý ročník mezinárodní odborné konference „Mu-

tohoto zařízení byl úspěšně ošetřen například celý vodou

zea, památky a konzervace 2011 – Museums, Monuments

poškozený notový archiv Českého muzea hudby, obsahující

and Conservation 2011“. Letošním hlavním pořadatelem je

jedinečné zámecké hudební sbírky českých zemí z přelomu

Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzi-

18. a 19. století. Vysoušecí komora společně se sterilizační

ty a konference proběhne v prostorách Univerzitního kam-

jednotkou a mrazícím kontejnerem jsou základem zá-

pusu MU v Brně-Bohunicích. Spolupořadateli konference

chranného pracoviště pro krizové a mimořádné události,

jsou pak Slezské zemské muzeum, Vysoká škola chemicko-

které je v případě potřeby připraveno poskytnout rychlou

-technologická v Praze, Slezská univerzita v Opavě a Tech-

a účinnou pomoc při záchraně ohroženého kulturního dě-

nické muzeum v Brně – Metodické centrum konzervace.

dictví. Dalšími složkami MCK jsou oddělení vědy a výzku-

Již tradiční setkání účastníků z řad muzeologů, konzervá-

mu, konzervování-restaurování, metodiky, výuky a služeb.

torů-restaurátorů, technologů konzervace a restaurování,

Prostřednictvím jejich činnosti MCK nabízí metodický servis

památkářů, architektů, archeologů, historiků umění a dal-

a poradenství konzervace-restaurování pro různé subjekty,

ších specialistů z oblasti společenských a přírodních věd jen

v prvé řadě pak pro muzea. Provádí průzkum předmětů kul-

potvrzuje skutečnost, že ochrana, dokumentace a prezen-

turního dědictví analytickými metodami, poskytuje vzdělá-

tace našeho společného kulturního a přírodního dědictví

vací servis z oblasti konzervace a restaurování pro odbor-

neustále přitahuje široké spektrum domácích, ale i zahra-

nou i laickou veřejnost, provádí konzervování-restaurování

ničních odborníků. Právě multioborová konfrontace zku-

vybraných předmětů kulturního dědictví, zajišťuje publi-

šeností a poznatků je nejen přínosná, ale ve své podstatě

kační servis, a to vydáváním odborné literatury, monografií,

i nezbytná pro další rozvoj a zkvalitnění oboru. Odborná

sborníků a periodik zabývající se tématikou ochrany před-

část konference, tedy přednášky v ústní i posterové po-

mětů kulturního dědictví. Poskytuje informační servis, který

době, bude ve středu odpoledne doplněna exkurzemi do

by umožnil snazší přístup k informacím v oblasti konzerva-

nové budovy Moravského zemského archivu a do Morav-

ce-restaurování, a to prostřednictvím odborné knihovny

ského zemského muzea – Pavilonu Anthropos.

TMB a webového portálu. Rozhodnutím ministra kultury

Program konference bude zaměřen na témata, která se

č. 16/2009 se stalo MCK „…národním metodickým praco-

zabývají proměnami moderního muzejnictví, ochranou,

vištěm pro oblast konzervování-restaurování sbírkových

prezentací a dokumentací přírodního a kulturního dědictví

předmětů ze sbírek muzeí v České republice“.

a konzervací a restaurováním památek. Termín pro regist-

Základem MCK se stalo původní oddělení Ochrany mo-

raci účastníků je 30. dubna 2011. Podrobnější informace

vitého kulturního dědictví Technického muzea v Brně,

o konferenci se můžete dozvědět na stránkách konferen-

čítající 2 řídící pracovníky a 8 konzervátorů-restaurátorů,

ce http://ustavchemie.sci.muni.cz/konference-ko-re/index.

v jejichž kompetenci zůstává také péče o veškerý sbírkový

php nebo na facebooku (Muzea, památky a konzervace

fond muzea včetně spravovaných technických památek

2011-Museums, Monuments and Conservation 2011). Těší-

a zajištění chodu experimentální kovolitecké dílny. MCK

me se na setkání s Vámi.

bylo personálně posíleno o 3 výzkumné a vývojové pracov-

Zuzana Sedlářová
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níky a 3 konzervátory-restaurátory rozšiřující materiálovou

né literatury apod. Lze na něm najít také veškeré informace

specializaci o umělecko-řemeslná díla na plátně, dřevu, pa-

o výše uvedených připravovaných akcích včetně formuláře

píru a kovu včetně konzervace textilií.

pro zaslání dotazu či žádosti o poskytnutí služby nebo pomoci.

Mezi úspěšné projekty realizované v posledním období pa-

Cílem Metodického centra konzervace je stát se respek-

tří grantový projekt MK ČR „Technologie ochrany kulturního

tovaným partnerem pro muzejní a další kulturní instituce

dědictví před požáry", jehož výsledky byly implementovány

v rámci zlepšování kondice muzejních sbírek i celkového

v rámci Metodického pokynu k ochraně sbírek muzejní po-

zkvalitňování péče o kulturní dědictví. Naší ambicí je též

vahy a sbírkových předmětů před krádežemi, vloupáním

zapojení MCK do evropské sítě konzervátorsko-restaurátor-

a požárem vydaného MK ČR v roce 2010. Na konzervátorsko-

ských pracovišť.

-restaurátorských pracovištích bylo v rámci externí služby

Alena Selucká

ošetřeno v letech 2009–2010 přes tisíc kusů nejrůznějších

náměstkyně pro Metodické centrum konzervace

předmětů pocházejících z archeologických výzkumů nebo

Technického muzea v Brně

muzejních sbírek. K zajímavým konzervovaným-restaurovaným objektům patří např. zinková plastika Praporečníka
ze Starého zámku Jevišovice pro Moravské zemské muzeum,
svatební korouhev z Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o. nebo
v současné době zpracovávaný unikátní soubor artefaktů
langobardského pohřebiště, který je předmětem archeologického výzkumu Masarykova muzea v Hodoníně. Během
ošetřování muzejních sbírkových předmětů je formulována
celá řada otázek týkající se degradace materiálů, jejich průzkumu a konzervace, které jsou podkladem pro vědecko-výzkumnou činnost. K aktuálním tématům patří průzkum
korozních produktů kovů v archeologii, studie hodnocení
tanátových roztoků, aplikace plazmochemických metod
a způsoby detekce vnitřních polutantů.
V rámci naplňování poslání metodických center je velká
pozornost věnována metodickým a vzdělávacím aktivitám. Velmi dobrou odezvu u muzejních pracovníků si získal
kurz Preventivní konzervace, který je zaměřen zejména na
zhodnocení vnitřního muzejního prostředí z hlediska klimatických a světelných faktorů, polutantů a biologických činitelů. Praktická část kurzu je podpořena zadáním domácího
projektu včetně zapůjčení setu měřících přístrojů a testovacích materiálů. Pravidelně navštěvované jsou každoroční
celorepublikové konference konzervátorů-restaurátorů, ta
letošní se bude konat počátkem září ve Slezském zemském
muzeu v Opavě. Prezentované příspěvky budou publikovány
v inovovaném periodiku „Fórum pro konzervátory-restaurátory“. Veškeré informace k jeho koncepčním změnám najdete
na stránkách http://www.technicalmuseum.cz. Připraven je i
mezinárodní workshop k aplikaci elektrochemických metod
při konzervaci kovových artefaktů. Pracovníci MCK spolupracují také s celou řadou univerzit a středních škol při praktické
výuce studentů formou cvičení, stáží a řešení bakalářských
a magisterských prací z oboru konzervování-restaurování.
Klíčovým prezentačním médiem MCK je webový portál
pro sdílení informací z oboru konzervování-restaurování,
který je plánováno průběžně naplňovat výsledky odborné
činnosti, prezentací výzkumných projektů, metodik, doporučení pro optimální ochranu sbírek; on-line knihovnou odbor-
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CITeM včera, dnes a zítra
Uplynulý rok byl pro CITeM, lapidárně řečeno, rokem
hektickým. V květnu přišlo z Ministerstva vnitra oznámení
o schválení grantové žádosti a přidělení finanční podpory
projektu Zavedení Integrovaného systému správy sbírek
(I3S). Ten byl připravován od roku 2007, v roce následujícím se na základě usnesení Vlády ČR stal prioritou Ministerstva kultury a vlastně jediným projektem v dikci jeho
Odboru muzeí, galerií a movitého kulturního dědictví. Práce
na tomto mimořádně komplexním projektu pohltila podstatnou část pracovního času všech zaměstnanců CITeM
a museli jsme tak dočasně rezignovat na přípravu nových
projektů zaměřených na podporu digitální dokumentace
v muzeích, obohacování metodických materiálů a sjednocování terminologie pro sbírkovou dokumentaci. Posledně
zmíněný úkol naštěstí iniciativně převzala sama AMG, takže na jí připravovaný terminologický slovník bude možné
v budoucnu navazovat.
Na začátku realizace projektu I3S se však, stejně jako
u obdobného projektu Národní digitální knihovny, hromadily problémy plynoucí z náročné administrativy projektu.
Podle harmonogramu byl začátek realizace stanoven na
začátek kalendářního roku, oficiálně bylo MZM pověřeno prací na projektu až půl roku po jeho začátku. Mnoho
sil jsme spotřebovali na žádosti a zdůvodňování změn
v důsledku vynucené změny v harmonogramu prací a tím
i změny finančních potřeb. Velkým problémem byla komunikace napříč dvěma ministerstvy – MV jako poskytovatelem finanční podpory a MK, prostřednictvím něhož MZM
jako příspěvková organizace finanční prostředky dostává.
Zatímco ještě na prosincové konferenci „Archivy, knihovny,
muzea v digitálním světě" jsme my i kolegové z Národní
knihovny referovali o sice komplikovaném, nicméně setrvalém pohybu vpřed, o osudu I3S bylo v této době zřejmě již
rozhodnuto. Na začátku ledna bylo řediteli Moravského zem-

Virtuální kiosek – jiný pohled na prezentaci informací
Ing. Petr Mazánek, DEEP VISION s.r.o.
http://www.virtualnikiosek.cz

Jistě se každý z nás již setkal s možností využití informačního kiosku. Ať už takové zařízení sloužilo právě jako snadná možnost připojení k internetu v centru města, anebo jako vizuální prezentace informací
vážících se ke konkrétní instituci, nebo k turistickému cíli. Současné informační kiosky mohou mít různorodý tvar, mohou být interní nebo externí, mohou být vybaveny klávesnicí nebo dokonce také kamerou
snímající osobu, která právě kiosek využívá. Stejně tak obsahová struktura kiosků nabízí širokou škálu
uplatnění. Jedna věc však současné kiosky spojuje, a tím je využití obrazovky s dotykovým displejem, díky
němuž mají lidé využívající tuto službu velmi praktickou možnost prezentované informace procházet.
„Dotykovost“ displejů je obecně trendem, který se velmi rychle projevil také v případě mobilních telefonů
a masivní kampaně na chytré a chytřejší telefony zajišťují velmi rychlou obměnu mobilů v rukách všech
uživatelů. Díky probíhajícímu technologickému pokroku je možné některé vývojové trendy velmi snadno
aplikovat a využít k vlastní účinné prezentaci památek, muzeí a měst.
Právě spojení vlastností současných mobilních telefonů jako je „dotykovost“ displejů a podpora WIFI připojení umožnilo vylepšení služby Blueinfo o funkci Virtuální kiosek. Pro úplnost je důležité zmínit, že služba Blueinfo je založena na bezplatném zasílání informací do mobilních telefonů prostřednictvím technologie bluetooth. Tato služba se rozšiřuje i za hranice naší republiky a díky unikátnímu přístupu k předávání
informací získala v Paříži Evropskou cenu TERRITORIA zaměřenou na inovaci v komunikaci ve státní správě.
Systém Blueinfo slouží návštěvníkům například na Prašné bráně, na pokladnách Hospitalu Kuks, nebo na
řadě dalších památkových objektů, muzeí a informačních centrech.
Rozšíření služby Blueinfo o Virtuální kiosek tedy vychází z možnosti nabídnout pohodlný a bezplatný přístup k multimediálním informacím prostřednictvím mobilních telefonů, a to především díky technologii
WIFI. V současné době je na našem trhu 330 druhů mobilních telefonů podporujících tuto funkci a další
přibývají (zdroj: mobilmania.cz, únor 2011). Technologie WIFI v mobilním telefonu umožňuje pohodlně
navázat internetové připojení právě s Virtuálním kioskem a díky tomuto spojení dokáže uživateli na mobilním telefonu zobrazit rozcestník s řadou služeb. Mezi ty nejzajímavější patří například přímé přehrání MP3
nahrávky popisující daný objekt nebo přehrání aktuální video-reportáže z lokální zpravodajské televizní
stanice. Přímé propojení Virtuálního kiosku například s webovými stránkami města se uživatelé ze svého
mobilního telefonu dostanou k aktualitám nebo právě probíhajícím výběrovým řízením. Samozřejmostí
je zobrazení mapy a vyhledání turistických cílů, nebo zobrazení databáze zařízení nabízejících ubytování
a následnou přímou možnost rezervace pokoje či dalších služeb.
Je důležité také zmínit skutečnost, že uživatelé, návštěvníci a občané měst, jejichž mobilní telefon dosud
nepodporuje technologii WIFI mohou nejdůležitější prezentované obsahy získat právě prostřednictvím
funkce Bluetooth. Služba Blueinfo totiž obě tyto technologie spojuje a tím přináší společnost DEEP VISION
s.r.o. na trh další inovativní prostředek, který ocení především návštěvníci a občané, kteří chtějí získat bližší
informace mimo otevírací dobu.
Virtuální kiosek je řešení, které je naprosto odolné proti vandalům a poškození, řešení, které umožňuje
prohlížení multimediálního obsahu několika lidem najednou a v neposlední řadě cenově přijatelná alternativa k současným stacionárním kioskům. Dotykové displeje mobilního telefonu navíc zajistí ovládání
virtuálního kiosku rychlým a pohodlným způsobem. Bližší představení této služby naleznete na stránkách
http://www.virtualnikiosek.cz.
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ského muzea doporučeno od projektu odstoupit. Přestože

a správy digitálních sbírek. Každopádně jsme otevření i indi-

podporu projektu vyjádřila v jeho posledních chvílích řada

viduálním dotazům a konzultacím, které (stejně jako loni) vy-

jednotlivců i celá Rada galerií ČR, byl projekt zavedení Inte-

řizujeme prakticky denně. A to je v souladu s naším posláním

grovaného systému správy sbírek definitivně ukončen.

vůči muzejníkům v digitálním světě – přispět radou těm, kte-

V současné době (začátek března) uzavíráme projekt I3S

ří o ni stojí, a nabízet pomoc těm, kteří se bez ní neobejdou.

tak, aby bylo možné využití alespoň dílčích výsledků prove-

David Cigánek

dených analýz. Paralelně probíhá testování perspektivních
vývojových prostředí pro vytvoření konkurenceschopného
systému správy sbírek, který sice už nemůže být integrovaný
s CES a centrálně spravovaný, ovšem na druhou stranu poskytne jednotlivým muzeím větší prostor pro přizpůsobení
jejich specifickým uživatelským požadavkům.

publikace
Textil v muzeu

V letošním roce se chýlí k závěru náš pilotní projekt přinášející do prostředí muzeí a galerií výhody centrálně řízených

Dovolujeme si vás informovat o vzniku nového periodika

autoritních systémů, které už zcela rutinně používají knihov-

orientovaného na historické textilie a textilní technologie.

ny. Naším cílem je vydat podrobnou metodiku pro práci

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s oborovou Komi-

s muzejní autoritní nadstavbou, zveřejnit definici jejího roz-

sí konzervátorů a restaurátorů Asociace muzeí a galerií ČR

hraní pro navázání na systémy pro správu sbírek a samozřej-

a Etnografickou komisí Asociace muzeí a galerií ČR pořádá již

mě i uspořádat sérii prakticky zaměřených workshopů pro

od roku 2005 konference s názvem „Textil v muzeu“. Do roku

budoucí uživatele.

2009 byly výstupy z konferencí vydávány formou sborníků se

Nově vytvářený autoritní systém se (vlastně ještě před

stejnojmenným názvem. V roce 2010 přistoupilo Technické

svým dokončením) stal jednotícím prvkem Registru sbírek

muzeum v Brně ke změně své publikační činnosti. Publika-

výtvarného umění, který je společným projektem CITeM

ce Textil v muzeu se stala odborným recenzovaným perio-

a Rady galerií ČR. Po úspěšném začátku, zapojení zatím 26

dikem s řádnou redakční radou. Vzniklo tak ojedinělé perio-

galerií a publikování údajů o více než 80 tisících sbírkových

dikum orientované na problematiku historie textilní výroby

předmětů, budeme pokračovat ve sjednocování jmen auto-

a oděvní tvorby, identifikace historických textilií, restaurování

rů výtvarných děl a především v propagaci portálu, který má

a konzervování historických textilií či na problematiku histo-

ambice zprostředkovat i sbírky dalších, dosud nezúčastně-

rických textilních technik a technologických pomůcek.

ných galerií.

Periodikum je otevřené pro všechny přispěvatele, kteří mají

Zkrátka nepřijde ani metodicko-osvětová stránka naší

zájem publikovat své texty k problematice textilu a textil-

práce. I v letošním roce počítáme s uspořádáním minimál-

ní technologie. Je vydáváno pod dohledem redakční rady,

ně dvou větších seminářů, které umožní i posledním opoz-

která předává odborné texty a studie do recenzního řízení.

dilcům seznámení s technikou digitalizace. Rádi bychom se

Kromě recenzované části bude mít publikace také část in-

dostali i k tématu dlouhodobého uchovávání digitálních dat

formační, ve které budou soustřeďovány texty a materiály,
jež nebudou posuzovány v recenzích řízení, jejich prvotním
účelem bude informovat o aktuálním dění v oboru, přinášet

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 2/2011

upozornění na zajímavé projekty, akce, výstavy, publikace,

Toto číslo vychází 18. dubna 2011. Náklad 1000 ks.
Periodicita šestkrát ročně. Periodikum je registrováno MK ČR
reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

pracoviště a podobně. Periodikum je distribuováno účastní-
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kům konference Textil v muzeu a prodej dalším zájemcům
zprostředkovává knihovna Technického muzea v Brně, kafkova@technicalmuseum.cz nebo tel. +420 541 421 450.
V roce 2011 bude přijímat nové texty redakční rada periodika Textil v muzeu do 30. června na adrese mertova@technicalmuseum.cz nebo na adrese Technické muzeum v Brně, Redakční rada periodika Textil v muzeu, Purkyňova 105, 612 00
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Milena Burdychová, Eva Dittertová, Hana Dvořáková,
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Brno – Královo Pole. Připomínky recenzentů k odborným tex-
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Autor grafické předlohy: Martin Pálka
Grafická realizace Věstníku AMG: Malvína Brychová
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zájemci na adrese http://www.technicalmuseum.cz nebo si

tům obdrží autoři do třiceti dnů od doručení do redakce. Více
informací o periodiku a pokyny pro autory naleznou případní
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Národní soutěž muzeí

Gloria musaealis 2010
Vážené čtenáři,
rádi bychom Vás pozvali na slavnostní ceremoniál vyhlášení výsledků
Národní soutěže muzeí Gloria musaealis dne 19. května 2011
v Pantheonu Národního muzea od 17. hodin.

Přihlášené projekty:
Muzejní výstava roku:
1. Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o. − Cesta do pravěku
2. Poštovní muzeum, Česká pošta, s. p. − Pražský hrad v umění poštovní známky
3. Muzeum hl. města Prahy − Vietnam v Praze
4. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje − Příběh Grandhotelu Pupp
5. Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech − Obrazy z dějin královského města Rokycany
6. Památník národního písemnictví − Karel Hynek Mácha 1810−2010 − Dvě století české kultury s Máchou
7. Muzeum Brněnska, p. o. − Ludvík Kundera – Texty, dokumenty, knihy, obrazy
8. Muzeum Středních Brd Strašice − Čas se zastavil na Papui
9. Muzeum města Brna − Dámská volenka
10. Židovské muzeum v Praze − Od té doby věřím na osud – transporty protektorátních Židů do Běloruska v letech
1941–1942
11. Muzeum Mladoboleslavska − Skleněné Vánoce
12. Muzeum hlavního města Prahy − Královský sňatek – Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310
13. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou − Skleněné vánoční ozdoby – Minulost, současnost, vize
14. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, p. o. − Hans Hesse – Pašijový cyklus z kostela Narození Panny Marie
v Roudnici nad Labem
15. Muzeum hlavního města Prahy − Pražské výletní restaurace
16. Technické muzeum v Brně − „Masec“ aneb 80 let Masarykova okruhu v Brně
17. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o. − Barevná krása minerálů
18. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou − Temná noc, jasná noc – měsíc a noc v Českém výtvarném umění 19.
až 21. století
19. Muzeum Novojičínska, p. o. − Ve znaku zavinuté střely
20. Moravské zemské muzeum − Koloniál u pana Bajzy aneb Historie obchodu a obchodování
21. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Městečko pod Radhoštěm
22. Muzeum umění Olomouc, s. p. o. − Olomoucké baroko
23. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o. − Zbraně orientu
24. Uměleckoprůmyslové museum v Praze − P. Rada! Paráda! / Pravoslav Rada – keramické dílo
25. Národní galerie v Praze − Karel Škréta (1610–1674. Doba a dílo.
26. Muzeum Policie České republiky − Kouzlo kriminalistiky
27. Prachatické muzeum − Zlatá stezka - Cesta bílého zlata
28. Husitské muzeum v Táboře − Obnova stálé expozice Husité

Muzejní počin roku:
1. Vlastivědné muzeum Jesenicka, p. o. − Historie Jesenicka
2. Muzeum Středních Brd Strašice − Výstavba a zprovoznění Areálu zážitkové a poznávací turistiky Střední Podbrdsko,
Strašice – Muzeum Středních Brd
3. Muzeum Mladoboleslavska − Modernizace stálé multimediální expozice v městském paláci Templ
4. Památník Lidice, p. o. Ministerstva kultury ČR − Rekonstrukce „Kulturní památky Lety“
5. Muzeum T. G. M. Rakovník − Bitva u Rakovníka 1620
6. Podbrdské muzeum v Rožmitále pod Třemšínem − Podbrdské muzeum s památníkem J. J. Ryby, české mše vánoční, galerií a expozicí historických automobilů
7. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o. − Muzeum lidových pálenic
8. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Doplnění areálů Valašská dědina a Mlýnská dolina o nové objekty
9. Masarykovo muzeum v Hodoníně − Oslavy 160. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka
10. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Rekonstrukce centrálního depozitáře s konzervátorsko-restaurátorským pracovištěm Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
11. Muzeum Brněnska, p. o. − Nový muzejní pavilon „Fenomén Austerlitz“ a stejnojmenná stálá expozice Památníku Mohyla míru
12. Správa silnic Olomouckého kraje, p. o. − Muzeum silnic ve Vikýřovicích u Šumperka
13. Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o. − Hnanice - depozitáře
14. Uměleckoprůmyslové museum v Praze − Muzea v zámku – zámek Kamenice nad Lipou
15. Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o. − Prezentace Kulturního dědictví – Kamenářský dům
16. Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o. − Zprovoznění nového depozitáře Muzea Vysočiny Třebíč
17. Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, p. o. Libereckého kraje − Vybudování archeologického muzea pro Českolipsko – Šatlava
18. Prácheňské muzeum v Písku − Písecký venkov v 19. století
19. Prácheňské muzeum v Písku − Obrazová galerie českých panovníků
20. Slezské zemské muzeum − Subtropické a tropické rostliny
21. GASK − Galerie Středočeského kraje − Obrazy žijí se seniory

Muzejní publikace:
1. Muzeum Karlovy Vary, p. o. Karlovarského kraje − Příběh Grandhotelu Pupp
2. Památník národního písemnictví − Karel Hynek Mácha 1810–2010 – Dvě století české kultury s Máchou
3. Muzeum města Brna − Forum Brunense 2010 – Monotematické číslo k výstavě Dámská volenka
4. Zámek Slavkov-Austerlitz − Napoleonská epocha na pohlednicích ze sbírek Zámku Slavkov-Austerlitz
5. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou − Skleněné vánoční ozdoby
6. Národní zemědělské muzeum Praha − Svědectví map – lesní mapy
7. Muzeum Komenského v Přerově, p. o. − Výjimečný most na výjimečném místě. Tyršův most v Přerově
8. Muzeum Středních Brd Strašice − Střední Brdy na starých fotografiích a pohlednicích
9. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Mlýnská dolina
10. Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm − Vítajte ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm
11. Moravské zemské muzeum − Poklady Moravy – Příběh jedné historické země
12. Muzeum hlavního města Prahy − Libeň − zmizelý svět
13. Oblastní muzeum Praha-východ − Řemeslnické cechy v Brandýse nad Labem - Polovina 16. – polovina 19. století
14. Muzeum umění Olomouc, s. p. o. − Olomoucké baroko
15. Muzeum v Bruntále, p. o. − Vývoj živnostenské otázky v rakouském Slezsku 1859–1914
16. Národní galerie v Praze − Karel Škréta (1610–1674). Doba a dílo
17. Muzeum města Brna − Brněnské stopy Adolfa Loose
18. Muzeum v Bruntále, p. o. − Katalog erbů Řádu německých rytířů ve sbírkách Muzea v Bruntále
19. Regionální muzeum a galerie v Jičíně − Jičínsko na plánech z trauttmansdorffského archivu (1794–1840)
20. Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě − Poklady ve sbírkách Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
21. Galerie výtvarného umění v Náchodě − Dana Holá-Charvátová - Příroda
22. Muzeum východních Čech v Hradci Králové − Sny a vize. Neuskutečněné projekty Josefa Gočára pro Hradec Králové
23. Západočeská galerie v Plzni − Umění českého západu. Sdružení západočeských výtvarných umělců 1925–1951
24. GASK - Galerie Středočeského kraje − Sbírka 1 2 3 (Stopy historie v akvizicích)
25. GASK - Galerie Středočeského kraje − Emil Filla. Archiv umělce
26. Regionální muzeum v Mikulově, p. o. − Dolní Věstonice-Pavlov

