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Proč se vystavovat vysokým
úrokům? U nás je to výhodnější!

www.rb.cz

Jsme banka inspirovaná klienty a nasloucháme Vašim potřebám. 
PROTO JSME NYNÍ PŘIPRAVILI ZVÝHODNĚNÉ ÚVĚRY SPECIÁLNĚ PRO
ZAMĚSTNANCE V MUZEÍCH A GALERIÍCH:

 Zvýhodněná úroková sazba 13,9 % p. a.
 Úvěr 20 000 až 300 000 Kč bez ručitele
 Vyřízení půjčky bez poplatku
 Navíc zdarma pojištění schopnosti splácet 

Přijďte se dozvědět více na kteroukoliv pobočku Raiffeisenbank nebo volejte infolinku 841 841 841.

    výše půjčky

        3 roky        4 roky        5 roky        6 let

    50 000 Kč         1 707 Kč  1 364 Kč  1 161 Kč  1 028 Kč

  100 000 Kč   3 413 Kč  2 728 Kč  2 322 Kč  2 056 Kč

  200 000 Kč   6 826 Kč  5 456 Kč  4 644 Kč  4 111 Kč*

Příklady výše měsíčních splátek podle doby splatnosti

*RPSN od 15,9 %

doba splatnosti
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Pozvánka na Sněm AMG
Srdečně Vás všechny zveme na 

IX. Sněm Asociace muzeí a galerií ČR, 
který se koná ve dnech 6.–7. října 2009 

v prostorách nově zreknstruované Sladovny v Písku.

Podrobnější informace budeme aktuálně publikovat na našich internetových 
stránkách http://www.cz–museums.cz.

Těšíme se na setkání s Vámi!
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Psát do Věstníku AMG úvodník na předem stanovené téma, je vždy 
obtížné. Jak vypsat vše, co je kolem naší práce v AMG nového, či 
přímo popsat stav dění? Všichni jsme plni vlastních starostí a povin-
ností, jako vždy na počátku roku. Rozpočty, personální změny nejen 
v ředitelských řadách, nečekaná rozhodnutí zřizovatelů, nárůst cen 
vstupů a médií, snižování rozpočtů, skeptická vyhlídka pro návštěv-
nickou sezónu a celá řada dalších věcí. Blíží se již jubilejní V. ročník 
Festivalu muzejních nocí a všichni asi chceme právě tou naší pře-
kvapit a zaujmout (tak, jako vloni). Do Národní soutěže muzeí Gloria 
musaealis se letos přihlásil rekordní počet soutěžících muzeí a gale-
rií (81 projektů), což je o 10 více než v loňském roce. Pozitivně bylo 
hodnoceno loňské kolokvium „Muzeum a vzdělávací systém v ČR“  
a zejména mezinárodní konference „Muzeum a změna III". Žádoucích 
změn se dočkal i Věstník AMG, s novou redaktorkou Bc. Malvínou 
Malovickou se zlepšila spolupráce s dopisovateli. Věstník AMG má  
i výraznější podobou. Také internetové stránky AMG doznaly pod-
statných změn, a co víc – jsou velmi navštěvovány. 

V roce 2010 se budeme ohlížet za dvacetiletím trvání AMG. Dvacet 
let je dlouhá doba v životě člověka, v českých zemí i ve stavovské 
organizaci. To je 8 volebních období, 5 předsedů, 9 Sněmů. Osobně 
jsem ráda, že v minulosti často kladená otázka „Proč vůbec AMG?“ 
„K čemu nám je a jak nám pomůže v naší práci?“, se mění na otázku 
„Quo vadis, AMG?“ Jak dál a kudy. Někdy i s kým. A to si myslím, že by 
mělo být hlavním mottem naší další práce. 

Před celou muzejní obcí leží nyní hrozivý přízrak novely zákona 
o účetnictví a jejích dopadů, která bude nebo nebude znamenat 
nejen veliký zásah, ale především předěl do naší činnosti. Na tom-
to případě vidíme zřetelně deformovaný pohled na celý náš obor  
a jeho neznalost a podceňování legislativním a politickým prostře-
dím. Ve dnech 6.–7. října 2009 se v Písku sejdeme na již IX. Sněmu 
AMG. Budeme zde volit novou exekutivu a následně pak nové 
předsedy krajských sekcí AMG. Bude to zajímavé ohlédnutí za naší 
prací. V posledních měsících se ukázalo, jak je důležité a jak nelze 
podceňovat ani volby do orgánů AMG, a především volby krajských 
senátorů. Zde je na místě zdůraznit potřebu a schopnost komuni-
kace i u předsedů krajských sekcí nejen se zřizovatelem, ale i s MK 
ČR a dalšími subjekty, které větším či menším způsobem ovlivňují 
naši práci. A hlavně je potřebná komunikace v rámci AMG, ať již  
s jejím vedením, ale především v rámci celého profesního sdružení. 
Současné vedení AMG si také dalo za cíl, po loňských volbách do sa-
mosprávných celků, více komunikovat s radními pro kulturu, konzul-
tovat představy a koncepce krajského muzejnictví, být v užším styku 
se zřizovateli muzeí a galerií. Případ ČMVU nám ukázal, jak může 
vést špatná komunikace k nenapravitelným chybám a pochybením. 
I zde AMG a vazba – exekutiva AMG a předseda krajské sekce AMG 
– hraje důležitou úlohu, vzájemná komunikace a informovanost  
o důležitých událostech a novinkách v jednotlivých sekcích AMG. 
Proto již dnes využijme času a možností a zamysleme se, koho bu-
deme v podzimních volbách navrhovat, koho budeme volit. Volme 
ty z nás, kteří mají zájem o práci v oboru, ty z nás, kteří mají znalosti 
z praxe a dovedou právě své schopnosti a zkušenosti dávat ve pro-
spěch celku, ve prospěch oboru. A také jsou ochotni na úkor svého 
pracovního i volného času pracovat v AMG. Na úkor sebe je nevhod-
ný výraz, práce v AMG musí být součástí naší každodenní muzejní 
práce. Sama jsem se jako mnozí z vás přesvědčila, že práci v Asociaci 
na všech jejích úrovních nelze brát jako nějaký přívažek. Můj úvod-
ník nechce být jen předvolebním. Chci se s vámi podělit o myšlenku, 
která mne napadla, když se mě jedna pracovnice úplně malého regi-
onálního muzea, které je naším členem, zeptala, zda bychom neměli 
vytvořit další označení kvality. A já jí tímto, a třeba i dalším, kteří mají 

obdobný názor, odpovídám otázkou. Proč vymýšlet další nová syno-
nyma, označení, ustavovat komise? Pokusme se všichni společně pre-
zentovat AMG jako značku. Jak říkají marketingoví specialisté – jako 
„Brand“, který má svou váhu a hodnotu. A to nejen společenskou, 
ale i ekonomickou. Chtěla bych, aby AMG takovou značkou byla. Aby 
všechna členská muzea a galerie nesla hrdě na svých budovách, tis-
kovinách, prezentacích, internetových stránkách označení členství 
v AMG. Aby to označení nebylo formalitou, ale potvrzením kvality, 
standardu profesionality všech, kteří se snaží v muzeích i galeriích 
často udělat možné v množině nemožného. Vím, že stále jsou a je 
jich víc, kolegyně a kolegové, kteří ctí kvalitní profesionální práci, stá-
le se snaží o nová poznávání a nové přístupy. A stále se snaží novými 
nápady a novými výstupy přitáhnout trvale návštěvníky. Myslím si, 
že členství v AMG je pro většinu z nás i vyjádřením příslušnosti k pro-
fesionalitě, tradici i etice naší práce. Tedy i vlastnímu poslání muzeí 
a galerií. Měli bychom být na toto členství patřičně hrdí, vždyť je to 
naše AMG, naše značka kvality!

Zdají se vám tato slova veliká? Přesvědčuji se, po těch mnoha le-
tech muzejní práce, že úspěch a uznání našeho úsilí nejen zřizova-
telem, ale i médii je především hodnocením našeho návštěvníka  
a širokou odbornou veřejností. A zejména se přesvědčuji, že je to 
někdy běh na dlouhou trať. Ale ne nekonečnou. Chápu, že mnohdy 
začínáme znovu a znovu, že znovu skládáme svou „muzejní či galerij-
ní maturitu“, ale ono udržet standard a kvalitu je někdy dnes již spíše 
„doktorandská zkouška“. Naše stálé prokazování toho co umíme, co 
můžeme či chceme, je v muzeích snad jediným důkazem, že „perpe-
tum mobile“ existuje. Věčně znovu…

Vlastně je toto mé psaní symbolické. I letos začíná znovu jaro. Sym-
bol znovuzrození, očištění přírody i lidí. Ať i pro naši AMG je tento 
rok nejen rokem konání IX. Sněmu AMG, ale zároveň i pro naše mu-
zea a galerie, a zejména pro nás všechny osobně, i rokem „otevírání 
studánek“, což ve výročním roce Bohuslava Martinů je snad i pro nás 
inspirací hodnou následování.

Eva Dittertová    
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Zápis se zasedání Senátu 
AMG dne 5. března 2009  
v Národním muzeu

Přítomní: 37 z 55 s hlasem rozhodovacím, 3 z 21 s hlasem 

poradním

Dne 5. března 2009 se v zasedací síni Národního muzea 

konal Senát AMG. Přítomné přivítala předsedkyně Asocia-

ce muzeí a galerií ČR PhDr. Eva Dittertová a seznámila je se 

složením mandátové a návrhové komise. Mandátovou ko-

misi tvořili Ing. Vlastimil Vykydal, PhDr. Zuzana Strnadová, 

Anna Komárková, DiS. Ing. Milena Burdychová, PhDr. Jana 

Hutníková, Ing. Martina Šiknerová byly členkami Návrhové 

komise. Senát AMG tento návrh svým hlasováním přijal.

V úvodním slově pokračovala předsedkyně Asociace mu-

zeí a galerií ČR. Informovala senátory o činnosti AMG v ob-

dobí od minulého zasedání Senátu AMG. Exekutiva AMG se 

sešla celkem třikrát, bohužel ale na setkání uskutečněném 

v rámci valného shromáždění ČV ICOM v Moravském zem-

ském muzeu v Brně dne 25. února 2009 se nešel potřebný 

počet členů, tudíž exekutiva nebyla usnášeníschopná. Mezi 

hlavní body jejího jednání patřily: Muzejní statistika, Ná-

rodní soutěž muzeí Gloria musaealis, návrh plánu činnosti  

a rozpočtu AMG pro rok 2009, problematika vzdělávání 

muzejních pracovníků, příprava mezinárodní muzeologic-

ké konference Muzeum a změna III.

Senátoři byli seznámeni s dopisem Spolku přátel Če-

lákovického muzea s žádostí o podporu v jednání s Ra-

dou Města Čelákovic kvůli odvolání současného ředitele 

Městského muzea v Čelákovicích dr. Jaroslava Špačka. 

Jako zástupce AMG do komise pro výběrové řízení na ob-

sazení funkce ředitele muzea byl vybrán PhDr. Luděk Be-

neš a jako náhradnice PhDr. Jana Hutníková. Exekutiva 

AMG byla též oslovena členkou Rady Pardubického kraje 

Janou Pernicovou v souvislosti s vypsáním výběrového 

řízení na pozici ředitele Východočeského muzea v Pardu-

bicích s žádostí o vyslání zástupců AMG do komise. De-

legována byla PhDr. Eva Dittertová a jako náhradní člen 

komise Ing. Vlastimil Vykydal. Zasedání komise proběhlo 

23. března 2009. Exekutiva AMG se dále zabývala situací  

v Českém muzeu výtvarných umění. Zástupci AMG inicio-

vali společné setkání s radním pro kulturu Středočeského 

kraje a vedoucím odboru kultury tamtéž, aby projednali  

a hlavně získali aktuální informace o koncepci a personální 

situaci Českého muzea výtvarných umění. 

Dr. Dittertová se vrátila ke konferenci Muzeum a změna 

III., která byla velice úspěšná a ke které se plánuje ještě letos 

vydat sborník příspěvků. Nakonec se jí zúčastnilo 231 účast-

níků z celé České republiky a dalších evropských států – zá-

stupci Dánska, Lotyšska, Polska, Maďarska, Německa, Nizo-

zemí, Rakouska, Řecka, Slovinska a Slovenské republiky; své 

příspěvky předneslo 42 lektorů, z toho 16 zahraničních. 

Dále se slova ujala Anna Komárková, DiS., která hovořila 

o změně Přílohy č. 3 Jednacího řádu AMG – výše členských 

příspěvků a zařazení řádných členů AMG do kategorie pří-

spěvků v roce 2009. Dala prostor senátorům k nahlédnutí 

a prostudování Přílohy. Senát poté tento bod programu 

schválil.

PhDr. Jana Hutníková představila návrh plánu činnosti 

a rozpočtu AMG pro rok 2009 a s tím související projek-

ty komisí a členů AMG s žádostmi o přidělení finančních 

prostředků z rozpočtu AMG. Žádosti byly zapracovány do 

žádosti o dotace na finanční podporu na projekty zamě-

řené na činnost občanských sdružení podporující kultur-

ní aktivity v oblasti movitého kulturního dědictví, muzeí 

a galerií pro rok 2009. Na MK ČR byly zaslány žádosti na 

dva projekty: 1. Projekt „Zajišťování informačního servisu 

a komunikace v oboru muzejnictví prostřednictvím celore-

publikových seminářů a konferencí. Vzdělávání muzejních 

pracovníků, ediční aktivity a tvorba oborových databází“ 

– požádáno o částku 1.700.000 Kč a 2. Projekt „Propagace  

a popularizace muzejnictví. Národní soutěž muzeí Gloria 

musaealis, mediální kampaně a internetové publikování“ 

– požádáno o částku 800.000 Kč. Dr. Hutníková připomně-

la, že návrh rozpočtu zatím není závazný, neboť ještě není 

známa výše příspěvku z Ministerstva kultury ČR. Senátoři 

následně návrh plánu činnosti a rozpočtové provizorium 

schválili.

O Národní soutěži muzeí Gloria musaealis hovořil PhDr. 

Luděk Beneš, ředitel soutěže. Dne 17. prosince 2008 se sešli 

zástupci exekutivy AMG s ředitelem OMG MK ČR Mgr. To-

mášem Wiesnerem na společném jednání k projednání na-

vrhovaných změn Soutěžního a Jednacího řádu. Navržené 

změny byly z větší části akceptovány – porotci budou na 

začátku každého ročníku podepisovat čestné prohlášení; 

budou voleni na funkční období 6ti let; bude možné, aby 

se hlásila i muzea, která mají v porotě svého zástupce, ten 

pak nebude daný projekt hodnotit; muzea budou moci na 

vyžádání nahlédnout do hodnotících formulářů, ty však 

budou jako doposud vyplňovány jednotlivými porotci ano-

nymně. Exekutiva AMG potvrdila složení poroty pro nový, 

již VIII. ročník soutěže, který začal 1. ledna 2009: za Minister-

stvo kultury ČR byli jmenováni: PhDr. Eliška Fučíková, Ing. 

Vlastimil Vykydal (zároveň za ICOM), PhDr. Pavel Popelka. Za 

AMG: PhDr. Hana Dvořáková, PhDr. Radim Vondráček, PhDr. 
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Jana Součková a MgA. Pavel Holý. PhDr. Duňa Panenková  

a Mgr. Pavel Holman jako náhradníci. 

Dne 22. ledna 2009 se na sekretariátu AMG uskutečnilo 

jednání nové poroty VIII. ročníku soutěže. Porotci byli se-

známeni se změnami, které přináší nový ročník soutěže  

a podepsali čestná prohlášení. Předsedou poroty byl zvo-

len Ing. Vlastimil Vykydal. Proběhlo také losování funkčního 

období jednotlivých porotců – za MK ČR: dr. Popelka (6 let), 

dr. Fučíková (4 roky), Ing. Vykydal (2 roky), za AMG: dr. Von-

dráček (6 let), dr. Součková (4 roky), MgA. Holý (2 roky), dr. 

Dvořáková (2 roky). Ve své funkci byl potvrzen též ředitel 

soutěže PhDr. Luděk Beneš. Závěrečné hodnotící zasedání 

poroty se uskuteční ve dnech 1.–2. dubna 2009 v Uherském 

Brodě. Do VII. ročníku 2008 se nakonec přihlásilo 81 pro-

jektů, 33 v kategorii Muzejní publikace roku, 24 v kategorii 

Muzejní výstava roku, 23 v kategorii Muzejní počin roku. 

Moderátorem vyhlášení sedmého ročníku soutěže, které 

proběhne 14. května 2009, bude Aleš Cibulka. 

Dr. Beneš dále pokračoval k bodu Muzejní legislativa. Při-

pomínky k návrhu prováděcí vyhlášky k inventarizaci sbírek 

byly zaslány formou shrnujícího komentáře na OMG MK ČR, 

Ministerstvo financí ČR, v kopii též na UZS a AK ČR. Ve věci 

oceňování sbírkových předmětů oslovila AMG mj. Fran-

couzský institut v Praze s prosbou o informaci, jakým způ-

sobem je toto řešeno ve Francii – dne 27. ledna 2009 byla 

na sekretariát AMG zaslána odpověď Jeana-Paula Buadrie-

ra, vedoucího sektoru mobiliáře a inventáře, z oddělení sbí-

rek Ředitelství francouzských muzeí v Paříži, který potvrdil, 

že Francie uvedla v platnost zákon č. 2001-692 (řečený or-

ganický) z 1. srpna 2001 (novelizován zákonem č. 2005-779 

z 13. července 2005), který je k dispozici na francouzském 

ministerstvu financí a který se dané problematiky dotýká. 

V rámci tohoto zákona se jedná o zhodnocení státního kul-

turního mobiliáře; před 1. lednem 2006 byly všechny tyto 

statky ohodnoceny na symbolické 1 Euro; po tomto datu se 

hodnota předmětu rovná hodnotě nákupní nebo odhadní 

(s prahem minimálního zhodnocení, který zatím není ur-

čen – návrh min. částky 5 tis. Eur, objevily se ale i návrhy 

na 1 Euro). Navíc zde figuruje dvojí zúčtování, které vidí ve 

Francii jako problematické – na jedné straně stojí kulturní 

statky kontrolované státem a jeho organizacemi, na straně 

druhé stojí kulturní statky kontrolované veřejnými institu-

cemi průmyslového a obchodního charakteru (mají velkou 

autonomii, nazýváni jsou „operátoři“) – dle jiného zdroje 

Ing. Burdychové tato i další nestátní muzea oceňované sbír-

ky nemají. Cílem Francie je dosáhnout co nespolehlivějšího 

a nejlepšího účetního zhodnocení; Ředitelství fr. muzeí má 

zájem o informace od AMG, jak bude celá záležitost řešena 

a vyřešena v České republice.

O tématu Muzejní statistika podrobně přítomné informo-

val PhDr. František Šebek, kterého exekutiva AMG pověřila 

jako svého zástupce pro jednání s NIPOS v oblasti statistiky. 

Muzea a galerie budou znovu oslovena kvůli analýze sbír-

kových fondů muzeí po deseti letech – z 571 oslovených 

muzeí zaslalo vyplněný dotazník zatím pouhých 122 insti-

tucí, do muzeí bude v těchto dnech zaslán dopis s druhou 

výzvou pro sběr dat do 30. června 2009. Dále bude nutné 

stanovit termín pro setkání exekutivy AMG s předsedy kraj-

ských sekcí AMG kvůli dalším možným připomínkám k do-

tazníku V-Kult 14-01 – hlavně stran vykazování výstav, kde 

nedošlo zatím k jednoznačnému konsensu odborné veřej-

nosti. Zástupci NIPOS projevili zájem také o spolupráci na 

připravovaném pasportu muzeí. NIPOS by dotazníky z mu-

zeí sám zpracovával a poskytl software, který využívá pro 

podobné statistické šetření obor knihovnictví. Software zís-

kaná data porovnává – tzv. benchmarking (porovnávání vý-

konu) – provázání na standardy muzejní práce (standardy 

výkonu a kvality). NIPOS by uvítal, kdyby AMG deklarovala 

spolupráci. AMG by stanovila výkonové indikátory za obor 

muzejnictví, zpracování a software by zajistil NIPOS. Systém 

by umožňoval muzeím vzájemné porovnávání a spolupráci 

na zlepšování standardů muzejní práce. Další schůzka zá-

stupců exekutivy AMG a NIPOS by pak měla proběhnout  

v květnu 2009. Na Sněmu AMG by se měla tato problema-

tika promítnout i do Usnesení sněmu na příští volební ob-

dobí 2009–2012.

Slovo si následně opět vzala předsedkyně AMG dr. Dit-

tertová, která přítomné srdečně pozvala na IX. Sněm AMG. 

Ten se bude konat ve dnech 6.–7. října 2009 ve Sladovně  

v Písku. Na Sněmu se bude projednávat plán činnosti na 

další období a také volit zástupci AMG. Předsedkyně AMG 

vyzvala k nápadům, podnětům k činnosti, k návrhům kan-

didátů. Zdůraznila, že exekutiva AMG se bude organizací 

Sněmu v následujícím období pečlivě zabývat.

Senát AMG dále čekalo jednání o změnách a stavu členské 

základny AMG. Zájem stát se řádným členem AMG proje-

vilo Městské muzeum Rožmitál pod Třemšínem. Anna Ko-

márková, dr. Dittertová a dr. Vinduška tento subjekt krátce 

představili a následně Senát AMG svým hlasování rozhodl  

o přijetí této instituce do AMG. 

O individuální členství AMG požádal Jiří Valenta (pohovo-

řil o něm dr. Vinduška) a Janka Šiňaská, kterou představila 

dr. Strnadová. Senát jejich členství v AMG následně odsou-

hlasil.

Senát AMG rovněž vzal na vědomí ukončení členství Zám-

ku Hluboš v AMG z důvodu postupného ukončení činnosti 

v roce 2009.
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Následovala velmi bohatá diskuze. Dr. Strnadová infor-

movala o nově zvoleném předsednictvu Českého výboru 

ICOM. Tajemnicí se stala dr. Růžena Gregorová, pokladní-

kem Mgr. Přemysl Reibl, pozici předsedkyně obhájila dr. 

Zuzana Strnadová. Dalšími členy se stali Ing. Ivo Štěpánek 

a Milan Hlaveš. 

Nicméně hlavním tématem byl již platný zákon o účetnic-

tví. Dr. Šebek se vrátil k resumé z Francie – navrhl zjistit více 

formací, pokud možno co nejpodrobnějších. Dr. Strnadová 

sdělila všem přítomným, že se touto situací bude také zabý-

vat Český výbor ICOM. Senátoři si dále vyměňovali informa-

ce o oceňování sbírek v zahraničí. 

Dr. Frýda zdůraznil nepřítomnost prováděcí vyhlášky k to-

muto zákonu a apeloval tím na Ministerstvo kultury ČR, kte-

ré by mělo co nejrychleji takový dokument vydat a dát jej 

dispozici muzeím a galeriím. Dr. Dittertová senátorů sdělila, 

že o tomto problému se bude jednat na půdě Ministerstva 

kultury ČR dne 12. března 2009 v rámci jednání pracovní 

skupiny RHSD pro kulturní otázky, kterého se za AMG zú-

častní přímo předsedkyně AMG.

Dr. Lukeš představil senátorům opatření, která uskutečnili 

v Národním muzeu. Vytvořili ekonomickou rozvahu dle no-

vého zákona o účetnictví – finanční, personální a organizač-

ní nároky na zajištění oceňování sbírek v Národním muzeu. 

Toto opatření doporučil provést i ostatním senátorům v je-

jich institucích jako podklad pro zřizovatele.

V závěru jednání Ing. Burdychová přečetla usnesení, které 

bylo senátory odhlasováno. Přítomní si po ukončení jedná-

ní ještě chvíli vyměňovali své názory a postřehy a postupně 

odcházeli vstříc pracovním povinnostem do svých muzeí  

a galerií.

Malvína Malovická

Usnesení senátu AMG dne 5. března 2009

Senát schvaluje:

1. Mandátovou komisi ve složení: Vlastimil Vykydal, Zuzana Strnadová,   
 Anna Komárková 

2. Návrhovou komisi ve složení: Milena Burdychová, Jana Hutníková, Martina Šik- 
 nerová

3. Přílohu č.3 Jednacího řádu AMG – výše členských příspěvků v roce 2009
4. Plán činnosti AMG a rozpočtové provizorium v r. 2009
5. přijetí za člena AMG – Městské muzeum Rožmitál pod Třemšínem,
 přijetí za individuální členy Jiřího Valentu a Janku Šiňanskou. 

Senát bere na vědomí:

1. zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání senátu AMG
2. zprávu o muzejní statistice
3. zprávu o stavu VII. ročníku a zahájení VIII. ročníku soutěže Gloria musaealis
4. informaci o stavu a vývoji legislativy
5. informaci o přípravě a konání IX. Sněmu AMG v Písku
6. ukončení členství zámku Hluboš

 

         zprávy, aktuality, informace
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Osobnost Středočeského 
kraje roku 2008 
PaedDr. Josef Velfl

Řediteli Hornického 

muzea Příbram PaedDr. 

Josefu Velflovi byla udě-

lena medaile za propa-

gaci Středočeského kraje  

a významný podíl na po-

pularizaci dějin regionu.

Josef Velfl se od roku 

1979 profesionálně za-

bývá historií Příbramska 

19. a 20. století, dějina-

mi hornictví a hutnictví, 

montánními památkami, 

báňským muzejnictvím, 

problematikou válečných 

událostí a odbojovým 

hnutím v regionu.

Medaili Středočeského 

kraje Josef Velfl převzal 

v neděli 28. září 2008 na 

zámku Jemniště z rukou 

hejtmana Středočeského 

kraje spolu s dalšími třiadvaceti osobnostmi. Vyznamená-

ní je symbolickým oceněním mimořádných lidských činů, 

celoživotní práce či mimořádných zásluh o rozvoj regionu, 

udělovaným na návrh krajských zastupitelů. Představuje 

zároveň uznání dosavadních úspěchů Hornického muzea 

Příbram v tuzemsku i v zahraničí.

Roman Abušinov

Plenární zasedání Českého 
výboru ICOM

Dne 25. února 2009 se uskutečnilo každoroční plenární za-

sedání Českého výboru ICOM – tradičně v Brně a stejně jako 

v předchozích dvou letech v Moravském zemském muzeu, 

v Dietrichsteinském paláci na Zelném trhu. Účast zástupců 

jak institucionálních tak i kolektivních členů byla početná, 

shromáždění pozdravil ředitel odboru movitého kultur-

ního dědictví, muzeí a galerií MK ČR Mgr. Tomáš Wiesner  

a předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR PhDr. Eva Ditter-

tová. Písemnou zdravici zaslalo předsednictvo Slovenského 

výboru ICOM. Na tomto zasedání byla přednesena zpráva  

o činnosti ČV ICOM za období 2006–2008 se zaměřením 

na rok 2008. Byla přednesena jménem odstupujícího před-

sednictva, které je vždy voleno na tříleté 

funkční období a které v uplynulém ob-

dobí působilo ve složení Zuzana Strna-

dová – předsedkyně, Růžena Gregorová 

– tajemnice, Vlastimil Vykydal – pokladník, 

René Klimeš – člen předsednictva, správce 

webových stránek, Michal Beneš – člen 

předsednictva. Chtěla bych obzvláště vy-

zdvihnout a ocenit činnost sekretariátu ČV 

ICOM, kterou po celé období zajišťovala, 

vedle své náročné pracovní činnosti, kole-

gyně Růžena Gregorová, a které ochotně 

pomáhala i kolegyně Pavla Seitlová. 

Po krátké diskusi bylo přikročeno  

k volbám předsednictva nového. Kole-

gové Vykydal a Klimeš, kteří velmi ak-

tivně pracovali v předsednictvu šest let, 

již nekandidovali vzhledem k tomu, že 

podle stanov ICOM lze vykonávat funkci  

v předsednictvu národního výboru ICOM 

maximálně po dvě volební období. Před-

seda volební komise PhDr. Pavel Ciprian poté seznámil 

přítomné s výsledky voleb. Po krátké poradě bylo ustave-

no nové předsednictvo ČV ICOM pro léta 2009–2011, které 

bude pracovat ve složení Zuzana Strnadová – předsedkyně, 

Růžena Gregorová – tajemnice, Přemysl Reibl – pokladník, 

Ivo Štěpánek a Milan Hlaveš – členové předsednictva. 

Následně probíhala poměrně obsáhlá diskuse týkající se 

zejména nových právních předpisů platných pro oblast 

muzejnictví. Kolegyní Gregorovou byla přednesena obsáh-

lá informace o připravované studijní cestě do Alsaska v září 

2009.

Doufáme, že činnost Českého výboru ICOM v nadcháze-

jícím období přispěje k dalšímu posílení mezinárodních 

kontaktů a rozšíření projektů s mezinárodní účastí jak in-

stitucionálních, tak i individuálních členů našeho sdružení. 

Samozřejmě vítáme další náměty pro činnost ČV ICOM.

Podrobnější informace o činnosti naleznete na našich we-

bových stránkách http://www.cz-icom.cz 

Zuzana Strnadová 

         zprávy, aktuality, informace
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Eva Dittertová osobností 
Karlovarského kraje

Galavečerem v Grand hotelu Pupp 21. listopadu 2008 

vyvrcholil 4. ročník ankety Osobnost Karlovarského kraje. 

Anketa se tradičně koná ve třech kategoriích – za mimo-

řádný přínos kraji, neziskové organizace a firmy. Osobnosti 

navrhují a hlasují pro ně sami občané. Na základě počtu 

hlasů jsou vždy v každé kategorii vyhlášeny tři nominace, 

o vítězi poté rozhoduje pětičlenná odborná porota. Pro rok 

2008 lidé navrhli 47 kandidátů a zaslali 901 hlasů. PhDr. Eva 

Dittertová, ředitelka Krajského muzea Karlovarského kraje  

a předsedkyně AMG, získala ocenění v kategorii nezisko-

vých organizací, kde bylo vybráno 15 kandidátů. Byla oce-

něna za práci při rozvoji krajského muzejnictví. V loňském 

roce navštívilo expozice krajského muzea 91 tisíc návštěv-

níků a tím se organizace stala druhou nejnavštěvovanější  

v Karlovarském kraji. K vysoké návštěvnosti přispěly jak kva-

litní a poutavé výstavní projekty, jako například ten o voje-

vůdci Albrechtovi z Valdštejna v Chebu, tak řada zajímavých 

programů pro veřejnost i pro školy. Titulek v denním tisku: 

„Osobnostmi kraje muzejnice, kardiolog a stavař“ se nám, 

zástupcům této profese, která je obvykle považovaná za 

opomíjenou, čte velmi dobře. Jak je vidět dobrou práci ve-

řejnost nepřehlédne, ať je odváděna v kterémkoli oboru. Za 

to ti, Evo, děkujeme a blahopřejeme.

Jana Hutníková

Zavedení sbírek muzejní 
povahy do účetní evidence 

Dne 12. března 2009 se v rámci jednání pracovní skupiny 

Rady hospodářské a sociální dohody (RHSD) pro kulturní 

otázky řešila mj. také problematika zavedení sbírek muzejní 

povahy ve vlastnictví státu, krajů a obcí do účetní eviden-

ce a jejich oceňování, jak to vyplývá ze zákona č. 403/2008 

Sb., jímž se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Ředitel 

odboru ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a ga-

lerií Ministerstva kultury (OMG) Mgr. Tomáš Wiesner podal  

v rámci jednání informaci, že se dne 11. března 2009 usku-

tečnilo setkání dotčených odborů Ministerstva kultury  

a Ministerstva financí ČR, na jehož základě připravuje OMG 

základní informaci, ve které bude popsána aplikace novely 

zákona o účetnictví do praxe muzeí a galerií. Tato informa-

ce bude zveřejněna na internetových stránkách AMG v nej-

bližším možném termínu. Následně pak OMG ve spolupráci 

s AMG zpracuje vyhodnocení finančních dopadů na orga-

nizační, personální a technické zajištění aplikace k 1. lednu 

2012.

Dle získaných informací od OMG mají být některé z při-

pomínek AMG již uspokojivě ze strany Ministerstva financí 

ČR vypořádány a vysvětleny. OMG v nejbližší možné době 

vydá k této problematice souhrnnou informaci. 

AMG se novelou zákona č. 304/2008 Sb., a s ním souvisejí-

cí novelou vyhlášky č. 505/2002 Sb., a prováděcí vyhláškou 

o inventarizaci majetku a závazků zabývá postupně již od 

června roku 2008.

Novela zákona o účetnictví byla přijata dne 17. července 

2008 s účinností od 1. ledna 2010, paragrafy dotýkající se 

muzeí a galerií však začaly platit již od 1. ledna 2009. Jsou 

to § 25 odst. 1 písmeno k), dále § 29 odst. 4, a nakonec § 30 

odst. 5. Schválená novela zákona se v těchto paragrafech 

významným způsobem dotýká evidence a inventarizace 

sbírek muzejní povahy upravených zákonem č. 122/2000 

Sb., a jeho prováděcím předpisem – vyhláškou MK ČR  

č. 275/2000 Sb., a nově zavádí pro většinu muzeí a galerií  

v České republice povinnost oceňování sbírkových před-

mětů a následně jejich účetní evidenci. K již jednou evido-

vaným sbírkám se záznamem v Centrální evidenci sbírek na 

Ministerstvu kultury ČR tak bude v účetnictví jednotlivých 

muzeí a galerií pořizována ještě další – „účetní evidence“. 

Novela zákona bude znamenat výrazné ochromení od-

borné činnosti v muzeích a galeriích, přičemž se oceňování 

sbírek dotýká institucí zřizovaných státem nebo územně 

samosprávnými celky, což představuje v České republice 

celkem 387 takových institucí. 

Připomínky AMG k novele zákona o účetnictví, k novele 

vyhlášky č. 505/2002 Sb. a k návrhu prováděcí vyhlášky  

o inventarizaci majetku a závazků byly zaslány formou shr-

nujícího komentáře postupně OMG, Ministerstvu kultury 

ČR, Ministerstvu financí ČR, v kopii též Asociaci krajů ČR  

a jejím prostřednictvím na jednotlivé krajské úřady, Svazu 

měst a obcí ČR a Unii zaměstnavatelských svazů. Komentář 

AMG byl rovněž poskytnut některým poslancům a senáto-

rům s cílem seznámit je s problémy, které novela účetnictví 

v oboru muzejnictví přináší. Připomínky byly též zaslány 

členům Senátu AMG jako podklad pro další jednání v kraj-

ských sekcích AMG.

Zástupci exekutivy AMG také iniciovali několik jednání  

k dané problematice, která se od závěru loňského roku po-

stupně uskutečnila s představiteli OMG, Asociací krajů ČR  

a Unií zaměstnavatelských svazů ohledně dalšího možného 

postupu stran změny zákona o účetnictví. Ve věci oceňo-

vání sbírkových předmětů oslovila AMG prostřednictvím 

Francouzského institutu v Praze mj. Generální ředitelství 

muzeí ve Francii s prosbou o informaci, jakým způsobem je 
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oceňování sbírek řešeno zde; stejně tak byli osloveni kole-

gové z Polska, Slovenska, Německa a Velké Británie. 

Orgány AMG dospěly v této záležitosti k rozhodnutí oslo-

vit zřizovatele muzeí na všech stupních a konzultovat s nimi 

nároky na finanční prostředky a personální kapacity, které 

budou z aplikace novely zákona o účetnictví vyplývat. Pro-

jednána a předběžně schválena byla rovněž možnost pří-

pravy a snaha o prosazení vlastního návrhu novely, která by 

její současnou podobu upravila do podoby přijatelné pro 

muzejní oblast.

Exekutiva AMG podnikla, podniká a bude podnikat řadu 

kroků, směřujících ke změně ustanovení zákona o účet-

nictví. Na Senátu AMG dne 30. září 2008, resp. 10. prosince 

2008, získala pak pro své úsilí podporu zástupců členských 

institucí AMG. O dalším vývoji situace bude exekutiva AMG 

informovat své členy a ostatní muzea a galerie prostřednic-

tvím předsedů krajských sekcí, členů Senátu AMG a svých 

internetových stránek.

Všem kolegům a kolegyním, kteří se podíleli a podílejí na 

snaze AMG změnit stávající stav, tímto děkujeme za spolu-

práci a potřebnou podporu.

Anna Komárková

Dušan Špička převzal Cenu 
Ministerstva kultury ČR za 
přínos k rozvoji české kultury

Z rukou I. náměstka ministra kultury JUDr. Františka Mike-

še převzal v Kulečníkovém sále Nostického paláce v Praze 

dne 18. prosince 2008 PhDr. Dušan Špička, ředitel Regionál-

ního muzea v Teplicích, Cenu Ministerstva kultury za přínos 

k rozvoji české kultury.

Cena Ministerstva kultury za přínos k rozvoji české kultury 

se uděluje podle Nařízení vlády č. 5/2003 Sb., o oceněních  

v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury  

k ohodnocení trvalých zásluh o rozvoj kultury v obcích, kra-

jích i v celé České republice při provozování kulturních slu-

žeb pro veřejnost nebo za přínos v zapojení České republiky 

do mezinárodních programů v oblasti kultury. PhDr. Dušan 

Špička byl na udělení ceny navržen odborem kultury a pa-

mátkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje. Z návrhu 

volně cituji:

„PhDr. Dušan Špička, narozený 2. prosince 1944, věno-

val celý svůj produktivní život práci v oblasti kultury a pa-

tří bezesporu k významným osobnostem kulturního dění,  

a to nejen v Teplicích, ale i v širokém regionálním kontex-

tu. Jeho práce je spjata s řízením Okresní knihovny v Tep-

licích a završena úspěšným působením ve funkci ředitele 

Regionálního muzea v Teplicích, kde se podílel a podílí na 

celé řadě projektů, které významně obohatily kulturní život 

v Ústeckém kraji i v České republice. Za všechny lze uvést 

alespoň dva z posledních let – organizaci společné putovní 

výstavy muzeí a galerií Ústeckého kraje „Kuriozity z muzeí 

Ústeckého kraje“, která se setkala s mimořádným zájmem 

veřejnosti na osmi místech a nakonec i v Lobkovickém pa-

láci na Pražském hradě, a projekt „Návrat královny Judity“.  

Dušan Špička se také zasloužil o rozvoj mezinárodní vědec-

ké spolupráce a kulturní výměny s institucemi v Německu, 

Polsku, Maďarsku, Rakousku i Číně. 

Doktor Špička svou řídící a organizační prací, mimořád-

ným úsilím a invencí napomohl k vybudování jednoho  

z nejmodernějších muzejních archeologických pracovišť 

v České republice, zorganizoval rekonstrukci románského 

křídla teplického zámku, vydal nebo se podílel na vydání 

řady populárních o odborných publikací. Jako dlouholetý 

předseda krajské sekce Asociace muzeí a galerií České re-

publiky vytvořil z teplického muzea koordinační centrum 

spolupráce muzeí a galerií Ústeckého kraje, které přispívá 

ke zvýšení úrovně práce muzeí a galerií v regionu. 

Dušan Špička je také vynikajícím fotografem, jeho fotogra-

fie jsou k vidění v celé řadě publikací a na výstavách tuzem-

ských (v posledních letech např. Uherský Brod, Jablonec 

nad Nisou, Praha) i zahraničních (Německo, Maďarsko).“ 

V roce 2008 završil Dušan Špička dvacátý rok svého půso-

bení ve funkci ředitele Regionálního muzea v Teplicích. Sho-

dou okolností jsem byl u toho a dobře si pamatuji, v jakém 

stavu bylo toto muzeum, když nastoupil do funkce a vím, 

jak vypadá dnes. Ta proměna je obdivuhodná! Dušan Špič-

ka trpělivě, krok za krokem organizoval a řídil rekonstrukci 

teplického zámku, vzácné kulturní památky, pro muzeum, 

které již před lety oslavilo sté výročí svého založení – a stojí 

za to se přijet podívat, jak to dopadlo. 

Ocenění Dušana Špičky lze vnímat také v širších souvislos-

tech českého muzejnictví. Je možné v něm vidět ocenění 

celé jedné generace muzejníků, která sice prožila větší část 

svého života před rokem 1989, ale měla ještě dostatek sil 

(ale také znalostí a nezbytného entuziasmu!), aby dokáza-

la v nových podmínkách přiblížit – relativně velmi rychle 

– úroveň našeho muzejnictví úrovni evropské. Zařadit se 

mezi ty, které změna ve společnosti nezaskočila, ale „dala 

jim křídla“ a jejich práci nový smysl. Zcela určitě doktoru 

Špičkovi také pomohlo jeho pozitivní myšlení, nadhled  

a obdivuhodný smysl pro humor i ve chvílích, kdy do smí-

chu nikomu moc není. 

Dušane, ještě jednou Ti k ocenění blahopřeji a věřím, že 

tentokrát i spolu se všemi čtenáři Věstníku AMG.

Jiří Žalman 
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Muzeum a změna III.

Ve dnech 17.–19. února 2009 proběhlo již třetí meziná-

rodní setkání muzejníků s názvem Muzeum a změna – The 

Museum and Change, tentokrát (jak jinak) s přívlastkem III. 

Hlavními pořadateli konference, jež byla součástí programu 

českého předsednictví EU a z tohoto důvodu byla přesu-

nuta z tradičního podzimního na tento předjarní termín, 

byly: Asociace muzeí a galerií ČR, Ministerstvo kultury ČR, 

Národní muzeum, Český výbor ICOM. Spolupořadateli pak 

Národní knihovna ČR a Ústav archeologie a muzeologie 

Masarykovy univerzity v Brně. Setkání se konalo již tradičně 

v Pantheonu Národního muzea a probíhalo v pěti blocích. 

V bloku I. Výstavba, inovace, rekonstrukce zazněly pří-

spěvky, které seznamovaly s rekonstrukcí či výstavbou bu-

dov velkých i menších muzejních institucí. Tyto příspěvky 

ukazovaly jak průběh i výsledek stavebních prací ovlivňují 

nejen vizuální podobu muzeí, ale jak mění i jednotlivé mu-

zejní činnosti od sběru předmětů přes jejich zpracování  

a uložení až k prezentaci. 

V příspěvku Brenta D. Glasse, ředitele Smithsonianského 

Národního muzea americké historie byli posluchači se-

známeni s rekonstrukcí budovy tohoto muzea, které bylo 

opětovně otevřeno v listopadu 2008. Poznali jsme nejen 

postup a výsledek prací, ale pochopili jsme také, jaký vý-

znam mají pro Američany jejich národní symboly. Z hledis-

ka české zkušenosti byla zajímavá i informace, že nákladná 

rekonstrukce (85 mil. dolarů) proběhla téměř z 50% ze sou-

kromých příspěvků a darů. 

Příspěvek ředitele Národního muzea v Praze Michala Lu-

keše příhodně nazvaný „Nové Národní muzeum“ nebyl jen 

představením současného neutěšeného stavu a plánů ge-

nerální rekonstrukce hlavní budovy muzea na Václavském 

náměstí. Tato sama o sobě organizačně i finančně náročná 

akce je vlastně jen jedním ze čtyř souběžně probíhajících 

projektů, kterými jsou např. převzetí, úpravy a zprovoznění 

nové budovy bývalého Federálního shromáždění a rekon-

strukce depozitáře v Terezíně.

Muzea často sídlí v historických budovách, a tak respek-

tování památkových hledisek je v případě rekonstrukcí 

samozřejmostí. Z trochu jiné stránky se tímto známým 

problémem potýkají při rekonstrukci budovy Národního 

technického muzea v Praze. Jak nás ve svém vystoupení 

informoval ředitel Horymír Kubíček budova nebyla nikdy 

zkolaudována a nikdy vlastně nebyla dokončena její vý-

stavba podle původně schválených plánů. Právě probíhající 

rekonstrukce je tak i snahou naplnit odkaz zakladatelské 

generace.

Polka Katarzyna Jagodzinska, doktorandka na Jagelonské 

univerzitě ve svém příspěvku představila muzejní boom  

v Polsku. Přednášející hovořila o Muzeu umění v Lódži, kde 

muzeum tvoří součást obchodního, kulturního a odpočin-

kového centra vytvořeného adaptací industriální budovy  

z 2. pol.19. stol. Další projekty jsou připravovány či realizo-

vány v Krakově, Katovicích, Toruni, Varšavě. Zajímavou tezi 

o tom, že muzea vytvářejí v Evropě krajinu, dokladovali svý-

mi vystoupeními i ostatní přednášející, neboť téma okolí 

rekonstruované muzejní budovy i jeho úprava jako součást 

rekonstrukce se vyskytovalo v řadě příspěvků. Zabývala se 

jím i ředitelka Uměleckoprůmyslového muzea v Praze Hele-

na Koenigsmarková. V případě tohoto muzea byla dlouho 

„ve hře“ otázka zástavby sousedního pozemku. Předkládání 

různých projektů na řešení situace a hledání podpory pro 

ně bylo nakonec završeno úspěchem a realizace projektu 

nových depozitářů a projektu na rekonstrukci historické 

budovy bude dokončena v roce 130. výročí založení muzea 

– v roce 2015. Silně akcentováno bylo téma okolí muzea na-

příklad v příspěvku Dimitriose Konstantiose, ředitele Muzea 

Byzance a křesťanství v Athénách, jež je nejstarším byzant-

ským muzeem na světě. Úprava okolí muzea s otevřenými 

zahradami a amfiteátrem byla nedílnou součástí koncep-

ce. Pan ředitel ve svém příspěvku přiblížil skutečnost, jak 

nutnost rozšíření a rekonstrukce budovy šla ruku v ruce  

s uvědoměním si nutnosti změny i obsahu a způsobů práce 

muzejních pracovníků, což se nakonec odrazilo i ve změně 

organizační struktury muzea. Z muzea pro odborníky, pro 

badatele, které veřejnost moc nezajímalo, se stává otevřená 

instituce s novými výstavními sály, kavárnami, obchůdky. 

Muzeum v podstatě předefinovalo svou podobu a rozšířilo 

řadu svých funkcí. 

Hana Dvořáková, vedoucí Etnografického ústavu MZM  

v Brně se v příspěvku o rekonstrukci Paláce šlechtičen ne-

zabývala postupem a výsledkem stavebních prací, ale otáz-

kou, kterou si kladou i muzea jinde ve světě – jak po dobu 

rekonstrukce udržet zájem návštěvníků o muzeum, jak se 

nevytratit z povědomí veřejnosti. Vedle přípravy výstavních 

akcí v jiných muzeích byl v souladu s harmonogramem sta-

vebních úprav vypracován program aktivit tzv. „akce pod 

lešením". To vše vedlo k rozšíření spolupráce s městem, stu-

denty, spolky, ekologickými aktivitami apod. Kladem bylo 

nejen udržení, ale i povzbuzení pozornosti návštěvníků. 

Jako problém se ukázaly nároky kladené nejen na odbor-

nou erudovanost a schopnost inovativního přístupu, ale  

i na počet zapojeného personálu.

 Téma: Muzeum a změna III.
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Odborný pracovník Technického muzea v Brně Roman 

Řezníček ve svém příspěvku věnovaném pěchotnímu sru-

bu MJ-S3 Zahrada v Šatově a bývalé celnici v Hatích ukázal, 

jak je potřeba rekonstrukce muzejních objektů důsledkem 

nového sbírkotvorného plánu a systematické akviziční čin-

nosti. Získání a rekonstrukce obou objektů umožňuje pre-

zentovat fenomén hranic a jejich ochrany komplexněji a za 

využití moderních forem. V této době, kdy fenomén hranic 

a celnice ztrácí svůj význam v běžném životě a stává se fe-

noménem „muzejním“ jistě vítaná aktivita, kterou ocení  

i budoucí návštěvníci.

Ředitel Národního zemědělského muzea Praha Přemysl 

Reibl seznámil s příběhem vzniku Moravského kartogra-

fického centra ve Velkých Opatovicích, které je příkladem 

instalace specializované kartografické muzejní expozice  

v prostředí současné špičkové architektury (architekt Zde-

něk Fránek za projekt získal ve světě řadu cen) v areálu roz-

sáhlého barokního zámku.

Všechny příspěvky nahlížely problém rekonstrukce či vý-

stavby muzejních budov, každý však s ohledem na určité 

aspekty. Společným jmenovatelem však bylo, že výsledkem 

a cílem rekonstrukce není opravená budova ale muzeum, 

které na kvalitativně vyšší úrovni uspokojuje potřeby svých 

návštěvníků. Jako posluchače z Čech mne potěšilo, že jsme 

neposlouchali jen o zahraničních zkušenostech, ale že byla 

prezentována i řada významných projektů z naší republiky. 

Pokud mám shrnout první blok konference, připomenu 

výrok pana ředitele Muzea Byzance a křesťanství v Athé-

nách, jež má jistě obecnou platnost: „Muzeum je jako šlapa-

cí kolo, můžete jet pomalu nebo rychle, ale pokud přesta-

nete šlapat, spadnete.“

Podvečer prvního jednacího dne byl věnován prvním pří-

spěvkům II. bloku, jehož tématem byly: Expozice, výstavy, 

prezentace. 

První příspěvek Jana Doláka, vedoucího katedry UNESCO 

pro muzeologii a světové dědictví na Masarykově univerzi-

tě v Brně, na řadě konkrétních příkladů z našich i světových 

muzeí ilustroval základní principy teorie muzejní komunika-

ce i hlavní prohřešky, se kterými se v praxi můžeme setkat. 

Pavel Douša, Vedoucí Centra pro prezentaci kulturního 

dědictví, metodického centra Národního muzea pro otázky 

prezentace a komunikace s veřejností, ve svém příspěvku 

„Od kurátora k autoru výstavy – Objevování muzejní pro-

fese“, ze sociologického pohledu rozebral pozici kurátora  

a zabýval se proměnou role kurátora v muzeu a především 

jeho úlohou při tvorbě muzejní výstavy. 

V daném bloku zazněly jak příspěvky seznamující s kon-

krétními výstavními projekty, tak referáty obecnějšího ra-

žení. Byly to především dva výše jmenované pánů Doláka 

a Douši stejně jako koreferát k danému bloku, s nímž vy-

stoupila Irena Chovančíková, ředitelka muzea v Hodoníně 

 Téma: Muzeum a změna III.
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a zároveň pedagožka při Ústavu archeologie a muzeologie 

Masarykovy univerzity v Brně. Společným jmenovatelem 

těchto vystoupení byl problém poměrně malého počtu li-

teratury, která se věnuje komunikaci prostřednictvím věcí, 

ale především malé znalosti této literatury v muzejních kru-

zích, což vede často k „objevování objeveného“. Ještě stále 

není zcela překonán pohled řady odborných pracovníků  

v muzeích na muzejní prezentaci jako na obor méně důleži-

tý než je tvorba a odborné zpracování fondu, kdy odborný 

pracovník vnímá sám sebe jako především vědeckého pra-

covníka, kterého prezentace od této vědecké práce zdržuje, 

případně mu vůbec nepřísluší. Je však třeba si uvědomit, že 

dnes jde o klíčovou pozici v muzeu, že kurátor dneška musí 

být nejen dobrý sběratel, dobrý znalec, dobrý pečovatel, 

ale musí také umět naslouchat návštěvníkovi, veřejnosti. 

Všichni tři referující se pak shodli, že klíčovým problémem 

muzejní prezentace je neexistence kritiky.

Dalším příspěvkem, který téma bloku neuchopil jako 

představení konkrétní výstavy či expozice byl příspěvek 

„Entartete gedanken" referujícího Milana Knížáka, ředitele 

Národní galerie v Praze. Jeho slova vedla jistě řadu poslu-

chačů k obecnějšímu zamyšlení. Ve svém příspěvku se za-

býval otázkou jak vnímat umění, jak s ním zacházet, co je to 

za fenomén. Obrovský nárůst uměleckých děl je degradoval 

na informaci, na výrobek pro sběratelství. Cílem je upoutat, 

být viděn. Svět médií je schopen přiřadit jakémukoli pojmu 

jakýkoli obsah a tato schopnost se nevyhnula ani umění. Je 

tak vůbec šance orientovat se, co je umění? Umělci se často 

staví do polohy blízké Bohu, i když to popírají. Pokora jako 

by vymizela. Umělci přesahují veškerá tabu, jakmile se tomu 

začne věnovat pozornost, tváří se jako by tu jejich dílo mu-

selo být navždy. Morálním aspektům tvorby se nevěnují ani 

umělecké školy. Autor si klade otázky: Lze žít bez umění?  

A co je umění? Je umění výsadou bohů, kteří nám jen občas 

dají pocítit jeho sílu? Namlouváme si, že umění někde spat-

řujeme, abychom si dodali důležitosti? Na závěr přednášejí-

cí konstatoval: „Muzea jsou současná tím, že hledají aktuální 

pohled na minulost a současnost sbírají pro příští. Vážit si 

hodnot je dnes nemoderní. Muzea se měnit nemají!“

Název příspěvku Anastasii Lazaridou, pracovnice Muzea 

Byzance a křesťanství v Athénách – „Management sbírek: 

Sbírka rukopisů a prací na papíře Muzea Byzance a křesťan-

ství v Athénách“, by mohl svádět k domněnce, že do bloku 

věnovaného prezentaci jaksi nepatří. V průběhu příspěvku 

se však ukázalo, že zapadá zcela přesně. Tvorba nových 

směrnic pro akvizici a správu sbírek v daném muzeu byla 

postavena na řešení otázky, jakou roli by mělo muzeum 

hrát, na definování cílů a postupů, jak tyto cíle naplnit. Hlav-

ním cílem pak mělo být otevřít muzeum více veřejnosti. Je 

tedy patrné, že modernizace muzea jako instituce musí jít 

ruku v ruce s modernizací managementu sbírek, či spíše, že 

je zlepšením managementu sbírek do značné míry ovlivně-

na.

První jednací den zakončil Jaromír Hanák, vedoucí poboč-

ky Muzea Brněnska – Muzea ve Šlapanicích příspěvkem, 

ve kterém představil multimediální expozici v Památníku 

Mohyla míru na slavkovském bojišti. Ukázal na daném pří-

kladu jak vhodným spojením klasické muzejní prezentace 

a multimédií lze posílit poznávací složku expozice a přitom 

zprostředkovat zároveň emocionální zážitek.

Dopoledne druhého jednacího dne bylo ještě věnováno 

příspěvkům zařazeným do II. bloku. Společným jmenova-

telem přednesených referátů byla teze, že muzeum musí 

být přátelské ke svému návštěvníkovi. Musí mu poskytovat 

dostatečný komfort. Návštěvník v muzeu hledá poučení  

i zábavu a tomu se přizpůsobuje i prezentace. Většinou vy-

užívá moderní techniku ať již audiovizuální či interaktivní. 

Zároveň však se nezapomíná, že základ muzea a to, co zde 

návštěvník hledá především, je sbírkový předmět. 

Prvním referujícím byl Peter Husty, ředitel Salzburského 

muzea Neue Residenz. Cenná umělecká díla, estetická pre-

zentace, zajímavé obsahy, multimediální instalace i mož-

nosti interaktivního zapojení zde tvoří harmonický celek. 

Salzburské muzeum dokazuje, že moderní muzeum může 

být informativní a zároveň zábavné. Toto muzeum získalo  

v roce 2007 Rakouskou cenu muzeí.

Pavel Novák, ředitel Muzea českého venkova Kačina, jež je 

pobočkou Národního zemědělského muzea Praha, sezná-

mil s expozicemi a výstavami muzea v letech 2006–2009. 

Reflektoval zkušenost muzea, které po dlouhá desetiletí 

bylo v resortu ministerstva zemědělství, tedy bylo relativně 

dobře finančně saturováno, cítilo se tímto výjimečné a jaksi 

izolované od chudého zbytku českého muzejnictví. Počát-

kem 90. let 20. století však přešlo do resortu ministerstva 

kultury a rázem bylo s ostatními nejen „na jedné lodi“ ale  

i v konkurenčním prostředí. Připravované muzejní expozice 

budou nejen výrazem profilu a sbírkového fondu muzea, 

ale budou zároveň respektovat původní interiér empiro-

vého zámku. V příspěvku Renaty Goebl, koordinátorky pro 

nové Zámecké muzeum v Linci bylo ukázáno, jak jsou výše 

zmíněné obecné principy naplňovány v budově bývalého 

zámku, jehož jižní křídlo vyhořelé v roce 1800 bylo v rám-

ci rekonstrukce nově dostavěno jako ocelo-skleněná kon-

strukce, vzešlá z mezinárodní soutěže obeslané 109 projek-

ty. Moderní architektura s novou náplní tvoří s historickým 

objektem ojedinělý celek.

Polyxeni Adam-Veleni, ředitelka Archeologického muzea 

v Soluni, se opět věnovala moderním technologiím v jejich 
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muzeu, zdůraznila však zároveň důležitost estetického zá-

žitku pro návštěvníka stejně jako nutnost spolupráce mu-

zea s místními institucemi, nadacemi i zahraničními sub-

jekty. Důležité jsou také vzdělávací programy pro dětské  

i dospělé návštěvníky, semináře pro učitele apod. Opomíjet 

nelze ani zpětnou vazbu. 

Christina Zarkada-Pistioli, pracovnice v Archeologickém 

muzeu v Soluni znovu připomněla problematiku respekto-

vání památkových hledisek v případě rekonstrukcí muzej-

ních budov, v tomto případě jde o řecký poválečný moder-

nismus. Vrátila se také k otázce venkovního prostoru a jeho 

propojení s muzeem. 

Dr. Roswitha Orac-Stipperger působí jako ředitelka Volks-

kundemuseum/Landesmuseum Joanneum Graz. V květnu 

roku 2003 bylo muzeum v Grazu znovu otevřeno po dlou-

hotrvající renovaci. Na základě dohody vlády a mateřského 

muzea byla na jaře roku 2007 kvůli výstavě medvídků Ha-

ribo téměř polovina prostor stálé expozice vyklizena. Mezi 

pracovníky to zprvu vyvolalo velkou nevoli, výstava však 

měla obrovskou návštěvnost. Po 18 měsíců byla stálá expo-

zice zmenšená a neúplná, proto bylo nutné naplánovat její 

obnovu. Výsledkem této situace bylo, že muzeum bylo zno-

vuotevřeno dvakrát během pěti let. Nové expozice nejsou 

návratem k roku 2003, ale mají novou podobu.

Danuta Grabowska a Karol Tarasiewicz-Mrowiński v pří-

spěvku „Role výtvarných prací v expozici Muzea sportu  

a turistiky ve Varšavě“ konstatovali, že smyslem nové expo-

zice umění inspirovaného sportem není pouze vzdělávat, 

ale spojit se s návštěvníkem emocionálně, dotknout se ho 

obrazem, zvuky nebo pohyby a uměním samotným.

Součástí II. bloku konference byla i prezentace firem Ergo 

Lighting GmbH věnovaná úloze světla v muzejní instalaci  

a firmy AV Media a.s. o možnostech audiovizuální techniky. 

III. blok: Marketing, public relations, lobbing v neziskové 

sféře

Autorka prvního příspěvku bloku Ing. Radka Johnová pů-

sobí na VOŠIS, učí ekonomii a marketing, přednáší i pro stu-

denty VŠE a FF UK. Ve svém příspěvku aplikovala základní 

marketingové principy na neziskové organizace spravující 

kulturní dědictví. Zabývala se muzeem jako produktem. 

Produktem může být v muzeu leccos – události, zkušenosti, 

zážitky, místo, jméno, sbírkové předměty, expozice a vý-

stavy, programy ale i pronájmy a další doprovodné služby.  

Z hlediska distribuce nelze opomíjet i putovní výstavy, zá-

půjčky, výstavy mimo mateřskou instituci, neboť to může 

zvýšit publicitu, přilákat pozornost médií, sponzorů i ná-

vštěvníků. Pokud se zabýváme problémem ceny, nesmíme 

zapomínat, že zisky lze získat i při volném vstupném. Jde 

především o prodej suvenýrů a dalších služeb.

Autorka dalšího příspěvku Ing. Jitka Černá působí na 

katedře marketingu Podnikohospodářské fakulty Vysoké 

školy ekonomické v Praze. Ve svém příspěvku se věnovala 

významu nástrojů marketingové komunikace pro infor-

movanost návštěvníků, specifiky marketingu muzeí ale  

i potřebě zapojení návštěvníka do příběhu, který expozice či 

výstava vypráví. Interaktivita přitom není vždy nutně závislá 

na technice a lze ji docílit za pomoci levných i nákladných 

prostředků. Velký význam má pro muzea strategie značky.

O projektu realizace Národní knihovny v Lotyšsku hovořil 

ve svém příspěvku Andris Vilks, který je členem řídícího vý-

boru projektu Nadace Billa a Melindy Gatesových v Lotyš-

sku, který se týká Lotyšské národní knihovny. V příspěvku 

Na cestě k Hradu světla – realizace projektu Lotyšské ná-

rodní knihovny seznámil s největším vládním investičním 

projektem v oblasti kultury v Lotyšsku. Zabýval se hlavně 

interakcí veřejného mínění a politiky. O projektu se jednalo 

20 let, za tu dobu se vystřídalo 9 ministrů a všichni byli pro. 

Projekt podpořil i prezident. Byl podpořen specializovaný-

mi institucemi z Evropy. V letech 1986–1997 proběhla ve-

řejná kampaň na jeho podporu. Vzhledem k finanční nároč-

nosti bylo potřeba získat podporu kulturní sféry všeobecně. 

Průzkum veřejného mínění ukázal, že projekt je v zemi vel-

mi znám. Důležitá byla role médií. O uskutečnění daného 

projektu bylo rozhodnuto v roce 2002, kdy byl přijat zákon  

o jeho realizaci.

Peter Maráky, generální ředitel Slovenského národného 

múzea Bratislava přednesl příspěvek – „Od ústavu „přede-

vším vědeckého“ k modernímu národnímu muzeu“, ve kte-

rém seznámil s vývojem jednoho z nejmladších národních 

muzeí v Evropě. Poukázal také na pomoc ekonomických 

subjektů při propagaci (např. bilboardy).

Cathryn Keller Glass přednesla příspěvek „Muzejní komu-

nikace: kontinuita, změna, tvůrčí spolupráce“. Pracuje v ob-

lasti vnějších vztahů, komunikace a nakladatelské činnosti 

pro muzea, včetně National Gallery of Art, Smithsonian 

Institution, Phillips Collection a Museum of New Mexico. 

Aby muzeum vytvořilo dynamickou komunikaci, musí znát 

své publikum a vytvořit strategickou spolupráci. Seznámila 

se zkušenostmi s médii, propagací výstav, marketingovou 

spoluprací i s tím, jak nedělat krizovou komunikaci. Pro 

správnou propagaci je nezbytné, aby pracovníci marketin-

gu byli zapojeni v projektu od začátku.

V závěru druhého jednacího dne byl otevřen IV. blok: Eko-

nomika a kultura. 

Příspěvky Štefana Friče „Financování muzeí a galerií v ná-

rodohospodářských souvislostech“ a Jiřího Žalmana „Jakou 

cenu mají a kolik nás stojí muzejní sbírky?“ budou součástí 

příštího čísla Věstníku AMG. V bloku, který pokračoval ješ-



tě ráno třetího jednacího dne, zazněly příspěvky Andreje 

Smrekara, pracovníka Národní galerie ve Slovinsku, kuráto-

ra sbírky prací na papíře. V roce 2007 byl proveden průzkum 

zaměřený na důležitost projektu Percent for Art. Jde o sta-

novení procenta z rozpočtu, které půjde na podporu umění 

a tím na zlepšení kvality života v městském prostředí. V po-

sledních dvou desetiletích byl projekt úspěšně realizován  

v několika zemích ve Skandinávii, západní a střední Evro-

pě a také v Americe. Jde o to najít spravedlivý proces dis-

tribuce státních finančních prostředků do umění. V daném 

projektu je specifická úloha veřejné podpory, neboť jde  

o umístění uměleckého díla do veřejného prostoru, který 

veřejnost užívá.

Marika Bártová a Rudolf Pohl z Národního muzea refero-

vali o financování této příspěvkové organizace a jejím hos-

podaření. Dále také o Marketingu ve službách Národního 

muzea. Model je zdánlivě jednoduchý. Na počátku je zají-

mavá interaktivní výstava, která se dobře zpropaguje a tím 

získá vysokou návštěvnost a následný zvýšený příjem pro-

dejem služeb a doplňkového zboží.

Poslední V. blok konference nesl název Digitalizace  

a ochrana movitého kulturního dědictví.

Jill Cousins je programovou ředitelkou Evropské digitální 

knihovny. Internetové stránky http://www.europeana.eu, 

jejichž prototyp byl spuštěn 20. listopadu 2008, shromažďu-

jí evropské kulturní dědictví. Čítají nyní 5 mil. položek sbírek 

ze 150 institucí, a to nejen od jednotlivých poskytovatelů, 

ale jsou i národní portály, které už provedly vlastní sběry. 

Projekt je podporován Evropskou komisí, neboť podporuje 

kulturní diverzitu. Bylo zaznamenáno 25 tisíc návštěv za tý-

den a to bez jakékoli publicity.

Nadja Wallaszkovits pracuje ve Fonogramovém archivu 

Rakouské akademie věd, kde od roku 2004 řídí jako hlavní 

inženýr oddělení audio. Je zodpovědná za restaurování zvu-

kových nahrávek, digitální archivování a znovunahrávání 

sbírek historických pásek. Ve své přednášce představila cíle 

a principy současných norem v archivování audiovizuálních 

materiálů podle směrnic IASA. Podala přehled současných 

řešení používaných v depozitářích i základních problémů, ať 

jsou to etická rozhodnutí, zastarávání formátů, principy za-
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bezpečení informací a objektu, výběr a restaurování nosičů, 

ideální získání záznamu z originálních nosičů, nezměněný 

přepis do nového cílového formátu, digitální cílové formá-

ty a řešení, systémy digitálního ukládání a málo používané 

přístupy. Její závěr byl pragmatický nikoli však povzbudivý: 

„Nepodceňujte zálohy a na chvíli máte vystaráno, asi na  

6 let“. Více na http://www.iasa-web.org. 

Adolf Knoll je v současné době ředitelem pro vědu, vý-

zkum a mezinárodní vztahy v Národní knihovně České re-

publiky. Ve svém příspěvku seznámil s projekty „Digitální 

knihovna Manuscriptorium“ (http://www.manuscriptorium.

eu), jež poskytuje bezešvý přístup k datům takřka sedmde-

sáti institucí z České republiky i z dalších zemí, a  projektem 

„ENRICH“ (http://enrich.manuscriptorium.com), který smě-

řuje k integraci dalších zahraničních institucí včetně lepšího 

komfortu jak pro uživatele, tak i pro ty přispěvatele, kteří 

nemají vlastní digitální knihovny rukopisů. Manuscriptori-

um v závěru roku 2009 poskytne přístup k cca 5 milionům 

digitalizovaných stran převážně rukopisů, ale též vzácných 

tisků z více než 75 institucí od 18 partnerů, z nichž 3 jsou 

čeští.

Příspěvek Digitalizace Langweilova modelu Prahy (z let 

1826–1837), přednesený Kateřinou Bečkovou a Zuzanou 

Strnadovou, zástupkyněmi Muzea hlavního města Prahy 

a především Janem Buriánkem ze společnosti Visual Con-

nection, a.s., která unikátní projekt na základě výběrového 

řízení realizuje, byl mimořádně zajímavý a působivý. Lan-

gweilův model, jehož význam pro stavební historii Prahy 

a její historický místopis je nedozírný, z důvodů ochrany 

originálu neumožňoval detailní zkoumání a prohlížení. Až 

při samotné realizaci se ukázalo, že jde o záležitost několi-

kanásobně složitější než se původně předpokládalo a reali-

zátoři narazili na samotnou hranici současných technologií. 

Ukázalo se také, že neexistují standardy, jak vytvářet 3D 

model. Problémem je i otázka, jak data uložit, aby vydržela 

alespoň 30 let. Využití výstupů je však mnohostranné – od 

aplikací pro experty, návštěvníky muzea, webovské stránky, 

virtuální průvodce, počítačovou hru až k 3D projekci, která 

umožní divákovi „vstoupit“ do modelu.

David Cigánek je metodikem digitální dokumentace Cen-

tra pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při 

Moravském zemském muzeu v Brně. Ve svém příspěvku 

„Soubory národních autorit – cesta ke spolupráci archivů, 

muzeí a knihoven“, seznámil posluchače s podstatou toho-

to stěžejního úkolu, který jeho mateřské pracoviště řeší. 

Knihovníci společně vytvářejí a využívají své soubory ná-

rodních autorit již po řadu let. I přes některé odlišnosti lze 

jejich zkušenosti přizpůsobit potřebám muzeí a archivů. 

Problémem zůstává, že stále není jednoznačně definována 

většina termínů v označování muzejních sbírkových před-

mětů. Projekt se snaží vyhledat autoritní soubory (vlastně 

jakési rejstříky či kódovníky) využitelné v muzeích a gale-

riích a vytvořit logickou a technickou mezivrstvu, která by 

je zpřístupnila prostřednictvím webového rozhraní anebo 

přímo z běžně používaných systémů pro správu muzejních 

sbírek. Z této mezivrstvy by se v budoucnu mohla stát vě-

domostní databáze schopná pojmout nalezení konkrétní-

ho předmětu pod kterýmkoli z jeho označení ve sbírkách 

libovolné z institucí a zprostředkovat přístup k příbuzným 

informacím. V současné době jsou hotovy první úspěšné 

pokusy o komunikaci mezi autoritní databází a sbírkovým 

evidenčním systémem.

Konference, na níž zaznělo v pěti blocích 38 příspěvků  

a jež přinesla svým účastníkům spoustu nových poznatků, 

podnětů a jistě i kontaktů, byla zakončena zdravicí před-

sedkyně AMG Evy Dittertové.

Jana Hutníková a Milena Burdychová

Navždy nás opustil 
PhDr. Ludvík Skružný
archeolog, etnograf, historik, muzejní 

pracovník

Před několika dny jsme se v obřadní síni strašnického 

krematoria rozloučili s milým a váženým kolegou PhDr. 

Ludvíkem Skružným, který nás nenadále opustil 14. břez-

na 2009, čtyři dny po svých 72 narozeninách. I když rodilý  

v Praze, převážně se ze svých zaměstnání vracel do poklidné 

lesnaté části Klánovic, kde v rodinné vilce prožil své dětství  

i následující životní radosti a případné strasti, které na sobě 

málokdy nechal znát. Od mládí poután starší historií, šel za 

svým cílem a po středoškolských studiích absolvoval Filoso-

fickou fakultu na dnešní Masarykově univerzitě v Brně, obor 

prehistorie se specializací na slovanskou archeologii a záro-

veň se odborně školil na téže fakultě v národopisu u prof.  

A. Václavka. Krátce po úspěšné obhajobě své práce „Slo-

vanské obydlí v ČSR“ zakončuje studia v roce 1960 promocí  

a nastupuje jako archeolog a muzejní pracovník ve Výcho-

dočeském kraji, kde v pardubickém muzeu působil do kon-

ce roku 1967, ale přitom ještě počátkem téhož roku získal 

personálie
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na své mateřské universitě titul doktora filosofie. Zde již měl 

za sebou několik výstav, terénních výzkumů, mezi nimiž 

stojí za upozornění slovanské sídliště v Dřítči nebo výzkum 

na slovanském hradišti Vraclav a řadu prvních publikačních 

úspěchů, jako např. v Památkách archeologických otištěné 

studie „Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otop-

ných zařízení na území ČSR“ nebo „Pekáče – jejich výskyt, 

funkce a datování“, ale i samostatně vydanou práci „Slovan-

ské zásobnice“. 

Z rodinných důvodů si nachází zaměstnání blíže svého 

trvalého bydliště a v lednu roku 1968 nastupuje jako arche-

olog a vedoucí odborného oddělení do Středočeského mu-

zea v Roztokách, kde plně využívá svých dříve načerpaných 

odborných znalostí. Následuje řada výzkumů na pravěkých 

i slovanských lokalitách, libreta a scénáře k významným vý-

stavám „Stará Boleslav a Přemyslovci“, „Středověké a novo-

věké kachle na území ČSSR“, „Levý Hradec“, nebo „Slované 

a raný feudalismus středních Čech“. Zastává funkci výkon-

ného redaktora „Zpravodaje středočeské vlastivědy a kro-

nikářství“, sborníku „Vlast“ a „Knižnice Oblastního (následně 

Krajského) muzea v Roztokách“ a samozřejmě pokračuje  

i v další publikační činnosti. Po několika letech vynikajících 

odborných výsledků se dostává na „pranýř“ za špatnou 

„ideovou práci“ spočívající v jeho neústupném boji proti 

zájmům představitelů tehdejší krajské moci devastovat část 

archeologické památkové rezervace a významné lokality  

z počátků českého státu „Levého Hradce“. Sankce vyvrcholi-

la finančním postihem, a tak rozvazuje pracovní poměr a na 

čas z muzejnictví odchází. 

Od dubna 1977 do července 1992 pak působí v Ústavu 

pro etnografii a folkloristiku ČSAV v Praze. Zde jeho činnost 

široce překračuje zařazení jako archeologa pro slovanské  

a středověké období. Jeho badatelské výsledky se odrážejí 

v rozmanité oborové spolupráci a mimořádného významu 

nabývají jeho bádáním na poli česko-bulharských vztahů, 

kdy také na území Bulharska absolvuje v tamních vědec-

kých a odborných institucích několik stáží orientovaných 

na dílo a život novomýtských rodáků bratří Škorpilů, coby 

průkopníků bulharské vědy. Rodině Škorpilů se prvně vě-

noval již koncem šedesátých let a dnes jsou výsledkem 

jeho širokého bádání, zaměřeného na tuto a příbuznou 

tématiku, více než dvě desítky odborných studií a zpráv pu-

blikovaných u nás i v zahraničí. Samozřejmě jako pracovník 

národopisné instituce se logicky publikačně prezentoval  

v tématech bližších této disciplíně, i když archeologii nikdy 

ze zřetele nepustil. Dokládá to jak jeho téměř pravidelná 

aktivní účast na středověkých archeologických konferen-

cích, tak i publikované studie, jako např. „Druhá společen-

ská dělba práce ve světle pomocných věd historických“,  

„K některým zvláštnostem pohřebního ritu na slovanském 

pohřebišti v obci Bášť“ nebo „Několik poznámek a námětů 

k připravované terminologii raně a vrcholně středověké ke-

ramiky“ aj.

Ale ani v této instituci se neobejde bez příkoří, jež se do-

stavuje po několikaleté houževnaté práci na připravované 

vědecké kandidatuře, kterou mu nebylo díky vedení tehdej-

šího ústavu umožněno obhájit, a což také přispělo společně 

s připravovanou reorganizací ČSAV ke změně a přechodu 

do jeho posledního působiště.

Stalo se tak počátkem srpna 1992, kdy se vrátil do muzej-

ní sféry a nastoupil na místo historika v Městském muzeu  

v Čelákovicích, pro které se stal jeho široký pracovní rozhled 

významným přínosem. Své bohaté dlouholeté zkušenosti 

uplatňuje při zpracovávání značně početného a rozmanité-

ho sbírkového fondu, je autorem a spoluautorem četných, 

v muzeu pořádaných výstav, podílí se na rozvoji kulturní  

a publikační činnosti muzea a zastává funkci zástupce ředi-

tele. Několik let vykonává i funkci šéfredaktora Zpravodaje 

města Čelákovic. 

Dále rozvíjí své badatelské zájmy, jimž věnuje i značné 

množství volného času. Kromě práce v odborných komisích 

u nás, pokračuje v mnohaleté vědeckovýzkumné činnosti 

se svými kolegy z Varny a ve Vraci, za kterou je nejednou 

jejich kulturními orgány oceněn. Po jeho mnohaletém vě-

deckém úsilí se také v roce 1996 daří muzeu realizovat vy-

dání rozsáhlého monografického díla L. Skružného „Atribu-

ty vybraných biblických postav, světců a blahoslavených“.  

V roce 2003, kdy muzeum slavilo 100. výročí svého vzniku, 

se plně zapojil do příprav těchto oslav a všemožně napo-

máhal k jejich zdárnému průběhu, včetně autorské a spo-

luautorské práce na výstavě a téměř šestisetstránkovém 

sborníku, vydaném muzeem k tomuto výročí. V roce 2006 

na pozvání bulharské strany se jako čestný host a zástupce 

české odborné veřejnosti zúčastnil oslav 100. výročí založe-

ní Národního muzea ve Varně.

V posledních letech byl trýzněn bolestmi a tak se v roce 

2007 podrobil lékařskému zákroku, při kterém mu byla 

provedena endoprotéza kolene a krátce nato ještě ope-

race šedého zákalu. Přesto vše, zanedlouho po zákrocích, 

opět ve své práci pokračoval. Za několik měsíců se měl opět 

zúčastnit vědeckého setkání ve Varně a přednést své nové 

příspěvky, ale krutý osud rozhodl jinak. Během téměř jeho 

sedmnáctiletého působení v čelákovickém muzeu jsme ho 

nepoznali jinak než jako pilného, vlídného kolegu s jemným 

smyslem pro humor a najednou tento skromný a pracovitý 

člověk v tichosti od své nedokončené práce odešel, ale ve 

vděčné vzpomínce s námi zůstane nadále.

Jaroslav Špaček
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Seriál „Výstavy roku“ 
v Národním muzeu

Již několik let připravuje Národní muzeum v historické 

budově na Václavském náměstí „výstavy roku“, které se po-

někud vymykají běžné výstavní produkci, ale nejde přitom 

ani o typické „velkovýstavy“, jakými v minulosti byly např. 

výstavy „Rudolf II a Praha“, „Evropa kolem roku 1000“ nebo 

nedávná výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“. Každá 

z „výstav roku“ něčím upoutala. Jedna třeba mimořádnou 

informační a vzdělávací hodnotou, kterou ocenily zejmé-

na školy všech typů („Voda a život“), druhá tím, že na ní 

po celou dobu otevření lidé (zejména rodiny s dětmi) stáli 

o víkendech dlouhé fronty („Lovci mamutů“) a třetí třeba 

pro Národní muzeum překvapivým tématem („Fotbal“).  

Zatím všechny „výstavy roku“ byly návštěvnicky úspěšné, 

samozřejmě, že některé více a jiné méně, ale všechny nad-

průměrně, a věřím, že to bude platit i o té, zatím poslední 

výstavě, „Republika“. Proč tomu tak bylo? V čem byly jiné?  

A bylo možné v těchto výstavách najít ještě jiné hodnoty 

než je návštěvnická přitažlivost? Zkusme se nad tím ales-

poň stručně zamyslet.

Přišlo Národní muzeum skutečně s novým typem výstavy?

Národní muzeum začalo veřejnosti prezentovat výstavy 

označované někdy také jako „průřezové“. Nejde o výstavy 

jednoho oddělení, čerpající povýtce z jedné „podsbírky“, na 

jaké byli návštěvníci zvyklí. Národní muzeum začalo připra-

vovat výstavy, na nichž se podílí hned několik sbírkových 

oddělení vlastních a navíc i další partnerské instituce. Není 

to úplně novátorské, takové výstavy mají u nás své předob-

razy, a to i v Národním muzeu, vzpomeňme např. výstavu 

z poloviny devadesátých let „Labe“. Národní muzeum ale 

znovuobjevilo tento typ výstav v době, kdy má k dispozi-

ci řadu technických a materiálových možností, které autoři 

podobných starších výstav neměli – a v neposlední řadě 

má i nesrovnatelné možnosti finanční. Především ale přišlo  

s novými nápady, které nevyváží ani moderní technologie  

a materiály ani peníze. 

Jde o prezentaci příběhů 

Když mluvíme o nápadech, netýká se to pouze objevo-

vání výstavních témat, ale především objevování příběhů. 

U toho se chvíli zastavme. Kouzlo návštěvnické atraktivity 

příběhů české muzejnictví objevilo ve větší míře až po roce 

1989, když do té doby u nás dominovaly expozice a výstavy 

exponátů řazených podle vědeckých systémů (přírodověd-

né) nebo tzv. výstavy vývojové (archeologické, etnogra-

fické, historické atp.). Jenže prezentovat příběhy formou 

muzejní výstavy bylo třeba se nejprve naučit. Jistě k tomu 

přispěly výše zmíněné „velkovýstavy“, především tím, že se 

podařilo na ně získat do té doby nebývalé finanční částky  

a bylo tudíž možné mnohem více využívat scénických fo-

rem prezentace, které jsou pro vyprávění příběhů důležité. 

Přispěly k tomu i cesty českých muzejníků do zahraničí, kde 

byly příběhy už „hitem“. Přesto to chvíli trvalo, než česká 

muzea přešla od výstav, kde byl sice příběh avizován v ná-

zvu, ale jinak šlo o zcela běžnou, lze říci „klasickou“ muzejní 

prezentaci, která návštěvníkovi žádný příběh nevyprávěla, 

k výstavám, které skutečně nějaký příběh vyprávět dokáza-

ly. Seriál „výstav roku“ už přesvědčil, že Národní muzeum to 

umí. To umění spočívá ve schopnosti příběh nejen objevit, 

ale také ho umět podat nebo chcete-li prodat. Je to stejné 

jako s příběhy literárními – příhody Křemílka a Vochomůrky 

jsou sice hezky napsané, ale nebýt půvabného výtvarného 

pojednání, práce filmařů a nezaměnitelného hlasu vypra-

věčky, byly by možná už dávno zapomenuté. 

Trocha muzeologie

Muzejní výstavnictví zná dva základní způsoby prezenta-

ce muzeálií – galerijní a muzejní. Základem toho prvního 

je takové vystavení muzeálií, při němž se vychází z toho, 

že vystavené exponáty jsou samy o sobě vizuálně přitažlivé  

a zajímavé např. svou estetickou hodnotou (umělecká díla 

a umělecké řemeslo), stářím (archeologické nálezy), příno-

sem pro prvoplánové vzdělávání (přírodniny) apod., ane-

bo splňují více těchto kritérií. Právě takové muzeálie byly 

nejen v muzeích výtvarného umění (galeriích) donedávna 

vystavovány především a galerijní způsob prezentace ve 

stylu exponát-popiska-doplněk (fotografie, graf, mapa…) 

-průvodní text plně vyhovoval. Souviselo to také s tím, že 

muzea měla dlouho monopol na prezentaci a verifiková-

ní výsledků přírodovědných i historických bádání i docela 

obyčejného poznávání světa. Už si ani neuvědomujeme, že 

např. alespoň trochu reálná představa nás, „suchozemšťa-

nů“, o kytovcích byla dlouho zcela odkázána na návštěvu 

Národního muzea s vystavenou kostrou plejtváka myšoka, 

představa o fauně na návštěvu popisných zoologických ex-

pozic a představa o dávném osídlení na jednoduše vysta-

vených archeologických nálezech. I když toto vše neztratilo 

pro představu o světě význam ani dnes, ten monopol již 

pominul. O kytovcích, o pravěku nebo o fauně je možné se 

dozvědět spoustu podrobností např. z dokumentárních fil-

mů, z výpravných publikací a samozřejmě také, z internetu. 

Navíc lidé mnohem více cestují, přibývá těch, kdo shlédli 
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řadu špičkových muzeí nejen v Evropě, kdo pozorovali no-

sorožce v jižní Africe a delfíny v Karibiku. Proto se muzea 

– včetně galerií – stále více přiklánějí k muzejnímu způsobu 

vystavování, který spočívá v prezentaci souvislostí. Nejde tak 

už pouze o ukazování věcí starobylých, zajímavých či krás-

ných, ale o využívání schopností nejrůznějších přírodnin či 

lidských výtvorů, jsou-li se znalostí věci přiřazovány k sobě, 

vyprávět ucelený příběh o minulých jevech a událostech, o vý-

voji poznání atp. Teprve v příbězích se uplatňuje specifikum 

muzejních sbírek, v nichž se shromažďují věci nejen s ohle-

dem na to, jak dokáží samy za sebe vypovídat o světě, ale 

podle toho, jak dokáží doplňovat výpovědi ostatních věcí 

do sbírky zařazených. Na výstavy se tak dostávají muzeálie, 

které po léta neopustily depozitáře, a účinně dotvářejí pre-

zentované příběhy. Muzejní způsob prezentace přivádí do 

muzeí i ty návštěvníky, které klasické vystavování galerijní-

ho typu již neuspokojuje, používají jej stále častěji i muzea 

výtvarného umění, viz např. expozice Národní galerie v Pra-

ze ve Veletržním paláci. Návštěva muzea přestává být „cho-

zením za něčím, co jsme nikdy neviděli“, návštěvníci ocení 

i třeba známé věci prezentované v nových souvislostech, 

možnost strávit v muzeu příjemně volný čas spolu s rodi-

nou nebo přáteli a přivítají i možnost poučení a doplnění 

vzdělání právě o ty souvislosti, ačkoliv to není prvoplánově 

vždy to, za čím se do muzea vypravili. 

Muzeum hraje v životě společnosti ještě jednu roli, o které 

se příliš často nemluví, i když je velmi důležitá. Muzeum po-

máhá vyrovnávat se s minulostí, „odžívat ji“. Aby bylo mož-

né pochopit dějinné události v souvislostech, je nezbytné 

vytvořit nejprve jejich zjednodušený obraz, opírající se  

o autentické doklady a dokumenty, zmuzealizovat je. Vytvo-

ření takového obrazu je možné až s určitým časovým odstu-

pem, muzealizace završuje období, kdy jevy a události, byť 

se udály už před řadou let, byly vlastně stále ve vědomí spo-

lečnosti vnímány jako současnost a teprve jejich muzealiza-

cí začíná období, kdy jsou již vnímány jako minulost a stávají 

se součástí historie. „Průřezové výstavy“, vyprávějící příběhy, 

představují velmi účinnou formu vytváření takových obra-

zů, přispívajících k „odžití“ minulých jevů a událostí, velmi 

podařenou je v tomto smyslu současná výstava „Republika“. 

Po sedmdesáti letech od svého zániku byla první českoslo-

venská republika poprvé pro veřejnost zmuzealizována, byl 

vytvořen její plastický obraz, vstupuje do historie. A proč  

k tomu nedošlo dříve? Mimo jiné proto, že celou druhou 

polovinu 20. století se k ní účelově vztahoval vládnoucí re-

žim (negoval všechno dobré a vyzdvihoval a účelově inter-

pretoval sociální či národnostní problémy) a vztahovali se  

k ní i občané, jako k protipólu totalitního státu a další léta se 

na ni odvolávali architekti současného českého státu. Masa-

rykova republika byla stále přítomností! Až nyní se zdá, že 

nastala doba, kdy může „odejít do historie“, byl vytvořen její 

zmuzealizovaný obraz. V médiích se objevily hlasy, že úsilí, 

které Národní muzeum vynaložilo na to, aby mohlo vystavit 

originály Mnichovské dohody, bylo vlastně zbytečné, nic 

na těch papírech s kostrbatými či úhlednými podpisy, z po-

hledu české historie nechvalně známých osobností, přece 

není. Jenže ověřit si, že na něčem, co ovlivnilo na dlouhá 

léta (a ovlivňuje stále!) život generací „vlastně nic není“ a na 

vlastní oči se přesvědčit, že to je zmuzealizováno, je nesmír-

ně důležité. 

Přínos vyprávění příběhů pro Národní muzeum

Na „výstavách roku“ v Národním muzeu lze sledovat, jak 

tento způsob vystavování oslovuje nejen návštěvníky, ale 

je inspirativní a motivující také pro muzejníky. Ne každý má 

štěstí, že spravuje sbírku, z níž je možné připravit výstavu, 

která naplní větší výstavní prostor a může se tudíž podílet 

na výstavě s vyšším rozpočtem, uplatnit své znalosti a nápa-

dy. Účast v týmu autorů „průřezové“ výstavy mu to umožní. 

Dostávají tak příležitost lidé, kteří prožili léta v badatelnách 

a depozitářích a neměli možnost svou práci „prodat“. Uká-

zalo se, že mnozí nejen takovou příležitost dokáží využít ve 

prospěch návštěvníků (i dlouholetí kurátoři sbírek poprvé 

zažijí pocit, že veřejnost má o jejich práci zájem!), a přispěje 

to také k  jejich odbornému růstu. „Průřezové“ výstavy tak 

přispívají k využití odborného potenciálu zaměstnanců, je-

jich práce dostává dosud nepoznaný smysl a celé muzeum 

ožívá. 

Historickou budovu Národního muzea v nejbližších letech 

čeká rekonstrukce. Jejím cílem je, kromě obnovy národní 

kulturní památky, uvolnit řadu prostor pro výstavní činnost, 

navíc muzeum získalo také budovu bývalého Federálního 

shromáždění. V obou budovách bude třeba připravit nové 

expozice, brzy bude dokončena rekonstrukce „Národního 

památníku na Vítkově“, kde bude expozice dějin 20. století. 

„Výstavy roku“ jsou neocenitelnou příležitostí ověřit mož-

ností sbírek uplatnit se v nových expozicích, schopnosti lidí 

potenciál sbírek využít, ověřit si nápady a různé metody  

a formy prezentace muzeálií, odborné i manažerské schop-

nosti, ošetřit tisíce sbírkových předmětů (uvedení do „vy-

stavitelného“ stavu)…  

Ověřování nových forem práce s návštěvníky

„Průřezové“ výstavy jsou výstavami velkorozpočtovými. 

Na rozdíl od nízkorozpočtových výstav je možné postavit 

scény s řadou modelů, realizovat nápady, zapůjčit exponá-

ty, zabývat se architekturou výstavy, osvětlením exponátů, 

grafikou, pracovat s různými médii atp. Trvají také mnohem 

déle, než bývalo u krátkodobých výstav zvykem. Mnohem 

lépe se proto také shánějí sponzoři i mediální partneři, a to 

umožňuje donedávna věc v českém muzejnictví nevídanou 

– zajistit výstavě – a tedy také muzeu – odpovídající propa-
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Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Čepce do 4.10.2009
Militaria 1.5. – 4.10.2009
Domov a cesty – fotografie Jaroslava Veselého 
 2.5. – 31.5.2009
Výlety do malých a nejmenších obcí – Střední Čechy  
 6.6. – 28.6.2009
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Fojství v českých zemích květen – červen 2009
Barbie v proměnách času červen – září 2009
Jan z Werthu – generál 30 leté války 1.5. – 1.11.2009
Hrajeme si na Kelty 1.5. – 1.11.2009
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Petr Holeček a Dalibor Blažek – Setkání zvláštního Druhu  
 24.4. – 14.6.2009
Zdeněk Šafka – Dvořáková – Anděl ve městě 20.6. – 20.9.2009
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Jan Nepomucký 5.3. – 20.5.2009
Československá samostatná obrněná brigáda a jižní Plzeňsko
 21.4. – 20.5.2009
Jak si kdo ustele… 8.5. – 31.12.2009
Poslové magie – africké loutky a masky 30.5. – 6.9.2009
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Na plný plyn 2.4. – 18.6.2009
Brno
Moravská galerie v Brně 
Místodržitelský palác
Múza pod nebesy 12.3. – 7.6.2009
Sběratelé a mecenáši V. Malíř a sochař Eduard 
Sykora (1835–1897) 29.5. – 30.8.2009
Barokní olejové skici z Grazu 16.6. – 4.10.2009
Pražákův palác
Laureát ceny Michala Ranného 5.3. – 28.6.2009
Uměleckoprůmyslové muzeum
Stavby a projekty: Burian Křivinka Pelčák Rusín Wahla  
 20.3. – 31.5.2009
Stefanie Schneider – 29 Palms, CA 20.3. – 14.6.2009
Bytosti odnikud 26.3. – 7.6.2009
Jiří David: Předběžná retrospektiva 25.6. – 20.9.2009
Moravské zemské muzeum
První zemědělci 31.3. – 10.10.2009
Expedice středověk 12.5. – 17.10.2009
Etnografický ústav
Zapomenutý půvab – historické památníky 10.3. – 30.5.2009
Japonsko, má láska 24.3. – 12.9.2009
Víte-li pak, jak sedláček obilíčko seje. Historické formy českého 
zemědělství 31.3. – 10.10.2009
Baron Trenck 16.6. – 5.9.2009
Pavilon Anthropos
Nejstarší umění střední Evropy 7.4.  – 27.9.2009
Charles Darwin od 7.5.2009
Funkčnost a estetika kamenných nástrojů od 9.6.2009
Muzeum města Brna, p. o.
Michal Ranný – kresby / akvarely 16.4. – 9.8.2009
Příběhy barokního Brna 21.5. – 1.11.2009

Muzeum romské kultury, s. p. o.
Rompien 12.2. – 31.5.2009
Žít! Výstava rakouské romské malířky Ceiji Stojky  
 8.4. – 13.9.2009
Technické muzeum v Brně
Nonsens 10.2. – 17.5.2009
Louis Braille, tvůrce šestibodového reliéfního písma pro nevido-
mé 17.2. – 31.12.2009
Josef Ressel, český vynálezce evropského formátu  
 10.3. – 17.5.2009
Mendelu, škola jako lusk 2.6. – 1.11.2009
Design 23.6. – 15.11.2009
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Danieala Vinopolová – Zevnitř a vně 4.4. – 10.5.2009
40 let Chráněné krajinné oblasti Jeseníky 29.5. – 31.7.2009
Břeclav
Městské muzeum a galerie
Křižovatka tří moří 30.4. – 10.5.2009
Výtvarná skupina A6, obrazy, fotografie 14.5. – 7.6.2009
Stromy jako domy 19.6. – 4.10.2009
Synagoga
Karel Frantel, obrazy, keramika, dřevěné objekty 7.4. – 3.5.2009
Eva Černohorská, koláže 10.5. – 14.6.2009
Jaroslav Myčka, Podmořský svět – fotografie 23.6. – 30.8.2009
Bučovice
Muzeum Bučovice
Restaurace a konzervování 4.4. – 17.5.2009
Podkarpatská Rus 21.5. – 15.6.2009
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Historické kolébky a kočárky 23.3. – 5.7.2009
Výroční obyčeje ve středních Čechách 1.4. – 15.5.2009
Lidové zvyky ve středních Čechách 1.4. – 16.5.2009
Kopytov – chráněnka Čáslavi 29.6. – 13.9.2009
Česká Lípa
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Příroda starých pánů 30.4. – 7.6.2009
Pohlednice Libereckého kraje 8.5. – 7.6.2009
Ivan Čech – obrazy, Karel Burda – fotografie 8.5. – 7.6.2009
Kamila Nešporová – fotografie 12.6. – 28.6.2009
ZUŠ Česká Lípa 12.6. – 28.6.2009
Literární českolipsko 18.6. – 13.9.2009
Galerie
Hrady a zámky ve výtvarném umění ze sbírek VMG  
 7.3. – 31.12.2009
Galerie Jídelna
Eliška Jakubíčková 11.4. – 10.5.2009
Proměny českého venkova v díle Václava Fialy 21.5. – 14.6.2009
Markéta Váradiová a Michal Slejška – 2009: Vesmírná odysea
 20.6. – 19.7.2009
Česká Třebová
Městské muzeum
Výstavní síň kulturního centra
Balada o vášni 21.4. – 10.5.2009
České Budějovice
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
Devatero řemesel ivanky Wolkové do10.5.2009
Šumava Karla Klostermanna. Příběh šumavské podmalby.
 do 30.6.2009
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Wortnerův dům AJG
Petr Písařík, Igor Muller 19.3. – 3.5.2009
Český Brod
Podlipanské muzeum v Českém Brodě
Společné dějiny spojují 2.4. – 24.5.2009
Lidové kroje Jany Anny Sobolíkové 26.4. – 25.6.2009
Školy Český Brod 28.5. – 21.6.2009
Nitě 30.6. – 28.8.2009
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Kapličky, kříže a boží muka 25.4. – 21.6.2009
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Přírodozpyt to jest fysika a chemie 18.3. – 10.5.2009
Otto Gutfreund – 120. výročí narození 16.6. – 13.9.2009
Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Obrazy – J. Šolc 6.3. – 20.5.2009
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Kamenné svědectví minulosti 9.4. – 16.8.2009
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Lenka Kovalová – zastavení na cestě 16.4. – 31.5.2009
Houby zblízka 30.4. – 13.9.2009
Havířov
Památník Životické tragédie
Lovecké zbraně 16.4. – 31.8.2009
Výstavní síň Musaion
Pojďme na ryby 17.2. – 30.6.2009
Havlíčkův Brod
Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě
XII. Trienále Ex libris 2.4. – 10.5.2009
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p. o.
Romance pro jeden hlas 24.4. – 24.5.2009
Troška historie nikoho nezabije 12.6. – 30.12.2009
Výtvarné Hlinecko 26.6. – 6.9.2009
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Výstava prací výtvarného oboru ZUŠ Hlinsko 24.4. – 14.6.2009
Hluboká nad Vltavou
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
S kamerou po loveckých stezkách – fotografie Jaromíra Zumra  
 1.4. – 31.5.2009
Mechy a lišejníky 1.6. – 31.10.2009
Stanovištní rostliny 1.6. – 31.8.2009
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Václav Navrátil – malíř, který žil rád v Hlučíně 21.4. – 7.6.2009
Jarmila Všetičková – pohádkový svět keramičky 
 30.4. – 7.6.2009
Krojované panenky 18.6. – 6.9.2009
Stanislav Havlík – malování do čtverce 25.6. – 27.9.2009
Hodonín
Galerie výtvarného umění
Petr Kvíčala – malba 15.4. – 28.6.2009
Ludmila Kováříková – Hledání monuemntu 15.6. – 6.9.2009
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Maturanti vystavují do června 2009
Starý Hodonín na fotografiích 6.3. – 24.5.2009

Výstavní síň Národní tř. 21
Fotografie – Oldřich Hanke červen – srpen 2009
Krojované panenky 18.3. – 7.6.2009
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Kavkaz – království slunce a ledu 2.6. – 30.9.2009
Návrat k tradicím 2.6. – 1.12.2009
Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Karel Klostermann a literární Šumava na přelomu 19. a 20. 
století duben – říjen 2009
Za břehů staré Vltavy květen – říjen 2009
Stifterův park v Horní Plané duben – říjen 2009
Horní Planá v obrazech duben – říjen 2009
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Mgr. Mikolášová: Kresba, batika, pointilizmus 26.3. – 31.5.2009
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Petr Kuba – obrazy a objekty 9.4. – 21.6.2009
Nouzová platidla aneb Když je nouze nejvyšší 16.4. – 18.6.2009
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Výstava prací žáků hustopečských škol 3.5. – 24.5.2009
Roman Wenzel – keramické plastiky 31.5. – 21.6.2009
Alfons Mucha a Hustopeče 28.6. – 30.8.2009
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Malíř Gustav Zindel 21.3. – 13.6.2009
Chomutovská výročí 2.4. – 30.5.2009
Chrastava
Muzeum historické hasičské techniky
Výstava leteckého modelářství 4.5. – 29.5.2009
Výstava polských umělců 1.6. – 29.6.2009
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Náhodná setkání 19.4. – 24.5.2009
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
UNIMA 2009 7.5. – 30.8.2009
Malované opony 18.6. – 12.7.2009
Regionální muzeum v Chrudimi
František Jelínek – knižní vazby 20.3. – 28.5.2009
Práce žáků ZUŠ Chrudim 16.4. – 3.5.2009
Poslední divoký kůň 15.5. – 30.8.2009
Krásy moří a oceánů 2.6. – 20.9.2009
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Šamani a čarodějové 27.2. – 17.5.2009
Zázračné prameny. Lázeňské a upomínkové sklo  
 12.6. – 20.9.2009
Galerie Belveder
Otcové města Jablonce. Zrození sportovní tradice  
 17.4. – 5.6.2009
Všemi smysly. Pohádky a pověsti z Jablonecka 25.6. – 25.9.2009
Jablunkov
Muzeum v Jablunkově
Bez nás si neškrtnete 26.3. – 4.10.2009
Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Štola č.1 Jáchymov 1.4. – 31.10.2009
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Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Stromy jako domy 18.3. – 31.5.2009
Jihlavské gymnázium 21.3. – 24.5.2009
Bertha von Suttner – Život pro mír 1.4. – 10.5.2009
Josef Kos: Obrazy a obrázky 10.4. – 31.5.2009
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění II. Umění 1918–1948 11.12.2008  – 29.11.2009
Ohne title 31.3. – 15.5.2009
Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Jan hrabě Harrach 24.4. – 30.8.2009
Jindřichův Hradec
Muzeum Jindřichohradecka
Nové přírůstky ve fondu Emy Destinnové 1.4. – 6.1.2010
Portrétista a krajinář František Prchlík 9.4. – 30.8.2009
Mám RS… No a co?! 30.4. – 27.5.2009
Národní muzeum fotografie, o.p.s.
Henri Leuzinger – Praha a Jižní Čechy 1989–2009  
 4.4. – 10.5.2009
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Mezi rančerem a kolchozníkem květen – říjen 2009
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Kreslené obrázky Honzy Wolfa 1.4. – 19.5.2009
Markéta Vojtíšková „Krajina – ikona“ 1.4. – 19.5.2009
Sklo a světlo 6.6. – 30.8.2009
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Dějiny udatného českého národa  27.1. – 3.5.2009
Stavebnice Merkur 19.5. – 1.11.2009
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Neznámý malíř Josef Bosáček 20.3. – 24.5.2009
Ach, ty ženy 22.4. – 23.8.2009
Meander Baobab Brio 2.6. – 20.8.2009
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Peter Angermann květen – červenec 2009
Stanislav Judl 8.3. – 10.5.2009
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Josef Hais Týnecký a jeho vztah ke Klatovsku 1.4. – 7.6.2009
Barokní lékárenství 18.5. – 22.12.2009
Obrázky na dřevě 17.6. – 13.9.2009
Lovecké zbraně 17.6. – 13.9.2009
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Eva Prokopcová 5.4. – 21.6.2009
Kolín
Regionální muzeum v Kolíně
J. E. Brabenec – plastiky 6.5. – 19.6.2009
Divadlo Ve tři 25.6. – 30.8.2009
Sergej Soumin – obrazy a keramika 26.6. – 30.8.2009
Brandlova 27
Mládí našich babiček 29.4. – 21.6.2009
Brandlova 35
Zvonice a kostelíky na Slánsku 30.4. – 21.6.2009
Klára Kořínková – malba na hedvábí 30.6. – 27.8.2009

Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. 
Muzeum Fojtství
AVE ART! aneb co se urodilo na střední umělecké škole v Ostravě 
 5.3. – 7.6.2009
Japonské panenky a loutky 11.6. – 6.9.2009
Technické muzeum
Samurajská sláva 19.3. – 31.5.2009
Veronika Richterová: PET-ART 4.6. – 13.9.2009
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Hostorické pohlednice Kostelce nad Černými lesy květen 2009
Výstava spojená s 21. ročníkem keramického dne červen 2009
Kouřim
Muzeum Kouřimska v Kouřimi
Jak se dříve jedlo, pilo, stolovalo 28.3. – 7.6.2009
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Obyčejová tradice středních Čech 19.5. – 18.6.2009
Noční směna 20.6. – 19.7.2009
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Willi Russ od 27.4.2008
Kristiánov
Památník sklářství v Jizerských horách
Kristiánov – klíč k srdci Jizerských hor 1.6. – 30.9.2009
Kutná Hora
České muzeum stříbra
Ivana Dixit 17.4. – 13.5.2009
Hrádek
Kresby, litografie prof. Jindřicha Mahelky 6.5. – 7.6.2009
Kamenný dům
Mlsáme v každé době 1.4. – 29.11.2009
Tylův dům
Tváře Egypta – Mgr. Robert Hons 1.4. – 7.6.2009
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
Já mám koně… 27.4. – 6.7.2009

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
František Směšný, Island – fotografie 28.3. – 17.5.2009
Pane profesore, děkujeme – J. Cibulka 23.5. – 30.8.2009
Galerie
Radek Lepka – fotografie 28.3. – 17.5.2009
Příbuzenstvi Včelky Máji 23.5. – 30.8.2009
Lány
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech
Václav Vydra – Obrazy 11.4. – 3.5.2009
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad
Zámek
Výstava fotografií letohradských spolků 7.5. – 31.5.2009
Liberec
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Růžový svět panenky Barbie 26.3. – 10.5.2009
Duše Českého ráje 9.4. – 24.5.2009
Bakalaureáty 21.5. – 31.5.2009
Riemer, hudební automaty 2.6. – 16.8.2009
Představujeme… SOUN 4.6. – 7.6.2009
Říše loutek Vojty Suchardy 18.6. – 30.8.2009
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Lidice
Lidická galerie
Když je čtení barevné 11.2. – 3.5.2009
Výstava 37. ročníku mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 
2009 27.3. – 1.11.2009
Národní kulturní památka – Památník Lidice
NKP Ležáky
Ležáky od vypálení po současnost 2.4. – 15.6.2009
Lidice 2.4. – 30.6.2009
Výstavní síň In memoriam
Javoříčko 1.4. – 31.10.2009
Výstavní síň pod tribunou
Ohlas lidické tragedie ve světě 1942–2008 1.4. – 31.10.2009
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Orchideje Českého středohoří 7.4. – 28.6.2009
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, p. o.
Jaroslav Hovadík – Hovadík je všade Hovadík 
 30.4. – 7.6.2009
Pohledy do sbírek II 25.6. – 27.9.2009
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Planeta lidí – Miroslav Švejnoha 18.4. – 24.5.2009
Něco pro kluky – auta a autíčka 25.4. – 30.8.2009
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Lounské parky 1.4. – 31.5.2009
Tomáš Záborec – obrazy 8.4. – 31.5.2009
Slavné vily Ústeckého kraje 10.6. – 30.8.2009
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Svatba na luhačovickém Zálesí 26.3. – 14.6.2009
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
Stavebnice Merkur 26.3. – 21.6.2009
Svět miniatur 26.6. – 20.8.2009
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Mami, budeš babičkou 15.5. – 28.6.2009

Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Antonín Vojtek – Krajina mého srdce 1.4. – 10.5.2009
Ptáci lednických rybníků 15.5. – 7.6.2009
Výtvarné práce žáků gymnázia 17.5. – 7.6.2009
Archeologové versus hledači? 12.6. – 1.11.2009
Skvosty gotiky Aguileiského patriarchátu 20.6. – 13.9.2009
Synagoga v Mikulově
Jehuda Loew ben Becalel 1609–2009 24.5. – 30.9.2009
Gerhard Gepp: Svědci doby na židovském hřbitově v Mikulově
  24.5. – 30.7.2009
Milevsko
Milevské muzeum
Žehličky z dob naší babičky 2.3. – 10.5.2009
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Merkur 4.4. – 14.6.2009
Boleslavské imprese 16.4. – 24.5.2009
Jiří Pešán – obrazy 28.5. – 28.6.2009
Laponci a Eskymáci 23.6. – 6.9.2009

Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Kočárky a dítě červen – září 2009
Československá armáda v letech 1918–1945 duben – květen 
2009
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Na zdraví!... Aneb vše o pití 13.3. – 13.6.2009
Napajedla
Muzeum Napajedla
Řeka Morava duben – srpen 2009
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Iva Huttnerová – obrázky 1.5. – 11.6.2009
Obnovená krása 1.5. – 30.10.2009
Výstava k 40. výročí založení pěveckého sboru  od 13.6.2009
„Netoličtí vrabčáci" červen 2009
Nová Paka
Městské muzeum Nová Paka
Výstava dokumentů a fotografii k 90. výročí založení klubu 
českých turistů v Nové Pace 3.4. – 17.5.2009
Nejstarší fotografie autorů z Nové Paky 3.4. – 17.5.2009
Vlastimil Mužíček – obrazy 22.5. – 21.6.2009
Cyril Bouda (grafika, ilustrace, knihy), Jiří Bouda (grafika, ilustra-
ce) 26.6. – 6.9.2009
Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Dalibor Chatrný, Bohuslava Olešová, Zdeněk Šplíchal  
 1.4. – 1.5.2009
Horácké muzeum
Šikovné ruce 2009 – Vůně dřeva 9.4. – 10.5.2009
Výstava ZUŠ (název není upřesněn) 14.5. – 20.6.2009
Nové Strašecí
Městské muzeum
Koláže – Gymnázium Nové Strašecí 30.4. – 31.5.2009
Nový Bor
Sklářské muzeum Nový Bor
Ludmila Lagesson – Andrasko 1.4. – 7.6.2009
Řemeslo a umění ve skle 2009 27.6. – 4.10.2009
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Svět autismu. Vstupte prosím. 1.4. – 3.5.2009
Slavné pražské vily 5.4. – 16.6.2009
Kostel sv. Josefa ve Fulneku
Ekofór 2009 3.4. – 6.5.2009
Olomouc
Vlastivědné muzeum v Olomouci
Proměny vitošovského vápence 10.4. – 30.6.2009
90. výročí republiky 30.4. – 30.6.2009
Titicaca 5.5. – 9.6.2009
Opava
Památník Petra Bezruče
Kdo zdvihne můj štít? Sto let od prvního vydání Slezských písní
 2.3. – 31.5.2009
Výstava k výročí skladatele Carla Dittersdorfa 
 11.6. – 16.8.2009
Slezské zemské muzeum
Amoniti – ozdoby i dravci dávno zaniklých moří  
 19.3. – 18.5.2009
Krása, která hřeje 30.4. – 23.8.2009
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Orlová–Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Za pověstmi těšínského kraje 17.3. – 20.9.2009
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Architekt Oscar Niemeyer – Brasilia 20.3. – 16.5.2009
Očima Maxe Švabinského – Portréty českých i světových osob-
ností 25.3. – 9.5.2009
Skvosty evropského umění 25.3. – 31.12.2009
Erich Mendelsohn. Dynamika a funkce 21.5. – 4.7.2009
Ostrava – Petřkovice
Hornické muzeum OKD Pod Landekem
Výstava fotografií – Skok přes kůži 17.6. – 1.9.2009
Pardubice
Východočeská galerie v Pardubicích
Krajina čínsného umění 18.3. – 24.5.2009
Nahlédnutí do sbírek VČG 24.6. – 27.9.2009
Východočeské muzeum v Pardubicích
Vily pardubického kraje 22.2. – 10.5.2009
Marián Volráb, sklo, obrazy 3.4. – 31.5.2009
Pelhřimov
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o.
Marek Fexa – figurální malba duben – květen 2009
Slavné vily Kraje Vysočina červen – červenec 2009
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Skrytá příroda v hornické krajině 26.2. – 27.9.2009
Písek
Prácheňské muzeum v Písku
MUDr. Tomáš Zdražil: Strom a jeho proměny 22.4. – 20.5.2009
Lenka Termannová – obrazy 30.4. – 31.8.2009
Karel Tůma 27.5. – 19.7.2009
Galerie
František Vodák / obrazy 1959–2009 3.4. – 3.5.2009
Irena Děičová 7.5. – 31.5.2009
Vyšší odborná škola uměleckoprůmyslová 6.6. – 26.7.2009
Chodba knihovny
Zbyšek Čižmář: Quo vadis, Etiopie? 1.4. – 26.4.2009
Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Muzeum ve světě a svět v muzeu 17.4. – 28.9.2009
Praha
Galerie hl. m. Prahy
Městská knihovna
Jiří David / Předběžná retrospektiva 27.2. – 10.5.2009
Monument Transformace 29.5. – 30.8.2009
Dům U Kamenného zvonu
Prinzhornova sbírka / Art brut z legendární kolekce německého 
psychiatra 6.2. – 3.5.2009
Tvorba Jiřího Anderleho 1959–2009 16.6. – 13.9.2009
Dům U Zlatého prstenu
V spektru rozmanitosti: 11+1 31.3. – 28.6.2009
Staroměstská radnice
Filip Černý: Videoart 15.5. – 26.7.2009
Muzeum hlavního města Prahy 
Slabikář návštěvníků památek – haptická výstava  
 duben – červen 2009
Na frontě studené války 25.2. – 3.5.2009
Cesta do hlubin města 13.5. – 23.8.2009
Pražská mincovna 27.5. – 23.8.2009

Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Václav Cigler duben – červenec 2009
Muzeum Policie ČR
Kriminalistika proti zločinu do 30.6.2009
Pražské motivy květen – červenec 2009
Kriminalistický kabinet 1954–1970 1.10.2008 – 30.6.2009
Národní galerie v Praze
Šternberský palác
Hans Rottenhammer – kreslíř a investor (1564?–1625) 
 do 23.6.2009
Valdštejnská jízdárna
Tance a slavnosti 16.–18. století 12.12.2008 – 3.5.2009
Veletržní palác
Fenomén Baťa 19.3. – 31.5.2009
Zámek Zbraslav
Umění Koreje 16.6.2007 – 17.5.2009
Iluze nebo realita…? 21.3. – 6.7.2009
Japonské vize krajin 29.3. – 6.7.2009
Národní muzeum
Republika 28.10.2008 – 6.7.2009
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 26.11.2009
Hračky naší Kačky 12.2. – 17.5.2009
Sedmero krkavců 8.4. – 27.6.2009
Evropa, kolébka světového porodnictví 8.5. – 30.8.2009
Češi a severní pól 27.5. – 16.8.2009
NM – České muzeum hudby 
Bohuslav Martinů 12.5. – 26.10.2009
NM – České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe (Růžena Nasková 1884–1960)
 22.4. – 28.3.2010
NM – České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
100 let Pražského pěveckého sboru Smetana 
 31.3. – 29.3.2010
NM – Musaion – národopisné oddělení
HOMO FABER – člověk tvůrce 3.4. – 26.7.2009
NM – Náprstkovo muzeum asijských, afrických a americ-
kých kultur
Nová stálá expozice: Nias – ostrov předků a mýtů
Past na rovníku – Velká retrospektiva legendární dvojice Hanze-
lky a Zikmunda 8.4. – 20.9.2009
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Daniel a Ignác Preisslerové – Barokní malíři skla a porcelánu
 23.4. – 14.6.2009
Majetek obětí holokaustu 27.6. – 20.9.2009
Galerie Josefa Sudka
Zdeněk Virt: Fotografie 28.5. – 6.9.2009
Židovské muzeum v Praze
Jaroslav Róna – Podobenství 29.1. – 10.5.2009
Petr Nikl – interaktivní instalace „Golem" 4.6. – 4.10.2009
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Zašlý svět života v maringotkách 24.4. – 28.2.2010
Prachatické muzeum
Výuka Prachaticemi 1.4. – 3.5.2009
Proměny prachatického předměstí 1.4. – 10.5.2009
Metternich – velký Evropan 7.5. – 24.5.2009
Keltové v jižních Čechách 5.6. – 13.9.2009
Zámeček, Zlatá stezka
Turistika na Šumavě – Nejstarší fotografie Šumavy – Zdeněk 
Roučka 9.6. – 8.9.2009
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Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota – 
Muzeum života venkovského 
obyvatelstva středního Povltaví
Poutní místa na Příbramsku 25.4. – 31.10.2009
Keltské oppidum Hrazany 25.4. – 31.10.2009
Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku 25.4. – 31.10.2009
Zlato a Čeliny 25.4. – 31.10.2009
Modely zemědělských strojů a nářadí 25.4. – 31.10.2009
Krajina a sídla 25.4. – 31.7.2009
Předklášteří
Muzeum Brněnska, p. o.
Volání moře 26.4. – 25.10.2009
Letem muzejním světem 23.5. – 8.11.2009
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Obrazy slov 20.2. – 3.5.2009
Pod ochranou Říše aneb Přerov během nacistické okupace
 20.3. – 17.5.2009
Sláva tereziánského tolaru 3.4. – 14.6.2009
90 let knihovny v Přerově 29.4. – 31.5.2009
Přeštice
Dům historie Přešticka
Eva Pilarová – Fotoobrázky 9.4. – 23.8.2009
Nostalgie světla a stínu 9.4. – 23.9.2009
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Příběhy vyřezané do dřeva 12.3. – 21.5.2009
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Březové hory – cáchovna dolu Vojtěch
Dantovo peklo do 31.5.2009
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Bohumil Hrabal – Brněnské návraty 26.3. – 30.8.2009
Máma má mísu 9.6. – 27.9.2009
Rakovník
Galerie Samson – Cafeé
Emil Pejša, Roman Ch. Sklenička – Plastiky a obrazy  
 21.4. – 23.5.2009
Muzeum T. G. M. Rakovník
Fotoklub Amfora – Fotografie z archivu IX. 15.4. – 17.5.2009
Jak uvidíme svět – výtvarné práce ZUŠ Rakovník  
 29.4. – 24.5.2009
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Platím!!! 16.4. – 28.6.2009
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
Iva Mašínová – Potichu 23.4. – 14.6.2009
Monika Havlíčková – Hippodrom 23.4. – 14.6.2009
Sdružení výtvarných umělců moravských 25.6. – 13.9.2009
Podřipské muzeum
Historické cyklistiky v Roudnici n. Labem červen – srpen 2009
Staré mince ze sbírky Podřipského muzea
 březen – květen 2009
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Loutky z dílny Marionety Truhlář 5.3. – 2.8.2009
Cesty ornamentu 7.4. – 25.10.2009

Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Amerika 24.6. – 3.7.2009
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Fotografie cestovatele Lukáše Synka 7.4. – 10.5.2009
Svět brouků 12.5. – 14.6.2009
Muzeum Sedlčany – 115 let výročí vzniku 16.6. – 13.9.2009
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Modrá 1.5. – 30.5.2009
Barevný rok v duze 1.5. – 31.5.2009
Madagaskar – Laboratoř bohů 6.6. – 30.9.2009
Sokolov
Krajské muzeum Sokolov, p. o.
Prezentace SPŠ keramické a sklářské Karlovy Vary 
 1.5. – 7.6.2009
Martin Pluhař: CIKCAK Jižní Amerikou 1.5. – 31.5.2009
Sovinec
Hrad Sovinec
Oděvy pěti století III 1.5. – 31.5.2009
Skupina Q Brno 6.6. – 30.9.2009
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
50 let návštěvnické sezóny v Arboretu Nový Dvůr (1959–2009)
 1.1. – 30.6.2009
Arboretum Nový Dvůr a Evropa 25.3. – 30.6.2009
Strakonice
Muzeum středního Pootaví
Historie protiletadlového vojska 28.4. – 21.6.2009
Jindřich Krátký – obrazy, kresby 28.4. – 5.7.2009
360 let vaření piva ve Strakonicích 3.6. – 30.8.2009
Strážnice
Městské muzeum
Výstava s židovskou tematikou červen – září 2009
Lidový ornament + dřevořezby 24.5. – 2.7.2009
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Xylem dřevo 19.3. – 21.6.2009
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Když se řekne archeologie 13.2. – 17.5.2009
Slovutný mistře… 12.6. – 27.9.2009
Co jste, hasiči… 12.6. – 27.9.2009

Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Lea Vivot květen – srpen 2009
Člověk tvůrce: Příběh 1. kámen 26.2. – 24.5.2009
Šumperk – město sportovců 4.6. – 16.9.2009
Tábor
Husitské muzeum v Táboře
Bořivoj Lauda: Ze současné tvorby 5.5. – 14.6.2009
Žáci prof. Zdeňka Sklenáře z VŠUP Praha 19.6. – 31.7.2009
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
František Bučina Fotograf 17.3. – červen 2009
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Nová stálá expozice: Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích
Kozí dráha 14.5. – 21.6.2009
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Jízdárna
Výstava historických kočárků 28.2. – 30.5.2009
Kněhoznačky Josefa Váchala 19.6. – 6.9.2009
Terezín
Památník Terezín, národní kulturní památka
Samuel Willenberg 6.4. – 31.5.2009
Třebíč
Muzeum Vysočiny Třebíč, p. o.
František Bohumír Zvěřina (1938–1908) 5.3. – 3.5.2009
Příroda Čech a Slovenska 19.3. – 3.5.2009
Open Performance 2.6. – 21.6.2009
Ondřej Knoll – školy na Vysočině 11.6. – 2.10.2009
Kovář Karol Kováč 30.6. – 30.10.2009
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Kreslířovy tipy na výlet 10.4. – 18.6.2009
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a.s. a města Třince
Třinecká huť na fotografii po 170 letech 14.2. – 17.5.2009
Korejské tradice 14.2. – 10.5.2009
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
Bílek – sklo, obrazy červen 2009
Jiří Korec – Medaile 19.2. – 1.2.2010
Výstava dětské kresby 8.4. – 10.5.2009
Pod oknama roste bejlí 11.4. – 31.10.2009
Galerie
Turnovské stříbro 15.5. – 1.11.2009
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kovové variace 4.4. – 30.8.2009
Týn nad Vltavou
Městské muzeum
90. výročí Českého rybářského svazu Týn nad Vltavou  
 květen – červen 2009
Stopy – zajímavé sbírkové předměty z pozůstalosti regionálních 
osobností  květen – červen 2009
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Doteky Orientu 2.4. – 18.5.2009
Výsledky kurzu figurální tvorby z šustí 7.4. – 4.5.2009
Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum  
 14.5. – 20.9.2009
Bedřich Hrozný, život a dílo. 28.5. – 20.9.2009
Jiří Hudeček, obrazy, kresby 25.6. – 9.8.2009
Galerie
Svatopluk Slovenčík, malba, kresba, objekt 5.3. – 18.5.2009
Jacek Dworski, Mateusz Dworski a Michal Staszczak, Wrocawské 
bronzy 5.3. – 18.5.2009
Mikuláš Axmann, Kamenná okna 5.3. – 18.5.2009
Vratislav Schilder, Život s loutkami 11.6. – 13.9.2009
Petra Seidlová, obrazy, kresby 25.6. – 13.9.2009
Zámek Buchlovice
Rok ve Vlčnově 29.5. – 4.10.2009
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Labyrint srdce i světa – Inspirace Komenským Milivoj Husák
 16.1. – 3.5.2009
Kraslice a velikonoční zvykoslovné předměty 13.3. – 3.5.2009
Inspirace folklorem – Pavel Popelka 5.4. – 28.6.2009

Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Historie města aneb co odnesl čas 21.4. – 13.6.2009
Pojďte s námi do cukrárny 23.6. – 30.8.2009
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Nechte na hlavě červen – říjen 2009
Panovníci Jarmily Haldové červen – červenec 2009
Polsko očima… 26.2. – 30.5.2009
Češi na Soči 23.4. – 28.6.2009
Hudba ve výtvarném umění 5.5. – 14.6.2009

Valašské Klobouky
Městské muzeum
Druhá světová válka ve tototgrafii 1.3. – 31.8.2009
Jitka Kovandová: Fotografie 4.5. – 15.6.2009
Vypečení: Švach, Cigánik, Osciatka 19.6. – 31.7.2009
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Pomocníci v zemědělství 1.4. – 31.10.2009
Vinařské rody jižní Moravy 4.4. – 30.6.2009
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Práce žáků výtvarného oboru ZUŠ Veselí n. L. květen 2009
Výstava řemeslných prací studentů středních uměleckoprůmys-
lových škol v Soběslavi, Bechyni a Českém Krumlově  
  červen 2009
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Kraslice 26.1. – 3.5.2009
Šlechtické rody na panství veselkém 22.5. – 27.9.2009
Veselý Kopec
Soubor lidových staveb Vysočina 
Veselý Kopec
Stojí, stojí domeček… 11.4. – 31.10.2009
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Co ukrývá depozitář 1.5. – 31.10.2009
Divoké srdce Evropy – zbytek ráje 15.5. – 31.10.2009
Vlašim
Muzeum Podblanicka
Andělé, Chrliče a jiné bytosti 15.4. – 10.5.2009
Výtvarné práce žáků a studentů Základní umělecké školy Vlašim 
 14.5. – 21.5.2009
Vesečtí z Vesce 11.6. – 6.9.2009
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Galerie
Jan Rapin – obrazy 5.4. – 31.5.2009
Sbírka dr. Blahomíra Žahoura 7.6. – 30.8.2009
Městské muzeum (bývalá synagoga)
Zlaté hory – partnerské město 14.5. – 28.6.2009
Vojna u Příbrami – Lešetice
Památník Vojna u Příbrami
Popel a déšť 27.3. – 30.6.2009
Volyně
Městské muzeum ve Volyni
Navrácená krása 18.4. – 10.5.2009
Josef Řeřicha – Grafik lesa 29.4. – 28.5.2009
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Vrchlabí
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum – Augustinián-
ský klášter
S mouřenínem v erbu 30.3. – 4.10.2009
Morzinové a Vrchlabí 31.3. – 4.10.2009
Ptáci na známkách 28.4. – 7.6.2009
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Vysoké Mýto na starých pohlednicích 5.4. – 3.5.2009
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou  
a okolí
Svět kolem nás 7.3. – 31.5.2009
Za člověkem 23.5. – 4.10.2009
Jak jsem (ne)potkal lidi… 6.6. – 23.8.2009
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – Muzeum vesnických 
staveb středního Povltaví
Sekyry v životě vesnického člověka 25.4. – 31.10.2009
Nejstarší roubené chalupy 25.4. – 31.10.2009
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Fotoklub orion 1.5.2008 – 23.5.2009
Výtvarné práce ZUŠ Vyškov 1.5. – 10.5.2009
PIAFA Vyškov 18.5. – 23.5.2009
Hana Babyrádová – Terra nova 28.5. – 21.6.2009
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Josef Macek – Malování v čase 19.3. – 6.6.2009
Sklářská tradice v Rapotíně 11.6. – 29.8.2009

Zlín
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Modrá láska 5.2. – 10.5.2009
Jak se rodí večerníčky 12.2. – 3.5.2009
Zlatožlutá pro Provence 19.2. – 10.5.2009
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o. 
Kantoři regionu 17.4. – 2.5.2009
Co bylo kdysi, dnes už je jinak. Loutky Umělecké výroby Mašek
 30.4. – 12.6.2009
DDM Znojmo – tvorba dětí družebních měst 7.5. – 16.5.2009
Výstava ze sbírky grafiky JMM se znojemskou tematikou
 19.5. – 1.8.2009
200 let od bitvy u Znojma 24.6. – 8.9.2009
Minoritský klášter
Strašáci aneb úpadek strašáctví nejen na Moravě  
 19.2. – 24.5.2009
Ze šuplíku našich babiček 4.6. – 2.10.2009
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Výstava akvizic u příležitosti 10. výročí otevření  
 30.4. – 31.8.2009
Žamberk
Městské muzeum Žamberk
Pocta generálu Josefu Knopovi 6.5. – 31.5.2009
Petr Eben – průvodce labyrintem světa a rájem hudby  
 6.6. – 30.6.2009
Žďár nad Sázavou
Knihovna NM – Muzeum knihy
Architektura čtyř staletí v zrcadle zámeckých knihoven  
 29.4. – 1.11.2009

2002 – Voda a život

2004 – Fotbal

2005 – Zlaté časy médií

2006 – Lovci mamutů

2007 – Stopy lidí

2008 – Republika

Výstavy roku v Národním muzeu
(pokračování článku „Seriál „Výstavy roku" v Národním muzeu" ze str. 17)
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gaci, včetně klasických reklamních spotů. Také propagace, 

má-li být účinná, potřebuje ale nápady a schopnost oslo-

vit veřejnost, a i tady Národní muzeum přišlo s něčím pro 

muzejnictví novým. Až donedávna, pokud si muzea mohla 

nějakou propagaci vůbec dovolit, byla povýtce směrována 

až ke dni otevření výstavy, Národní muzeum se v propa-

gaci zaměřuje už 

na dobu příprav. 

Nejen klasickými 

„upoutávkami“, ale 

také tím, že sou-

stavně informuje 

veřejnost třeba 

o zajištění bez-

pečnosti dopravy  

a instalace význam-

ných exponátů (viz 

transport a insta-

lace Věstonické 

venuše na výstavě 

„Lovci mamutů“), 

o průběhu jednání 

o vypůjčení expo-

nátů (viz originály 

Mnichovské dohody na výstavě „Republika“), o přítomnosti 

známých osobností na výstavě (viz např. účast fotbalových 

internacionálů na výstavě „Fotbal“) atp. Veřejnost tak nejen 

ví o výstavě dávno před tím, než je zahájena, ale je vtaže-

na do přípravy výstavy, je doslova „natěšená“, je slyšet hlas 

„to musíme vidět“. Když se k tomu přidá ještě atraktivní 

program vernisáže (viz např. vernisáž výstavy „Stopy lidí“),  

o němž druhý den píší noviny, je o výstavu vzbuzen zájem 

dřív, než je pro návštěvníky otevřena. Ten pak přivádí v prv-

ních dnech po otevření na výstavu značný počet návštěv-

níků a ti, pokud je výstava nezklame, doporučují návštěvu 

výstavy svým známým, přicházejí s rodinami… 

Peníze až na prvním místě

Přísloví, že každá legrace něco stojí, platí, samozřejmě,  

i v tomto případě. Ano, jde o výstavy relativně nákladné. Už 

jsem se ale zmínil o tom, že pro dobré výstavy, instalované 

na atraktivním místě, trvající řadu měsíců a hojně navštěvo-

vané se snáze najdou sponzoři a výstavy také vykazují do-

nedávna nevídané příjmy. Řada firem také nabízí Národní-

mu muzeu své služby zdarma nebo se slevou, protože mají 

zájem se podílet na prestižní akci. Zadarmo nebo za režijní 

ceny se tak daří např. zajistit propagaci. Výdaje ze státního 

rozpočtu tvoří v některých případech pouze 40 % nákladů 

na výstavu. S pořádáním velkorozpočtových výstav se také 

snížil počet výstav nízkorozpočtových. A kdyby bylo možné 

vyčíslit ekonomický přínos výše zmíněných synergických 

efektů (oživení činnosti muzea, rozvoj mezioborové spolu-

práce, využívání potenciálu sbírek i lidí, atp.), jsem přesvěd-

čen, že pořádání „průřezových“ výstav v Národním muzeu 

by bylo vyhodnoceno jako vysoce ekonomické. 

Lovci mamutů (2006)

Prestiž Národního muzea

Nikdo jen trochu znalý věci jistě nepochybuje, že Národní 

muzeum bylo a je významným vědeckým ústavem, spravu-

je vynikající a početně nejbohatší sbírku. Nicméně o svých 

kvalitách v minulosti ne vždy dokázalo veřejnost přesvěd-

čovat, ať už z důvodů objektivních nebo subjektivních. Jeho 

prezentační činnost bývala totiž až příliš konzervativní, ste-

reotypní, nenápaditá, není daleko doba, kdy se za zajíma-

vými muzejními výstavami chodilo spíše do jiných muzeí. 

Národní muzeum veřejnost vnímala jako tradiční instituci, 

která „možná uspokojí, ale nenadchne“. Také pro ostat-

ní česká muzea bylo Národní muzeum málo inspirativní  

a motivující. V posledních letech se tento obraz Národního 

muzea mění v celé řadě oblastí, ale veřejnost oslovují pře-

devším výstavy, a „výstavy roku“ zejména. Lidé zjišťují, že se 

v Národním muzeu něco děje, že reaguje na témata, která 

jsou jim blízká a zajímají je, že je k návštěvníkům vstřícné, 

že se mohou opakovaně přesvědčovat o tom, že Národní 

muzeum skutečně je tou studnicí poznání. To je pro kaž-

dé muzeum důležité vždy, ale pro Národní muzeum je to 

důležité zvláště nyní, kdy se rozbíhá miliardová investiční 

akce – rekonstrukce historické budovy na Václavském ná-

městí financovaná z peněz daňových poplatníků. Vzhledem 

k tomu, co Národní muzeum v posledních letech veřejnos-

ti v této budově poskytuje, nepochybně ubývá těch, kteří 

by snad pochybovali o tom, že peníze na rekonstrukci bu-
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dou investované dobře – a přibývá těch, kterým je jasné, 

že půjde o investici do jejich muzea. Uskuteční se ještě dvě 

„výstavy roku“ a pak bude historická budova na nějaký čas 

pro veřejnost uzavřená. Díky atraktivním výstavám posled-

ních let nebude „muzeum na Václaváku“ chybět jen školám, 

cizincům a pravidelným návštěvníkům stálých expozic, ale 

mnohem širšímu okruhu lidí. O to pozorněji bude veřejnost 

rekonstrukci budovy a přípravy na její znovuotevření sledo-

vat. Také proto, že Národní muzeum jistě využije zkušenosti 

z propagace výstav před jejich otevřením, už ve stadiu pří-

prav, určitě „nesejde z mysli“.

Je tolik chvály na místě?

Troufnu si říci, že ano. Ne proto, že všechny „výstavy roku“ 

byly dokonalé, že by nebylo co vytknout např. grafice, ar-

chitektonickému řešení apod. O tom ale tento článek není. 

Chtěl jsem pouze připomenout „výstavy roku“ jako zajímavý 

a inspirativní počin v dramaturgii výstavní činnosti Národní-

ho muzea, který je jako celek jednoznačně úspěšný, a to jak  

z  pohledu zvnějšku muzea, tak z pohledu dovnitř muzea. 

Že se Národnímu muzeu daří opakovaně nabízet výstav-

ní projekty, které mají svou odbornou kvalitu, a navíc jde  

o akce, o nichž se mluví, které zaujmou a do muzea přiláka-

jí nebývale vysoký počet lidí. Že se Národní muzeum stalo 

místem, „kam se v Praze chodí“ nikoliv jen za více méně po-

vinným vzděláváním, že tam vodí nejen rodiče a prarodiče 

děti, ale i naopak. Že také pro muzejní výstavy může být 

běžné, že jsou „pro velký úspěch prodlužovány“. A to je pro 

chválu a uznání docela dost důvodů. 

Jiří Žalman

(Statistika návštěvnosti Národního muzea 2005–2007 str. VIII)

Rozhovor s ředitelem 
Slezského zemského muzea 
Mgr. Antonínem Šimčíkem 

Pane magistře, nedávno jste úspěšně absolvoval výbě-

rové řízení na pozici ředitele Slezského zemského muzea 

a byl jste ministrem kultury ČR k 15. lednu 2009 ředitelem 

jmenován. K jmenování Vám blahopřeji a prosím Vás o od-

povědi na následující otázky pro čtenáře Věstníku Asociace 

muzeí a galerií České republiky.

Zkuste si vzpomenout, s jakými pocity jste ukládal jme-

novací dekret do šuplíku a mohl si říci: „Tak, a jsem ředite-

lem Slezského zemského muzea!“

S pocitem, že to nejsnazší na cestě k záchraně Slezské-

ho zemského muzea mám za sebou. Rozsah problémů je 

skutečně nemalý, nicméně právě díky zmíněnému dekretu 

mám to štěstí pokusit se uplatnit svůj přístup k ozdravění 

instituce, o jejímž významu jsem hluboce přesvědčen.  

Ačkoliv nejste v muzejní obci tak zcela neznámý, jak byste 

sám sebe čtenářům Věstníku, t.j. převážně muzejníkům, 

velmi stručně představil? 

S muzejním světem jsem v kontaktu již od roku 1993, kdy 

jsem začal studovat historii a muzeologii na Slezské uni-

verzitě v Opavě. Na své alma mater jsem záhy přijal i místo 

laboranta na pracovišti muzejní konzervace a od roku 1999 

zde působím jako odborný asistent a dosud i jako manažer 

Konzervátorského centra ústavu historických věd SU. Od-

borně se věnuji konzervaci a restaurování muzejních sbírek 

a muzeologii, přičemž v současnosti jsem spoluřešitelem 

projektu VaV MK ČR (netoxická likvidace hmyzu) a GAČR 

(identifikace a ochrana zbytků organických materiálů na 

kovech). Zabývám se rovněž dějinami muzejnictví, zejména 

vývojem tohoto fenoménu ve Slezsku. 

Při své práci jsem muzeologii vždy vnímal jako klíč  

k pochopení a vyřešení základních problémů českého mu-

zejnictví. Domnívám se, že i díky tomu se mi podařilo od-

klonit formální výuku ochrany muzejních sbírek k vysoce 

konkrétnímu řešení základních muzeologických problémů 

– tzn. otázek souvisejících s identifikací a ochranou hodnot 

muzejních sbírkových předmětů. Systém, v němž je kaž-

dý student muzeologie osobně zodpovědný za uchování  

(a hypoteticky i zničení) konkrétního předmětu, je, alespoň 

dle mého soudu, jedním z možných řešení, jak zkvalitnit 

úroveň přípravy muzejních pracovníků v naší zemi. Nároč-

nost studia s sebou pochopitelně nese i další důležitý jev, 

kterým je zdravé odborné sebevědomí absolventů, jež mu-

zejní profesi po hříchu schází. Ve své dosavadní práci – ať už 

na univerzitě či v Metodickém centru konzervace v Technic-

kém muzeu v Brně, jsem kladl a nadále kladu velký důraz na 

vysokou míru profesionality, zejména při výuce studentů, 

kteří jediní mohou přinést podstatnou změnu do domácích 

muzejních vod. Muzejní svět je fenomén jako každý jiný – je 

tedy nesporné, že jej lze zkoumat a následně racionálně roz-

víjet ku prospěchu veřejnosti, sbírek i muzejníku samých.

 

Vím, že jste po svém jmenování do funkce nebyl ve Slez-

ském zemském muzeu poprvé, jenže jiný je pohled ná-

rozhovor
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vštěvníka, badatele, externího spolupracovníka a jiný je 

pohled z ředitelské židle. Je něco, co Vás na muzeu z po-

hledu od ředitelského stolu zvlášť zaujalo či překvapilo 

(ať už mile, či nemile)?  

Upřímně řečeno poněkud mě překvapil rozsah krize,  

v jaké se muzeum nachází – živil jsem v sobě naději, že ně-

které oblasti jsou na tom o něco lépe. Na druhou stranu 

jsem rád, že řada pracovníků záhy pochopila, že s novým 

vedením je možno začít komunikovat a efektivně spolupra-

covat. Tak se mi na stole objevily první náměty na projekty, 

které si dříve jejich autoři raději nechávali pro sebe. Probí-

hající „probouzení“ zemského muzea mně i mým nejbliž-

ším spolupracovníkům připadá až neuvěřitelné – doufám, 

že toto zdání nebude klamné a i další zaměstnanci budou 

co nejdříve ochotni intenzívně participovat na transforma-

ci muzea. Ostatně fungující a kvalifikovaný tým je základ-

ním nástrojem k uskutečnění vytčených cílů a rozhodně se 

budu snažit udělat vše potřebné k tomu, abych jej vytvořil. 

Příjemně mě překvapila i podpora ze strany ministerstva 

kultury a zájem o spolupráci od Slezské univerzity, opav-

ského magistrátu, kraje a dalších institucí.

Slezské zemské muzeum je nejstarším muzeem v České 

republice a čtvrtým sbírkově nejbohatším. Tradice, kva-

litní a početná sbírka, to jsou bezesporu přednosti, které 

Slezskému zemskému muzeu, jak se říká, nikdo nevezme, 

ale jen na nich se jeho budoucnost stavět nedá. Zkuste 

pojmenovat ještě alespoň dvě další přednosti, které jsou 

podle Vás pro budoucnost muzea podstatné. 

Dovolil bych si upozornit na relativnost víry v to, že o sbírky 

nelze snadno přijít. V současné době jsou totiž často ulože-

ny hůře než běžné zboží v supermarketech a jejich nevratné 

poškození nelze bohužel považovat za nepravděpodobnou 

variantu – ostatně na žalostný stav péče o sbírky reagovalo 

v roce 2004 udělením pokuty i MK ČR. Považuji proto za zá-

sadní prioritu zajistit kvalitní uložení a ochranu unikátního 

sbírkového fondu, kterým se zatím může SZM pyšnit. Bude 

to však vyžadovat přinejmenším výstavbu centrálního de-

pozitáře a rekonstrukci nejpoškozenějších objektů v Opavě, 

včetně historické výstavní budovy. 

Osobně se domnívám, že velkou výhodou muzea je jeho, 

dle mého soudu ideální, velikost – a to jak počtem pracov-

níků, tak i sbírek. K dalším výhodám patří jeho umístění  

v zemi, kde se tradičně střetává kultura česká, německá, 

polská a slovenská – díky čemuž se výrazně zvyšuje poten-

ciál dalšího rozvoje v rámci mezinárodních aktivit vědec-

kého i populárního charakteru. K doposud nevyužívaným 

výhodám je třeba řadit i výuku muzeologie na Slezské uni-

verzitě, či potenciál skrývající se v nabízení našich projektů 

jak přímo v Ostravě, tak i dalších oblastech Slezska a severní 

Moravy. 

V názvu muzea, v jehož čele stojíte, je označení „slezské“. 

Zajímal by mě Váš názor, co si pod tím konkrétně předsta-

vit? Jak nahlížíte problém Slezska a slezanství na počátku 

21. století?  A jakou roli by v něm mělo hrát muzeum?

Slezanství lze stále – a to i přes zánik zemského uspořádání 

– nahlížet zejména dvěmi způsoby – teritoriální predispozi-

cí a pochopitelně osobním přesvědčením konkrétních je-

dinců. Díky zhroucení totalitního systému zažívá slezanství 

svou renesanci – ostatně vznik Slezské univerzity je toho 

nesporným důkazem. Slezský fenomén tak dnes stále žije  

v historických hranicích, tradici a zejména ve vědomí sou-

dobých Slezanů. Zemské muzeum proto vlastně neztratilo 

nic ze svého původního poslání být obrazem země, ležící 

mezi Moravou a Odrou, vypovídat o přírodě i společnosti. 

Obracet se nejen k domácí veřejnosti, ale reprezentovat 

zemi i navenek. I proto je zakládací instrument opavského 

Gymnazijního muzea, který snad představoval rovněž po-

kus o založení slezské učené společnosti, pro nás i nadále 

aktuálním a cenným konceptem, podobně jako pro jiná 

zemská muzea u nás či v zahraničí. 

Slezsko vnímám jako plnohodnotnou součást naší země, 

s bohatou historií a unikátní přírodou, i když poněkud 

opomíjenou. Na teritoriu historického Slezska se tradičně 

setkávají zejména vlivy české, polské a německé, což je ve 

sjednocující se Evropě nesporná výhoda, která by měla na-

pomoci i k rozvoji naší činnosti. Z hlediska možného rozvoje 

muzejní práce je pochopitelně nemalou výzvou i možnost 

dokumentovat bouřlivý společenský vývoj, který se v mno-

hém odlišoval od osudů Čech a Moravy. 

Rád bych, aby Slezské zemské muzeum hrálo významnější 

roli při reprezentaci Slezska – třetí z historických zemí naší 

republiky. Muzeum by se mělo stát důležitým symbolem 

slezanství, reprezentantem slezské historie, kultury a příro-

dy. Nicméně k tomu bude nezbytné pokusit se o záchranu 

a modernizaci muzejní infrastruktury, která je kriticky za-

nedbaná – doslova havarijní stav většiny budov a zejména 

těch, které se nacházejí přímo v centru Opavy, provází i dal-

ší léta neřešené problémy v oblasti sbírkotvorné i prezen-

tační.  

My, dříve narození, pamatujeme časy, kdy opavské mu-

zeum mělo docela významné postavení jako metodické 

pracoviště nejen v severomoravsko-slezském regionu, 
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muzeum kladlo značný důraz na muzeologii. Konec kon-

ců i z této tradice čerpalo při svém vzniku muzeologické 

pracoviště na Slezské univerzitě. Jaký je Váš názor na 

„muzeologii v muzeu“? 

Bohužel tradice muzeologické práce, jakož i metodické 

působení SZM v této sféře je již skutečně dávnou minulostí. 

Z někdejších přívlastků zbývá zejména to, že jsme nejstarší  

a slezské muzeum. Rezignace na moderní muzeologii byla 

do jisté míry na začátku současné krize. Nelze totiž pochy-

bovat o tom, že efektivní muzejní práce je velmi složitý pro-

ces, tím spíše v podobně velké instituce. A právě proto je 

zcela nezbytné podporovat kvalitní vzdělávání muzejních 

profesionálů. Na rozdíl od některých kolegů vnímám mu-

zeologickou odbornost jako výchozí platformu pro ostatní 

činnosti v muzeu. Nedělám si iluze, že případný úspěch 

této koncepce v naší instituci způsobí zásadnější změnu  

v českém muzejnictví, nicméně rád bych se pokusil dát mu-

zeologii a kvalitně vzdělaným muzeologům alespoň šanci. 

Rozhodně také hodlám navázat a podporovat kontakty  

s oddělením muzeologie na Ústavu historických věd Slez-

ské univerzity v Opavě, případně jinými kvalitními centry 

muzeologické práce tak, aby mohl efektivně probíhat mu-

zeologický výzkum a jeho aplikace na naší i partnerské in-

stituce.

V letošním roce bude po rekonstrukci veřejnosti zpřístup-

něn Památník II. světové války v Hrabyni. Zajímal by mě 

Váš názor na jeho přínos pro muzeum. 

Otevření památníku je nyní zásadní prioritou v činnos-

ti muzea. Bohužel jeho dokončení zkomplikovalo několik 

okolností, zejména technického a organizačního charak-

teru. Památník je tak další zanedbanou kauzou, kterou 

má nyní muzeum v portfoliu – problémy jsou jak s kvali-

tou některých dodaných prací, tak i s hledáním finančních 

prostředků, které schází na dokončení expozic. Pevně však 

doufám, že se všechny problémy podaří zdárně vyřešit, jeli-

kož jak generální dodavatel, tak i MK ČR se intenzívně snaží 

usnadnit nám dokončení všeho potřebného před zpřístup-

něním expozice. Významným důvodem k optimismu je 

pak i nevšední nasazení týmu spolupracovníků, z nichž lze 

zmínit zejména vedoucí památníku Mgr. Janu Horákovou, 

náměstkyni pro společenské vědy Mgr. Markétu Kouřilovou 

či pracovníky Slezského ústavu SZM doc. Mečislava Boráka 

nebo PhDr. Miroslavu Noskovou.

Je nesporné, že muzeum otevřením expozice získá dal-

ší, momentálně nejmodernější výstavní prostory, přičemž 

atraktivitu památníku nemalou měrou zvyšuje i nedaleko 

ležící unikátně dochovaný areál čs. opevnění v Hlučíně-

Darkovičkách. Z marketingového hlediska je pro SZM po-

chopitelně vhodné nabízet širší paletu prezentací – přičemž 

o atraktivitě válečné tematiky jistě netřeba pochybovat. 

Osobně jsem rád, že se podařilo koncepci památníku ale-

spoň částečně odchýlit od ryze vojenské linie směrem ke 

každodennosti a upozornit tak i na jiné roviny života v ob-

dobí druhé světové války. Doufám, že se nám postupně po-

daří uplatnit i další zajímavé nápady, které by mohly přispět 

k povzbuzení zájmu široké veřejnosti o tuto součást SZM.  

 

Představme si, že je opět 15. leden, ale píše se rok 2013. 

Vy jste právě završil pětileté období ve funkci ředitele  

a redaktor Věstníku AMG s Vámi dělá zase rozhovor.  

O čem byste za těch pět let rád mluvil? Čím byste se rád  

v dobrém slova smyslu veřejnosti pochlubil?

Tím, že Slezské zemské muzeum může důstojně zahájit 

oslavy dvou set let muzejnictví v naší zemi. Nejraději bych, 

aby se muzeum opět vrátilo mezi ústavy, v nichž je prestiží 

pracovat, a které široká veřejnost vnímá jako důležitou in-

stituci, jejíž aktivity běžně využívá.

A na závěr ještě jednu otázku osobní. Co děláte ve vol-

ném čase? 

Snažím se jej trávit s rodinou.

Za čtenáře Věstníku AMG Vám děkuji za odpovědi a za 

sebe přeji hodně úspěchů. 

Ptal se Jiří Žalman, člen redakční rady     

Sladovna – kulturní prostor

Nově vzniklé výstavní prostory Sladovny v Písku byly vy-

budovány ve zrekonstruovaném průmyslovém objektu, 

který byl určen pro výrobu a skladování sladu. 

Právo várečné mělo město Písek již od středověku. Nej-

prve vařili obyvatelé pivo sami ve svých domech, později 

se sdružili do společnosti Právovárečné měšťanstvo. V té 

době stál pivovar v jižní části hradu. Časem přestaly pro-

story pivovaru dostačovat, a tak byl v 19. století rozšířen  

o objekt Sladovny. Ta byla založena 5. července 1862, kdy 

byl Právovárečným měšťanstvem položen základní kámen.  

Za dva roky – v r. 1864 byla stavba dokončena. V 80. letech 

19. století přistavěla další generace sladovníků nové hvozdy 

představujeme
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a tzv. úřední dům. Od této doby nedoznala Sla-

dovna žádných stavebních změn. Svému účelu, 

tedy přípravě sladu, sloužila pouze s malými pře-

stávkami 100 let. Za druhé světové války se zde 

skladovalo obilí pro německou armádu, po osvo-

bození zde byli ubytováni ruští vojáci. 

Budova má dvě podlaží ukrytá pod úrovní stá-

vajícího nádvoří s vchodem od řeky Otavy. Další 

patra, v nichž jsou rozlehlé sály pro skladování, 

zrání a sušení sladu, byla na tehdejší dobu vyba-

vena velmi moderní technologií. 

Písecký pivovar využíval Sladovnu do roku 1953, 

poté dodávala slad pivovaru Protivín a později ná-

rodnímu podniku Jihočeské pivovary. Provoz Sla-

dovny byl v roce 1973 ukončen a budova začala 

sloužit jako sklad. Celková užitná plocha Sladovny 

je 6 797 m² a obestavěný prostor je 38 333 m³. 

V roce 1995 převzalo Město Písek budovu od 

Jihočeských pivovarů a zasadilo se o její rekon-

strukci. Opravená budova měla být nejprve využi-

ta jako archiv, později přišla J. Kotrbová s myšlen-

kou, využít Sladovnu jako centrum ilustrace pro 

děti a pro další kulturní aktivity. 

V roce 2000 zahájila písecká stavební firma Kočí 

a.s. zabezpečovací asanační práce, včetně nových 

inženýrských sítí. Rekonstrukce objektu trvala 

sedm let. 

V roce 2005 získalo město Písek příspěvek z Evropských 

strukturálních fondů na projekt „Regenerace historického 

jádra města Písek na břehu řeky Otavy mezi Kamenným 

mostem a Putimskou branou“ ve výši 125 765 596 Kč a ze 

státního rozpočtu 20 960 933 Kč. Tento projekt zahrnoval  

i opravu objektu Sladovny a jejího nádvoří. Ostatní pro-

středky na opravy byly z rozpočtu města Písku. V roce 2005 

pokračovaly práce na opravách interiérů, fasád atd. 

Celkové náklady na veškeré dosavadní opravy, včetně 

projektové dokumentace, posudků, statického zabezpeče-

ní atd. dosáhly cca 200 milionů korun. V budoucnu se před-

pokládá oprava druhé části Sladovny včetně dochovaných 

sladovnických technologií ve střední části objektu. 

V roce 2006 byla založena Městem Písek obecně prospěš-

ná společnost Sladovna Písek s cílem vytvořit ze Sladovny 

kulturní prostor s hlavním zaměřením na dětského návštěv-

níka. Ta část budovy, kterou můžete dnes navštívit, byla 

zkolaudována v roce 2007, nádvoří pak na jaře 2008. 

V současné době vznikají ve Sladovně dvě stálé expozice. 

Expozice Radka Pilaře (píseckého rodáka a autora výtvarné 

podoby Čtvrtkova Cipíska) a expozice „Po stopách ilustrace" 

zaměřená na ilustraci dětské knihy. V budoucnu zde nalez-

nete i expozici animovaného filmu včetně tvůrčí dílny. První 

dvě expozice budou zpřístupněny veřejnosti na jaře 2009. 

Mimo zmíněné prostory je k dispozici 6 výstavních sálů, kte-

ré jsou určeny výměnným výstavám s hlavním zaměřením 

na rodiče s dětmi. Kulturní nabídku zpestřují také worksho-

py, semináře, koncerty atd.

Jiří Hladký

Trmalova vila

Jan Kotěra (1871–1923), absolvent vídeňské akademie  

a žák prof. Otto Wagnera, iniciátora vídeňské secese a mo-

derny, byl roku 1898 ve věku 27 let povolán na místo profe-

sora dekorativní architektury na pražské Uměleckoprůmys-

lové škole. V roce 1902 navrhl skupinu rodinných domků, 

kam patří i vila ředitele obchodní školy Františka Trmala.  

U domů jsou zřejmá rozdílná východiska: soudobá anglická 

moderna a její filosofie rodinného bydlení a vedle toho ob-

div k domácímu lidovému stavitelství.

Tyto vily v sobě spojují touhu po pohodlném bydlení se 

všemi vymoženostmi moderní hygieny, účelnosti a jistou 

nostalgii po životě na venkově, kde ještě člověk neztratil 

kontakt s okolní přírodou. Příznačné je i zakomponování 

domu do pečlivě naplánovaných zahrad, které jsou volně 

představujeme
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přístupné otevřenými verandami a stávají se nedílnou sou-

částí životního prostředí obyvatel.

Trmalova vila byla postavena v nově založené zahrad-

ní čtvrti, která vyrostla na místě bývalých polí. Spolu  

s domem Jan Kotěra navrhl i zahradu s křivkami cestiček 

a okrasnými keři, kam stranou za užitkovou částí umístil 

sroubenou stavbu kůlničky s prostory pro hospodářská 

zvířata. Pozemek obehnal dřevěným plaňkovým plotem. 

Na průčelí vily použil četných malebných detailů – po-

lygonálního rizalitu a arkýře, vysokých komínů, hrázdě-

ných štítů i vikýřů a malované vyřezávané lomenice.

Ústředním prostorem přehledně řešené vnitřní dispozice 

se stala přímo osvětlená patrová schodišťová hala s malo-

vaným trámovým stropem a dalšími kvalitními řemeslnými 

prvky. Z haly se vstupuje do velké jídelny a dále napravo do 

salónu. V patře byla ložnice a dětský pokoj.

Jan Kotěra navrhoval velmi často pro své stavby i nábytek 

a další části interiéru. I když o tom, zda tak učinil v případě 

Trmalovy vily nemáme důkazy, přibližuje nám část této Ko-

těrovy tvorby vystavený soubor Kotěrovy jídelny a obrazo-

vé materiály.

Rodina Trmalova prodala dům již v roce 1911. Tereza  

a František Wálkovi vlastnili vilu do roku 1925. Od roku 1925 

do roku 1945 byla vila v majetku Marty Wálkové. V roce 

1945 byla nad ní vyhlášena národní správa a v roce 1950 

přešla natrvalo do vlastnictví státu a sloužila kulturním  

a vzdělávacím účelům. 

V roce 1990 byla vila převedena do majetku městské části 

Praha 10 a v letech 1998–2001 byla její péčí  pečlivě zrekon-

struována a restaurována. Již 1. dubna 1999 byla umělec-

kou agenturou Foibos zpřístupněna veřejnosti. 

Kotěrovo centrum – Centrum architektury rodinného 

bydlení

Ve vile je budováno Centrum architektury rodinného byd-

lení, které vyústí v badatelské centrum. Badatelské centrum 

bude určeno pro širokou škálu badatelů – zájemců o historii 

vil, studentů architektury, dějin umění a příbuzných oborů 

až po zájemce o Trmalovu vilu. Všem těmto zájemcům by 

mělo badatelské centrum v jejich požadavcích vyhovět.

Centrum poskytuje jak obsáhlý informační základ vy-

cházející ze zpracování knižní edice Slavné vily, ale bude 

i rešeršním centrem a zároveň metodickým centrem pro 

obnovu vilové architektury a prezentaci vilové architektury  

v muzejnictví „digitální doby“. Centrum mimo to za-

jišťuje přednáškové cykly „Dějiny a teorie vily“ a před-

nášky k aktuálním výstavám. Mimo to se rozbíhají lek-

torské služby pro školy a mládež, programy pro matky  

s dětmi i programy pro starší generaci. Ústředním téma-

tem je kultura bydlení, životní prostředí, kulturní hodnoty  

a jejich proměny i jakési mil-

lieux vilové architektury. 

Kotěrovo centrum nesmí 

také zapomenout rozvíjet 

poznání o vile samotné, hle-

dat interpretace i re-inter-

pretace tohoto špičkového 

architektonického i umělec-

kého díla.

Centrum nabízí k zapůj-

čení rozsáhlou škálu pu-

tovních výstav Slavné vily 

v jednotlivých krajích. Ve 

vile se také konají svatby  

a eventy – večírky, obchod-

ní jednání atd. 

Vila jinými slovy žije a snaží 

se přilákat víc a víc návštěv-

níků, leč všechno je třeba 

budovat postupně a jedno 

po druhém.

Trmalova vila je pro návštěvníky otevřena každý den 

mimo pondělí od 10 do 18 hodin. Momentálně nabízí expo-

zici „Raný Kotěrův nábytek“, zapůjčený z Uměleckoprůmys-

lového muzea, dále ukázku panelové výstavy „Slavné vily“  

a měnící se sezónní výstavu.

Ladislav Zikmund
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Dolnorakouská zemská výstava 
2009
Česko. Rakousko. 
Rozděleni – Odloučeni – Spojeni

Horn – Raabs – Telč

18. duben – 1. listopad 2009

Co se skrývá pod názvem Dolnorakouská zemská výsta-

va 2009? Mnohé možná napoví výrazná grafika výstavy  

s oranžovým pozadím a třemi fotkami – Gustava Mahlera, 

jedinečným telčským náměstím a sklenkami Josefa Hoff-

manna. Tyto fotografie a text „Česko. Rakousko. Rozděle-

ni – Odloučeni – Spojeni“ Vám dávají najevo, že nepůjde  

o žádnou výstavu typu „země živitelka“. 

Těšit se můžete na moderní a multimediální expozice, 

které se vztahují k tématu soužití dvou sousedů – Čechů  

a Rakušanů. Nejen tyto národnosti, ale i například Židé se  

v průběhu staletí vzájemně obohacovali a jistě sami víte, že 

to nešlo vždy jednoduše – v soužití byla nejen radost, ale 

mnohdy i slzy. O emoce jde i na výstavě. Žádná, byť mnoh-

dy hodně bolavá místa naší společné historie nejsou opo-

menuta. Byla vybrána opravdu atraktivní místa, která jak na 

rakouské, tak české straně prošla obnovou – při revitalizaci 

Kunsthaus (Domu umění) v Hornu a Lindenhof (farského 

dvorce) nad městem Raabs an der Thaya byla vybudována 

i dětská hřiště. Nemusíte se bát uskutečnit rodinný výlet – 

pro děti jsou na výstavě připraveny také hádankové sešity 

pro různé věkové kategorie.

Mokka soupravu s názvem "Melouny" navrhl 

Josef Hoffmann pro porcelánku Augarten.

Horn bude prezentovat společné soudobé dějiny bez 

zplošťování a přikrášlování. Železná opona desítky let skrý-

vala dění na druhé straně hranice. Výstava simuluje tuto 

situaci a nabízí návštěvníkovi rozhodnutí, na kterou stranu 

„hranice“ se postaví a kterou stranu bude vnímat jen skrze 

oponu. Expozice bude zachycovat i tato témata: připojení 

Rakouska a Sudet k hitlerovskému Německu v roce 1938, 

rasové pronásledování Židů a Čechů nacistickým režimem, 

Benešovy dekrety a odsun Němců v roce 1945, atomovou 

energii a integraci obou států do EU. 

Raabs – zde, v blízkosti Dyje, se vše točí kolem hranice. 

Ukazuje se konkrétní, fyzická hranice, život na přísně stře-

žené hranici, osudy obyvatel pohraničí a naděje, že hranice 

jednou zmizí. Jde však i o „hranice“ v přeneseném smyslu: 

ideologické, morální, etické, hranice v našich hlavách, naci-

onalismus, symboly, separaci, ghetto. 

V Telči budou zobrazeny bohaté rakousko-české vztahy 

na poli uměleckém a kulturním: od hudby, přes literatu-

ru, výtvarné a herecké umění až po architekturu – to vše 

v prostředí šlechty, měšťanstva a církve. Seznámit se mů-

žete se světovým skladatelem a dirigentem Gustavem 

Mahlerem, narozeným v Kalištích u Humpolce, který se 

stal výraznou postavou vídeňského hudebního života. Bu-

dete se moci na vlastní oči přesvědčit, jak nadčasové jsou 

návrhy architekta a designéra Josefa Hoffmanna, rodáka 

z Brtnice, spoluzakladatele Wiener Werkstätte. Součástí 

telčské výstavy bude i pohled na kulturní dějiny 20. století  

v období mnoha změn a tragédií, radikálních zlomů obou 

společností a vlivu politického vývoje na proměny kultury. 

Návštěvník výstavy bude konfrontován s osudy konkrét-

ních osobností společných kulturních dějin minulého sto-

letí, přičemž vystavena budou např. díla Egona Schieleho, 

Vojtěcha Preissiga či Františka Kupky.

Všechna tři místa jsou ve vybraných dnech propojena 

ekologickou hromadnou dopravou – autobusy za výhod-

né jízdné, vše je připravováno dvojjazyčně, tedy v češtině  

i v němčině.

             Pozvánky na výstavy
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Mohu vás ubezpečit, že to zdaleka není vše, co Dolnora-

kouská zemská výstava představuje. Samotná výstava se 

totiž stala impulsem pro mnoho institucí, organizací, spolků 

i neziskových organizací, aby pod společnou značkou „dol-

norakouská výstava“ připravovali nejrůznější doprovodné 

akce. Budou jich stovky – některé již proběhly, ale většina 

se jich teprve uskuteční.

Výstavní města Horn, Raabs a Telč, ale i další místa 

Waldviertlu a Vysočiny, nabízejí širokou škálu doprovod-

ných akcí zahrnujících např. letecký den s úžasnými ukázka-

mi letecké akrobacie, závody na „dračích lodích“, první pře-

shraniční jízdu hasičských motorových vozidel FireTrophy, 

cyklisté se mohou přidat k přeshraniční třídenní Region 

Renesance Tour.

Divácky lákavou akcí bude prezentace dokumentů „Příbě-

hy železné opony“ zaměřených na rakousko-českou hrani-

ci, s řízenou diskuzí a účastí zajímavých hostů i hrdinů pří-

běhů. Celkem proběhne dvacet promítání vždy pro české  

i rakouské publikum, a to jak na Vysočině, tak ve Waldviert-

lu. Z toho deset dopoledních promítání bude speciálně při-

praveno pro české a rakouské studenty i učitele.

Přehled významných akcí a další informace o Dolnora-

kouské zemské výstavě naleznete na adrese http://www.

dolnorakouska-vystava.cz. 

Těšíme se na Vaši návštěvu a na závěr malá zajímavost: 

Víte, co je důvodem, že český jazyk používá pro pojmeno-

vání sousedů právě termín Rakousko? Jednoduše jsme si 

pojmenovali zemi svých sousedů vlastním názvem Rakuš 

nebo Rakús podle pohraničního hradu Ratgoz – dnešního 

Raabsu an der Thaya. Totiž, hrad Rakús byl prvním větším 

sídlem, na které dřívější cestující po překročení hranic na-

razili. A pokud vím, nejstarší doklad českého jména tohoto 

hradu zaznamenal Kosmas ve své latinské kronice.

Toto, ale i mnohem více se můžete dozvědět o našich nej-

bližších sousedech právě na Dolnorakouské zemské výsta-

vě 2009.

Ladislav Seidl

Múza pod nebesy
Místodržitelský palác 

Moravská galerie v Brně

13. března – 7. června 2009

Výstavy prezentující malířství starých mistrů jsou velmi 

náročné na odbornou i konzervátorskou přípravu, a proto 

vždy bývají mimořádnou kulturní událostí. Pro nadcháze-

jící jarní měsíce připravila Moravská galerie v Brně výstavu 

nazvanou „Múza pod nebesy. Italská raně barokní kresba  

z českých a moravských sbírek“. Projekt si klade za cíl před-

stavit odborné i laické veřejnosti reprezentativní soubor 

kreseb z veřejných sbírek České republiky. Více jak stovka 

raně barokních kreseb italských umělců nabízí nejen histo-

rický exkurz, ale díky velkým formátům také jistě nezapo-

menutelný zážitek.

Kresba je specifickou součástí evropské kulturní historie. 

Každá výstava kresby nejenže návštěvníka seznámí s touto 

mnohdy neprávem opomíjenou součástí výtvarného umě-

ní, ale může přinést i nevšední umělecký zážitek. 

Výstava prostřednictvím kreseb italských umělců zavede 

návštěvníka do Janova, Milána, Benátek, Bologne, Floren-

cie, Marek a především do Cremony, Mantovy a Říma, kde 

vznikla velká část vystavených kreseb. Na nich je díky uváž-

livému výběru, který provedl autor výstavy Zdeněk Kazlep-

ka, zachycen nejen historický vývoj kresby mezi pozdním 

manýrismem a barokem, ale i její rozličné styly a funkce  

v procesu vzniku uměleckého díla. Za chronologické těžiště 

výběru kreseb pro výstavu lze označit období po skončení 

tridentského koncilu (1563), kdy se umění otevřely nové 

cesty a kdy se zrodily nové styly a umělecké postupy. 

K výstavě vychází obsáhlý česko-anglický katalog a připra-

ven je doprovodný program. Mimo jiné se v barokním sále 

Místodržitelského paláce MG představí soubor Ensemble 

Damian s barokní operou Endymo.

Základním pocitem člověka doby baroka bylo, že Bůh svět 

a člověka v něm opouští a ponechává ho Osudu a Náhodě. 

Tyto pocity jsou vyjádřeny v nespočetných textech největ-

ších myslitelů té doby. Jedním z pocitů vyplývajících ze sta-

vu světa je pocit neustálé změny a plynulosti, který nahra-

zuje někdejší pocit statičnosti, neměnnosti. S tím, jak se na 

světě všechno mění, se setkáváme ve všech kázáních; je to 

pocit, jenž přešel do všech forem barokního umění, které je 

uměním pohybu, změn a plynutí. Tato mnohost forem se 

týkala nejen kázání a homiletiky, dramatu a poezie, nýbrž 

i výtvarného umění. Také v malířství se uplatňuje koncept, 

který se zabývá rafinovaným a důmyslným rozčleňováním 

myšlenky, mezi myšlenkami hledá nevídané, skryté a bles-

kové vztahy a příbuznosti. Cílem umění bylo udivit a ohro-

mit.

Vznik většiny vystavených kreseb spadá do doby proti-

reformace po skončení tridentského koncilu (1545–1563), 

který jasně vymezil katolickou nauku o spáse a ospravedl-

nění, svátostech a biblickém kánonu. Koncil stanovil nové 

směrnice i pro křesťanské umělce – umění mělo především 

vést ke zbožnosti, útočit na naše city, mělo být smyslové, 

strhovat do extáze, ale být přitom jasné a realistické. Tyto 

požadavky se zrcadlí i v malířských dílech, pro něž uměl-

ci čerpali své náměty především z bohaté křesťanské iko-

nografie. Tomu odpovídá i název výstavy Múza pod ne-

besy – umělec zastoupený svou múzou se obrací k Bohu  

a celému panteonu katolických světců a světic, panujících

             Pozvánky na výstavy



 28

 1[08 2[09

pozvánky na 
konference, semináře

ve slávě na nebesích, z jejichž pohnutých životů čerpal in-

spiraci a ponaučení.

Návštěvník výstavy bude mít možnost seznámit se s čet-

nými studiemi k obrazům na plátně, jako například k Blaho-

slavené Michelině z Vatikánských muzeí (Federico Barocci), 

s přípravnými skicami pro nástěnné malby nejen v nejvý-

znamnějších římských kostelech jako Il Gesú a S. Giovanni in 

Laterano (Agostino Ciampelli), ale i v proslulém florentském 

dómu Santa Maria dei Fiori (Federico Zuccari). Ze slavné ko-

řisti, kterou z Mantovy vypleněné císařskými vojsky přivezli 

v 17. století Clary-Aldringenové do Teplic, budou vystaveny 

skvostné ilustrace k Tassovu slavnému eposu Osvobozený 

Jeruzalém (Antonio Maria Viani).

Zdeněk Kazlepka

Nová stálá expozice 
v Pedagogickém muzeu 
J. A. Komenského v Praze

Pedagogické muzeum J. A. Komenského v Praze se po 

více než roce opět otevřelo veřejnosti a v únoru tohoto 

roku zpřístupnilo novou stálou expozici s názvem „Odkaz  

J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě.“ 

Nová expozice je zřejmě jedinou výstavou u nás shrnující 

dějiny školství, učitelstva a vzdělanosti od jejich středově-

kých počátků až po současnost. Rozdělena je chronologic-

ky do dvanácti oddílů, které na sebe volně navazují (např. 

„Počátky křesťanské vzdělanosti“, „Pražská univerzita a její 

mezinárodní význam“, „Odkaz J. A. Komenského světu – 

vzdělávání pro všechny“, „Cesta k všeobecné gramotnosti“, 

„Vzdělávání ve státě Tomáše Garrigua Masaryka“, „Vzděla-

nost a totalita“ ad.). Každý z tematických celků má návštěv-

níkovi poskytnout stručnou, avšak komplexní informaci 

o vzdělanosti a vzdělávání v dané době. Autoři podávají 

informace v několika vrstvách, které postupně prohlubují 

jednotlivé prezentované dominanty hlubšími exkurzy do 

událostí, problémů a jevů daného tématu. Jádrem výstavy 

jsou proto psané informace sdělované na panelech, texty 

přitom doprovází výrazná obrazová složka (např. mapky  

s vyznačením sítě škol, přetisky ukázek z učebnic či školské 

legislativy, fotografie školních budov a pohledy do tříd, por-

tréty významných učenců a pedagogických osobností). 

Zastoupeny jsou ale samozřejmě i trojrozměrné exponáty. 

Mezi nejvzácnější patří různé staré tisky (např. osmijazyčný 

slovník z roku 1585 nebo vydání některých Komenského 

děl ze 17. století), muzejní archiv dodal pro expozici i ukázky 

dobových učebnic, vysvědčení a jiných školních písemnos-

tí. K návštěvnicky nejvděčnějším exponátům ovšem patří 

především rekonstrukce kabinetu z 19. století s průhledem 

do dobové třídy, dřevěný model školní budovy z první po-

loviny 20. století a různé školní pomůcky, mezi nimi třeba 

tzv. školní obrazy. Ukázky reprezentující vývoj těchto názor

nové expozice
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ných pomůcek užívaných při vyučování od druhé poloviny 

19. století jsou zařazeny do nástěnných listovacích knih, 

které jsou jedním z interaktivních prvků použitých na vý-

stavě. Interaktivitu v expozici dále reprezentuje i informační 

systém o J. A. Komenském, s nímž mohou návštěvníci pra-

covat pomocí dotykových obrazovek. 

Vzhledem k tomu, že pražské muzeum J. A. Komenské-

ho je rezortním muzeem Ministerstva školství, mládeže  

a tělovýchovy ČR, seznamuje výstava nejen s dějinami, ale 

i současností českého školství. Zvláštní prostor je věnován 

vysokému školství, které v 90. letech prošlo bouřlivým roz-

vojem, součástí této prezentace je i pozoruhodná kolekce 

medailí vysokých škol. 

Expozice, jejíž otevření pod patronátem UNESCO se sta-

lo jednou z oficiálních doprovodných akcí předsednictví 

ČR v radě Evropské unie, je kolektivním dílem odborných 

pracovníků muzea vedených ředitelkou muzea PhDr. Mar-

kétou Pánkovou. Na její koncepci však spolupracovali před-

ní odborníci na dějiny pedagogiky z různých univerzitních 

pracovišť i Akademie věd (např. prof. Jaroslav Pánek, prof. 

Milena Lenderová, PhDr. František Hýbl, Mgr. Kateřina Čad-

ková ad.). Autorem architektonického a výtvarného řešení 

výstavy je Jaroslav Obst. 

Stálou expozici budou průběžně doplňovat krátkodo-

bé výstavy v přízemí muzea. Jako první to je fotografická 

tvorba Františka Chrástka, umělce z Uherskobrodska – kraje 

Komenského. Koncem května přijde na řadu výstava o his-

torii vyučování dějepisu Stalo se v zemi české, na prosinec 

muzeum chystá výstavu Jakub Jan Ryba nejen jako autor 

České mše vánoční.

Jan Šimek

Pozvánka na Musaionfilm

Letos již po dvanácté pořádá naše muzeum – Muzeum  

J. A. Komenského v Uherském Brodě – videopřehlídku mu-

zeí České republiky Musaionfilm. Mnozí z Vás se jí již zúčast-

nili, mnozí ji dosud nenavštívili, mnozí o ní slyšeli zprávu 

nebo zahlédli některý z dílů televizního cyklu „Kinemato-

graf múz“ (TV Noe, 2007–2009), kde se zajímavé příspěvky 

i účastníci přehlídky prezentovali. Zúčastnit se jí osobně 

nebo videofilmem však můžete také, a to od 10. do 12. 

června t. r. v Uherském Brodě.

Oproti předchozí 1. dekádě přehlídky (1998–2007) vstu-

puje přehlídka do svého 2. desetiletí trvání s jistými změ-

nami. Jejím dějištěm se stává areál muzea a její program 

je rozčleněn do tří dnů podle produkčních kritérií jednotli-

vých snímků a teprve pak podle témat. Znamená to, že jsou 

jasně rozčleněny snímky profesionální, muzejní a archivní 

(při diskusích a hodnocení snímků totiž pro každé platí po-

někud jiná kritéria). 

Pokud Vaše instituce natočila filmy, které by mohly za-

ujmout i jiné muzejníky nebo na takových projektech spo-

lupracovala, prosím, přihlaste je do 24. dubna 2009 na se-

kretariát Musaionfilmu (E-mail: kapsa@mjakub.cz, tel.: 572 

632 288 kl. 216, URL:  http://www.mjakub.cz). Programová 

uzávěrka je v pondělí 11. května 2009, Vaší účast je nutné 

nahlásit do 5. června 2009. Přihlásit je možno také filmy 

profesionální, na nichž Vaše instituce spolupracovala, či fil-

my, které Vaše instituce uchovává jako sbírkové předměty 

(archivní). 

Těšíme se na Vaši účast a připomínáme, že součástí pře-

hlídky jsou též diskuse s odborníky, kulturní programy a ne-

formální setkání, jež slouží k výměně názorů a zkušeností.

Aleš Kapsa

Textil v muzeu

Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Etnografickou 

komisí a Komisí konzervátorů–restaurátorů AMG pořádá ve 

dnech 15.–16. června 2009 mezinárodní odborný seminář 

„Textil v muzeu“ na téma „Textil a textilní technologie v de-

pozitáři“. 

Ústředním tématem semináře je problematika depozi-

tářů, péče o uložené sbírky a jejich prezentace. Seminář 

je otevřen všem zájemcům o problematiku, kteří mohou 

prezentovat své výsledky, postřehy či názory. Pro případné 

zájemce o vystoupení je zvolen doporučený okruh příspěv-

ků:  

1. Tvorba sbírky textilu nebo textilní technologie – historie 

a současnost

2. Budování depozitáře pro textil nebo textilní technologie 

– historie a současnost 

3. Depozitární systémy – mobiliář, adjustace, režim 

4. Preventivní konzervace 

5. Digitalizace sbírkového fondu a příslušných doprovod-

ných informací (fotografie, scany, Demus, Bach apod.)

6. Identifikace a reidentifikace sbírkového fondu 

7. Prezentace sbírek jinou než výstavní formou (www strán-

ky, přednášky apod.)

8. Prezentace sbírek výstavní formou  

pozvánky na 
konference, semináře
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Přihlášky na seminář je nutné zaslat do 21. května 2009 

na adresu pořadatelů. Zájemci o přednesení příspěvku vy-

plní též anotaci přednášky. Přednesené příspěvky budou 

zveřejněny v publikaci, která vyjde po skončení semináře 

a bude rozeslána všem účastníkům semináře zdarma. Sou-

částí semináře je též exkurse do tkalcovny Vyšší odborné 

školy oděvního designu a managementu a Střední umělec-

koprůmyslové školy textilní v Brně. Zde budou předvedeny 

praktické ukázky na různých typech tkalcovských stavů. 

Místo konání semináře: Technické muzeum v Brně, Pur-

kyňova 105, Brno – Královo Pole. Účastnický poplatek: 400 

Kč / osoba – platba do 10. června 2009 převodem na účet 

TMB, číslo účtu: 9035–621/0100 (KB Brno), variabilní symbol 

1506, specifický symbol – jméno účastníka; 500 Kč / osoba 

– platba v den prezentace v době konání semináře; zdar-

ma – přednášející a studenti denního studia. Ubytování si 

účastníci zajišťují sami. 

Program, pokyny pro účastníky a přihláška jsou zveřejně-

ny na http://www.technicalmuseum.cz.

Kontaktní adresa na organizátory semináře: PhDr. Petra 

Mertová, Ph.D., Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 

612 00 Brno, mertova@technicalmuseum.cz nebo info@

technicalmuseum.cz, tel.: 541 421 428, 541 421 411 (vrát-

nice), 732 264 594.

dle zaslaných materiálů

14. veletrh muzeí ČR 
v Muzeu Vysočiny Třebíč

Veletrh muzeí patří k tradičním a hojně navštěvovaným 

akcím. Muzeum Vysočiny Třebíč jej pořádá v tomto roce již 

po čtrnácté, tentokráte v dnech 28–29. května 2009. Kromě 

prezentace či výstav muzeí a firem nabízí veletrh tradičně  

i program seminární. Tento ročník bude věnován převážně 

části seminární s hlavním záměrem prodiskutovat a odpo-

vědět na otázky – jak nově pojednat návštěvní prostory  

v památkových objektech. Jak sladit vztah expozice muzea 

a památkového objektu a dosáhnout hlubším propoje-

ním vyššího účinku emotivního, estetického, poznávacího  

a praktického. Pořadatel opět usiluje o skutečný veletrh 

muzejních myšlenek.

Cílem je za účasti teoretiků, scénáristů, architektů a tvůrců 

muzejních expozic vůbec, zástupců firem podporujících sfé-

ru svými výrobky a službami, a především široké obce mu-

zejních pracovníků, formou pracovních seminářů, funkčně 

mapovat problematiku (od prvopočátků do současnosti)  

s cílem najít optimální východiska pro žhavou současnost. 

Program 14. veletrhu:

Čtvrtek 28.5.2009

10,00 Slavnostní zahájení – Muzeum Velké Meziříčí,

  zámek

 prohlídka nové expozice „Ve znamení sedmi per“,  

 diskuse

12,00 Společný oběd – Muzeum Vysočiny Třebíč, 

 zámek – konírna

13,00 Veletržní seminář, Kamenný sál – zámek Třebíč

 Tématické příspěvky – 1. blok, diskuse

17,00 Prohlídka expozic 

 Muzeum řemesel Moravské Budějovice, zámek  

 a Masné krámy

18,00 Pracovní večer, Moravské Budějovice, zámek, 

 konírna

Tématické příspěvky – 2. blok, diskuse

Pátek 29.5.2009

9,00 Veletržní seminář, Kamenný sál – zámek Třebíč

 Tématické příspěvky – 3. blok, diskuse

12,00 Oběd, ukončení veletržního setkání, odjezd 

 účastníků

Více informací získáte na http://www.zamek-trebic.cz. 

Kontakt: Muzeum Vysočiny Třebíč, Zámek 1, 674 01 Třebíč, 

Ing. Jaroslav Martínek, j.martinek@zamek-trebic.cz

dle zaslaných materiálů

Konference konzervátorů-
restaurátorů v Hradci Králové

Ve dnech 8.–10. září 2009 se v prostorách Muzea východ-

ních Čech v Hradci Králové uskuteční v pořadí již sedmnác-

tý ročník Konference konzervátorů-restaurátorů. Tradičně 

se na organizaci akce podílí Technické muzeum v Brně – 

Metodické centrum konzervace ve spolupráci s Komisí kon-

zervátorů-restaurátorů při AMG a s regionálním muzeem  

v místě konference. V letošním roce je jím Muzeum východ-

ních Čech v Hradci Králové. Za svou dlouho historii konfe-

rence vystřídala celou řadu měst. První ročník konference 

se uskutečnil v roce 1992 ve Znojmě pod názvem „Odborný 

seminář Jihomoravské sekce konzervátorů-restaurátorů  

a preparátorů při AMG". V průběhu let došlo k různým změ-

nám týkajících se jak samotného názvu akce, tak i názvu 

sborníku a jeho vzhledu. V letech 1992–1997 nesla akce ná-

zev „Odborný seminář" a výstupem byla publikace s názvem 

„Metodický list". V letech 1997 došlo ke změně názvu a až do 

 volná místa
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r. 2003 byl používán název „Seminář konzervátorů-restau-

rátorů". Výstupem ze semináře se stal „Sborník z konzervá-

torského a restaurátorského semináře", který vedle změny 

názvu prodělal také celkovou změnu vzhledu. V roce 2004 

byl naposledy změněn název ze semináře na konferenci.  

V r. 2006 získal „Sborník z Konference konzervátorů-restau-

rátorů" novou tvář a od r. 2008 jsou referáty uveřejněné ve 

sborníku předem recenzovány. Celkově bylo na semináři 

resp. konferenci publikováno 347 příspěvků a 6 posterů. 

Hlavním posláním této akce je zprostředkovat setkání 

odborníků zabývajících se ochranou předmětů kulturního 

dědictví s důrazem na muzejní sféru. Mezi hlavní témata 

konference patří zejména průzkum materiálů a technolo-

gií, sanační konzervace a preventivní konzervace. V rámci 

odborných přednášek budou prezentovány nové poznatky  

a vlastní zkušenosti konzervátorů-restaurátorů, technologů 

a dalších specialistů. 

V případě zájmu lze podrobnější informace o konferen-

ci, stejně jako formulář pro přihlášení nalézt na webových 

stránkách: http://www.konference-konzervatoru-restaura-

toru.cz.

dle zaslaných materiálů

Plzeňský kraj

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce

ředitele – ředitelky 
příspěvkové organizace Plzeňského kraje

Galerie Klatovy/Klenová 

Požadavky na uchazeče:

- vysokoškolské vzdělání 

- znalost problematiky řízení příspěvkové organizace  

a souvisejících právních předpisů

- znalost problematiky v oblasti muzejnictví a výtvarného  

umění

- znalost právních předpisů vztahujících se k oblasti kultu-

ry (zákon č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní pova-

hy, zákon č. 121/2000 Sb., o právech autorských (autorský 

zákon) - komunikační schopnosti, schopnost vedení pra-

covního  kolektivu

- minimálně 1 světový jazyk plynně 

- orientace v oblastech dotační politiky státu a Evropské 

unie; orientace v oblastech dotační politiky dalších sub-

jektů výhodou

- aktivity v profesních orgánech a odborných komisích, 

publikační a obdobná činnost výhodou

- občanská a morální bezúhonnost

Obsah přihlášky do výběrového řízení:

- motivační dopis s uvedením jména, příjmení a titulu, ad-

resy, č. telefonu, e-mailu

- strukturovaný životopis, včetně přehledu o dosavadních 

zaměstnáních a praxi, o členství v profesníchorgánech  

a odborných komisích, o publikační činnosti a o jiných ak-

tivitách v oboru

- písemný souhlas se zpracováním, uchováváním a po-

skytnutím osobních údajů třetím osobám po celou dobu 

trvání výběrového řízení

Požadované doklady k přihlášce do výběrového řízení:

- úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání včetně úředně ověřené kopie vysvědčení ze stát-

ních závěrečných zkoušek, případně kopie dalších dokla-

dů, které se týkají odborné způsobilosti uchazeče

- návrh koncepce činnosti a rozvoje Galerie Klatovy/Kle-

nová na dobu 5 let v rozsahu maximálně 10 stran formátu 

A4 strojopisem. Součástí návrhu koncepce musí být sou-

hlas s jeho zveřejněním.  

- stejnopis nebo úředně ověřená kopie lustračníhoosvěd-

čení podle zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění (pří-

padně čestné prohlášení o podání žádosti o něj)

- výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců – uchazeč před-

loží ve stejnopise nebo v úředně ověřené kopii (případně 

čestné prohlášení o podání žádosti o něj)

Písemné přihlášky k výběrovému řízení v zalepené obálce 

zřetelně označené „VŘ – GKK“ lze poslat poštou na adresu: 

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Kraj-

ského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, 301 16 Plzeň, 

nebo podat osobně na podatelnu Krajského úřadu Plzeň-

ského kraje, Škroupova 18, Plzeň. Lhůta pro poštovní podá-

ní přihlášek končí dne 30. dubna 2009.

Předpokládaný nástup do funkce: od 1. července 2009 

Kontaktní osoby pro získání bližších informací: BcA. Vladi-

mír Líbal, vedoucí oddělení kultury OKPP KÚPK tel.: 377 195 

470, e-mail: vladimír.libal@plzensky-kraj.cz, a Ing. Josef Ku-

želka, referent oddělení kultury OKPP KÚ PK, tel: 377 195 

245, e-mail: josef.kuzelka@plzensky-kraj.cz.

 volná místa



Síla světla
Světlo je základ pro vizuální vnímání, je médiem, které není vidět, ale činí ostatní věci viditelné. Proto-že většina předmětů světlo 

nevyrábí, jejich viditelnost závisí pouze na světle, které se od nich odrazí. Zvýšená potřeba kvalitního osvětlení je potřebná zejména  

v galeriích a muzeích, kde jsou vystavené sbírky nesmírných materiálních a duchovních hodnot a tak světelná technika musí úspěšně 

spojovat často protichůdné nároky návštěvníků a konzervátorů týkající se ochrany exponátů. Na téma osvětlení jsme si povídali se 

světelnou designérkou Ing. arch. Karin Urbanovou Kasanovou ze společnosti ERCO lighting.

Jak dlouho společnost ERCO působí na českém trhu?

Společnost ERCO má své sídlo v Lüdenscheidu, v městě s průmyslovou tradicí v srdci Německa. Na českém trhu naše pobočka 

působí od roku 1993.

Společnost ERCO je výrobce profesionálního osvětlení, jaká je tedy náplň české pobočky?

ERCO Praha je součástí německé společnosti. Jak již bylo řečeno, jedná se o profesionální osvětlení a tak je naší hlavní náplní 

vytváření světelných konceptů a návrhů pro osvětlení svítidly ERCO. Zároveň zajišťujeme poradenství pro architekty a projek-

tanty. Proč jsme tady? Chceme nabídnout naše zkušenosti a znalost svítidel. Protože světelný koncept není jenom o mechanic-

kém výpočtu, ale také o citlivém přístupu. A to je to, co posouvá práci se světlem k umělecké disciplíně.

Čím jsou vaše svítidla specifická?

To vychází už z filozofie společnosti: „Světlo místo svítidel“. To znamená, že klademe maximální důraz na světlo. Aby svítidlo bylo 

schopné generovat kvalitní světlo, je důležité to, co je většině lidí skryto – reflektor svítidla. Takže podle toho jak je tvarován, 

jsme schopni docílit různých vyzařovacích charak-teristik a zároveň zajistit i potřebný vizuální komfort bez oslnění. Samotná 

svítidla jsou navržena v minimalistickém designu a to proto, aby nerušila v interiéru. Zároveň se jednoduché tvary dobře snášejí 

s historickým i moderním interiérem.

Promiňte, ale do této chvíle jsem si myslela, že je samozřejmé, že všechna svítidla svítí dobře?

To je právě zásadní omyl. Svítidla si vybíráme buď designové, kde upřednostňujeme zajímavý tvar nebo technické, tady je sa-

motné svítidlo v podstatě skořápka, a to zásadní se odehrává uvnitř. Díky tomu se dá se světlem skutečně čarovat.

Je nějaký rozdíl v návrhu osvětlení v historických objektech a moderních stavbách?

V historických stavbách nám vyvstávají dvě témata. A to objekty samotné, kde díky světlu odkryjeme návštěvníkovi zajíma-

vou architekturu, a na druhé straně je to samotná expozice. Je tedy nutné hledat vyvážené řešení, které podpoří architekturu  

a zároveň potřebné světelné podmínky pro exponáty.

Výstavní prostory v nových budovách jsou určeny přímo pro výstavnictví a tak tu odpadá potřeba skloubit historický prostor  

s novým účelem využití. Osvětlování je zpravidla jednodušší.

Co je důležitého pro návrh osvětlení v galeriích a muzeích?

Problematika osvětlení v galeriích a muzeích je široká. Důležité je zda se jedná o krátkodobou výstavu či stálou. U těch krát-

kodobých je v každém případě důležitá flexibilita, kterou dosáhneme pomocí lištového systému. To nám zaručí variabilitu 

svítidel. Z hlediska tvaru lze vystavené předměty členit na plošné a prostorové exponáty. U prostorových objektů je nutné 

vyzdvihnout jejich plasticitu a to dosáhneme směrovými vlastnostmi světla a jeho intenzitou a u plošných exponátů je také 

důležitá intenzita a spektrální složení světla, které ovlivňuje podání barev. Pro potřebné usměrnění toku světla je velmi důležitý 

již zmiňovaný reflektor. V galeriích se uplatní svítidla typu „wallwasher“, pro dokonale rovnoměrné osvětlení svislých ploch.  



A pro akcentované osvětlení slouží kvalitní světlomety. Kritériem je dostupnost různých vyzařovacích charakteristik, rozsáhlý 

program příslušenství a další detaily, jako aretace směrování, aby byla zajištěna kvalita osvětlení. V každém případě je velmi 

důležitý aspekt vizuálního komfortu, což znamená, aby návštěvník nebyl oslňován.

Jaké jsou nové trendy v osvětlování galerií?

V osvětlování začínají hrát důležitou roli investiční náklady, a to především z hlediska energetických úspor. V galeriích se začína-

jí více používat halogenidové výbojky, ale také LED zdroje, které jsou stále výkonnější. Zajímavou technologií jsou sférolitické 

refl ektory společnosti ERCO, které představují pokrokovou a exkluzivní technologii. Díky individuální podobě sferolitů lze mě-

nit charakteristiku refl ektorů v širokém rozsahu. Výsledkem jsou svítidla, u kterých díky vyměnitelným refl ektorům dosáhneme 

různých vyzařovacích charakteristik.

Jací klienti se na vás obracejí?

Jsou to především ti, kteří hledají kvalitní osvětlení. Ale v poslední době jsou to i takoví, kteří si spočítali, že se jim investice 

do kvalitního a účelného osvětlení vyplatí. Pokud je osvětlení pečlivě naplánováno a je realizováno kvalitními výrobky, pak 

optimálně podtrhuje architekturu a nejen ji. Esteticky přidává na hodnotě, ale zároveň zvyšuje její užitnou hodnotu. Vyšší ceny 

profesionálních svítidel jsou relativní v porovnání s levnými výrobky a to díky vyšší životnosti, malému příkonu nebo celko-

vě nižšímu počtu svítidel pro požadovanou světelnou scénu. Moderní efektivní světelné zdroje snižují nejen samotný příkon 

systému osvětlení, ale zároveň i tepelnou zátěž, která se odrazí např. na dimenzování a provozních nákladech na klimatizaci 

a systémy větrání.
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Muzejní počin roku:

1. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – Mezinárodní trienále Jablonec 2008; Oděv a jeho doplněk
2. Muzeum Novojičínska – Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska 
3. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Brána poznání otevřená – rekonstrukce budovy depozitářů
4. Oblastní muzeum Praha – východ – Brandýská katovna
5. Regionální muzeum v Mikulově – Botanická a růžová zahrada na zámku v Mikulově
6. Regionální muzeum v Teplicích, p. o. – Po stopách zaniklého kláštera v Teplicích
7. Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p. o. – Zahradní domek F. B. Vaňka v Pelhřimově
8. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Velkokapacitní klimatizované depozitáře  
9. Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě – Renovace kabrioletu Aero a expozice historie firmy Carosserie Sodomka 
10. Památník Lidice –Vzdělávací středisko Památníku Lidice
11. Vojenský historický ústav Praha – Získání československého tanku LT vzor 35
12. KMKV, p. o. – Muzeum Sokolov – Zpřístupnění štoly číslo 1 Jáchymov
13. Národní zemědělské muzeum Praha – Revitalizace pobočky Národního zemědělského muzea ve Valticích
14. Moravská galerie v Brně – Novostavba depozitáře Moravské galerie v Brně-Řečkovicích
15. Muzeum hlavního města Prahy – Digitalizace Langweilova modelu
16. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – Hmatové sochařství. Touch sculpture.
17. Národní muzeum – Kulturní památka Chvalský zámek – nové výstavní centrum na kraji Prahy
18. Národní galerie – Baroko v Čechách. Nová stálá expozice Sbírky starého umění NG v Praze ve Schwarzenberském paláci na Hradčanech
19. Národní technické muzeum – Rekonstrukce budovy Národního technického muzea
20. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – Rekonstrukce a otevření nové budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
21. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Zpřístupnění historického podzemí jílovských zlatodolů
22. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. – Museum Fotoateliér Seidel
23. Muzeum města Ústí nad Labem – Zapomenutí hrdinové

Muzejní publikace roku:
1. Muzeum města Brna – Jan Vaněk (1891–1962).  Civilizované bydlení pro každého
2. Muzeum hlavního města Prahy – Starou Prahou Václava Jansy
3. Západočeské muzeum v Plzni – Hledání zmizelého – Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku
4. Galerie výtvarného umění v Hodoníně – Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
5. Muzeum Novojičínska – Kamenné svědectví minulosti – Heraldické památky Novojičínska 
6. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
7. Městské muzeum Lanškroun – Obce Lanškrounska – album starých pohlednic 1897–1945 ze sbírky Karla Uhlíře
8. Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Přírodovědecké zajímavosti Znojemska
9. Muzeum v Bruntále – Bruntál – proměny
10. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Krása, která hřeje  
11. Národní zemědělské muzeum Praha – František Thomayer – život a dílo zahradního architekta
12. Moravské zemské muzeum – Leoš Janáček ve fotografiích
13. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici – Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech
14. Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzea a lidová architektura
15. Národní technické muzeum – Příběh Národního technického muzea
16. Galerie výtvarného umění v Ostravě – Sváry zření
17. Moravská galerie v Brně – 64. Bulletin Moravské galerie v Brně / 2008
18. Moravská galerie v Brně – Neregulováno. Prales ve fotografi
19. Muzeum Boskovicka – Přírodní poměry Boskovicka
20. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o. – Časopis "Valašsko, vlastivědná revue". Č. 20, 2008/1 s přílohou Jubilejní DVD 2008
21. Národní galerie v Praze – Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
22. Národní galerie v Praze – Wilhelm Riedel (1832 –1876)
23. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – František Bohumír Zvěřina (1835 –1908)
24. Muzeum Šumavy Sušice – Sbírka skla Bruno Schreiber
25. Památník národního písemnictví – Obrazy slov / Reflecting Words
26. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – Kralupy pro Jaroslava Seiferta
27. Muzeum středního Pootaví Strakonice – Písně a řeči vážné – nevážné – darebné
28. Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814 –1848
29. Městské muzeum a galerie Dačice – Dačické album I., dobové fotografie a pohlednice
30. Národní muzeum – Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby
31. Soubor staveb lidové architektury v Příkazích NPÚ – Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové
32. Masarykovo muzeum v Hodoníně – Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu
33. muzea zřizovaná Plzeňským krajem – Paměť Plzeňského kraje. Muzea a galerie zřizované Plzeňským krajem.
34. Moravské zemské muzeum – Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky. K počátkům československé tradice (1919 –1929).

 

Muzejní výstava roku:
1. Národní galerie v Praze – Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem
2. Národní muzeum – ČMH – Zachráněné poklady paní hudby
3. Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem – Jiří Šindler – Od písma k obrazu
4. Muzeum hlavního města Prahy – Starou Prahou Václava Jansy
5. Muzeum hlavního města Prahy – Pražské kavárny a jejich svět
6. Muzeum města Brna – Jan Vaněk (1891–1962). Civilizované bydlení pro každého
7. Prachatické muzeum – „Je jaká je" –Žena a její svět
8. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848 
9. Muzeum Velké Meziříčí – Ve znamení sedmi per
10. Galerie výtvarného umění v Hodoníně – Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
11. Masarykovo muzeum v Hodoníně – Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu
12. Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. – Velká válka aneb konec zlatého věku 1914–1918
13. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
14. Moravské zemské muzeum – Léta zkázy a naděje 1914–1918
15. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Šumava Karla Klostermanna – Příběh šumavské podmalby 
16.  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska
17.  Muzeum hl. města Prahy – Adolf Loos – dílo v českých zemích
18.  Památník Karla Čapka – Život a dílo spisovatele Karla Čapka
19.  Muzeum Blansko – 90 let nové Evropy
20.  České muzeum stříbra v Kutné Hoře – Komnata pana Jana Smíška
21.  Národní muzeum – Republika
22. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – Obnova stalé expozice Pamětní síň Jaroslava Seiferta
23. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – Gotické umění. Malířství a sochařství 13.–16. století
24. Třebechovické muzeum betlémů – Kouzlo mechanických betlémů

Vlastivědné muzeum  
a galerie v České Lípě, p. o. 

vyhlašuje výběrové řízení na místo 

etnografa / etnografky 
s funkcí vedoucího pobočky Vísecké rychty

 

Požadované předpoklady: 

- VŠ vzdělání v oboru etnografie

- znalost problematiky správy muzejních sbírek

- schopnost samostatné odborné práce se zaměřením na 

Českolipsko  

- alespoň pasivní znalost NJ 

- práce s PC a uživatelská znalost programů Microsoft  

Office, internetu  

- organizační schopnosti, občanská bezúhonnost 

Výhoda:

- znalosti a dovednosti v oblasti prezentace sbírkového 

fondu (výstavy, expozice)

- flexibilita včetně časové, komunikativnost, zájem o se-

bevzdělávání

- znalost památkové dokumentace a práce v terénu

- publikační a přednášková činnost

Pracovní úvazek: 1,0, doba určitá na 1 rok s možností změny 

na dobu neurčitou

Platové  zařazení:  dle nařízení vlády o platových poměrech 

zaměstnanců orgánů státní správy č. 564/226 Sb. – 11 pla-

tová třída. 

Nástup dle dohody

Žádosti o přijetí do výběrového řízení zasílejte do 20. květ-

na 2009 na adresu: Vlastivědné muzeum a galerie v České 

Lípě, p. o., Náměstí Osvobození 297, 470 34 Česká Lípa nebo 

e-mailem: muzeumcl@muzemcl.cz 

Součástí přihlášky budou základní osobní údaje, strukturo-

vaný životopis, adresa trvalého bydliště, telefonní kontakt 

a e-mail. 

Další informace na webových stránkách:

 http://www.muzeumcl.cz

Sborník muzea Karlovarského 
kraje 2008

V závěru roku 2008 byl veřejnosti představen Sborník muzea 

Karlovarského kraje. Jako první se s tímto zbrusu novým edič-

ním počinem Krajského muzea Karlovarského kraje seznámili 

návštěvníci tradičního a letos zároveň i jubilejního 10. advent-

ního předvánočního setkání, které právě na mikulášskou sobo-

tu připravilo chebské muzeum. Odborníkům, zapáleným nad-

šencům ale i laikům se tak do rukou dostalo periodikum, které 

si klade nemalé cíle. Ve sborníku jsou totiž otiskovány původní 

studie a články erudovaných odborníků, jež tematicky zasahu-

jí do široké škály věd a disciplín historických, společenských 

a přírodních. V těchto studiích jsou fundovaně prezentovány 

a interpretovány nové poznatky z regionální vlastivědy. Opo-

menuty nezůstávají ovšem ani příspěvky muzeografické či re-

cenze, které podrobují objektivní kritice odborné a populárně 

naučné publikace vydávané v rámci Karlovarského kraje. Díky 

své vysoké kvalitě a nemalým nároků kladeným na zveřejňova-

né statě byl sborník zařazen na mimořádně prestižní Seznam 

recenzovaných neimpaktových periodik vydávaných v České 

republice. Hlavní poslání muzejního sborníku spočívá v šíře-

ní kulturního povědomí v regionu, který bohužel po dlouhou 

dobu stál na samém okraji společenského a vědeckého dění. 

O tom, zda se tento ušlechtilý, ale současně i nelehký záměr 

daří zdárně naplňovat, se můžete přesvědčit i vy, čtenáři. Sbor-

ník muzea Karlovarského kraje navazuje na předešlé ročníky 

– Sborník chebského muzea a Sborník KMKK. Vychází v nové 

grafické úpravě za finanční podpory vlastního rozpočtu KMKK, 

Terea Cheb a firmy Bonnel. Je možné ho objednat prostřednic-

tvím internetového obchodu na http://www.kmkk.cz. 

Tomáš Dostál
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Muzejní počin roku:

1. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou – Mezinárodní trienále Jablonec 2008; Oděv a jeho doplněk
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19. Národní technické muzeum – Rekonstrukce budovy Národního technického muzea
20. Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně – Rekonstrukce a otevření nové budovy Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně
21. Regionální muzeum v Jílovém u Prahy – Zpřístupnění historického podzemí jílovských zlatodolů
22. Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s r.o. – Museum Fotoateliér Seidel
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Muzejní publikace roku:
1. Muzeum města Brna – Jan Vaněk (1891–1962).  Civilizované bydlení pro každého
2. Muzeum hlavního města Prahy – Starou Prahou Václava Jansy
3. Západočeské muzeum v Plzni – Hledání zmizelého – Archeologie zaniklých vesnic na Plzeňsku
4. Galerie výtvarného umění v Hodoníně – Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
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8. Jihomoravské muzeum ve Znojmě – Přírodovědecké zajímavosti Znojemska
9. Muzeum v Bruntále – Bruntál – proměny
10. Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Krása, která hřeje  
11. Národní zemědělské muzeum Praha – František Thomayer – život a dílo zahradního architekta
12. Moravské zemské muzeum – Leoš Janáček ve fotografiích
13. Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici – Severní Plzeňsko na historických kolorovaných diapozitivech
14. Muzeum Vysočiny Třebíč – Muzea a lidová architektura
15. Národní technické muzeum – Příběh Národního technického muzea
16. Galerie výtvarného umění v Ostravě – Sváry zření
17. Moravská galerie v Brně – 64. Bulletin Moravské galerie v Brně / 2008
18. Moravská galerie v Brně – Neregulováno. Prales ve fotografi
19. Muzeum Boskovicka – Přírodní poměry Boskovicka
20. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p. o. – Časopis "Valašsko, vlastivědná revue". Č. 20, 2008/1 s přílohou Jubilejní DVD 2008
21. Národní galerie v Praze – Mistři čínské tušové malby 20. století ze sbírek Národní galerie v Praze
22. Národní galerie v Praze – Wilhelm Riedel (1832 –1876)
23. Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě – František Bohumír Zvěřina (1835 –1908)
24. Muzeum Šumavy Sušice – Sbírka skla Bruno Schreiber
25. Památník národního písemnictví – Obrazy slov / Reflecting Words
26. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – Kralupy pro Jaroslava Seiferta
27. Muzeum středního Pootaví Strakonice – Písně a řeči vážné – nevážné – darebné
28. Uměleckoprůmyslové museum v Praze – Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814 –1848
29. Městské muzeum a galerie Dačice – Dačické album I., dobové fotografie a pohlednice
30. Národní muzeum – Kde domov můj – Státní hymna České republiky v proměnách doby
31. Soubor staveb lidové architektury v Příkazích NPÚ – Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové
32. Masarykovo muzeum v Hodoníně – Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu
33. muzea zřizovaná Plzeňským krajem – Paměť Plzeňského kraje. Muzea a galerie zřizované Plzeňským krajem.
34. Moravské zemské muzeum – Rudolf Těsnohlídek a Vánoční strom republiky. K počátkům československé tradice (1919 –1929).

 

Muzejní výstava roku:
1. Národní galerie v Praze – Václav Hollar a Evropa mezi životem a zmarem
2. Národní muzeum – ČMH – Zachráněné poklady paní hudby
3. Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem – Jiří Šindler – Od písma k obrazu
4. Muzeum hlavního města Prahy – Starou Prahou Václava Jansy
5. Muzeum hlavního města Prahy – Pražské kavárny a jejich svět
6. Muzeum města Brna – Jan Vaněk (1891–1962). Civilizované bydlení pro každého
7. Prachatické muzeum – „Je jaká je" –Žena a její svět
8. Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze – Biedermeier: umění a kultura v českých zemích 1814-1848 
9. Muzeum Velké Meziříčí – Ve znamení sedmi per
10. Galerie výtvarného umění v Hodoníně – Franta Úprka 1868–1929 Sochařský obraz domova
11. Masarykovo muzeum v Hodoníně – Velkomoravské Mikulčice – Druhý kostel a sakrální architektura knížecího hradu
12. Krajské muzeum Karlovarského kraje, p. o. – Velká válka aneb konec zlatého věku 1914–1918
13. Vlastivědné muzeum v Olomouci – Zelené perly / Historické zahrady a parky Olomouckého kraje
14. Moravské zemské muzeum – Léta zkázy a naděje 1914–1918
15. Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích – Šumava Karla Klostermanna – Příběh šumavské podmalby 
16.  Slovácké muzeum v Uherském Hradišti – Krása, která hřeje. Gotické a renesanční kachle Moravy a Slezska
17.  Muzeum hl. města Prahy – Adolf Loos – dílo v českých zemích
18.  Památník Karla Čapka – Život a dílo spisovatele Karla Čapka
19.  Muzeum Blansko – 90 let nové Evropy
20.  České muzeum stříbra v Kutné Hoře – Komnata pana Jana Smíška
21.  Národní muzeum – Republika
22. Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou – Obnova stalé expozice Pamětní síň Jaroslava Seiferta
23. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou – Gotické umění. Malířství a sochařství 13.–16. století
24. Třebechovické muzeum betlémů – Kouzlo mechanických betlémů
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