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Dne 16. května se v jihomoravském Mikulově konalo prv-

ní slavnostní zahájení Festivalu muzejních nocí. Program se 

uskutečnil na mikulovském zámku za přítomnosti hejtmana 

a dalších představitelů Jihomoravského kraje, zástupců ICOM, 

starosty města, ředitele muzea a mnoha muzejníků a hostů 

z různě vzdálených konců České republiky. 

V úvodu vystoupila předsedkyně Asociace muzeí a galerií ČR 

PhDr. Eva Dittertová se svým slavnostním proslovem, jehož zně-

ní Vám takto zprostředkováváme: 

„Vážení hostitelé, pane hejtmane, pane starosto, kolegové, 

hosté i milí návštěvníci.

Mám zde tu čest říci několik slov k právě zahajovanému Ná-

rodnímu zahájení Festivalu muzejních nocí. V čase, kdy noc 

se ještě dlouho neujme své vlády. 

Chci se vrátit do roku 2004, kdy se uskutečnila po vzoru ev-

ropských metropolí první Pražská muzejní noc. Od té doby, 

prakticky po celé republice, zájem o tuto netradiční formu 

prezentace práce a života muzeí a galerií narůstal a narůstá. 

A tak bylo jen logické, že vznikla myšlenka jakéhosi řetěze-

ní našich aktivit svázaných s 18. květnem – Mezinárodním 

dnem muzeí – myšlenka na pořádání dnes právě zahajova-

ného Festivalu muzejních nocí. Spojit oslavy mezinárodního 

svátku muzeí a muzejníků s konkrétními, netradičními ak-

cemi, které dle tradice skončí 14. června Pražskou muzejní 

nocí.

Od 1. ročníku v roce 2005, kdy se jeho organizace ujala AMG 

ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Národním muze-

em, každoročně stoupá zájem nejen veřejnosti, ale i muzeí 

a galerií o tuto atraktivní formu kulturní prezentace našeho 

kulturního dědictví, a tak jsme cítili šanci nejen mediálně zvi-

ditelnit náš obor, ale i potřebu provázat hlouběji naše aktivi-

ty s regiony. Osobně jsem přesvědčena, že přes tolik media-

lizovanou postupující evropskou integraci, se stále výrazněji 

ukazuje i jiný evropský trend – uvědomování si národních, 

ale zejména regionálních tradic. A právě v prezentaci kultur-

ního dědictví mají muzea své nezastupitelné místo. 

A jsou to přece právě kraje, které jsou největšími zřizovateli 

muzeí a galerií v naší republice. Je tedy více než logické, že 

dnešní slavnostní Národní zahájení Festivalu muzejních nocí, 

a já tomu věřím, je i začátkem nové tradice, kdy ve spolupráci 

s Asociací krajů České republiky a pod záštitou vždy jednoho 

z krajů se tato zahajovací slavnost bude každoročně opako-

vat. 

Jsem také ráda, že tato nová tradice začíná právě zde. V Mi-

kulově, v kraji, jehož dějiny i děje jsou jakýmsi výčtem oborů 

naší činnosti. Od lovců mamutů k Věstonické Venuši, bio-

sférické rezervace UNESCO, vína, hudby, národopisu. Když 

zmiňuji víno, nemohu zde opominout římské legie a císaře 

Tiberia a Marka Aurelia, ale také válečné vřavy a tažení tudy 

se ženoucí, Napoleona i běsy poslední války. Ale i renesanci 

a staleté panováni Ditrichsteinů. Stejně nemohu opomenout 

i výraznou stopu židovského osídlení.

Kde také jinde než zde, v ráji turistiky a cyklostezek si ne-

připomenout to, co na nás leckde ještě čeká. Větší a také 

vzájemné otevření se muzeí a galerií nové podobě vnímání 

kultury a volného času. Ale i vnímání muzea jako instituce 

moderní, odborné, veřejnosti vstřícné. Nejen pro veřejnost 

turistickou, ale i domácí. 

Muzejní noci jsou tedy jednou z cest, a jsem tomu velmi 

ráda, k nacházení nových témat, nových partnerů, nových 

nadšenců a použiji sportovní terminologii – fandů naší práce. 

Nemohu vyzdvihávat ze záplavy témat a nápadů jeden. Co 

muzeum a galerie, to jiná podoba tohoto svátku. Někde bude 

muzejní noc ve svatebním, jinde navštívíme Afriku, připome-

neme si dějiny města či kraje, zámecké slavnosti, koncerty, 

divadelní představení, strašidelné místní bytosti,  budeme se 

věnovat dětem, strávíme noc s orchestrem či mezi šermíři. 

Ale vždy s přáním oslovit své věrné návštěvníky  a přitáhnout 

nové návštěvníky k naší práci, k našim muzeím a galeriím.

Dnešní slavnostní zahájení je tedy pro nás muzejníky i mož-

ností mediálně zviditelnit nejen zahajovaný Festival muzej-

ních nocí, ale i celý a často nedoceňovaný obor muzejnictví, 

naši asociaci a prezentovat i další naše významné aktivity. 

Především Národní soutěž muzeí „Gloria musaealis“ či te-

matickou kampaň „Muzea a 20. století“ s letošním tématem  

„Osudové osmičky: přelomové okamžiky dějin 20. století“.  

Slov zde bude vysloveno formálně i neformálně jistě ještě 

hodně. Toto výjimečné setkání teprve začíná. Přeji si, aby ne-

jen poučilo a pobavilo, ale přineslo nám i mnoho podnětů 

a námětů k naší práci.“

Eva Dittertová 
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Zápis ze zasedání Senátu AMG
29. dubna 2008 v Národním muzeau

Zasedání senátu AMG se uskutečnilo 29. dubna 2008 od 

11. hodin v přednáškovém sále Národního muzea za pří-

tomnosti 28 z 55 členů s hlasem rozhodovacím a 1 z 21 

s hlasem poradním. Byla zvolena návrhová komise ve slo-

žení Ing. Milena Brudychvá a Mgr. Irena Chovančíková 

a mandátová komise ve složení RNDr. Blanka Rašticová, 

PhDr. Ivan Plánka a Ing. Ivo Štěpánek. Na úvod jednání se 

nesešla potřebná nadpoloviční většina členů s hlasem roz-

hodovacím a senát tak nemohl být usnášeníschopný. O půl 

hodiny později se tak konalo mimořádné zasedání senátu, 

které bylo usnášeníschopné, neboť se jej účastnila více jak 

třetina členů senátu s hlasem rozhodovacím (§ 10, odst. 

2  Stanov AMG).

PhDr. Eva Dittertová v úvodu jednání přednesla zprávu 

o činnosti exekutivy. Ta se od posledního zasedání senátu 

v únoru 2008 sešla celkem dvakrát. Během této doby se 

exekutiva zabývala zejména muzejní statistikou, přípravou 

slavnostního vyhlášení VI. ročníku soutěže Gloria musaealis, 

přípravou Festivalu muzejních nocí 2008 a jeho Národním 

zahájením, vypsáním výběrového řízení na pozici výkonný/

ná redaktor/ka Věstníku AMG a tajemník/ce soutěže Glo-

ria musaealis, novelou památkového zákona, přípravou 

mezinárodní muzeologické konference Muzea a změna III. 

v únoru 2009, započetím III. fáze rekonstrukce severu muzeí 

a galerií ČR a projektem Muzea a 20. století. 

Předsedové krajských sekcí a členové exekutivy na společ-

ném jednání 10. dubna 2008 prošli všechny shromážděné 

připomínky k dotazníkovému šetření MK – NIPOS, V – Kult 

14 – 01 a došli ke společnému stanovisku k nové podobě 

ročního statistického výkazu. Materiál s návrhy na změny 

bude předložen OMG a NIPOS k dalšímu projednání, které 

by se mělo uskutečnit v květnu 2008. 

Dále byla zmíněna příprava slavnostního vyhlášení Gloria 

musaealis 2007 a také IV. ročník Festivalu muzejních nocí. 

Na závěr úvodní zprávy o činnosti exekutivy byla předsta-

vena senátu nová technická redaktorka Věstníku AMG a ta-

jemnice soutěže Gloria musaealis Bc. Malvína Malovická.

Poté vystoupila výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, 

DiS. s informacemi o výši přidělených dotací AMG Minister-

stvem kultury ČR. Asociace pro letošní rok získala na projekt 

Informační servis v muzejnictví dotaci ve výši 1.360 tisíc Kč 

a na projekt Propagace a popularizace muzejnictví dotaci ve 

výši 500 tis. Kč. Na základně tohoto bodu PhDr. Eva Ditterto-

vá informovala o tom, že peníze, o které komise a členové 

AMG žádali, dostanou v plné výši. Senátoři byli vyzváni, ať 

o této skutečnosti informují ve svých krajských sekcích. 

Dále přednesla zprávu revizní komise o stavu hospodaře-

ní AMG za rok 2007 Ing. Milena Burdychová.

Anna Komárková dále informovala o Výroční zprávě pro 

rok 2007 a vyzvala k nahlášení všech změn, týkajících se 

komisí a sekcí, nejpozději však do 2. května 2008 z důvodu 

nutnosti vytisknout dokument do konce června 2008.

Dalším bodem programu byla soutěž Gloria musaealis 

2007. Do soutěže se přihlásilo 50 institucí s celkem 71 pro-

jekty, což je rekordní úspěch za celou dobu konání soutěže 

od roku 2002. Bylo zde zmíněno závěrečné hodnotící zase-

dání poroty, které se uskutečnilo ve dnech 16. – 17. dubna 

v Litomyšli, a ze kterého vzešli vítězové. Senátoři byli se-

známeni se všemi nominovanými. V každé kategorii budou 

vyhlášeny první tři místa a zvláštní ceny; již tradičně byl 

určen vítěz v kategorii Ceny Českého výboru ICOM a byl do-

poručen projekt i Čestnému výboru soutěže. Senátoři byli 

pozváni na slavnostní vyhlášení, které se uskuteční dne 15. 

května 2008 v Pantheonu Národního muzea za přítomnos-

ti ministra kultury Mgr. Václava Jehličky a předsedy Senátu 

Parlamentu ČR MUDr. Přemysla Sobotky. Slavnostním veče-

rem bude provázet Pavel Soukup.  

S dalším bodem vystoupil PhDr. Pavel Ciprian. Tématem 

byl Festival muzejních nocí. Ten bude letos zahájen novin-

kou, a to slavnostní zahájením Festivalu muzejních nocí, 

které se uskuteční dne 16. května od 17. hodin v Mikulově 

pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje. Zároveň zde 

budou představeny vítězné projekty Gloria musaealis 2007. 

Senátoři byli vyzváni k hojné účasti. Tisková konference 

k této události se bude konat dne 16. května v Brně v 11 

hodin na Krajském úřadě Jihomoravského kraje. Anna Ko-

márková doplnila, že AMG rozesílala přihlášeným logo, dále 

budou distribuovány plakáty muzejní noci a spuštěny byly 

jako již tradičně společné internetové stránky PhDr. Eva 

Dittertová informovala dále senátory o jednání s Asociací 

krajů ČR o partnerství s AMG při pořádání každoročního Ná-

rodního zahájení festivalu v jednom z krajů ČR. Konkrétně 

Plzeňský a také Pardubický kraj již projevily zájem o pořádá-

ní akce v příštím roce. Rovněž také předjednala spolupráci 

s bývalými Deníky Bohemia na prezentaci festivalu na jejich 

stránkách.

K tématu Muzea a 20. stol. – Osudové osmičky přednesla 

Anna Komárková údaje o počtu přihlášených institucí, kte-

rých je 56 a také o tom, že jsou zpřístupněny internetové 

stránky se všemi přihlášenými projekty; kampaň má opět 

společné logo. Zároveň vyzvala přihlášené instituce k dolo-

žení potřebných materiálů. 

U bodu Informace o vývoji oborové legislativy byl učiněn 

dotaz od PhDr. Zuzany Strnadové, jaké stanovisko zaujímá 

AMG ke změně smluv muzeí s Akademií věd ČR. Senát do-

spěl k závěru, že bude vyzvána Archeologická komise, aby 

určila, jak postupovat.

Poté následovalo přijímání nových členů, mezi které 

byla zařazena: Katedra dějin a teorie umění Fakulty umění 
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z činnosti sekcí, kolegií a komisí
V Moravské galerii v Brně se sešla 

Komise pro muzejní pedagogiku 

a práci s veřejností

Na setkání členů pedagogické komise dne 25. února 2008 

v přednáškovém sále Moravské galerie v Brně se dostavi-

lo 21 zájemců o práci v ní z 37 přihlášených členů. Všichni 

se práce komise chtějí zúčastnit. Program, který se sestával 

z přivítání členů komise a návrhu programu, přehledu čin-

nosti od podlesního zasedání 15. června 2004, volby nové-

ho vedení komise, plánu činnosti komise, projektů členů 

komise a z bodu různé a diskuse, byl jednomyslně přijat.

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková DiS. seznámila 

členy s přehledem práce komise od posledního zasedání: 

hlavním úkolem komise za uplynulé období byla hlav-

ně příprava a realizace projektu "Muzea a dobrovolníci" 

v rámci programu „Posílení vnímání sféry ochrany movitého 

kulturního dědictví jako součásti neziskového sektoru ČR“ 

– projekt byl realizován v letech 2004–2006 ve spolupráci 

s Národním dobrovolnickým hnutím HEASTIA, komisí pro 

management při AMG a ČV ICOM; byl uspořádán cyklus 

seminářů, této problematice byl věnován i jeden z bloků 

mezinárodní konference Muzeum a změna II. v roce 2005, 

výsledky projektu, včetně přeloženého manuálu pro dob-

rovolníky, budou prezentovány v komplexní podobě na 

internetových stránkách AMG.

Byla navržena a přijata změna jednacího řádu komise. 

Vedení komise bylo rozšířeno z 5 na 7 členů. Namísto od-

stoupivšího předsedy komise PhDr. Michala Stehlíka byl 

předsedou komise zvolen Mgr. Přemysl Reibl (NZM Praha), 

místopředsedkyní PaeDr. Zdena Poláková (MZM Brno), do 

výboru komise byly zvoleni: Marie Pítrová (VMP v Rožnově 

p. Radhoštěm), Barbora Horáková (RM ve Vysokém Mýtě), 

PhDr. Ludmila Horáková (MG v Brně), Mgr. Pavel Holman (FF 

MU), Mgr. Drahomíra Přikrylová (TMB). 

Byl přijat návrh na uspořádání semináře pro pedagogic-

ké pracovníky muzeí a galerií ČR na téma rámcové a školní 

vzdělávací programy v práci muzeí a galerií ČR. Na pořádá-

ní semináře bude možné požádat o grant AMG, měl by být 

dvoudenní a konat se v Brně (listopad 2008).

a designu Univerzity JEP Ústí nad Labem, Muzeum česko-

slovenského opevnění Dělostřelecká tvrz Bouda; znovu 

přijato z důvodu změny zřizovatele bylo Diecézní muzeum 

Brno. Žádosti o individuální členství byly odloženy na příští 

zasedání senátu. Senát vzal na vědomí ukončení členství 

Městského muzea a galerie Julie W. Mezerové v Úpici.

V bodě Různé PhDr. Zuzana Strnadová připomněla Me-

zinárodní den muzeí. Ing. Ivo Štěpánek seznámil senátory 

se „Zápisem valné hromady konzervátorů a restaurátorů“, 

která byla plná nesrovnalostí a mylných informací. Do Věst-

níku AMG tedy Ing. Štěpánek napíše vysvětlující stanovis-

ko. PhDr. Eva Dittertová informovala o schůzce se zástupci 

Klubu českých turistů, kde navázala spolupráci na přípravě 

propagačního materiálu KČT – „Atlas turistických zajíma-

vostí“ zaměřený v letošním roce na muzea a galerie.

Malvína Malovická

Usnesení senátu AMG 
1. Senát AMG schválil 

- návrhovou komisi ve složení Ing. Milena Burdychová a Mgr. 

Irena Chovančíková a mandátovou komisi ve složení RNDr. 

Blanka Rašticová, PhDr. Ivan Plánka a Ing. Ivo Štěpánek

- plán činnosti a rozpočet AMG na rok 2008

- zprávu revizní komise AMG za rok 2007

- přijetí za člena AMG: Katedra dějin a teorie umění Fakulty 

umění a designu Univerzity JEP Ústí nad Labem; Muzeum 

československého opevněn Dělostřelecká tvrz Bouda

- znovupřijetí za člena AMG z důvodu změny zřizovatele: 

Diecézní muzeum Brno

- odložení žádosti o individuální členství na příští zasedání 

senátu

2. Senát AMG pověřuje exekutivu AMG zjistit aktuální situ-

aci v problematice změn smluv muzeí s Archeologickým 

ústavem AV ČR.

3. Senát AMG bere na vědomí:

- zprávu o činnosti exekutivy od minulého zasedání senátu

- výroční zprávu AMG za rok 2007 s požadavkem na dopl-

nění do 2.5.2008

- zprávu o 7. ročníku Národní soutěže Gloria musaealis

- informaci o stavu změn muzejní statistiky V – Kult 14 – 01

- informaci o festivalu muzejních nocí 2008 a projektu Mu-

zea a 20. století

- ukončení členství Městského muzea a galerie Julie W. Me-

zerové v Úpici

4. Senát AMG ukládá:

- exekutivě AMG navázat spolupráci na přípravě propagač-

ního materiálu Klubu českých turistů – „Atlas turistických 

zajímavostí“ zaměřený v letošním roce na muzea a galerie.

Milena Burdychová, Irena Chovančíková
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Dalším úkolem pak bude vypracování adresáře pedago-

gických pracovníků. Muzea budou vyzvána k zaslání jmen 

a adres na sekretariát AMG do 31. prosince 2008.

Dr. Horáková (MG Brno) přizvala členy komise k aktivní 

účasti na semináři „Aktivizační prvky v práci muzeí a galerií“, 

který bude pořádat Moravské galerie v Brně v červnu 2008.

Dále byla představena práce členů komise v muzeích v Jičí-

ně, NTM Praha, MG Brno, TMB.

Po představení muzeí a galerií bylo zasedání ukončeno. 

Další zasedání se bude konat v červnu t.r. při příležitosti ko-

nání semináře v Brně. 

Přemysl Reibl

Ústecká krajská sekce se sešla 

v Oblastním muzeu v Litoměřicích

Dne 13. března 2008 za přítomnosti OM Děčín, OM Cho-

mutov, OM Litoměřice, OM Louny, OM Most, Podřipského 

muzea Roudnice, GVU Roudnice, RM Teplice, Muzea města 

Ústí n.L., Regionálního muzea Žatec a hostů PhDr. Petra No-

váka, Mgr. Adama Šrejbera (odbor kultury a pam. péče Kraj-

ského úřadu Ústeckého kraje) a Jany Hutníkové (zástupky-

ně AMG) se konala porada Ústecké krajské sekce AMG.

Na úvod Milan Rosenkramc a Jana Hutníková přednesli 

Informace z jednání senátu AMG – Zpráva o činnosti za rok 

2007, informace o Národní soutěží muzeí Gloria musaealis 

2007 (Ústecká sekce AMG zastoupena RM v Teplicích v kate-

gorii Muzejní počin roku publikací Tajnosti depozitářů). Se-

známení se změnou jednacího řádu AMG (výše členských 

příspěvků). Příprava dotazníku Struktura sbírkových fondů 

muzeí ČR. 

Dále se probíral Roční výkaz o muzeu – seznámení s při-

pomínkami pracovní skupiny pro statistiku AMG – bylo 

rozhodnuto, že dílčí připomínky účastníků porady budou 

projednány 10. dubna 2008 na sekretariátu AMG.

V dalším bodě programu se projednávala Pozvánka 

k návštěvě muzea – zprávu o připravovaném TV pořadu 

podal Dušan Špička (RM v Teplicích) – předběžný rozpočet 

cca 100.000,- Kč, možnost fi nancování v rámci Propagační 

a mediální kampaně Ústeckého kraje bude upřesněna 

v průběhu roku. Předběžně byl proveden výběr prezen-

tovaných subjektů (RM Teplice, OM Děčín, MLA Zubrnice, 

GMU Roudnice).

V Různém se informovalo o změnách ve vedení muzeí 

a galerií: PaedDr. Gustav Krov v Muzeu města Ústí nad La-

bem, Jan Mrázek v Podřipském muzeu v Roudnici, Jiří Kopi-

ca v Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci, PhDr. Alena 

Potůčková v Galerii moderního umění v Roudnici.

Přítomní byli také seznámeni s informacemi o setkání 

historiků k problematice událostí roku 1968, které se usku-

tečnilo 31. března 2008 v Zámeckém klubu RM v Teplicích 

(Mgr. Viktor Keller) a o probíhajícím dotazníkovém průzku-

mu Tradiční lidové kultury (pí. Boušková)

Byl dohodnuto, že příští porada Ústecké sekce AMG se 

uskuteční dle aktuální potřeby.

Milan Rosenkranc

Zasedání Krajské sekce hl. m. 

Prahy AMG v minulém roce

V Národním muzeu se konalo dne 6. prosince 2007 zase-

dání Krajské sekce hl. města Prahy. Přítomných bylo 10 ko-

lektivních členů AMG, 2 byli omluveni a 1 host z Národního 

muzea – Pavel Douša.

První bodem programu byly Informace z posledního za-

sedání senátu (2. října 2007) – předsedkyně sekce informo-

vala přítomné o všech důležitých skutečnostech, projedná-

vaných na posledním zasedání senátu AMG (problematika 

„malých“ muzeí – bylo konstatováno, že není třeba vydávat 

speciální příručku, stačí příručka muzejníka I a II, dále mají 

malá muzea možnost vysílat své zaměstnance do Školy mu-

zejní propedeutiky, ti by  měli mít i možnost stáží ve velkých 

muzeích; velká muzea poskytují malým i metodologickou 

pomoc). Její informaci doplnil v řadě bodů místopředseda 

exekutivy AMG Michal Lukeš.

Dalšími body programu byly Pražská muzejní noc – 14. 

června 2008, o které referoval hlavní koordinátor akce  Pa-

vel Douša, Gloria musaealis – jako každý rok předsedkyně 

sekce vyzvala k přihlašování projektů do soutěže v průběhu 

celého roku, Muzejní statistika – diskuse k tématu, ze které 

vyplynul požadavek vyjádřit se k podobě dotazníků v širším 

fóru, případně stanovit nová kritéria, některá nesmyslná 

kritéria přehodnotit (např. velká výstava je započítávána 

stejně jako malá); počet návštěvníků upřesnit – ne všechna 

muzea započítávají návštěvníky vernisáže. Je také třeba mít 

dostatek času na vyplnění dotazníku.

Poté se vedla Diskuse o archivním zákoně, kde padl ná-

mět, aby si AMG nechala vypracovat právnický rozklad ar-

chivního zákona.

V bodě Kolokvium na téma „Muzea a legislativní prostře-

dí“ byla vznesena otázka, zda budou příspěvky na CD, kde 

by měly být i odpovědi na otázky, které nebyly na místě 

zodpovězeny.

Řešil se také Památkový zákon – Národní galerie by chtěla 

působit při připomínkování zákona (otázky vývozu, prohla-

šování za kulturní památky…). Připomínky NG i Židovského 

muzea, které nevědí jaké sbírkové předměty jsou prohláše-
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ny za kulturní památky – přitom to má být vyznačeno v CES 

a je to pak důležité při vývozu.

Investiční záměry Národního muzea a Muzea hl. m. Prahy 

představili ředitelé institucí a řešila se také současná situace 

Památníku národního písemnictví, kde byly zahájeny inves-

tiční záměry, ale v současné době se řeší transformace PNP; 

uvažováno bylo o sloučení buď s Národním muzeem nebo 

Národní knihovnou. M. Lukeš se vyjádřil, že v současné 

době jakákoliv transformace nemůže přinést úspory, proto-

že resort kultury je dlouhodobě podfi nancován.

Zuzana Strnadová 

Evropské muzeum roku 

(EMYA) 2008
Výroční zasedání Evropského muzejního fora (EMF), jím 

pořádaný muzeologický seminář a vyhodnocení 31. soutě-

že o Cenu Evropského muzea roku (EMYA) se letos konaly 

ve dnech 14. – 17. 5. 2008 v Dublinu v Irské republice v péči 

Knihovny Chestera Beatty(ho),vítěze EMYA 2002, s podpo-

rou tamní Památkové rady (Heritage Council) a Ministerstva 

pro umění, sport a turismus. K realizaci zasedání svým dílem 

přispěly též Národní galerie, kde se konala většina zasedá-

ní, Irské národní muzeum, Irské muzeum moderního umění 

a Královská irská akademie.

O cenu EMYA 2008 se ucházelo 60 muzeí z 25 států (Es-

tonsko 1, Dánsko 2, Finsko 3, Francie 4,  Holandsko 2, Chor-

vatsko 2, Island 1, Itálie 4, Kypr 3, Lucemburk 1, Maďarsko 1, 

Německo 7, Norsko 1,  Portugalsko 5, Rakousko 1, Rumun-

sko 2, Rusko 1, Řecko 2, Slovinsko 1, Španělsko 3, Švédsko 

1, Švýcarsko 4, Turecko 1, Velká Británie 6, Česká republika 

1), nově založených nebo komplexně reorganizovaných 

v posledních dvou letech. Skladba soutěžících muzeí byla 

velmi rozmanitá. Pro prezentace (15 minutové interview ří-

zené členem jury, doprovázené 10 snímky daného muzea 

a demonstrací charakteristického sbírkového předmětu) 

byla muzea rozčleněna do skupin: 1. Přírodní vědy, kulturní 

vztahy;  2. Archeologie;  3. Památníky, historie umění;  4. His-

torie;  5. Věda, industrie, technologie, sport;  6. Umění.  

Jury, jejíž členové všechna přihlášená muzea v létě 

a na podzim 2007 navštívili, vybrala 38 institucí, které no-

minovala pro cenu: Galerii Emanuela Vidoviče ze Splitu 

(Chorvatsko), Muzeum umění – Arcidiecézní muzeum 

v Olomouci (ČR), Muzeum umění Kumu, Tallinn (Estonsko), 

Muzeum Helina Rautavaara, Espoo a Muzeum moderního 

umění, Espoo  (obojí Finsko), Muzeum Catharijneconvent 

v Utrechtu (Holandsko), Městské muzeum v Reykjaviku 

(Island), Muzeum fotografi e, Florencie, Muzeum impresí, 

Rimini (obojí Itálie), Kyperské muzeum vína, Městské mu-

zeum Thalassa Agia Napa, Kypr,  Muzeum vévody Jana pro  

moderní umění, Lucemburk,  Muzeum krásných umění, Bu-

dapešť (Maďarsko),  Muzeum NDR, Berlín,  Muzeum Zámo-

ří, Brémy, Městské muzeum v Drážďanech, Keltsko-římské 

muzeum v Manchingu, Muzeum Mercedes Benze, Stutt-

gart (všechna Německo), Svalbardské muzeum, Longyear-

byen, Špicberky (Norsko), Královské hrobky v Aigai, Vergina 

(Řecko),  Univerzitní muzeum vědy, Coimbra, Prezidentské 

muzeum, Lisabon, Camilův dům, San Miguel de Seide (vše 

Portugalsko), Národní muzeum map a starých tisků, Buku-

rešť (Rumunsko), Památník městské rezervace historie, ar-

chitektury a umění v Jaroslavli (Rusko), Vojenskou strážní 

věž v Nové Gorici (Slovinsko), Almerijské muzeum, Almeria, 

Archeologické muzeum, Elche, Archeologický park, Gava  

(vše Španělsko), Papírenské muzeum, Tumba (Švédsko), 

Muzeum historie a porcelánu, Nyon, Návštěvnické středisko  

Pestalozziho dětské nadace, Trogen, Muzeum Matterhor-

nu, Zermatt (všechna Švýcarsko), Archeologické muzeum 

v Burduru (Turecko), Uměleckou galerii a muzeum v Kel-

vingrove, Glasgow, Muzeum tenisu, Wimbledon, památ-

ník Sentry house, Newtownabbey, Weston Park Museum, 

Sheffi  eld (vše Velká Británie). Jury opětovně konstatovala, 

že vybraná muzea dosáhla srovnatelné úrovně; standard 

muzeologických kompetencí byl vysoký, takže hledání mu-

zea zvláštních kvalit vedoucích k mimořádné návštěvnické 

zkušenosti a zážitku vyústilo až po hodinách diskusí mezi 

komisaři v následující, velice těsné volbě:

Michelettiho cenu pro nejslibnější technické nebo in-

dustriální muzeum obdrželo Univerzitní muzeum vědy 

v Coimbře, Portugalsko. Oslovilo komisaře citlivou renova-

cí a úpravou neoklasické Chemické laboratoře. Podle jejich 

názoru přesáhlo technické discipliny a integrace historické 

budovy a sbírkových předmětů s promyšleně vybranými in-

teraktivními počítači a experimenty byla velmi úspěšná. To 

vše doplnil bohatý program a vysoký  standard publikací.

Cenu Rady Evropy získalo Svalbardské muzeum z Lon-

gyearbyen na Špicberkách. Nabízí neobvyklou a živou pre-

zentaci 400 let svalbardské historie se scénicky navrženým 

vnitřním sektorem, jenž vybízí návštěvníky k vlastním ob-

jevům, a edukativním vnějším okruhem, mezi nimiž se lze 

snadno pohybovat. Muzeum uvádí do výzkumu přírody, 

jeho prezentace podmínek usnadňujících život v Arktidě 

a světového klimatu může provokovat jeho návštěvníky 

k zamyšlení a ovlivnit jejich chování.

zprávy, aktuality, 
informace 
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Cena Evropského muzea roku 2008 byla udělena Muzeu 

umění Kumu, Tallinn (Estonsko). Podle názoru jury je histo-

rie muzea zároveň historií země a refl ektuje události, kte-

ré vedly k její nezávislosti. Založení tak rozsáhlého muzea 

v době transformace bylo zpochybňováno, ale tak jak mu-

zeum zapouštělo kořeny v různorodé společnosti, ovlivňují-

cí všechny jeho aktivity, od samého počátku si bylo vědomo 

svého závazku oslovit i ty vrstvy, které běžně umělecká mu-

zea nenavštěvují. Věnovalo ku příkladu pozornost i ruské 

menšině, dokázalo vytvořit sbírku reprezentující klíčové as-

pekty estonského kulturního dědictví a pak ji zakompono-

vat do širších celoevropských kulturních souvislostí. Komi-

saři jsou přesvědčeni, že muzeum je vynikajícím příkladem 

vztahu k návštěvníkům a ilustruje důležitost muzeí a umění 

v komplexním procesu masové komunikace.

Zvláštní uznání byla udělena pouze tři, a to muzeím, 

u nichž jury zaujala „svébytná koncepce, innovativní přístup 

k interpretaci a pozornost k potřebám návštěvníků“. Mezi 

nominovanými institucemi tak bylo vyzdviženo Muzeum 

Catharijneconvent v Utrechtu, prezentující dějiny křesťan-

ského umění a kultury (katolické i protestantské) od stře-

dověku po současnost, se zaměřením na dětské a mladé 

návštěvníky. V regionálním muzeu v Almerii v jv. Španělsku 

ocenili komisaři způsob jakým muzeum představuje expo-

náty a vědecké údaje (archeologie a zemědělské kultury 

oblasti) v kombinaci s uměleckými instalacemi a fi lmy a jak 

jimi dokáže podtrhnout své sdělení. Pro české muzejníky 

může být možná zajímavé, že autorem výtvarného řešení 

je český architekt Boris Micka, který ztvárnil již Archeologic-

ké muzeum v Alicante, vítěze EMYA 2004. Muzeum tenisu, 

Wimbledon ukazuje vývoj hry od kratochvíle zahradních 

slavností až po profesionální sport, v němž se točí miliony 

dolarů. Ukazuje jej na memorabiliích datujících se od roku 

1555 až po suvenýry největších hráčů. Nové technologie 

přivádějí znovu do šaten význačné šampiony a dávají tak 

nahlédnout i do sociálních souvislostí. Dotykové obrazovky 

umožňují dohledat podrobnější informace, návštěvníkům 

jsou k dispozici audioprůvodci v 8 jazycích, muzeum je plně 

přístupné zdravotně postiženým a myslí též na nevidomé.

Jediný účastník z České republiky – Muzeum umění – Ar-

cidiecézní muzeum v Olomouci – se v náročné konkurenci 

velmi působivě a důstojně uplatnilo a zaujalo jak svým pro-

gramem tak i prezentací. Jury zvlášť ocenila „citlivou rekon-

strukci historického objektu a moderní instalační metody, 

tvořící strhující kontrast s kamenným zdivem hradu“.

Výročního zasedání EMF jsem se účastnila jako národní 

korespondent a reprezentant Českého výboru ICOM, jemuž 

děkuji za fi nanční podporu cesty. 

Jana Součková

Brána otevřena 2008

Africká kultura v Kopřivnici

„Brána otevřena" je nový celokopřivnický projekt, jehož 

cílem je každoročně pomocí kulturních a volnočasových 

aktivit seznámit místní občany i turisty s určitým kulturním 

jevem. Každý rok přinese nové téma, pro tento byla vybrá-

na africká kultura. Hlavní program je určen pro širokou ve-

řejnost, ale opomenuti nezůstanou ani úzce specializovaní 

návštěvníci. 

Během dubna byla na programu Baraka − etapová bojová 

hra pro náctileté a starší, kterou pořádalo DDM Kopřivni-

ce. Dne 30. května se konal Africký Den dětí, ke byly různé 

programy pro děti s úkoly a soutěžemi, výtvarná dílna, kde 

si návštěvníci mohli vyrobit africkou panenku či ozdoby.

 V Městské knihovně bylo představení africké literatury 

a také na návštěvníky čekalo divadlo s africkou tematikou. 

Červen se nesl ve znamení cestovatelů Hanzelky a Zikmun-

da a konala se celodenní etapová hra pro celou rodinu.

V prostorách KDK se konají doprovodné výstavy – během 

července a srpna to jsou fotografi e z cest Hanzelky a Zik-

munda po Africe a na podzim se chystá  cestopisná výstava 

z Konga.

Název projektu odkazuje na otevřenost Lašské brány, laš-

ské kultury jiným kulturním jevům a vlivům. Snahou bylo 

připravit i takové aktivity, při nichž by účastníci mohli po-

rovnat rozdíly naší a představované kultury. Tím také lépe 

dojde u dětí a mládeže k jejich pochopení. Hlavními orga-

nizátory jsou Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., Dům 

dětí a mládeže Kopřivnice, p.o., Kulturní dům Kopřivnice, 

p.o. a Ludvík Moravia, s.r.o.

Jan Ražnok

Jak proběhlo 

Národní zahájení Festivalu 

muzejních nocí v Mikulově

Letos poprvé měl Festival muzejních nocí svoje ofi ciál-

ní zahájení. Prezentace kulturního dědictví neobvyklým, 

atraktivním způsobem – v noci a ve spojení s řadou dopro-

vodných i kulturních programů se u nás po vzoru velkých 

evropských metropolí uskutečnila nejprve v roce 2004 

v Praze a o rok později i v Brně a v dalších 73 městech napříč 

celou republikou (v přibližně 100 muzeích a galeriích). Ne-

všední zájem našich muzejních institucí o tuto novou for-

mu propagace a popularizace muzejnictví, ale především 



 3[08

 9 9

její až nečekaný ohlas u široké veřejnosti spontánně vyústil 

ve vznik Festivalu muzejních nocí 2005, jehož organizace se 

ujala AMG ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Ná-

rodním muzeem.

Narůstající úspěch druhého a třetího ročníku festivalu dal 

nedávno vzniknout myšlence slavnostního Národního za-

hájení festivalu (podobně jako je tomu u Dní evropského 

kulturního dědictví). Festivalu muzejních nocí České re-

publiky, který je vedle Národní soutěže muzeí „Gloria mu-

saealis“ a tématické kampaně „Muzea a 20. století“ součástí 

soustavy mediálních kampaní, které AMG již po několik let 

pořádá ve snaze mediálně zviditelnit obor muzejnictví, se 

tak dostalo nového impulsu. Tato zahajovací slavnost se 

stává každoroční „tradicí“ vždy pod záštitou jednoho z krajů 

a ve spolupráci s Asociací krajů České republiky a to proto, 

že kraje reprezentují největšího zřizovatele muzeí a galerií 

v naší zemi.

Letošního prvního Národního zahájení Festivalu muzejních 

nocí se ujal Jihomoravský kraj. Uskutečnil se pod záštitou 

a za přítomnosti hejtmana Jihomoravského kraje Stanislava 

Juránka v podvečer 16. května 2008 na zámku v Mikulově. 

Po slavnostních projevech pana hejtmana, předsedkyně 

AMG Evy Dittertové (jeho plné znění přinášíme na jiném 

místě), předsedkyně Českého výboru ICOM Zuzany Strna-

dové, starosty města Mikulova Rostislava Koštiala a ředitele 

hostitelského Regionálního muzea v Mikulově Petra Kubína 

se prezentovaly projekty ověnčené předchozího dne v Pan-

theonu Národního muzea cenami v Národní soutěži muzeí 

Gloria musaealis. Následující přátelské setkání účastníků 

Národního zahájení Festivalu muzejních nocí, kulinářsky 

obohacené oceněnými výrobky v potravinářské soutěži 

„Zlaté plody jižní Moravy 2008“, plynule přešlo v mikulov-

skou muzejní noc.

Pavel Ciprian

Knihovna Muzea Brněnska 

po drobnohledem

Založení Památníku písemnictví na Moravě jako další po-

bočky Muzea Brněnska dalo podnět k přehodnocení práce 

knihovny. V souvislosti s tím, že do správy Muzea potažmo 

Památníku byla svěřena historická rajhradská knihovna, 

bylo rovněž pracoviště knihovny převedeno pod tuto po-

bočku. Zároveň rozhodlo vedení o pořízení elektronického 

knihovního systému, do kterého jsou zpracovávány nejen 

knihy historické knihovny ale rovněž fondy muzejní knihov-

ny.

Uplynulý rok přinesl Knihovně Muzea Brněnska několik 

významných okamžiků. Předně byl v rámci semináře jiho-

moravských knihoven konaného v Rajhradě 28. února 2007 

ofi ciálně pro veřejnost spuštěn elektronický katalog, v kte-

rém se v tomto okamžiku nalézalo zhruba 2000 záznamů. 

Druhým významným bodem bylo přehodnocení zpracová-

ní sbírkového knižního fondu, který bude nadále zpraco-

váván vedle sbírkové evidence též evidencí knihovní, což 

znamená, že tyto knihy musely být nově započítány do kni-

hovního fondu Muzea Brněnska. Do knihovny byl rovněž 

nově přiřazen regionální knižní fond z Podhoráckého mu-

zea v Předklášteří.  Významným nazýváme tento krok pro-

to, že tím došlo téměř ke zdvojnásobení knihovního fondu 

(z 10.500 na 20.000 svazků), který teprve z větší části čeká 

na svou elektronickou knihovní evidenci. 

Za uplynulý rok byly do elektronického katalogu zpra-

covány především příruční knihovny jednotlivých pobo-

ček našeho muzea (v Předklášteří, Ivančicích, Šlapanicích 

a v Rajhradě), nalézt zde můžeme již i velkou část tzv. cen-

trální knihovny, v které jsou zařazeny i samostatné cel-

ky knihovny Ivančického muzejního spolku a „německé“ 

knihovny. Moderního zpracování se dočkal též i regionální 

fond pobočky v Předklášteří. 

Ze sbírkových knihoven mohou zájemci v elektronickém 

katalogu nalézt nově založenou sbírkovou knihovnu Pa-

mátníku písemnictví na Moravě v Rajhradě a v tomto oka-

mžiku již též sbírkovou knihovnu Muzea ve Šlapanicích.

Co nás tedy čeká v nejbližší budoucnosti? Do konce toho-

to roku by se měly k elektronickém katalogu objevit knihy 

ze sbírkové knihovny Podhoráckého muzea v Předklášteří, 

dokončeny budou též práce na příruční knihovně Muzea 

v Ivančicích a kompletně zpracován by měl být i knihovní 

fond centrální knihovny. V následujícím období nás pak 

bude čekat největší knihovní celek − a to sbírková knihovna 

Ivančického muzea, která čítá na 6.000 svazků starých tisků 

a tisky 19. století.
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Vedle prací na katalogizaci knihovního fondu se pracov-

nice knihovny podílejí též na přípravě výstav Památníku 

písemnictví na Moravě. V uplynulém roce vzešly z jejich 

činnosti dvě výstavy. První byla zahájena 6. ledna 2007 

a přibližovala dílo Petra Comestora, druhá pak uplynulý 

rok – jak už se stalo v Památníku zvykem – uzavírala. Pod 

názvem „Listování historickými mapami rajhradské knihov-

ny“ zpřístupňovala vybrané exempláře z mapové sbírky 

Knihovny Benediktinského opatství Rajhrad, kterou má 

Muzeum Brněnska v odborné správě.

- dle zaslaných materiálů 

Muzeum Sokolov otevřelo 

štolu č. 1 v Jáchymově

Ve dnech 23. – 24. května 2008 se v Jáchymově uskutečnil 

již 19. ročník vzpomínkové akce Jáchymovské peklo, kte-

rou každoročně pořádala Konfederace politických vězňů. 

V rámci této akce se slavnostně otevřela štola č. 1 u bývalé-

ho dolu Svornost.

Štola č. 1 byla ražena v rámci rozsáhlých průzkumných 

prací bývalými Jáchymovskými doly. Ražba byla zahájena 

dne 1. července 1952, čelby štoly ve vzdálenosti 230 m od 

portálu bylo dosaženo dne 1. září 1952. 

Ve vzdálenosti 178 m od portálu byla jižním směrem vy-

ražena rozrážka v délce cca 50 m, která zachycuje vydobytý 

prostor na žíle Evangelist z doby dobývání barevných kovů. 

Ve vzdálenosti cca 190 m od portálu prochází štola žílou 

Evangelist. Po žíle jsou vyraženy sledné chodby severním 

a jižním směrem. Čelby jižní sledné chodby bylo dosaženo 

dne 1.12.1953, čímž pravděpodobně skončily na štole razicí 

práce. 

V polovině 90. let zpřístupnila skupina nadšenců pro hor-

nickou historii ústí štoly č. 1. Byl založen Hornický spolek 

Barbora. Cílem spolku bylo zřídit na štole č. 1 hornický skan-

zen. Vyřízení potřebných formalit k zahájení výstavby skan-

zenu se nepodařilo silami spolku dotáhnout do konce. 

Potřebný objem fi nančních prostředků si vyžádal v roce 

2005 změnu fi nancování, a proto správu areálu a štoly pře-

vzal Krajský úřad Karlovarského kraje, který je zřizovatelem 

Krajského muzea Karlovarského kraje. Rada města Jáchy-

mov odsouhlasila na svém zasedání pronájmem pozemků 

Krajskému muzeu, na dobu určitou do 31. července 2055. 

Rada Karlovarského kraje schválila pronájem důlního díla, 

Štoly č. 1, dolového pole Svornost v Jáchymově na dobu ur-

čitou s platností do 31. července 2035. S Hornickým spolkem 

Barbora byla sepsána kupní smlouva, kde Hornický spolek 

prodává Krajskému muzeu veškerý železný a jiný materiál 

uložený v oploceném areálu štoly č. 1 v Jáchymově. 

V létě roku 2006 započaly stavební práce. V první etapě 

bylo provedeno odvodnění nad štolou, oprava vstupního 

portálu, instalace větrání a elektro rozvodů. V roce 2007 pro-

bíhala druhá etapa – demontáž kolejí, odvodnění a úprava 

počvy a nainstalovány byly jednotlivé druhy výztuží. V roce 

2008 probíhá třetí etapa – instalace nové kolejové dráhy.

Ve štole jsou dále k vidění prostředky důlní dopravy – 

důlní lokomotiva, důlní vozy JDV včetně vozů pro dopravu 

dřeva a pro dopravu materiálu a osob (Pullman). Historické 

objekty zabezpečení štoly proti útěku politických vězňů 

jsou reprezentovány dvojicí ocelových uzavíracích mříží – 

katrů – v úvodní části štoly. 

V rámci otevření byl prezentován i projekt celého areálu 

skanzenu, v němž se počítá se vstupním areálem, oploce-

ním a opravou tzv. Mauthausenských schodů. Štola měla 

být i s fi nální expozicí otevřena až v roce 2009, ovšem díky 

úsilí dodavatelské fi rmy a pracovníků muzea byla provi-

zorní expozice otevřena již letos. Je otevřena do 30. září ve 

středu, sobotu a neděli.

- dle zaslaných materiálů 

Reakce na Zápis z valné 

hromady Asociace restaurátorů

Komise konzervátorů–restaurátorů (Komise KR) AMG 

vydává prohlášení, kterým chce reagovat na Zápis z valné 

hromady Asociace restaurátorů, která se uskutečnila 16. říj-

na 2007 v Praze. Text zápisu je uveřejněn na stránkách Ka-

talogu Asociace restaurátorů (http://www.restaurator.cz), 

nicméně pro přímou orientaci je výňatek popisující činnost 

Komise KR uveden na konci tohoto prohlášení.

V zápise je uvedeno, že v prvním bodu jednání na pro-

gramu valného shromáždění informoval Ivan Houska, člen 

Rady Asociace restaurátorů o „schůzce muzeí a galerií, kte-

rá se konala v září [2007] ve Zlíně“. Senát AMG stejně jako 

vedení Komise konzervátorů–restaurátorů (Komise KR) cítí 

potřebu uvést nepravdivé informace objevující se v tom-

to ofi ciálním dokumentu Asociace restaurátorů na pravou 

míru. 

Ve dnech 4.–6. září 2007 se uskutečnila tradiční Konferen-

ce konzervátorů a restaurátorů, která se tentokrát konala 

ve Znojmě. Na 4. září 2007 bylo také svoláno Plénum členů 

Komise KR. Během jednání byl nabídnut členům komise ke 

schválení tzv. „Dokument o profesi konzervátora–restaurá-

tora AMG“ (nikoli Etický kodex konzervátora a restauráto-

ra).

Text dokumentu, který byl připravován pracovní skupinou 

více jak dva roky, je strukturován do několika částí, přičemž 
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se zabývá vymezením profese a vzděláním konzerváto-

ra–restaurátora, postavením konzervátora–restaurátora 

v muzeu, jednotlivými etickými zásadami a také etickou me-

todikou, která má usnadnit proces rozhodování při konzer-

vaci a restaurování. Dokument je doplněn terminologickým 

slovníkem. Text je určen jak pro konzervátory–restaurátory, 

kteří pracují v institucích organizovaných v AMG, tak pro sa-

motné instituce a vychází z několika zahraničních etických 

norem, mimo jiné s platného „Profesního etického kodexu 

konzervátora–restaurátora ICOM“, kterým se musí členské 

země řídit již od roku 1986.

V textu dokumentu, který je od září k dispozici na ofi ci-

álních stránkách Komise KR (http://www.czmuseums.cz), 

není vůbec pojednáváno o restaurátorských licencích, na-

tož o rušení jejich platnosti. Dokument o profesi je reakcí 

na současnou praxi i soudobý posun v oboru konzervace 

a restaurování a není v rozporu s žádnou právní normou 

České republiky nebo Evropského společenství.

Komise KR a Senát AMG odmítají tvrzení, že by jejich čle-

nové zamezili vzniku restaurátorské komory, který byl před 

několika lety již ve fázi návrhu v Parlamentu ČR. Neúspěch 

tohoto projektu byl důsledkem rozdílných pohledů na fun-

damentální podstatu a etické principy při ochraně našeho 

kulturního dědictví včetně terminologických problémů ze 

strany Komise KR při AMG na straně jedné a Asociace re-

staurátorů na straně druhé.

Také poslední informace je zcela zavádějící, protože 

„zákon o muzeích a galeriích“ už 8 let neplatí a byl nahra-

zen zákonem č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy 

a s odstupem času lze konstatovat, že velmi dobře plní svoji 

funkci na rozdíl od ostatních legislativních norem. Nastává 

otázka, proč vůbec měnit neexistující zákon. Snad měl pan 

Houska na mysli zákon č. 122/2000 Sb., ale kdo ví, když zís-

kávání a ověřování základních informací není věnována pa-

třičná pozornost, zvlášť, když je pak veřejně prezentována 

členem Rady Asociace restaurátorů.

Na základě uvedeného ať si o serióznosti udělá úsudek 

každý sám.  

Citace ze zápisu:

„Ivan Houska informoval o schůzce muzeí a galerií, která 

se konala v září ve Zlíně. Vznikl zde návrh Etického kodexu 

konzervátora a restaurátora, podle kterého nemusí mít re-

staurátor licenci ministerstva kultury. Konzervátoři již před 

časem zamezili vzniku restaurátorské komory, jejíž návrh 

byl v parlamentu k odsouhlasení. Je nezbytně nutné, aby 

byl jasně defi nován obor restaurování, aby nedocházelo 

k podobným excesům. Zároveň musí být upraven zákon 

o muzeích a galeriích.“

  Ivo Štěpánek 

V muzeu proběhla vinařská 

konference

Ve dnech 2.  −4. dubna 2008 proběhla v prostorách Regio-

nálního muzea Mělník konference „Trpké býti zdá se?“ Víno 

a vinařství v českých zemích ve středověku a v raném no-

vověku, které se zúčastnilo na pět desítek odborníků z řad 

historiků, vinařů, kunsthistoriků, památkářů a archeologů. 

Během tří dní zaznělo 33 referátů a diskusních příspěvků 

na různá úzká témata, která však měla společnou vinařskou 

problematiku: pěstování révy vinné v historii, měšťanské, 

církevní a šlechtické vinohradnictví, konzum vína a ob-

chod s ním, vinařské motivy v literatuře a umění, vinařské 

památky aj. Účastníci konference se také zúčastnili exkurze 

po vinařských památkách ve městě, degustace českých vín 

v historickém sklepení Regionálního muzea a někteří také 

exkurze po dochovaných viničních usedlostech a vinicích 

na okraji Mělníka. 

Akce se ukázala jako velmi potřebná a přínosná, již vzhle-

dem k možnosti komparace mnohdy odlišných pohledů 

odborníků z různých oborů na problematiku. Sborník, který 

by měl vzejít z písemných podob referátů v dohledné době, 

jistě poskytne ještě hlubší vhled do tématu a stane se bez 

nadsázky jednou z nejdůležitějších platforem pro následná 

bádání o vinařství a o víně. Regionální muzeum Mělník také 

využije získaných poznatků a kontaktů při budování nové 

stálé expozice českého vinařství, která by měla spatřit svět-

lo světa v roce 2010.

Jan Kilián 

z konferencí



12 

3[08

Pěšky z pravěku na Měsíc

„Díky za dvě nohy! Přijďte se podívat, odkud a kam jsme 

díky nim došli.“ Tento nápis vítá od 28. listopadu 2007 ná-

vštěvníky Národního muzea před vstupem do objektu 

a příslib, že se na výstavě „Stopy lidí“ hosté dozvědí o lid-

ských nohou opravdu hodně, také bezezbytku splňuje. Au-

toři výstavy nastínili vývoj od pravěku až po stopu člověka 

na Měsíci, ale vedle poučení nezapomněli ani na zábavnou 

roli této velkolepé prezentace. Jednotlivé části vtipně ozna-

čili rozličnými slogany a rčeními, a tak například úvodní 

téma „Postavit se na zadní“ se zabývá vývojem bipedie, od-

díl válečných konfl iktů nese titul „k noze zbraň“, další námě-

ty jsou nazvány „žít si na vysoké noze“ nebo „jednou nohou 

v hrobě“. Každý celek je podbarven zvukovými efekty, a tak 

mohou návštěvníci naslouchat například uklidňujícímu šu-

mění moře nebo naopak ohlušujícímu dunění bomb. Mezi 

382 vystavenými exponáty se nacházejí skutečné unikáty 

a je patrné, že autoři neponechali výběr jen náhodě, ale 

velmi svědomitě se volbou zabývali a dokázali je precizně 

zařadit do daných námětů. Pestrá kolekce rozličných před-

mětů od starověku až po současnost je pečlivě vybrána 

ze sbírek Národního muzea a také zapůjčena od několika 

spolupracujících institucí a ve výsledku to je – i díky archi-

tektonickému řešení, grafi ckému pojetí a audiovizuálním 

programům − pro návštěvníka fascinující zážitek. 

Měla jsem štěstí: při první prohlídce výstavy mě prováze-

la autorka Milena Secká, což ještě zvýšilo příznivý dojem. 

Při příští, více než dvouhodinové procházce labyrintem vý-

stavy mně sice nebylo do skoku, nohy vypovídaly službu, 

zvládnou pěšky cestu od pravěku až k výletu do vesmíru 

nebylo jednoduché, ale stále jsem nacházela nové a nové 

informace a zábavu, a tak jsem vytrvala. Ještě dlouho poté 

jsem nad kvalitně zpracovaným katalogem vzpomínala, ja-

kých záměrných pochybení se autoři dopustili, aby pobavili 

návštěvníky. Ano, fi kcí byly například Švejkovy ovinovačky, 

berla starého Zilvara z chudobince nebo náplasti na otlaky 

Járy Cimrmana! 

Po všech superlativech by se slušelo najít i nějakou chy-

bičku, a tak si neodpustím jemnou výtku ohledně obuv-

nické terminologie. Ne všechno, co je na výstavě nazváno 

botou, je skutečně bota; často to je opánek nebo střevíc. 

A také ševcovské sedátko, vydávané za verpánek, utvrzuje 

návštěvníka v omylu, který se celá desetiletí v Čechách tra-

duje. Verpánkem lze totiž nazývat pouze pracovní stoleček 

(z něm. Werkbank). Tato drobná pochybení však nijak ne-

snížila můj veskrze pozitivní dojem z výstavy, na které se 

baví všichni návštěvníci: děti 

i dospělí, laici i odborníci. Skvělá óda na lidské nohy, za 

kterou si zaslouží pochvalu celý autorský tým. 

Mirka Štýbrová

Výsledky VI. ročníku Národní 

soutěže muzeí

Gloria musaealis 2007

Dne 15. května 2008 byla v Pantheonu Národního muzea 

v Praze vyhlášena tato ocenění ve všech soutěžních kate-

goriích šestého ročníku Národní soutěže muzeí Gloria mu-

saealis 2007:

Kategorie Muzejní výstava roku 2007

Cena Gloria musaealis

Regionální muzeum v Mikulově, p.o. za stálou expozici 

„Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“, zpřístupněnou 

dne 18. května 2007

Expozice realizovaná ve veřejnosti poprvé zpřístupněných 

sklepních prostorách mikulovského zámku byla vytvořena 

v úzké spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie 

věd, v.v.i. Představuje výsledky dlouhodobých archeolo-

gických výzkumů římského vojenského tábora Mušov – 

Hradisko. Prostřednictvím rekonstrukce germánské chaty 

a hrobových nálezů pak přibližuje i kulturu Germánů, kteří 

obývali naše země v prvních staletích našeho letopočtu. 

Expozice je tvořena dvěma částmi. První prezentuje kul-

turu Římanů, především jejich umělecké řemeslo, a to jak 

z prostředí vojenského, tak i civilního. Je doplněna video-

prezentací, která umožňuje návštěvníkům vytvořit si ucele-

nější a hlubší pohled. Druhá část prezentuje kulturu Germá-

nů. Návštěvník si tedy může učinit představu o společných 

i rozdílných aspektech obou sousedících kultur. Přiblížen je 

jak způsob pohřbívání, tak i každodenní život. Vyvrchole-

ním expozice je instalace předmětů z hrobky germánského 

velmože, která dokumentuje uměleckou zručnost tehdej-

ších obyvatel.

recenze

téma: 
Gloria musaealis
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II. místo 

Muzeum města Brna za výstavu „Jiří Kroha (1893–1974) – 

architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 

20. století“, uspořádanou ve dnech 12. června – 19. srpna 

2007

Výstava byla součástí stejnojmenného širšího projektu, 

jehož cílem bylo nově zhodnotit celoživotní dílo jednoho 

z nejvýraznějších českých umělců 20. století a zasadit je do 

celoevropského kulturního kontextu. Krohova tvorba za-

hrnovala nejen různá média, ale odrážela také složité spo-

lečenské a z nich vycházející slohové proměny 20. století, 

které kladly mimořádné nároky na umělecké výpovědi i lid-

skou integritu tvůrců. Jeho dílo patří k těm, které si zaslouží 

objektivního zhodnocení také z hlediska společenského 

a kulturního dění historie naší země. To se stalo smyslem 

uvedeného projektu iniciovaného Muzeem města Brna, 

které uchovává rozsáhlou Krohovu uměleckou pozůstalost. 

Na projektu, jehož zahraničními partnery byli Muzeum ar-

chitektury ve Wroclavi a Architektzentrum Wien, spolupra-

covali badatelé z několika evropských zemí a USA. Jeho 

výstupem bylo kromě výstavy uspořádané v Muzeu města 

Brna na hradě Špilberku (reprízované v Muzeu architektury 

ve Wroclavi) i vydání stejnojmenné knižní monografi e.

III. místo

Národní zemědělské muzeum Praha za výstavu „Šumava 

– tajemství, nostalgie, příběhy“, uspořádanou ve dnech 

2. března – 17. listopadu 2007

Ústředním tématem výstavy byl všední život šumav-

ských obyvatel v 19. století, zasazený do kontextu zdejší 

přírody. Pomyslným středem byla rekonstrukce šumavské 

světnice, na kterou navazovaly sekce věnované zaměstná-

ním a řemeslům šumavských obyvatel (zemědělství, těžba 

a zpracování rašeliny, lesnictví, myslivost, těžba a dopra-

va dříví, sirkařství, sklářství, sběr smoly, výroba dřevěného 

uhlí, knihtisk a domácká výroba – výroba dřeváků, hospo-

dářského nářadí a nádob, šindelů, kartáčů, zpracování lnu 

a textilní výroba). Po obvodu výstavního sálu byly umístěny 

sekce mapující šumavskou přírodu (obecná charakteristika 

Šumavy, lesní společenstva, rašeliniště, louky a pastviny, ka-

menité sutě, hmyz, lýkožrout smrkový, ryby, raci a měkkýši, 

obojživelníci a plazi, ptáci, drobní savci a malé šelmy, velké 

šelmy, sudokopytníci a ochrana přírody). 

Výstavu uváděl historický přehled shrnující dějiny regio-

nu od pravěku po současnost. Nezanedbatelnou součástí 

projektu byly multimediální prvky a dětský interaktivní pro-

gram.

Zvláštní ocenění 

Muzeum Komenského v Přerově, p. o. – ORNIS, Ornitolo-

gická stanice Muzea Komenského za výstavu „Šáhni si na 

ptáka – hmatová výstava o ptačím životě“, uspořádanou 

ve dnech 27. dubna – 30. září 2007

Výstava byla založena především na hmatovém a slu-

chovém vnímání. Jejím hlavním cílem bylo poznávání bo-

hatství a různorodosti ptačí říše jinými smysly než očima. 

Výstava byla otevřená také vidícím návštěvníkům, kterým 

zprostředkovávala jiný způsob vnímání a usnadnila jim tak 

pochopení světa nevidomých. Informace k exponátům byly 

upraveny pro slabozraké a doplněny přepisem v Braillově 

bodovém písmu. Po celou dobu prohlídky byl k dispozici 

průvodce, který návštěvníky seznámil také s organizací 

a prostorovou orientací výstavy. 

Pokračování na straně 14.



Bechyně
Městské muzeum
Helena Shoonerová –Schmausová 6.6. - 31.8.2008
Mezinárodní muzeum keramiky AJG
Elžbieta Grosseová 3.5. - 13.7.2008
Bělá pod Bezdězem
Muzeum v Bělé pod Bezdězem
Kroje ze sbírek muzea květen - září 2008
Radnice v Čechách červenec 2008
Benátky nad Jizerou
Muzeum Benátky nad Jizerou
Hrajeme si na Kelty 1.5. - 2.11.2008
Jan z Werthu a jeho doba 1.5. - 2.11.2008
Historické kočárky 1.5. - 2.11.2008
Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Antonín Kratochvíl a české pivo 23.5. - 28.9.2008
Nostalgie 30.5. - 27.7.2008
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Josef Teper – výstava obrazů 4.7. - 29.8.2008
Blansko
Muzeum Blansko
Zborov – Brána ke svobodě 1.1. - 14.9.2008
Práce uměleckých kovářů 4.4. - 28.9.2008
Skvost frýdlantské umělecké litiny 27.6. - 14.9.2008
Blatná
Muzeum Blatná
Romantika staré hračky 
– panenky a medvědi květen - srpen 2008
Ladislav Stehlík – kresby 25.6.  - 21.8.2008
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Regionální umělci 21.5. - 31.12.2008
Návrat do pohádkové země 31.5. - 31.8.2008
Zámecké slavnosti 28.6. - 28.6.2008
Péče o sbírkový fond 1.7. - 31.8.2008
Dětský zámecký den 30.8. - 30.8.2008
Boskovice
Muzeum Boskovicka
Rawa Mazowiecka srpen - září 2008
Fotografi e J. Lukase, L. imcové a M. Kracíkové 17.7. - 5.8.2008
Brandýs nad Labem 
Oblastní muzeum Praha–východ
Ořezávátka 16.5. - 10.8.2008
Z historie Brandýských cechů 19.6. - 7.9.2008
Brno 
Moravská galerie v Brně
Pražákův palác

Jiří Rathouský 23.5. - 5.10.2008
Místodržitelský palác

Sběratelé a mecenáši III –Salmové 8.5. - 17.8.2008
Moravské zemské muzeum 
Biskupský dvůr

Já rostl pro bolest…Rudolf Těsnohlídek  11.6. - 11.10.2008
Dietrichsteinský palác

Jak se žije s handicapem 7.5. - 28.10.2008
Novinky z mineralogického depozitáře do 19.3. -2009
Léta zkázy a naděje 1914–1918 28.5. - 3.1.2009
Mokřady 27.8. - 22.11.2008

Dětské muzeum

Výtvarné práce žáků školy pro tělesně 
postiženou mládež na Kociánce 7.5. - 16.8.2008
Očima nevidomých 7.5. - 28.10.2008
Etnografi cký ústav MZM

Lidé tří světadílů 20.5. - 23.8.2008
Dokumentární portréty Miroslava Myšky 2 21.5. - 23.8.2008
Aj, to sú maléři od Boha samého… 25.6. - 6.9.2008
Pavilon Anthropos

Sahara – příběh velké pouště 17.10.2007 - 31.8.2008
Mendelovo muzeum
Od kosti k obrazu červenec - srpen 2008
Muzeum města Brna 
František Lýdie Gahura 14.5. - 28.9.2008
Jan Vaněk – Civilizované bydlení pro každého 14.5. - 28.9.2008
Jiří Harcuba – český sklář a sochař 12.6. - 28.9.2008
Muzeum romské kultury, s.p.o.
Romové v českém a slovenském fi lmu  únor - prosinec 2008
Romská socha 2008 25.5. - 31.12.2008
Textilní tvorba Markéty Šestákové 13.6. - 31.10.2008
Technické muzeum v Brně
Armáda v letech 1918, 38, 48 a 68 20.5. - 12.10.2008
Design 19.6. - 31.8.2008

Brtnice
Rodný dům Josefa Hoff manna
Josef Hoff mann – Donald Judd: Hypotéza 3.6. - 26.10.2008
Bruntál 
Muzeum v Bruntále, p.o.
Jak zastavit čas 23.5. - 17.8.2008
Břeclav 
Městské muzeum a galerie 
Old road story červen - říjen 2008
Bystřice pod Hostýnem
Městské muzeum Bystřice pod Hostýnem
14. ročník hudebního festivalu červen - červenec 2008
640 let zprávy o městsě bystřici červen - červenec 2008
Ota Janeček – grafi ka červenec - srpen 2008
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Václav Mach – Koláčný: Obrazy, PC grafi ka 23.6. - 13.7.2008
Zdeněk Neufus – Dřevořezba 4.8. - 10.8.2008
Čeladná
Památník Josefa Kaluse
Výrobky z kůže 1.5. - 30.7. 2008
Česká Lípa 
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě
Sever a jih – České polární výzkumy 4.7. - 24.8.2008
Maštálkova síň

Muzejní dvacáté století 19.6. - 14.9.2008
Klub českých turistů 4.7. - 24.8.2008
Galerie vlastivědného muzea

Podmalby ze sbírek VMG 5.3. - 7.11.2008

Česká Skalice
Muzeum Boženy Němcové
Terezín ve fotografi ích 20.5. - 13.7.2008
Jiří Škopek: Malované pohlednice 15.6. - 27.7.2008
Českoskalický objektiv 2008 21.7. - 14.9.2008
Stanislav Kulda: litografi e a olejomalby 3.8. - 31.8.2008
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České Budějovice 
Wortnerův dům AJG
Ateliér malby prof. M. Rittsteina 15.5. - 6.7.2008
Český Krumlov 
Egon Schiele Art Centrum o.p.s.
Jiří Surůvka – Přísný bůh 4.4. - 26.10.2008
Jindřich Štreit – Tváře za zdí 4.4. - 26.10.2008
Opera v obrazech 4.4. - 26.10.2008
Tradiční čínská krajinomalba 4.4. - 26.10.2008
Regionální muzeum v Českém Krumlově
Krajina za školou – Frymburské proměny 1.3. - 30.9.2008
50 let od napuštění Lipna  1.3. - 30.9.2008
Lidový textil (ze sbírek muzea) 1.3. - 30.9.2008
Karel Klostermann a literární Šumava 
na přelomu 19. a 20. století 19.4. - 31.10.2008
Umění a řemesla severoamerických  27.4. - 30.9.2008
Indiánů
Historické mapy (sbírky muzea a zápůjčky) 12.6. - 30.9.2008
Český Těšín
Muzeum Těšínska, příspěvková organizace
Černobílý svět 29.5. - 31.8.2008
Dačice
Městské muzeum a galerie
Kouzelný svět loutek červen - 31. 8. 2008
Dolánky u Turnova
Dlaskův statek
"68" 21.8. - 28.9.2008
Domažlice
Galerie bratří Špillarů
Vladimír Líbal, Kresby a objekty červenec - srpen 2008
Muzeum Chodska v Domažlicích
Zanilké obce Domažlicka od 1.4. 200á
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
Pěšky i na kole 1.7. - 31.8.2008
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Dílo Jana Hrnčárka 19.6. - 31.8.2008
Frýdek-Místek 
Muzeum Beskyd Frýdek – Místek, p.o.
Jiří Šuhájek – Sklo 12.6. - 7.9.2008
Tisíce květů  29.5 - 31.8.2008
Frýdlant
Městské muzeum Frýdlant
Jiří Bartoš – fotografi e červenec 2008
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulnekus kostelem sv. Josefa
Pavel Werner – sklo, obrazy, kresby, 
lité sklo, tavené plastiky 20.6. - 7.9.2008
Havířov
Výstavní síň Musaion
Řezbáři do 31.8.2008
Havlíčkův Brod 
Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod, p.o.

Německý Brod 1918–1938 8.4. - 26.7.2008
Núbie v dobách faraonů 8.7. - 24.9.2008
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie Hlinsko, p.o.
49. Výtvarné Hlinecko – Maxmilián Pirner 27.6. - 7.9.2008
Malíři Vysočiny 27.6. - 7.9.2008

NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Stojí, stojí domeček 26.4. - 31.10.2008
Soubor lidových staveb Vysočina, Betlém

Kouzelný svět her 8.7. - 31.10.2008
Hluboká nad Vltavou 
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
Autoportrét v českém umění 20. století 28.6. - 2.11.2008
Hodonín
Galerie výtvarného umění v Hodoníně
Mladé setkání 9.7. - 7.9.2008
Masarykovo muzeum v Hodoníně
Etnika Íránu 2.7. - 24.8.2008
Výstavní sál Národní tř. 21

Časoměrná zařízení 29.5. - 20.7.2008
Otisky času 1.8. - 21.9.2008
Holice v Čechách
Památník dr. Emila Holuba - Africké muzeum
Život a cesty Dr. Emila Holulba červenec - srpen 2008
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice
Legionáři z Horažďovicka 1914–1920 1.6. - 30.9.2008
110 let muzea 1.6. - 30.9.2008
Výlet proti času aneb dvě tváře jedné krajiny 1.6. - 30.9.2008
Pohled jedním okem 1.6. - 30.9.2008

Horní Planá
Rodný dům Adalberta Stiftera v Horní Plané
Most mezi lidmi – Zvonková /Glöckelberg 3.4. - 30.10.2008
Stifterův park v Horní Plané 3.4. - 30.10.2008
Vítkův Hrádek – symbol vzájemnosti 3.4. - 30.10.2008
Literatura na Šumavě v době
K. Klostermanna  11.4. - 31.10.2008 
Hradec Králové
Muzeum východních Čech v Hradci Králové
Ohrožená příroda do 5.10.2008 
První po Praze 15.5. - 25.1.2009 
Od chrámu ke katedrále 15.5. - leden 2009
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Max Švabinský 15.5. - 7.9.2008
Hronov
Jiráskovo muzeum
Spisovatel Egon Hostovský duben - srpen 2008
Humpolec 
Městské kulturní a informační středisko - Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Obrazy – Jiří Duff ek červenec 2008
Výstavní sál

Svaz pražských výtvarníků srpen 2008
Výrobky z kůže – Blanka Mudrová červen-červenec 2008
Husinec
Památník Mistra Jana Husa
Cyril Chramosta – 100 let 5.7. - 31.8.2008
Hustopeče
Městské muzeum a galerie
Tomáš Garrigue Masaryk a Hustopeče březen - prosinec 2008
Jaroslav Šerých: Z celoživotní tvorby červenec - srpen 2008
Zdenka Cipperová, Dagmar Gašparovičová: 
Figurální keramika a malované hedvábí duben - září 2008
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Cheb 
Galerie výtvarného umění v Chebu
Franz Rumpler 1848 Tachov – 
1922 Klosterneuburg 12.6. - 31.8.2008
Kabinet kresby a grafi ky

Italská kresba 16. a 17. století 12.7. - 21.9.2008
Krajské muzeum Karlovarského kraje, p.o.,
Muzeum Cheb
Dějiny (chrabrého) českého národa 20.8. – 28.9.2008
Když zazní zvony svatební  17.5. - 10.8.2008
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, příspěvková orga-
nizace
Chomutovský starosta JUDr. Ernst Storch 5.6. - 31.8.2008
Křižník Zenta 7.6. - 28.7.2008
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Barbora Kališová – šperk, plastika 4.7. - 3.8.2008
Ve stylu baroka 8.8. - 28.9.2008
Chrudim 
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Vítězslav Nezval  14.5 - 10.8. 2008
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi
Drak 50 let 1.1. - 31.12.2008
Hana Cigárová – portét výtvarnice 24.1. - 31.12.2008
Z nových přírůstků muzejních sbírek 24.1. - 30.12.2008
Václav Plechatý – V pohodě  26.6. - 28.9.2008
Regionální muzeum v Chrudimi
Nová stálá expozice: Umělecký plakát od 27.3.2008 
Xylem – dřevo 20.3. - 28.9.2008
Wiesner – Transporta 5.6. - 21.9.2008
Ivančice 
Muzeum Brněnska, p.o., Muzeum v Ivančicích 
Alfons Mucha a Jarmila Mucha Plocková – 
Vzácné dědictví 4.7. - 5.10.2008

Jablonec nad Nisou 
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Mezinárodní trienále Jablonec 2008 
šperkařské sympozium  19.6. - 27.9.2008
Mezinárodní trienále Jablonec 2008 19.6. - 27.9.2008
Tajemství skleněné perle 10.7. - 20.7.2008
Galerie Belveder

Umělecké školy a skleněná perle   19.6. - 27.9.2008
Výstavní sál EUROCENTRUM Jablonec n. N.

Mezinárodní trienále Jablonec 2008 – 
Oděv a jeho doplněk 19.6. - 27.9.2008
Jáchymov
Královská mincovna v Jáchymově
Nová stálá expozice: expozice krušnohorského národopisu
Štola číslo 1 18.6. - 30.9.2008
Jaroměřice nad Rokytnou
Muzeum Otokara Březiny
Výstava k 140. výročí narození O. Březiny srpen - říjen 2008
Jesenice
Vlastivědné muzeum Jesenice
Člověk nepřítel i samaritán 26.6. - 13.8.2008
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Rakouské námořnictvo od r. 1866–1918 25.6. - 14.10.2008

Jihlava 
Oblastní galerie vysočiny v Jihlavě
90. výročí republiky 13.6. - 2.11.2008
Sára Saudková 14.6. - 31.8.2008
Hoří! 19.6. - 31.8.2008
Jilemnice 
Krkonošské muzeum Jilemnice
Jan Nepomuk hrabě Harrach 24.5. - 30.9.2008
Jindřichův Hradec 
Muzeum Jindřichohradecka
Papírový svět 29.5. - 31.12.2008
Svědectví diapozitivů 30.5. - 31.12.2008
45. výročí založení fotoskupiny FOKUS 5.6. - 27.7.2008
Za krojem i tancem do Jarošova nad Nežárkou 7.6. - 27.7.2008
Národní muzeum fotografi e, o.p.s.
2x J. Přibík a J. Drkl (1960–2008) duben - červenec 2008
Byl při tom – Karel Hájek červenec - září 2008
Jirkov
Městská galerie Jirkov
Stálá expozice z tvorby výtvarníků 
především z regionu severozápadních Čech   
Kisza Herbert – obrazy a grafi ka 6.6. - 17.8.2008
Kadaň
Městské muzeum v Kadani
Keramická plastika 28.6. - 14.9.2008
Kamenice nad Lipou
Městské muzeum
Hračky červenec - září 2008
Kamenický Šenov
Sklářské muzeum
Sklo a světlo 27.5. - 31.8.2008
Maturity 08 6.6. - 31.8.2008
Karlovice ve Slezsku
Muzeum Karlovice
Květena Hrubého Jeseníku 17.5. - 40.9.2008
Karlovy Vary
Galerie umění
A 48 – La Strada 26.6. - 31.8.2008
Armin Mueller – Stahl 5.7. - 7.9.2008
Karlovarské muzeum - expoziční budova
Green story – historie a současnost golfu 
v Karlovarském kraji 9.7. - 28.9.2008
Muzeum Zlatý klíč
ONA: Krása arabské ženy ze Středomoří 4.6. - 28.9.2008
Kdyně
Muzeum příhraničí
Historické hodiny 3.7. - 31.8.2008
Kladno
Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně
Data s osmičkou na konci 15.5. - 24.8.2008
Klatovy 
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
JMichal Pěchouček: Die Gehilfen 7.6. - 27.7.2008
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Památky a neziskový prostor do 11.7.2008
Chceš-li poznat náš kraj více,
 nestačí jen pohlednice 9.1. - 31.12.2008
Krajina v proměnách roku 18.6. - 14.11.2008
Poklady z půdy 18.6. - 28.9.2008
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Kojetín
Městské muzeum − Městské kulturní středisko 
Kojetín
Galerie VIC Kojetín

Jubilejní výstava k výročí kojetínských rodáků 28.5. - 30.8.2008
Expozice muzea VIC Kojetín

Nová expozice muzea: „Kojetín v proměnách času"od 15.8.2008 
Kopřivnice 
Regionální muzeum v Kopřivnici o.p.s. 
Muzeum Fojtství

Na břehu řeky Zambezi – sochy, obrazy 15.5. - 14.8.2008
Osudové osmičkyv Kopřivnici   21.8. - 16.11.2008
Lašské muzeum − Šustalova vila

Alois Nebel a bomber – komixoví hrdinové červen - srpen 2008
Technické muzeum

Africká kultura v Kopřivnici květen - srpen 2008
Hans Ledwinka  27.3.  - 31.8.2008
Kostelec nad Černými Lesy
Muzeum hrnčířství
Keramika Karla Dvořáka červen - červenec2008
Kostelec nad Černými lesy v obrazech červenec - srpen 2008
Archiv výtvarného umění srpen -září 2008
Kouřim 
Muzeum lidových staveb v Kouřimi
Vesnická sídla středních Čech 1.4. - 6.7.2008
Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub 
K – S 14 "U Cihelny"
Život četaře Arnošta Hrada 10.9.2007 - 1.10.2008
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Kreslený humor Pavla Rychtaříka 5.6. - 17.8.2008
Krásno
Hornické muzeum Krásno
Willi Russ od 27.4.2008 
Krnov
MIKS - městské muzeum
Oživená tradice slezského čepce červenec - prosinec 2008
Výtvarná výpověď dětí 19.6. - 18.7.2008
Radoslav Tošenovský – životní jubileum 26.7. - 29.8.2008
Kutná Hora 
České muzeum stříbra
Keltové a Střední Čechy červen - srpen 2008
Kamenný dům 
Česká secese 1.4. - 30.11.2008
Kyjov
Vlastivědné muzeum Kyjov
110 let kyjovského gymnázia 9.6. - 7.9.2008

Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Galerie muzea

Hana Kozubová – krajky a tapiserie 21.6. - 31.8.2008
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Bečka Jaroslav – Dřevěné plastiky, HendrichováJitka –  
Keramika  5.7. - 30.7.2008
Obrazy, krajka 2.8. - 30.8.2008
Liberec  
Muzeum zábavného poznávání
Zmizelé Vynálezy 1.6. - 30.8.2008

Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková
organizace
Když pásky objímají svět 11.6. - 24.8.2008
Terra incognita 26.6. - 10.8.2008
Lidice 
Lidická galerie
36. ročník mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice 2008 28.5. - 29.10.2008
Muzeum
Tragédie v norském Televögu 13.6. - 30.9.2008
Litoměřice 
Severočeská galerie výtvarného umění 
v Litoměřicích, p.o.
České umění 20. století 8.5. - 13.7.2008
Oblastní muzeum v Litoměřicích, příspěvková 
organizace
Chladné zbraně 29.4. - 27.7.2008
František Hora – obrazy 5.8. - 28.9.2008
Litomyšl
Muzeum antického sochařství a architektury
Kypr - ostrov bohyně a lásky do 31.10.2008
Portmoneum
Výstava ze sbírek Josefa Portmana 1.5. - 30.9.2008
Regionální muzeum v Litomyšli
Šimek cestovatelem 4.5. - 10.8.2008
Od večerníčku Pat a Mat až povynález zkázy 1.6. - 31.8.2008
Srpnové události roku 1968 21.8. - 4.9.2008
Jezuité v novém světě 21.8. - 14.9.2008
Litovel
Muzeum Litovel
120 let Klubu českých turistů 1.5. - 28.9.2008
Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Výstava historických rádií srpen - říjen 2008
Drahé kameny a minerály červenec 2008
Louny
Galerie Benedikta Rejta
Neprodané obrazy 24.5. - 10.8.2008

Mariánská Týnice – Kralovice
Muzeum a galerie severního Plzeňska
Alena Koenigsmarková – obrazy 15.7. - 24.8.2008
Karel Probst – obrazy 26.8. - 28.9.2008
Mariánské Lázně
Městské muzeum Mariánské Lázně
280 let mariánských Lázní červenec - září 2008
Památník Fryderyka Chopina
Domácí a mezinárodní klavírní soutěže  srpen 2008
Mistři koncertních sálů srpen 2008
Mělník 
Regionální muzeum Mělník 
lStaré mechanické hračky od 29.5. 
Venezuela 11.7. - 17.8.2008
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Křížová cesta z kostela sv. Václava v Mikulově 1.4. - 31.10.2008
Neznámé antiky 16.5. - 24.8.2008
Matěj Trojan  20.6. - 31.10.2008
Grafi cké listy ve sbírce Regionálního muzea 
v Mikulově 30.8. - 31.10.2008
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  Evidence archiválií v kulturně 
  vědeckých institucích MK ČR

1. ledna 2005 vstoupil v platnost 

zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých 

zákonů, který velmi podrobně vyme-

zuje základní pojmy oboru archivnic-

tví, stanoví přesná pravidla pro výběr, 

evidenci, kategorizaci, ochranu, zpří-

stupňování a veškeré další nakládání 

s archiváliemi; stanoví soustavu ar-

chivů s vymezením jejich povinností 

a pravomocí. Dále řeší výkon spisové 

služby, kontrolu a správní delikty.

Archivní zákon se svou působností 

nějakým způsobem dotýká více re-

sortů a prolíná celou řadou dalších 

zákonů – situace je organizačně i práv-

ně tak složitá, že je velmi těžké se v ní 

v plném rozsahu zorientovat. V dal-

ším textu se proto omezím jen na 

oblast, která je pro mne jako vedoucí 

archivářku Národního muzea nejbližší 

a z provozního hlediska nejdůležitější 

– na problémy specializovaných archi-

vů a kulturně vědeckých institucí v re-

sortu Ministerstva kultury ČR. Omezím 

se také pouze na problematiku archi-

válií vedených jako sbírkové předměty 

(vybíraných v mimoskartačním řízení) 

– skartační řízení, týkající se úředních 

spisoven jednotlivých kulturních insti-

tucí a jejich předávání do příslušných 

archivů, je jednoznačně dané a dosta-

tečně popsané jak v zákonu, tak v pří-

slušné vyhlášce č. 646/2004 Sb., o po-

drobnostech výkonu spisové služby.

Nešťastnou a dodnes nedořešenou 

skutečností je, že zákon o archivnic-

tví a s ním související normy a návody 

vznikly bez konkrétní návaznosti na 

zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbí-

rek muzejní povahy a o změně někte-

rých zákonů, a nedošlo k pracovnímu 

jednání, které by po vzájemné dohodě 

stanovilo jasná pravidla a vymezilo 

pravomoci obou resortů.

V ideálním případě by oba zákony 

vstoupily v platnost současně, sbírky 

by se předem rozdělily na muzejní 

a archivní a podle toho zapsaly pouze 

do jedné z evidencí. K tomu, bohužel, 

nedošlo, takže v praxi musíme vychá-

zet ze stavu jaký je a přizpůsobit si ho 

tak, jak nejlépe umíme.

Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně 

sbírek muzejní povahy, se archiválie-

mi zabývá jen okrajově. V části o cen-

trální evidenci sbírek § 6, odstavec (2) 

stanoví: Pokud jsou součástí sbírky 

archiválie, vyznačí se tato skutečnost 

v centrální evidenci, s odkazem na 

tehdejší zákon č. 97/1974 Sb., o archiv-

nictví, ve znění zákona č. 343/1992 Sb. 

V části Ochrana sbírek, § 9, odstavec 

(1) Vlastník sbírky zapsané v centrální 

evidenci je povinen: d) vést sbírkovou 

evidenci, která obsahuje tyto záznamy: 

6. označení archiválií, jsou-li součástí 

sbírky. Dále řeší v § 11 Vývoz sbírek do 

zahraničí, odstavec (8) Povolení takto 

vydaná nenahrazují povolení podle 

zvláštních právních předpisů, opět 

s odkazem na tehdy platný archivní 

zákon. Poslední zmínkou je § 15 Vztah 

ke zvláštním právním předpisům, 

odstavec (2) Pokud jsou součástí sbí-

rek archiválie, zůstává způsob jejich 

evidence, ochrany a nakládání s nimi 

podle zvláštního právního předpisu 

tímto zákonem nedotčen.

Pokud nějakou část sbírky evidované 

v CES označíme za archiválie, přestává 

se na ni vztahovat zákon o muzejních 

sbírkách a nastupuje zákon archiv-

ní – tzn. je třeba provádět zpracování 

a další nakládání s ní podle archivních 

pravidel a o povolení k vývozu žádat 

ministerstvo vnitra. Zda jsou archivá-

lie z CESu automaticky zcela vyřazeny 

nebo zůstávají současně v obou evi-

dencích, zákon č. 122/2000 Sb. výslov-

ně neformuluje.

Proč se vlastně muzejníci tolik brání 

archivní evidenci některých svých sbí-

rek? Předpokládám, že z velké části je 

to přirozená snaha zbytečně si nekom-

plikovat odbornou práci, která už je 

i bez toho dost komplikovaná a svá-

zaná množstvím předpisů, termínů 

a pravidel. Do jisté míry to však plyne 

ze strachu z neznámého a z nedosta-

tečné znalosti věci. Přístup k evidenci 

a zpracování muzejních sbírkových 

předmětů a archiválií je výrazně od-

lišný a řekla bych, že archiváři jsou 

v jisté výhodě, kterou zatím muzejníci 

nedoceňují.

Základním rozdílem je, že v muzejní 

evidenci hraje roli každá jednotlivina, 

kdežto v archivní jsou to celky, ozna-

čované buď podle společného půvo-

du jako archivní fondy (např. osobní 

pozůstalost, úřední registratura spol-

ku aj.) nebo podle společného obsahu 

jako archivní sbírky (sbírka listin, peče-
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tidel, plakátů, dokumentace k určité 

události či období atd.).

Podle informací kolegů z Národního 

muzea existuje povinnost hlásit nově 

získané přírůstky do muzejní sbírky 

pololetně na MK ČR do evidence pod 

jedním číslem CES (chronologická 

evidence) a to pak do tří let zpracovat 

v evidenci 2. stupně a rozepsat na 

jednotlivé kusy, aby každý předmět 

měl samostatné evidenční číslo (sys-

tematická evidence). Odbor archivní 

správy a spisové služby MV ČR nařizuje 

každých deset let centrálně organizo-

vanou generální inventuru všech fon-

dů a sbírek, ale její rozsah a hloubka je 

v jednotlivých archivech různá, tak-

že rozhodně není tak zatěžující jako 

povinnost provést fyzickou inventuru 

všech sbírek evidovaných v CES bě-

hem 10 nebo 15 let.

Nově získané archivní fondy a sbír-

ky nebo přírůstky do již existujících 

souborů je povinnost nahlásit do evi-

dence NAD (Národní archivní dědictví) 

vždy do konce ledna následujícího 

kalendářního roku. Archivní soubor 

je primární evidenční jednotkou 

a může sestávat z jednoho či postup-

ně z více přírůstkových čísel. Fondy se 

v naprosté většině případů přebírají 

jako nezpracované. Je třeba jim zavést 

evidenční list NAD a vyplnit v něm ná-

sledující povinné údaje: název fondu, 

časový rozsah (často odhad), počet 

evidenčních jednotek (archivních kar-

tonů, kartoték, balíků, tubusů apod.) 

a jejich metráž. Dále je třeba doplnit 

několik formálních údajů (stav ke dni, 

místo uložení a jméno zpracovatele lis-

tu) a vybrat jednu možnost z několika 

programem nabízených položek: zpra-

covanost (zpracovaný – částečně zpra-

covaný – nezpracovaný), kategorie 

(1. a 2., ano-ne), přístupnost (přístup-

ný – částečně přístupný – nepřístup-

ný, řídící se převážně zpracovaností); 

úplnost, fyzický stav a poškození, kde 

se vždy nabízí položka „nezjištěno“. 

V případě přírůstku do stávajícího sou-

boru NAD se pouze doplní údaje – tj. 

navýší počet evidenčních jednotek 

a metráž, popř. změní datace apod. 

Tyto změny se každý leden zasílají na 

odbor archivní správy a spisové služby 

MV ČR, jehož pracovníci jimi v průběhu 

jara aktualizují celostátní evidenci. Tím 

evidenční povinnost vůči MV ČR kon-

čí – tzv. evidence 2. stupně, tzn. údaje 

o zpracování fondů formou inventářů 

nebo katalogů, se také následně za-

znamenává do karet NAD, ale není ni-

jak časově limitována.

Domnívám se, že archivní způsob 

evidence je pracovně méně náročný, 

a že by si muzejníci ušetřili mnoho času 

a stresových situací, kdyby své osobní 

fondy, spolkové archivy a nejrůznější 

dokumentační sbírky jednou pro vždy 

zaevidovali jako archivní fondy a sbír-

ky. Zásadním praktickým argumentem 

ve prospěch archivní evidence je také 

to, že celostátní evidenční databáze 

„Archivní fondy a sbírky v České re-

publice“ je přístupná na internetu na 

adrese: http://www.mvcr.cz/archivnic-

tvi/index.html a dají se v ní vyhledávat 

konkrétní informace. Evidence CES ve 

skutečnosti není evidencí sbírkových 

předmětů, ale pouhou evidencí evi-

denčních čísel, a nedá se v ní vyhledat 

vůbec nic.

Jako negativní a pro muzejníky do jis-

té míry ponižující stránku archivní evi-

dence cítím to, že o výběru archiválií 

v mimoskartačním řízení rozhodují ar-

chiváři příslušného archivu a neopráv-

něně tak zasahují do jejich sbírkotvor-

né činnosti. Při hlubším zamyšlení nad 

příslušnými paragrafy jsem pochopila, 

že je to trochu jinak. Kulturní instituce 

nadále provádějí svoji sbírkotvornou 

činnost zcela nezávisle, nakupují nebo 

přijímají darem to, co uznají za vhodné 

jejich odborné sbory pro sbírkotvor-

nou činnost (nákupní komise). Pokud 

získají materiál archivního charakteru, 

měly by ho navrhnout příslušnému 

archivu k výběru za archiválie a k za-

psání do archivní evidence. Archiv ho 

vybere a zaeviduje – když nevybere, 

přírůstek bude dál muzejní sbírkou. 

V obou případech zůstává v držení kul-

turní instituce.

Za vším je třeba hledat člověka 

s jeho negativními rysy, kterým legis-

lativní nedostatky a nejednoznačnost 

pravidel dávají možnost naplno se 

projevit. Pracovníci kulturních institucí 

si většinou především nechtějí přidě-

lávat archivní evidencí práci, což vedlo 

k nepsané zásadě žádné archiválie ve 

sbírkách pokud možno nepřiznávat 

a ke sporům o to, co archiválie je a co 

není. Na druhé straně i někteří archivá-

ři zřejmě zneužili posílení svých pra-

vomocí vůči nearchivním institucím 

a s pocitem vlastní důležitosti je tlačili 

i k činnostem, pro které nemají právní 

podklad – např. k nucenému převodu 

dokumentů archivní povahy do archi-

vu. Místo kolegiální spolupráce se obě 

skupiny ocitly v nepřátelském konku-

renčním boji – muzejníci a archiváři se 

postavili proti sobě.

To je ovšem nežádoucí situace, kte-

rou bychom měli z obou stran změnit. 

Téměř vše se dá vyložit lidsky přijatel-

ným způsobem – např. zákonem daný 

„výběr archiválií příslušným archivem“ 

můžeme realizovat aktem předání evi-

denčních listů NAD do evidence pří-
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slušného archivu. Zcela formálním se 

tento výběr stává u institucí, které mají 

více než 100 karet NAD, mají nainstalo-

vanou vlastní evidenční databázi PEvA 

a příslušnému archivu jen předávají 

aktualizace do druhotné evidence.

Pokusila jsem se teď archivní eviden-

ci prezentovat jako jasnou a jednodu-

chou, ale uvědomuji si, že v praxi už 

to vždy tak jednoduché není, protože 

co muzeum, to jiný způsob evidence. 

A v případě Národního muzea dokon-

ce platí, že co oddělení, to jiný způsob 

evidence. 

Pouze do archivní evidence své fon-

dy a sbírky v Národním muzeu postup-

ně zavádí jen nedávno připojené Čs. 

dokumentační středisko 1948–1989. 

Několik oddělení své sbírky rozdělilo 

na archivní a muzejní, přičemž archiv-

ní převážně nemají evidované v CES 

(např. Oddělení dějin tělesné výchovy 

a sportu a Knihovna Náprstkova mu-

zea). České muzeum hudby své fondy 

v několika odděleních eviduje pouze 

v CES. Obojí evidenci má Knihovna 

Národního muzea – především její Od-

dělení knižní kultury s osobními fondy 

a úředními archivy řady nakladatel-

ství. Ve jmenovaných odděleních Ná-

rodního muzea je situace přehledná 

a poměrně snadno řešitelná, protože 

se (až na malé výjimky a odchylky) řídí 

základním archivním pravidlem – pro-

venienčním principem. To znamená, 

že zachovávají jako nedělitelné evi-

denční celky dokumenty od jednoho 

původce – osobnosti či instituce.

Obtížnější situace je např. v Divadel-

ním oddělení, které po dlouhá léta 

třídilo archivy divadel i osobní fondy 

herců, režisérů či scénografů podle 

muzejního pertinenčního principu do 

sbírek rukopisů, režijních knih, kore-

spondence, plakátů, programů nebo 

fotografi í. Tak jsou také zapsány do 

CES. V některých případech by se dal 

jejich původ dohledat a znovu evi-

denčně propojit do původních celků, 

často už ne. I tam, kde to ještě půjde, 

to předpokládá velké množství prá-

ce – reálně až po převedení současné 

papírové evidence do elektronické da-

tabáze. Archivně zaevidovány a zpra-

covány zatím mohou být jen dosud 

podrobněji neevidované a neroztřídě-

né celky.

Jako jednotliviny jsou v CES evido-

vány veškeré sbírky Oddělení starších 

českých dějin včetně pečetních typářů 

– pohromadě snad zatím zůstaly ne-

zpracované celky fotografi í. Klasická 

archivní evidence tohoto stavu není 

v dohledné době reálná. Organické 

fondy (pokud někdy existovaly) lze 

rekonstruovat jen obtížně (systema-

tickým průzkumem úřední registra-

tury NM se o to zčásti pokouší PhDr. 

Lubomír Sršeň), archivní sbírky by bylo 

možné vymezit až na základě budoucí 

evidenční databáze.

Specializovaných archivů, které jsou 

součástí příspěvkových organizací 

v resortu Ministerstva kultury ČR, je 

jen několik a je s podivem, jak rozdílné 

mají podmínky, postavení a míru ne-

závislosti v rámci svých institucí. Ne-

vyjasněné kompetence mezi archiv-

ním a muzejním zákonem se dotýkají 

především Archivu Národního muzea 

a Archivu Národního technického mu-

zea, které by zároveň měly pečovat 

o archivní fondy v dalších sbírkových 

odděleních. V menší míře Literárního 

archivu Památníku národního písem-

nictví, který našel určitou formu koexi-

stence evidence CES a NAD, a Archivu 

Národní galerie. Mimo tento problém 

stojí Archiv Národní knihovny, fungují-

cí v prostředí zákona knihovnického.

Jak tedy otázku evidence řešit? Mys-

lím, že jednoznačné řešení vhodné pro 

všechny instituce nenajdeme – bude 

třeba diferenciovaný přístup.

Tam, kde už jsou jednotliviny ve sbír-

kách rozepsané v CES, by v něm asi 

měly zůstat. Když původní celky (fon-

dy) nelze rekonstruovat a jednotlivé 

předměty netvoří ani celky tematické 

(sbírky), do archivní evidence bych je 

(alespoň prozatím) nezaváděla. Pokud 

tvoří organicky vzniklé celky nebo lze 

tyto celky bez velkého úsilí rekonstru-

ovat, doporučuji zaevidovat jako archi-

válie. V případech, kde jsou v evidenci 

CES zatím jen celé organické přírůstky 

pod jedním číslem, zaevidovala bych 

je do NAD a dále zpracovávala archiv-

ním způsobem.

Otázka je, jaké postavení mají archiv-

ní fondy, uložené v muzejních odděle-

ních, které v evidenci CES nejsou.

Tady totiž narážíme na problém ve 

své podstatě zásadní – fi nance. Podle 

Příkazu č. 1/2004 I. náměstka minis-

tra kultury Ing. Zdeňka Nováka (č. j. 

13.727/2004 ze 7. října 2004), kterým 

se stanoví zásady poskytování inves-

tičních a neinvestičních dotací Minis-

terstvem kultury v rámci programu 

Integrovaný systém ochrany movitého 

kulturního dědictví, se možnost čer-

pání těchto dotací vztahuje pouze na 

sbírky zapsané do CES. Čerpání těchto 

dotací je pro řadu pracovišť jedinou 

možností výkupu sbírek, jejich zpraco-

vání, restaurování a konzervace.

Výjimku z tohoto pravidla by měly 

mít specializované archivy, proto-

že v oddílu C je uvedeno, že (podle 

tehdejšího zákona a terminologie): 

3. Předmětem nákupu mohou být: 
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d) předměty povahy archiválií ve smys-

lu zákona č. 97/1974 Sb., o archivnictví, 

jejichž získání znamená zásadní přínos 

pro sbírku muzejní povahy, která je zá-

roveň archivem zvláštního významu.

Specializované archivy, které jsou 

součástí příspěvkových organizací 

v resortu MK ČR, by z titulu své akredi-

tace měly mít pouze archivní evidenci 

NAD a stav, kdy Literární archiv PNP je 

jako celek zapsán v CES, považuji za 

anomálii. Nepochybně však k tomu 

vedly praktické ekonomické důvody, 

protože např. Archiv NTM narazil na 

požadavek MK ČR, aby archivní fond, 

archivem zakoupený z dotace ISO, 

byl následně zapsán do CES. Na čer-

pání prostředků ISO na restaurování 

a konzervaci sbírek nemají podle to-

hoto Příkazu specializované archi-

vy stojící mimo evidenci CES nárok, 

i když v tomto případě se zřejmě za-

číná blýskat na lepší časy, protože Ar-

chivu Národního muzea se v roce 2007 

podařilo získat dotaci 70.000,– Kč na 

restaurování konvolutu koresponden-

ce T. G. Masaryka.

Klasická muzejní oddělení možnost 

čerpání prostředků ISO na fondy v ar-

chivní evidenci nemají – tyto materiály 

se tak dostávají na okraj zájmu, jsou 

bez nároku na technicky náročnější 

zpracování i ochranu jejich stavu kon-

zervací. Často jsou to historicky důleži-

té archiválie, které si takové zacházení 

rozhodně nezaslouží.

Na tuto skutečnost v praxi výrazně 

doplácejí i specializované archivy kul-

turních institucí. Na rozdíl od státních 

archivů řízených MV ČR, které větši-

nou mají na nákup a konzervaci sbírek 

dostatek prostředků ve svých rozpoč-

tech, těmto specializovaným archivům 

fi nanční prostředky schází, při získává-

ní přírůstků jsou z velké části odkázány 

na dary a péče o fyzický stav sbírek je 

dlouhodobě zanedbávána. Přitom jde 

často o archivy s více než stoletou tra-

dicí a velmi cennými fondy.

Tento problém by byl z velké části 

vyřešen, kdyby MK ČR přestalo dělat 

rozdíl mezi sbírkami archivními a ne-

archivními, podobně jako ve Francii 

a některých dalších zemích západní 

Evropy, kde všechny dochované sbír-

kové předměty bez ohledu na charak-

ter a materiál tvoří jednotné národní 

kulturní dědictví.

I archivní fondy ve specializovaných 

archivech a sbírkových odděleních 

muzeí, galerií a dalších kulturních in-

stitucí jsou ve správě MK ČR, i těmi se 

na veřejnosti pyšní a prezentuje – vět-

šina výstav trojrozměrných muzejních 

předmětů je doplněna archiváliemi.

Měli bychom proto apelovat na MK 

ČR, které je naším zřizovatelem, aby 

péče o archiválie uložené v rámci re-

sortu kultury měla stejné možnosti 

jako péče o sbírky nearchivní. Předpo-

kladem je širší věcná diskuse na toto 

téma a následná novelizace provádě-

cích předpisů a souvisejících norem.

Tento příspěvek byl 8. listopadu 2007 

přednesen na IV. celorepublikovém 

kolokviu „Muzeum a současné legis-

lativní prostředí II“ v Brně. Z násled-

né diskuse s RNDr. Jiřím Žalmanem 

z odboru ochrany movitého kulturní-

ho dědictví, muzeí a galerií MK ČR pak 

vyplynulo, že zákon č. 122/2000 Sb. 

dvojí evidenci archiválií nepřipouští. 

Na sbírkové předměty, které označíme 

za archiválie, se tento zákon nejen pře-

stává vztahovat při zpracování a evi-

denci, ale jejich čísla budou z evidence 

CES vyřazena.

RNDr. Jiří Žalman zároveň připustil 

možnost jednání o tom, aby fi nanční 

dotace ISO, dosud vyhrazené pou-

ze na sbírkové předměty evidované 

v CES, byly rozšířeny na všechny sbírky 

ve správě organizací řízených MK ČR.

Domnívám se, že MK ČR se nemusí 

obávat výrazného nárůstu požadavků 

na dotace z tohoto fondu. Pod hla-

vičkou evidence CES v minulosti byly 

a jsou i nyní vykupovány a restaurová-

ny dokumenty, které svým charakte-

rem splňují kritéria výběru za archivá-

lie. Jen jim tento statut dosud nebyl (ať 

už z jakéhokoli důvodu) přiznán.

Specializovaných archivů pak v re-

sortu není mnoho. Např. Archiv Ná-

rodního muzea nově přebírá převážně 

osobní fondy odborných pracovní-

ků, které mají svým obsahem velkou 

hodnotu vědeckou a dokumentárně 

historickou, ale až na výjimky malou 

hodnotu uměleckou a tržní – proto 

je většinou dostáváme darem. Z mi-

nulosti pamatuji jen jediný případ 

z jara 2005, kdy se mi z vnitřních zdro-

jů Národního muzea nepodařilo se-

hnat 90.000,– Kč na zakoupení devíti 

středověkých pergamenových listin 

z pozůstalosti sběratele Bohuslava Duš-

ka (na mé upozornění je pak obratem 

koupil Zemský archiv v Opavě). Takže 

Archiv NM by v budoucnu rád využíval 

dotace ISO především na postupné 

restaurování poškozených archiválií 

a jejich digitalizaci.

Milena Běličová



Synagoga

Muž, který si nedal pokoj – 
Příběh Josefa Poláka (1836–1945) 18.5. - 30.9.2008
Pavel Dias – Hlubiny paměti 18.5. - 31.7.2008
Zdeněk Macháček ml. Krajiny 1.8. - 30.9.2008
Milevsko
Milevské muzeum
Mým národům 24.5. - 5.9.2008
Mohelnice
Valstivědné muzeum
Olbram Zoubek: Sochy 11.6. - 30.6.2008
Mladá Boleslav 
Muzeum Mladoboleslavska 
Zmizelá Boleslav – Nové Město 12.6. - 27.7.2008
Mexiko 17.6. - 7.9.2008
Fotografi e a kresby Filipa Buriana 31.7. - 31.8.2008
Zámek v Kosmonosích

Inter arma non silent musae 5.5. - 30.9.2008
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Za pověstmi Českého ráje a Pojizeří červen - srpen 2008
Most
Oblastní muzeum v Mostě, příspěvková organizace
Melodie barev 29.5. - 20.7.2008

Náchod
Galerie výtvarného umění v Náchodě
Josef Wagner – obrazy, kresby, grafi ka 27.6. - 31.8.2008
Regionální muzeum v Náchodě
Obrazy a kresby Karla Šafáře červen, červenec 2008
Jaroslav Jošt – gobelíny srpen 2008
Česká Skalice a Ratibořice 
na starých pohlednicích červenec, srpen 2008
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Neznámý svět drobných savců 12.6. - 28.9.2008
Netolice
Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích
Obrazy zvířat – C. Gerstmaier červenec 2008
Bytové doplňky  1.8. - 15.8.2008
Kouzla z vlasů a květin 17.8. - 18.9.2008
Nová Paka
Městské muzeum – Suchardův dům
Co jsem provedl – loutky a dřevořezby 22.6. - 7.9.2008
Klenotnice drahých kamenů

Zkamenělá dřeva a horniny 22.3. - 2.11.2008
Nový Bor
Sklářské muzeum
Křehká krása stříbřeného skla 28.6. - 14.9.2008
Nový Bydžov
Městské muzeum
Klenoty z muzejních depozitářů 1.5. - 31.12.2008
Nový Hrozenkov
Památník Antonína Strnadla
Výstava obrazů ak. mal. Jiřiny Hartingerové 19.7. - 7.9.2008
Výstava děl ak. mal. Miloše Šimurdy 17.5. - 13.7.2008
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p.o.
Dějiny letectví na Novojičínsku  12.6. - 24.8.2008
Saša Zahradník – bronzy 25.6. - 28.9.2008

Nymburk 
Vlastivědné muzeum Nymburk
Regulace Labe v nymburském regionu 15.6. - 14.9.2008
Olomouc 
Vlastivědné muzeum v Olomouci 
Slavná obrana města Olomouce v roce 1758 1.5. - 3.8.2008
Osudové osmičky v našich 
novodobých dějinách 23.5. - 31.8.2008
Kresba, malba, grafi ka 11.7. - 30.9.2008
Lesy drahanské vrchoviny 29.8. - 12.10.2008
Opava 
Památník Petra Bezruče
Ferdinand Duša a knižní kultura od 15.4. 2008
Slezské zemské muzeum
Slavní i zapomenutí 19.6. - 31.8.2008
Zdeněk Miler Dětem 19.6.  - 31.8.2008
Rok 1968 od 26.6. 2008
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Autogramy českých a světových osobností ze sbírky   
Jiřího Hanibala     do 28.9.2008
Ostrava
Ostravské muzeum, p.o.
Otto Wagner ve fotografi i Waltera Zedniceka 14.5. - 13.7.2008
Galicie očima Xurxo Lobaty 15.6. - 31.8.2008
Ostrov nad Ohří
Letohrádek Ostrov– 
pobočka Galerie umění Karlovy Vary
Ohrožené kostely  červenec - srpen 2008
Anna Vančátková – Obrazy, kresby 19.6. - 7.9.2008
Heinrich Johann Vogeler 19.6. - 7.9.2008
August Brömse a beata Brömse 30.8. - 19.10.2008
Pardubice 
Východočeská galerie v Pardubicích
Exotismy 15.5. - 20.7.2008
Východočeské muzeum v Pardubicích
Křemen a jeho rodina 7.3. - 31.8.2008
Zlatá přilba 27.6. - 12.10.2008
Paseky nad Jizerou 
Památník zapadlých vlastenců
Z historie fi rmy DETOA Albrechtice 3.5. - 26.4.2009
Z historie paseckých hasičů 7.6. - 31.10.2008
Pelhřimov 
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
Stojan Genčerv: Akty červenec 2008
F.B.Vaněk a Pelhřimov 7.4.  - 31.10.2008
Místa utrpení, smrti a hrdinství 19.5. - 31.7.2008
Petřvald u Karviné
Výstavní síň muzea Těšínska – Technické muzeum
Slepice nebo vejce? Reklama nebo výrobek 8.2. - 31.10.2008
Písek 
Prácheňské muzeum v Písku
Kanadské totemy ve fotografi i červenec 2008
Galerie PM

Současní autoři surrealismu srpen 2008
Josef Váchal: 
„Šumava umírající a romantická“ květen - červenec 2008
chodba knihovny

Miloslav Novovtný – Jihočeské vody červenec 2008
Výběrová autorská fotografi cká výstava srpen 2008
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Poděbrady
Polabské muzeum
Historická architektura 1.4. - 6.7.2008
Milan Exner – keramika 6.4. - 6.7.2008
Autogramy 5.7. - 31.8.2008
Palné zbraně ve sbírce Polabského muzea 15.7. - 31.10.2008
Pavel Hlavatý – Grafi ka 15.7. - 31.8.2008
Police nad Metují
Muzeum města Police nad Metují
Poličtí měšťané na historických fotografi ích  červen - září 2008
Významné osmičky v dějinách státu 
i Police nad Metují srpen - říjen 2008
Polička
Městské muzeum a galerie
Život a dílo Bohuslava Martinů březen - listopad 2008
To tu ještě nebylo – aneb víte či nevíte,
k čemu co sloužilo? 14.6. - 28.9.2008
Prace u Brna
Muzeum Brněnska , p.o. – Památník Mohyla míru
Bitva tří císařů. Slavkov/Austerlitz 1805 1.1. - 31.12.2008
Hlavní město Praha  
Galerie hlavního města Prahy
Městská knihovna GHMP

Bruselský sen 13.5. - 7.9.2008
Galerie Josefa Sudka

Karel Maria Chotek: Fotografi e 5.6. - 31.8.2008
Letohrádek Hvězda

Obrazy slov 23.5.  - 31.10.2008
Muzeum hlavního města Prahy
Pražské kavárny a jejich svět 12.3. - 31.8.2008
Malujeme po síti 16.6. - 13.7.2008
Jan Mácha 24.6. - 21.9.2008
Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových
Cracking Art Group březen-srpen 2008
Muzeum Policie ČR
Drogy… 80 let boje proti narkotikům 8.2. - 31.10.2008
Národní galerie v Praze
Palác Kinských; sídlo Sbírky kresby a grafi ky

Wilhelm Riedel (1832−1876) 14.2. - 31.8.2008
Valdštejnská jízdárna

Mistři čínské tušové malby 20. století 30.4. - 2.11.2008
Veletržní palác; Sbírka moderního a současného umění 

a Sbírka umění 19. století

Meziválečné trienále současného umění 2.6. - 14.9.2008
Zámek Zbraslav; Sbírka mimoevropského umění

Umění Koreje 16.6.2007 - 17.5.2009
Národní muzeum 
Co se skrývá pod pozlátkem, 
Muzejní palác volá po rekonstrukci! 15.6.2006 - 31.12.2008
Za přírodou Íránu 5.12.2007 - 30.11.2008
Karel Hájek Egyptské dobrodružství 1958 19.3. - 27.7.2009
Indická Mona Lisa 6.5. - 3.8.2008
190 let Národního muzea – 190 let dobrodružství 

14.5. - 21.9.2008
Sokolská sbírka Serge Bernarda 25.6. - 2.11.2008
NM - České muzeum hudby 
Muzika etnika 14.5.- 2.11.2008
Experience China in Central Europe 26.6. - 26.7.2008
NM - České muzeum hudby - Muzeum Antonína Dvořáka

Prahou po stopách Antonína Dvořáka 24.4.2007 - 31.12.2008

NM - České muzeum hudby - Muzeum Bedřicha Smetany

1926–2006 Unikáty, novinky, kuriozity 3.5.2006 - 31.12.2008 
NM - Historické muzeum - národopisné oddělení

Lidové zvyky – výstava fotografi í 17.5. - 31.8.2008
Krajkářská tvorba Ludmily Kaprasové 6.6. - 14.9.2008
NM - Lobkovický palác

Portae vitae Josefa Hlávky 11.3. - 27.7.2008
NM - Náprstkovo muzeum asijských, afrických a americ-

kých kultur

Komunální politik Vojta Náprstek 16.9.2006 - 31.12.2008
Poslové magie – africké loutky a masky 27.3. - 24.8.2008
Koefi cient štěstí 4.6. - 27.7.2008
Národní zemědělské muzeum
Brambory – skrytý poklad 18.4. - 3.8.2008
Globální klimatické změny 6.6. - 2.11.2008 
Památník národního písemnictví v Praze
Výstava spolku bibliofi lů 20.6. - 31.8.2008
Poštovní muzeum 
Dušan Kállay – grafi ka a známková tvorba 13.6.  - 31.8.2008
Správa pražského hradu, Oddělení kultury
Císařská konírna

Hodiny a hodinky 26.6. - 28.9.2008
Jízdárna Pražského hradu

Biedermeier: Umění a kultura 
v českých zemích 1815–1848 28.5. - 29.9.2008
Tereziánské křídlo Pražského hradu

Pražský chodec – Jiří Všetečka 18.3. - 31.8.2008
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Výstava ke110. výročí založení a 100 výročí existence školy 
Moravské gobelínové miniatury 25.6.  - 21.9.2008
Židovské muzeum v Praze
Neznámý Michel Fingesten 29.5. - 31.8.2008
Španělská synagoga

Neznámý Michel Fingensten 29.5. - 31.8.2008
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Belachini XIII. a jeho kouzelné aparáty 28.5. - 14.9.2008
Prachatické muzeum
Karel Klostermann a pošumavské zámečky 1.4. - 30.12.2008
Žena a její svět 11.6. - 7.9.2008
Zámeček

Zmizelé Prachatice 21.4. - 28.10.2008
Prostřední Lhota u Nového Knína
Muzeum Křížovnický špýchar Prostřední Lhota - 
Muzeum života venkovského obyvatelstva střední-
ho Povltaví
Kapličky, kříže a boží muka na Novoknínsku 26.4. - 28.10.2008
Poutní místa na Příbramsku a širším okolí 26.4. - 28.10.2008
Keltské oppidum Hrazany 26.4. - 28.10.2008
Modely zemědělských strojů a nářadí 26.4. - 28.10.2008
Zlato u Čeliny 26.4. - 28.10.2008
Předklášteří 
Muzeum Brněnska, p.o. – Podhorácké muzeum 
Květnice hora, Besének voda 27.4. - 28.9.2008
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, příspěvková 
organizace
Svatby v průběhu doby 8.5.  - 13.7.2008
Viva Mexiko 2.6. - 1.8.2008
Komenského mapa Evropy 12.6. - 7.9.2008
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Přerov nad Labem 
Polabské národopisné muzeum
Květomluva a vyšívání s květinovými motivy 13.5. - 31.10.2008
Z muzeí v přírodě u nás a v cizině  18.5. - 30.10.2008 
Polabská vesnická svatba kdysi a dnes – 
z muzejních sbírek 18.5. - 31.10.2008
Přeštice 
Dům historie Přešticka 
Zlaté časy první republiky  22.4. - 2.11.2008
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kříž – znamení utrpení i naděje 28.2. - do srpna 2008 
Ženy malířky 2.4  - 20.8.2008
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Sloupy 1.5.  - 31.10.2008
Panenky a fi lm 16.5.  - 28.9.2008
Ani gram uranu sovětským okupantům 21.5. - 28.9.2008
Radnice
Městské muzeum
190 let nejstarší české veřejné knihovny květen - srpen 2008
Rajhrad
Muzeum Brněnska, p.o. – Památník písemnictví na 
Moravě
Dvěstě let Moravské zemské knihovny 7.7. - 30.11.2008
Rakovník
Muzeum T. G. M. Rakovník
110 let muzea v Rakovníku 30.6. - 7.9.2008
Rokycany 
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech 
Vladimír Nosek – Obrazy a koláže 26.6. - 31.8.2008
S fotoaparátem českým krasem 26.6. - 31.8.2008
Hana Dvořáčková – Obrazy 24.7. - 31.8.2008
Ronov nad Doubravou
Galerie Antonína Chittussiho

Výstava obrazů srpen 2008
Roudnice nad Labem 
Galerie moderního umění v Roudnici n. Labem
Lettrismus 3.7. - 7.9.2008
Podřipské muzeum
Světová válka 1914–1918 červenec - září 2008
Roztoky u Prahy 
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Zdenka Braunerová  9.4. - 10.8.2008
Fenomén Merkur ze sbírkyJiřího Mládka 18.4. - 21.9.2008
Fimfárum – loutky, dekorace, animace, fi lm 16.5. - 24.8.2008
Zdenka mezi námi 29.5. - 30.10.2008
Letní plastika 21.6. - 30.9.2008
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
„Asie" – ZUŠ Rýmařov 27.6. - 30.7.2008
Josef Čapek – neznámé grafi ky, 
Jiří Valoch – textová instalace 2.8. - 27.8.2008
Sedlčany 
Městské muzeum Sedlčany 
Lidé bez domova 12.6. - 21.9.2008
Slaný
Vlastivědné muzeum ve Slaném
Mapy dávných kartografů 13.6. - 10.8.2008
Vlastimil Kybal, diplomat a spisovatel 13.6. - 10.8.2008

Slavičín
Městské muzeum
Výstava obrazů 10.5. - 31.7.2008 
Staré dokumenty 1.8. - 30.9.2008
Slavkov u Brna 
Zámek Slavkov – Austerlitz
Josef Lada – výstava obrazů 4.6. - 25.7.2008
Iva Hüttnerová 30.7. - 19.8.2008
Soběslav
Blatské muzeum v Soběslavi
Rožmberský dům

Josef Záruba + Josef Záruba jun.: 
Obrazy a kermika 5.6.  - 6.7.2008
Nový Zéland – Poslední ráj? 12.7. - 30.9.2008
Smrčkův dům

Moře a život 1.5. - 30.9.2008
Sokolov
Krajské muzeum Karlovarského kraje,
Muzeum Sokolov, p.o.
David Friedman 7.5. - 31.8.2008
Sv. Mikuláš pod Krudumem 6.6.- 31.8.2008
Sovinec
Hrad Sovinec

Umělecká beseda červen - září 2008
Zrozeno do prostoru 7.6. - 29.9.2008
Strakonice
Muzeum středního Pootaví

Obrázky z historie a rekonstrukce 
strakonického hradu 29.4. - 31.8.2008
Kudy chodil Karel Klostermann 6.5. - 31.8.2008
Strážnice 
Městské muzeum
Křídla motýlí 3.6. - 25.9.2008
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Ze zámeckých salonů 27.4. - 31.10.2008
Joža Uprka 27.4. - 31.10.2008 
Stříbro
Městské muzeum ve Stříbře, p.o.
Výstava Adolfa Borna květen - červenec 2008 
Svitavy 
Městské muzeum a galerie
Oskar Schindler – nová stálá expozice od 26. dubna 2008
Jiří Křiklava: Obrazy, František Bečka
kované plastiky 15.6. - 3.8.2008
Šlapanice 
Muzeum Brněnska, p.o. – Muzeum ve Šlapanicích
Slovutný mistře… 23.5. - 24.8.2008
Osmičky 23.5. - 24.8.2008
Šumperk 
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
O pejskovi a lidech 29.5. - 24.8.2008
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p.o.
Malba kobaltem na porcelán červen - červenec 2008
Loutky, piprdlata a komedianti 6.6. - 31.7.2008
Tradice a možnosti 26.6. - 27.7.2008
Terezín 
Památník Terezín
Kam nás nohy donesou 11.4. - 31.7.2008

VII 

   Kalendárium kulturních událostí



S. Clark, K. Fox, W. Howe, 
J. Kohout, A. Lass, P.  11.4. - 31.7.2008
Martinec, K. Piňosová
Zdeněk Beran – Kresby, obrazy, plstiky 15.5. - 30.9.2008
Lubomír Pešek – Obrazy 12.6. - 30.9.2008
Jan F. Kovář – Kresby, obrazy 10.7. - 30.9.2008
Trojanovice
Památník bratří Strnadlů a Jana Knebla

VII. Výstava trojanovických výtvarníků 9.8. - 20.9.2008
Trutnov
Galerie města Trutnova
Salón východočeské fotografi e 20.6.  - 31.8.2008
Třebechovice pod Orebem
Třebechovické muzeum betlémů
Ondřej Knoll – Kraj Otokara Březiny 12.6. - 2.11.2008
Karel Hyliš sochařské dílo 3.7. - 14.9.2008
Třebíč 
Muzeum staré zemědělské techniky při SŠ řemesel 
Po stopách hraběte Chorynského červenec 2008
Muzeum Vysočiny Třebíč, p.o.
Ondřej Knoll – Kraj Otokara Březiny 12.6. - 2.11.2008
Karel Hyliš sochařské dílo 3.7. - 14.9.2008
Třebívlice
Muzeum Ulriky von Levetzow
Výstavy Obrazů malíře docenta 
Vladimíra Šavla červen - srpen 2008
Třešť
Muzeum Vysočiny Jihlava, pobočka Třešť
Rod Kasalých v Třešti 5.6. - 31.8.2008
Čest je víc než život 5.6. - 31.10.2008
Léto na kolejích 5.6. - 31.8.2008
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a.s. a Města Třince

Čokoláda –nápoj bohů a její sladká historie 12.4. - 18.7.2008
hana Abrechtová 23.5. - 12.8.2008
Kateřina Gavlasová 23.5. - 12.8.2008
Turnov 
Muzeum Českého ráje v Turnově, p.o.
Retrospektivní výstava šperků a plastik k XX.  8.7. - 7.9.2008
Galerie

Evropa – kolébka veděckého porodnictví 3.6. - 21.9.2008
Výstavní kabinet

Symposium 08 2.7. - 14.8.2008
Střední uměleckoprůmyslová škola a Vyšší odbor-
ná škola Turnov
Letní výstava školy 3.7. - 18.7.2008
Týn nad Vltavou 
Městské muzeum 
Oděvy, šperky, dekorace, fotografi e červenec - srpen 2008
Telefonní přístroje – V. Kocourka červenec - srpen 2008

Uherské Hradiště 
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p.o.
Uherské Hradiště – město královské 18.10.2007 - 14.9.2008
Krása, která hřeje. 
Gotické a renesanční kachle  27.11.2007 - 28.2.2009
Barevné Slovácko 30.5. - 5.10.2008
Eva Švankmajerová – výstava k LFŠ 25.7. - 14.9.2008
Buchlovice

Na počátku byla hlína 30.5. - 5.10.2008

Galerie

Komunikace, 3. krajská přehlídka 
výtvarných projektů 15.5. - 6.7.2008
Mikoláš Axman – grafi ka 25.7. - 14.9.2008
Malý sál

Antonín Hájek – práce se dřevem, 
cínem, intarzie 12.6. - 14.9.2008
Velký sál

Jan Švankmajer, výstava k LFŠ 25.7. - 14.9.2008
Uherský Brod 
Muzeum Jana Amose Komenského
Oděvy, chladné zbraně a zbroje 
dob středověkých a renesančních 25.4. - 24.8.2008
80 let Foto – Kastner v Uherském Brodě 30.5. - 31.8.2008
Úpice 
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové 
Z pohádky do pohádky 1.6. - 31.8.2008
Úsov
Lovecko-lesnické muzeum
Vysoké Tatry štětcem a objektivem 1.4. - 30.8.2008
Ústí nad Orlicí
Městské muzeum
Stříbrný těšínský šperk 25.4. - 31.12.2008
Z muzea zápalek v Bystrycy Kladske 26.4. - 30.9.2008
Secesní cín ze sbírek UPM v Praze 26.4. - 31.12.2008
Quido a Jaroslav Kocianovi 26.4. - 31.12.2008
50. Kociánova houslová soutěž 7.5. - 30.8.2008
Království medu 4.6. - 30.9.2008
90 let KČT v Ústí nad Orlicí 4.6. - 30.9.2008
1968 7.8. - 30.9.2008
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně – 
pobočka Valašské Meziříčí
Od kolébky po rakev 5.6. - 31.8.2008
Blahopřání, pohlednice  12.6. - 3.8.2008
Jitka Petřeková – Šperk 7.8. - 21.9.2008
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Ptáci Lednicko-valtického přírodního komplexu od 30.4.2007 
Velké Opatovice
Památník města Velké Opatovice
135 let hasičů Velkých Opatovic 27.7. - 17.8.2008
Velvary
Městské muzeum
Obrazy ze sbírky Oldřicha Brtníka srpen - září 2008
Veselí nad Lužnicí
Blatské muzeum ve Veselí nad Lužnicí
Svět v trávě srpen - září 2008
Řemeslo má zlaté dno červen - červenec 2008
A. Z. Hnízdo a jeho přírodovědné sbírky srpen - září 2008
Veselí nad Moravou
Městské muzeum Veselí nad Moravou
Josef Zimovčák 21.4. - 3.8.2008
Keramika ze sbírek veselského muzea 18.8. - 28.9.2008
Vimperk
Muzeum při Správě národního parku a chráněné 
krajinné oblasti Šumava
Dětský svět květen - říjen 2008
Králováci na Šumavě červenec - srpen 2008
Můj přítel kůň 1.5. - 31.10.2008
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Vinařice u Kladna
Hornický skanzen důl Mayrau
Technické památky Kladenska červen - listopad 2008
Vlašim 
Muzeum Podblanicka 
Doteky orientu 12.6. - 7.9.2008
Vodňany 
Městské muzeum a galerie 
Josef Milota – Obrazy 26.4. - 8.6.2008
Rybářská tradice ve Vodňanech 1.5. - 29.9.2008
Napříč Venezuelou 4.5. - 29.6.2008
Vraclav
Barokní areál
Válečnictví v době baroka 1.5. - 28.9.2008
Vrchlabí 
Správa KRNAP, Krkonošské muzeum –

Augustiniánský klášter

Polští fotografové Krkonoš 9.7. - 14.9.2008
Věra Janďourková: Dětská ilustrace 16.7. - 24.8.2008
Vsetín
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně, p.o.
Valašsko na stránkách vlastivědných časopisů 1.5. - 6.7.2008
Orient 3.7. - 7.9.2008
Houby v lidovém léčitelství a medicíně 11.7. - 24.8.2008
Fotograf Miroslav Langer 29.8. - 12.10.2008
Zámecká galerie

Vladimír Pukl  18.5. - 13.7.2008
Antonín Kaderka – vsetínský 
pedagog a výtvarník 27.7. - 21.9.2008
Zámecká věž

Geologie Valašska květen - říjen 2008
Vsetín a Vsetíňané muzejním objektivem 18.5.  - 14.9.2008
Vysoké Mýto 
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Utlučem je čepicema… 1.7.2007 - 31.8.2008
Vysoká u Příbrami
Památník Antonína Dvořáka
Vzpomínka na J.V. Sládka 
a jeho pobyt na Vysoké květen - říjen 2008
Vysoké Mýto
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě
Utlučem je čepicema… 1.7.2007 - 31.8.2008
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou a 
okolí
"Proč bych já to pole voral, 
když mám doma pytel  19.4. - 3.8.2008
koral…"
Když dva dělají totéž… 20.5. - 25.7.2008
Vysoký Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec – 
Muzeum vesnických staveb středního Povltaví
Drobná sakrální architektura na Sedlčansku 
a Sedlecku  26.4. - 26.10.2008
Svítidla a způsoby svícení ve vesnickém 
obydlí v 19. až 20. století  26.4. - 26.10.2008
Nejstarší roubené vesnické domy 26.4. - 26.10.2008
Lidová roubená architektura
Sedlčanska a Sedlecka 1.6. - 28.10.2008

Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Užitné sklo a gobelíny 20. století 14.6. - 30.8.2008
Zlín 
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p.o.
V. Nový zlínský salon 2008 13.5. - 7.9.2008
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p.o.
Tajemný jednorožec 3.5.  - 31.8.2008
Takoví jsme byli 19.6. - 25.8.2008
Znojmo 
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p.o.
Dům umění

Životní ragtime Pavly Estreicherové-
Weiszové-Kováčové 2.6. - 22.8.2008
Nenudíme se 5.6. - 3.7.2008
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
DOPISY SALE 1.5. - 31.8.2008
Žamberk
Městské muzeum Vamberk
Nasedněte a jedeme… červen - srpen 2008
Leoš Kubíček – Obrazy a plastiky 6.9. - 28.9.2008
Žatec
Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci
Žatečtí živnostníci 6.7. - 21.9.2008
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
100. výročí železniční dráhy ve Ždánicích 6.7. - 31.8.2008

Žďár nad Sázavou
Knihovna NM - Muzeum knihy
Stránky plné motýlů 7.5. - 26.10.2008
Žirovnice
Městské muzeum
Nový Zéland – život na ostrově červenec - srpen 2008
T.G.Masaryk, historie a současnot dřívější  
Podkarpatské Rusi do června 2008

Sbírky historických kočárků

Nabízím muzeím a galeriím uskutečnění výsta-

vy historických kočárků 1880−1980 v některém 

z muzeí v Čechách. Možný termín je od října 2009.

V případě zájmu kontaktujte mou osobu na tel. 220 

912 576 nebo na e-mail mila.sormova@volny.cz.

Míla Šormová
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Nový ročník kursů Školy muzejní propedeutiky

Ve školním roce 2008/2009 otevírá Asociace muzeí a galerií ČR s podporou Ministerstva kultury ČR již 
VII. běh základního kursu a III. běh nástavbového kursu Školy muzejní propedeutiky.

Podrobné informace o studiu a přihlášky naleznete na internetových stránkách http://www.cz-museums.cz.

Přihlášky zasílejte nejpozději do 31. srpna 2008 na adresu sekretariátu AMG: 
Asociace muzeí a galerií ČR, Jindřišská 901/5 II. – schodiště, 110 00 Praha 1 - Nové Město.
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Pro usnadnění samostatného pohybu po místnosti vy-

značovala trasu prohlídky vodící linka umístěná na podlaze. 

Veškeré preparáty byly připravovány výhradně pro tuto vý-

stavu, bez použití jedovatých látek. Předpokládala se totiž 

jejich opotřebení, nešlo tedy o sbírkové předměty ve smys-

lu zákona o ochraně sbírek muzejní povahy.

Kategorie Muzejní publikace roku 
2007

Cena Gloria musaealis

Muzeum města Brna za publikaci „Jiří Kroha (1893–1974) 

– architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umě-

ní 20. století“ kolektivu autorů pod vedením Marcely Ma-

charáčkové

Publikace zpracovává celoživotní tvorbu jednoho z vý-

znamných českých architektů 20. století. Jeho dílo zrcadlí 

proměny umění a architektury od kubistických návrhů 

a maleb, přes neoplasticistní a funkcionalistické stavby, až 

po návrhy a projekty v duchu socialistického realismu 50. 

let 20. století. Kroha se jako jeden z předních levicových 

českých architektů účastnil mezinárodního avantgardního 

hnutí a po uzavření německého Bauhausu převzal někte-

ré aspekty jeho výuky na České vysoké škole technické 

v Brně. 

Historici umění z různých zemí světa (Česká republika, Ra-

kousko, Švýcarsko a USA), kteří se zevrubně zabývali dílem 

a zpracováním archivu Jiřího Krohy, se podíleli na vzniku 

výpravné monografi e vydané u příležitosti retrospektivní 

výstavy umělce v červnu 2007 v Brně. Výsledkem týmové 

práce se stala publikace, která nejen kriticky hodnotí ce-

loživotní dílo umělce, nýbrž je také příspěvkem k dějinám 

umění středoevropského regionu první poloviny 20. století. 

Publikace byla vydána v české a anglické verzi.

II. místo

Muzeum hlavního města Prahy za publikaci „Smíchov – 

město za Újezdskou branou“ autora Jana Jungmanna

Zájemci o dějiny Smíchova dostávají poprvé do rukou ob-

razového historického průvodce, který seznamuje s dějin-

ným a urbanistickým vývojem této svébytné pražské čtvrti, 

se stavebními památkami, s prací zdejších obyvatel i s jejich 

zábavou, kulturou a společenským životem. Zvláštní kapitoly 

pojednávají o dějinách místního průmyslu a dopravy a o smí-

chovských usedlostech. Kniha přináší 639 historických foto-

grafi í, pohlednic, obrazů a dokumentů z historie Smíchova, 

z nichž mnohé nebyly dosud nikdy publikovány. Materiály po-

cházejí ze sbírek Muzea hl. m. Prahy, mnoha dalších institucí 

i soukromých sběratelů. Publikace obsahuje to nejlepší ze 

stejnojmenné výstavy, která proběhla v roce 2007 v Muzeu 

hl. m. Prahy a ve smíchovské Portheimce.

III. místo

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy za publikaci 

„České & Moravské obalové sklo – Historie a současnost“ 

autorky Jitky Lněničkové

Kniha je doprovodnou publikací k výstavě Sklo jako obal 

– z historie užitkového skla, uspořádané ve Středočeském 

muzeu v Roztokách u Prahy (od 12. září 2007 do 13. dubna 

2008). Volba tématu, vycházející v současnosti z velmi sle-

dované každodennosti, je u nás zcela nová. Jev skleněného 

obalu jako součásti života moderní společnosti sleduje au-

torka chronologicky a systematicky v nejrůznějších podo-

bách, daných charakterem jeho užití. Cenný je komplexní 

pohled na výrobu, typologii a morfologii obalu, sledovanou 

od jeho počátků. Interpretace poznatků je podána názor-

nou a popularizující formou a je soustavně dokládána ob-

razovým materiálem především z muzejních fondů. Kniha 

se vyznačuje nápaditou   a esteticky přitažlivou grafi ckou 

úpravou a bohatou kvalitní fotodokumentací.

Zvláštní ocenění

Technické muzeum v Brně za publikaci „Erich Roučka 

1888–1986. Život a dílo „moravského Edisona“ (technika, 

vynálezce, průkopníka a fi lantropa)“ autorů Blahomila 

Grundy a Miroslava Starycha
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Erich Roučka patří k nejvýznamnějším a nejplodnějším 

českým vynálezcům a technikům 20. století. Je autorem 

grandiózního počtu (celkem 850) vynálezů a patentů. Za-

býval se elektrickou měřící technikou, položil základy auto-

matizačním soustavám, byl také slévárenským a hutnickým 

odborníkem. Významný byl jeho přínos i v oblasti medicín-

ské. V době před druhou světovou válkou založil význam-

né průmyslové podniky v Blansku a v Brně, které zásadně 

ovlivnily hospodářský profi l a prosperitu regionu i celé re-

publiky. Ve svých sedmdesáti letech se rozhodl k emigraci 

z komunistického Československa a poslední třetinu svého 

produktivního života prožil v Německé spolkové republice. 

V České republice nejsou dodnes jeho zásluhy o technický 

a průmyslový rozvoj dostatečně známy a připomínány.

Autoři po několikaletém bádání shrnuli životní a pracovní 

osudy Ericha Roučky a shromáždili veškerý dostupný mate-

riál o tomto znamenitém technikovi s mimořádnou tvůrčí 

invencí a předvídavostí. Významným přínosem je také fak-

tografi cká a historiografi cká hodnota publikace. 

Zvláštní ocenění v Národní soutěži muzeí 

Gloria musaealis v kategorii Muzejní publi-

kace roku 2007 udělené na návrh čestného 

výboru soutěže

Slezské zemské muzeum za publikaci „Perzekuce česko-

slovenských občanů v Sovětském svazu (1918–1956)“ 

kolektiv autorů pod vedením Mečislava Boráka

Tři knižní sborníky shrnují výsledky dlouhodobého vě-

deckého výzkumu pracovníků Slezského zemského muzea 

v Opavě a jejich spolupracovníků z ústavu Akademie věd 

ČR. Projekt podporovaný Grantovou agenturou ČR a Mi-

nisterstvem zahraničních věcí ČR, se zabýval perzekucí 

Čechů a československých občanů v bývalém Sovětském 

svazu v letech 1918–1956. Výsledky výzkumu, které byly 

v roce 2007 úspěšně obhájeny a vydány, představují zásad-

ní přelom v poznání této problematiky. Přinášejí podrobné 

informace o mechanismech perzekucí i o jejich obětech 

z řad vězněných a popravených československých občanů 

a válečných zajatců z českých zemí. Poprvé v české histori-

ografi i byly prozkoumány dosud neznámé kapitoly našich 

dějin a zjištěny i osudy několika tisíc konkrétních osob, kte-

ré kdysi zmizely beze stop.

Během výzkumu byla nashromážděna rozsáhlá knihovna 

ruské a ukrajinské literatury k problematice politických re-

presí sovětského totalitního systému, která ve střední Evro-

pě nemá obdoby. 

Kategorie Muzejní počin roku 2007

Cena Gloria musaeali

Muzeum středního Pootaví Strakonice za obnovu středo-

věkého vodního mlýna v Hoslovicích

Muzeum získalo v roce 2004 zchátralý a nefunkční areál 

středověkého vodního mlýna na vrchní vodu v obci Ho-

slovice u Strakonic. Areál tvoří tři objekty – budova mlýna 

s obytnou částí a sýpkou, stodola   a chlév, a přilehlé po-

zemky s rybníkem a náhonem. Budovy se podařilo opravit 

a unikátní mlýnské zařízení bylo uvedeno do chodu při za-

chování maximálního množství původních prvků. 

Středověký vodní mlýn je poprvé písemně zmiňován 

v roce 1352 a jde pravděpodobně o nejstarší dochovaný 

vodní mlýn na vrchní vodu v Čechách. Trámy sýpky datoval 

dendrochronologický průzkum do let 1567–1569 a tech-

nologie dokládá způsob mletí v 18. století. Současně byla 

zrekonstruována pec a otopný systém z 19. století.

Areál je základem prvního jihočeského skanzenu s ná-

zvem Stavby šumavského Podlesí, v němž se muzeum chys-

tá, kromě ukázek provozu mlýna, předvádět tradiční země-

dělskou výrobu a zpracování obilí včetně pečení chleba.

II. místo

Národní zemědělské muzeum Praha za expozici Morav-

ského kartografi ckého centra ve Velkých Opatovicích

Moravské kartografi cké centrum je společným projektem 

města Velké Opatovice a Národního zemědělského muzea 

Praha. Je nejen jediným kartografi ckým muzeem v České 
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republice, ale má ambice stát se edukačním a konferenčním 

centrem pro českou kartografi i a související vědní obory. 

Centrum je umístěno v nově postaveném, architektonicky 

monumentálním objektu jižního zámeckého křídla zámku 

Velké Opatovice. Expozice centra jsou věnovány speciálním 

oborům, které se podílejí na vzniku kartografi ckého díla 

(zeměměřičství, geodesii, fotogrammetrii, polygrafi i, karto-

grafi i). Jsou zde umístěny exponáty především ze sbírek Ná-

rodního zemědělského muzea Praha, Národního technické-

ho muzea, Moravského zemského archivu a ze soukromé 

sbírky. Kopie historických, topografi ckých a tematických 

map byly pořízeny ve spolupráci se všemi Státními oblast-

ními a zemskými archivy. V rámci expozice mohou návštěv-

níci shlédnout krátkodobé výstavy regionálních archivů 

a muzeí, věnované kartografi i; pro děti je připraveno sedm 

pracovišť doprovodného programu. Moravské kartografi c-

ké centrum bylo otevřeno 26. října 2007. 

III. místo
Národní knihovna České republiky za projekt „Codex gi-

gas – Ďáblova bible (tajemství největší knihy světa)“ 

Švédská Královská knihovna ve Stockholmu zapůjčila 

Národní knihovně ČR vzácný rukopis Codex gigas, známý 

též jako Ďáblova bible. Díky tomu mohla Národní knihov-

na uspořádat ve své Galerii Klementinum výstavu Codex 

gigas – Ďáblova bible (Tajemství největší knihy světa). Co-

dex gigas byl umístěn do nově vybudované klimatizované 

trezorové místnosti, kterou Národní knihovna v budoucnu 

využije k vystavování dalších unikátních památek. Kromě 

Codexu gigantu výstava nabídla na 160 dalších exponátů, 

na výstavě byl promítán dokumentární fi lm (natočený spe-

ciálně k této příležitosti); dvacet stránek Codexu gigantu 

bylo prezentováno v měřítku 1:1, zatímco kompletní ruko-

pis byl k dispozici v digitalizované podobě. 

Expozice v prvním patře se zabývala vznikem středově-

kých knih a obsahem Codexu gigas. Část výstavy instalova-

ná v přízemí byla věnována historii podlažického kláštera, 

odkud Codex gigas pochází, a pouti rukopisu po Čechách 

i jeho cestě do Švédska. Podařilo se tak vytvořit expozici, 

která kromě odborníků oslovila i širší veřejnost. 

Zvláštní ocenění 
Muzeum Chodska v Domažlicích za otevření Muzea pří-

hraničí Kdyně 

Muzeum příhraničí ve Kdyni bylo slavnostně otevřeno 

4. května 2007. Do prvního patra zrekonstruované budo-

vy někdejšího nájemního domu přádelny byla instalována 

stálá expozice, kterou připravili pracovníci Muzea Chodska 

v Domažlicích. Cílem expozice je seznámit návštěvníky co 

nejšířeji a přitom přitažlivě a srozumitelně s historií regio-

nu a s jeho přírodními zajímavostmi. Kdyňské dějiny jsou 

prezentovány chronologicky od pravěku až k pádu železné 

opony, prohlídku uzavírají botanická a zoologická část.

V přízemí budovy se nachází také sál pro konání před-

nášek, seminářů a krátkodobých výstav a kanceláře infor-

mačního centra, které organizačně zajišťuje provoz muzea 

a naplňuje jeho kulturní program. Vedle toho poskytuje 

běžný servis a významně se podílí na obnově cestovního 

ruchu v kdysi vyhlášené turistické lokalitě. Zároveň funguje 

jako styčný bod mezi českou a bavorskou stranou. Budo-

vu muzea obklopuje obnovený park, který bude využíván 

k doprovodným akcím.

Cena Českého výboru ICOM

Vojenský historický ústav, Národní muzeum Praha 

a Senát Parlamentu ČR za výstavu „Albrecht z Valdštejna 

a jeho doba“ uspořádanou ve dnech 15. listopadu 2007 

– 2. března 2008

Výstava „Albrecht z Valdštejna a jeho doba“ byla první 

výstavou naší moderní historie, která se v širokém záběru 

věnuje nejen postavě Albrechta z Valdštejna, ale také době, 

ve které žil. 

Výstava byla koncipována jako uměleckohistorická expo-

zice galerijního typu, která podtrhuje význam a hodnotu 

jednotlivých exponátů. Samotná expozice ve Valdštejnské 
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jízdárně byla rozčleněna do čtyř částí. V první z nich (Invita 

invidia – Závisti navzdory) byla představena osobnost Al-

brechta z Valdštejna a jeho životní dráha, druhá část (Terra 

felix - Šťastná země) ukazovala Valdštejna jako ekonoma, 

podnikatele, stavitele a mecenáše, třetí (Xerxes, veliký Arta-

xerxes) se věnovala vojenským tématům. Vedle vyobrazení 

bitev třicetileté války zde byla vystavena i řada dobových 

artefaktů, zbraní a grafi k. Poslední část (Bestia Vixit – Ne-

smrtelná bestie) mapovala vývoj valdštejnské legendy, kte-

rá se začala vytvářet bezprostředně po jeho smrti.

Součástí výstavy by také koncertní cyklus, který předsta-

voval hudbu pozdní renesance a časného baroka, který se 

konal na schodišti Národního muzea. Výstavu také dopro-

vázely odborné přednášky s tématikou vážící se k Albrech-

tovi z Valdštejna a jeho době, které probíhaly v Senátu Par-

lamentu ČR.

Ve výstavě byl pro návštěvníky k dispozici audioprůvodce 

v češtině, němčině, angličtině a italštině. Výstavu také do-

provázela v improvizovaném kinosále řada dokumentár-

ních fi lmů s dotýkanou tématikou.

Edukativní program pro děti zahrnoval výtvarné dílny 

a pracovní sešity pro 1. i 2. stupeň ZŠ. Organizátoři výstavy 

také spolupracovali na soutěži o Albrechtu z Valdštejna pro 

žáky 2. stupně ZŠ a SŠ, která byla zahrnuta jako součást stá-

vající soutěže Eurorebus.

K výstavě byl vydán Průvodce výstavou v české a anglické 

verzi vydavatelstvím Academia a také rozsáhlá monografi e 

„Albrecht z Valdštejna, Inter Arma Silent Musea“ v české 

a německé mutaci.K výstavě bylo vydáno i hudební CD: 

Renesanční písně a tance, Písně z doby třicetileté války 

v interpretaci skupiny Mucisa Bohemica. Rovněž byl vydán 

edukativní disk: Albrecht z Vadštejna – Závisti navzdory

Dojmy vítězů

Regionální muzeum v Mikulově

Stálá expozice „Římané a Germáni v kraji pod Pálavou“ 

byla slavnostně otevřena v rámci Muzejní noci v květnu 

2007. Vznikala dlouhé tři roky a je výsledkem úzké spolu-

práce Regionálního muzea v Mikulově a Archeologické-

ho ústavu Akademie věd ČR Brno. Jako autor výtvarného 

a architektonického návrhu byl osloven Mgr. Jaroslav Máčal, 

který se profesně věnuje scénografi i. Právě účast tří stran, 

z nichž každá k dané realizaci přistoupila ze svého úhlu po-

hledu, přispěla výrazným způsobem k úspěšné realizaci.

Bohaté archeologické nálezy z římského vojenského tá-

bora Mušov–Hradisko a hrobu příslušníka germánské elity 

z Mušova přesahují svým významem hranice jižní Moravy. 

Cílem expozice není v žádném případě podat návštěvní-

kům co nejpodrobnější výklad problematiky doby římské, 

ale mnohem spíše díky symbolickému členění prostor 

a promyšlenému vizuálnímu ztvárnění zdůraznit vystavené 

exponáty. Snahou je také díky vytvořené atmosféře pou-

kázat na to, že archeologické nálezy nejsou pouze nositeli 

informační, ale i estetické hodnoty. Záměrně je tedy celý 

prostor pojat co nejjednodušeji. Tak, aby zbytečně nerušil 

a neodváděl pozornost návštěvníka, která má být i díky 

osvětlení soustředěna k exponátům. 

Vzhledem ke stále probíhajícím výzkumům na lokalitě 

Mušov-Hradisko a díky dlouhodobé spolupráci s Archeolo-

gickým ústavem AV ČR Brno, se počítá s postupným obo-

hacováním a inovacemi. Před dokončením je také příprava 

doprovodných programů a vydán bude i průvodce. Expozi-

ce by se tedy měla stále proměňovat a reagovat na potřeby 

a podněty návštěvníků. O tom, že se povedla svědčí celá 

řada jejich pozitivních reakcí.

Petr Kubín

Muzeum města Brna

Získat v soutěži Gloria musaealis za jeden projekt hned 

dvojí ocenění je pro Muzeum města Brna vzácná pocta. 

Chápeme ji jako veliké uznání za úsilí, které realizaci ce-

lého tohoto projektu s názvem „Jiří Kroha (1893–1974)  – 

architekt, malíř, designér, teoretik – v proměnách umění 

20. století“ v letech 2006–7 provázelo. Vždyť získat pro něj 

podporu z programu Evropské unie CULTURE 2000 nebylo 

jednoduché, o hledání zahraničních partnerů (Muzeum ar-

chitektury Wroclav a Architekturzentrum Wien), ochotných 

se na něm i fi nančně podílet, nemluvě. A co teprve složitá 

administrace „bruselské“ podpory! Ale díky ní (a také pod-

poře Ministerstva kultury ČR a Jihomoravského kraje) se 

podařilo vydáním oceněné publikace úspěšně završit prá-

ci mezinárodního týmu špičkových odborníků a dát knize 

takovou grafi ckou úpravu, která významně přispěla, vedle 

zisku trofeje Gloria musaealis, i ke třetímu místu v kategorii 

Vědecká a odborná literatura soutěže „Nejkrásnější české 

knihy roku 2007“. Uvedená podpora však také umožnila 

nejen realizaci 2. místem v „Glorii“ odměněné výstavy, kte-

rá pro veřejnost doslova „objevila“ Jiřího Krohu jako malíře 

a scénografa, ale i méně viditelné a stejně důležité práce: 

Restaurování Krohova „Sociologického fragmentu bydlení“, 

jednoznačně po celé Evropě i v zámoří nejznámější (a také 

nejvíce vypůjčované) součásti sbírek našeho muzea, a v ne-

poslední řadě i uspořádání velmi rozsáhlého a na odborné 

zpracování velmi náročného konvolutu plánové dokumen-

tace z Krohovy pozůstalosti v našich sbírkách, k němuž se 

nám do té doby nedostávalo sil.  
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Obě ceny Gloria musaealis však pro nás mají ještě jeden 

význam: Bezesporu napomáhají k naplnění jednoho z dů-

ležitých cílů, který si projekt na svém počátku vytkl. Totiž 

přispět k nelehkému objektivnímu zhodnocení mimořád-

ně bohatého a všestranného díla umělce – významného 

představitele meziválečné levicově orientované umělecké 

avantgardy a po válce režimem protěžovaného koryfeje 

„sorely“, jehož tvorbu i životní osudy ovlivňovaly a formova-

ly složité, ba kontroverzní, společenské a z nich vycházející 

slohové proměny 20. století. 

Konečně, „slávu muzejní“ si především zaslouží konkrétní 

lidé, bez nichž by žádné ceny nebylo: Marcela Macharáč-

ková, vedoucí celého projektu, spoluautor výstavy Jindřich 

Chatrný a všichni jejich spolupracovníci z Muzea města Brna 

i externí – autoři odborných statí v publikaci a její grafi čka 

Alena Jedličková, Hana Rozlivková, významná pomocnice 

při administraci projektu, lidé z nakladatelství ERA a celá 

řada dalších. Lituji, že je zde nemohu vyjmenovat. Jim všem 

ještě jednou veliké díky.

Pavel Ciprian

Muzeum středního Pootaví Strakonice

Ocenění v prestižní soutěži Gloria musaealis za rok 2007 

se dostalo Muzeu středního Pootaví Strakonice v době, kdy 

jsme si oddechli po náročné rekonstrukci, a kdy do areálu 

středověkého vodního mlýna v Hoslovicích začaly po zimě 

přicházet další stovky návštěvníků. Ocenění také ukázalo, 

že fi nanční prostředky, které na obnovu areálu mlýna uvol-

nil v letech 2005 až 2007 především vlastník Jihočeský kraj, 

byly investovány účelně, a že kromě záchrany vzácného pa-

mátkového objektu přispěly ke zkvalitnění nabídky turistic-

kého ruchu v jihozápadních Čechách, v regionu šumavské 

Podlesí. Cena, kterou hejtman Jihočeského kraje a zástupci 

muzea převzali z rukou ministra kultury, je také dokladem 

toho, že nápad zachránit zchátralý a pro mnohé nezajímavý 

areál byl přes všechny potíže realizovatelný v neskutečně 

krátké době. 

Seznamme se nejprve s historií obnovy areálu mlýna, 

o němž je první písemná zmínka z roku 1352. V lednu roku 

2004 zemřel poslední vlastník z rodu Harantů, František. Po 

složitých jednáních schválilo krajské zastupitelstvo Jihočes-

kého kraje 1. března 2005 koupi areálu vodního mlýna Ho-

slovice. Před provedením zápisu do katastru kraj svěřil areál 

do správy Muzea středního Pootaví.

V roce 2005 získalo muzeum fi nanční prostředky z Ha-

varijního programu Ministerstva kultury ČR, za které byly 

ošetřeny nejohroženější části dřevěných konstrukcí a část 

střechy budovy mlýna byla přikryta plachtou proti zatéká-

ní. V letech 2006 a 2007 byla větší část obnovy fi nancována 

z programu Interreg IIIA Česká republika-Rakousko, zastu-

pitelstvo kraje schválilo smlouvu o kofi nancování projektu. 

Pro obnovu stáje a stodoly se podařilo získat peníze z Pro-

gramu záchrany architektonického dědictví Ministerstva 

kultury ČR, které také přispělo na obnovu vnitřního vyba-

vení a rekonstrukci kladivové stoupy. Součástí rekonstrukce 

byl rybník s náhonem, stavidlem a vypouštěcím zařízením. 

Zde poskytl dotaci Státní fond životního prostředí. Celkové 

náklady na obnovu včetně nákupu nemovitostí a zařízení 

se přiblížily 18 milionům korun.

Středověký vodní mlýn v Hoslovicích se zachoval včet-

ně dalších budov a z hlediska stavebního jde o unikátně 

dochovanou středověkou dispozici, kdy je dvůr uzavřen 

mlýnem a stájí, stodola stojí za zahradou. Na budovách je 

patrný stavební vývoj od středověku do konce 19. století. 

Z hlediska vývoje hospodářství mlýna je zde zakonzervova-

ný tradiční způsob života bez elektřiny, sociálního zařízení 

a obytné místnosti tvoří jen malou část všech prostor.

Podle odborníků je mlýn zcela unikátní z hlediska vývo-

je mlynářství. Je zde zachováno české složení s původními 

doplňky a rybník nad budovou mlýna, napájený 150 metrů 

dlouhým náhonem.  

Jde o jedinečný v místě dochovaný mlýn v Čechách, vzác-

ný doklad způsobu hospodaření a technologie mletí, která 

byla ve většině mlýnů nahrazována modernějšími již od po-

loviny 19. století.

Měsíc před převzetím ocenění si zaměstnanci Muzea 

středního Pootaví Strakonice vyzkoušeli, jaké otázky budou 

řešit při pořádání velkých akcí v tomto specifi ckém areálu. 

5. dubna se totiž zahajovala letošní sezóna pečením chleba 

a ukázkami mlácení obilí. Po zajištění provizorního parko-

viště jsme museli koncipovat program tak, aby se více než 

1 500 návštěvníků rozptýlilo po areálu, a jak se ukázalo, pro-

blémem byl dohled nad dodržováním zákazu kouření.

Podle zpracovaného dramaturgického plánu by mělo vy-

užití mlýna přispívat k zachování a podpoře lidové kultury 

a tradic v návaznosti na Koncepci účinnější péče o lidovou 

kulturu, kterou schválila vláda v roce 2003. Dochované vy-

bavení mlýna a celého hospodářství je upraveno tak, aby 

přiblížilo návštěvníkům i zájemcům z řad odborné veřejnos-

ti polovinu 19. století, kdy ve mlýně žila dvougenerační ro-

dina. Z toho důvodu bude například počet hospodářských 

zvířat odpovídat skutečnosti podle dochovaných soupisů. 

Obec Hoslovice je členem Sdružení obcí šumavského 

Podlesí, které se snaží přilákat do zapomenutého kraje tu-

risty. V okolí Hoslovic se začínají obnovovat původní cesty, 

vytvářejí se cyklostezky, návštěvníci jsou upozorňováni 

na nejvýznamnější památky, blízké rozhledny, chovy koní

 a v posledních dvou letech se daří rozšiřovat nabídku uby-

tování a stravování.

Miroslav Špecián 
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Jiří Špét – osmdesátiletý

Obdivuhodných osmdesátin se v letošním roce dožívá 

nestor české muzeologie, historik českého muzejnictví, pe-

dagog a dlouholetý významný úředník ministerstva kultu-

ry PhDr. Jiří Špét, CSc. Narodil se v Praze dne 28. září 1928. 

Žižkovské gymnázium začal navštěvovat v temném roce 

1939 a ukončil v roce 1947. Ihned nastupuje na Filozofi ckou 

fakultu Univerzity Karlovy, kde obor čeština − dějepis ukon-

čil státní závěrečnou zkouškou v roce 1951. O rok později 

získává titul doktora fi lozofe a v roce 1967 se stává kandi-

dátem věd.

Pracovní dráha Jiřího Špéta jako středoškolského profe-

sora začala v roce 1951 a trvala až do roku 1962. Pak se na 

rok stává odborným pracovníkem Muzea tělesné výchovy 

a sportu, v letech 1963–1972 působí jako vědecký pracov-

ník Národního muzea a zástupce ředitele Ústředního mu-

zeologického kabinetu. V letech 1972–1990 je referentem 

pro muzejnictví na Ministerstvu kultury České republiky. 

Zde je v očích muzejní veřejnosti asi nejvíce spjat s novými 

směrnicemi pro správu, evidenci a ochranu sbírek v mu-

zeích a galeriích z roku 

1983. Poněkud méně zná-

má, ale stejně významná 

je pak Špétova práce na 

legislativním opatření č. 

390/1979 – Směry a vývo-

je dalšího rozvoje muzeí 

v ČSR, v němž je muzeo-

logie proklamována jako 

stěžejní disciplina od níž 

se odvíjí veškerá činnost 

muzeí a která má být vy-

učována nejen postgra-

duálně, ale i v rámci pre-

senčního (denního) studia a jejíž zvládnutí by se mělo stát 

i kvalifi kačním předpokladem pro zastávání vedoucích 

funkcí v muzeích. Jiří Špét byl autorem řady metodických 

dokumentů nazývaných záměrně „Zásady“ (nikoli třeba 

„Směrnice“ či „Příkazy“ ve smyslu direktivního řízení), slou-

žících jako vodítko k aplikaci rozlišných muzeologických 

postulátů do praxe v konkrétních podmínkách rozlišných 

muzeí.   

Rozsáhlá byla i Špétova pedagogická činnost. V letech 

1968−1990 vyučuje na pomaturitním studiu muzejnictví 

a konzervátorství organizovaném Národním muzeem v Pra-

ze a v letech 1970−1995 přednáší na katedře muzeologie 

Univerzity J. E. Purkyně a Masarykovy univerzitě v Brně. Ak-

tivně se podílí i na přednáškové činnosti v rámci Letní školy 

muzeologie. Plně využívá výsledky své bohaté badatelské 

a publikační činnosti, zejména na úseku dějin muzejnictví 

a muzeologické bibliografi e, dále teorie a dějin bibliografi e, 

historie, historiografi e, kulturních dějin 19. století a metodi-

ky výuky dějepisu.

Seznam Špétových publikovaných prací s muzejní či mu-

zeologickou tématikou dosahuje na 400 položek, ať už šlo 

o samostatné stati, drobné příspěvky či recenze v rozličných 

sbornících a časopisech, zejména však v Časopise Národní-

ho muzea, v Muzejní a vlastivědné práci, v Českém časopi-

se historickém, v Časopise Společnosti přátel starožitností, 

v „Archivním časopise“, v České bibliografi i, či v časopisech 

Národní knihovna či Dějepis ve škole.

Z monografi í jmenujme alespoň Muzea ve vývoji společ-

nosti a národní kultury (1979), skripta Přehled vývoje české-

ho muzejnictví I. (do roku 1945), poprvé vydané v roce 1979, 

podruhé z iniciativy Katedry Unesco v roce 2003, rozsáhlou 

publikaci Formování a rozvoj socialistického muzejnictví 

v ČSR (1945–1985) z roku 1988 a samozřejmě bibliografi e 

muzeologické literatury.

Právě bibliografi e Špéta 

mimořádně přitahovala již 

od studentských let, zřejmě 

pod vlivem profesora Josefa 

Klika, který v něm vypěsto-

val nejen lásku k historii, ale 

i k osobní aktivitě působit 

v nejrůznějších spolcích. Jiří 

Špét byl 15 let tajemníkem 

Historického klubu a 13 let 

Společnosti přátel starožit-

ností. Jeho přínos pro roz-

voj bibliografi ckého bádání 

vyzvedl Jaromír Kubíček 

v České bibliografi i sv. 26.

Stranou pozornosti by však neměly stát ani Špétovy „ne-

muzeologické“ práce z oblasti historie, historiografi e, meto-

diky výuky dějepisu apod., kterých je také na 350. Jiří Špét 

se osobně podílel i na metodice výuky dějepisu, nejen jako 

autor, ale i jako lektor učebnic a člen nejrůznějších odbor-

ných komisí. Deset let byl členem redakční rady časopisu 

Dějepis ve škole. 

Celkově lze Špétovu produkci rozdělit asi na čtyři zásadní 

oddíly; 1. Práce vědecky podložené a tím relativně režimu 

jen málo poplatné; 2. Rozborové a metodické stati, projevy 

personálie
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apod. vzniklé ze služební povinnosti a reagující na aktuální 

problémy, a proto obsahově a formulačně podmíněné do-

bovými poměry, přesto však motivované snahou o posun 

problému dopředu; 3. Články o stavu muzejnictví v jiných 

zemích; 4. Bibliografi e.

Na úseku muzejnictví Špét vycházel ze zásady, že je tře-

ba znát věci přímo z praxe a to v celé šíři. Proto za svého 

působení v Kabinetu navštívil snad všechna muzea České 

republiky, a byl v jistou dobu zřejmě nejinformovanějším 

člověkem o stavu tohoto oboru. Takto získané zkušenosti 

se mu pak nesmírně hodily pro práci na ministerstvu.

Jiří Špét byl vždy velice moudrý člověk plný laskavého 

humoru. Dokázal nejednou připomenout, že věci se nemají 

dělat „zu spät“.

Milý pane doktore, za Vaše přátele, kolegy i žáky a klo-

pýtající následníky Vám ze srdce přeji hlavně pevné zdraví 

a osobní pohodu.

Jan Dolák

K přání všeho dobrého se připojuje celá redakč-
ní rada Věstníku AMG.

23. mezinárodní bienále 

grafi ckého designu Brno 

2008

Pohled do zákulisí příprav

Založit Bienále Brno napadlo naše předchůdce před tak 

dlouhou dobou, že se jeho první ročník odehrál už v roce 

1964. Za tu dobu se stalo nedílnou součástí dění v Morav-

ské galerii v Brně. Když jedno končí, už známe termín koná-

ní toho dalšího. Protože posledních několik ročníků už zabí-

rá většinu výstavních prostor určených pro aktuální výstavy 

ve všech třech výstavních palácích; celý výstavní plán se 

skládá podle něj: zhruba tři týdny před zahájením Bienále 

Brno musí skončit všechny výstavy, aby se zvládla instalace 

soutěžní přehlídky a osmi dalších doprovodných výstav. Po 

čtyřech měsících nastává situace zcela opačná a opět kmitá 

instalační četa, produkce i propagace, co jí síly stačí.

Samotná příprava jednoho vydání bienále zabere bez-

mála rok a půl. Schází se organizační výbor, plánují dopro-

vodné výstavy, vybírá grafi cký designér, architekt, shání se 

sponzoři a mediální partneři. Skládá se program dvouden-

ního mezinárodního sympozia, oslovují se externí kurátoři 

a mezinárodní porotci, řeší se koncepty jednotlivých akcí, 

vymýšlí doprovodný program, řeší slogan (letos je to: Biená-

le Brno 2008 – Grafi cký design z celého světa). Přihlášky do 

soutěžní přehlídky se tisknou zhruba rok před zahájením 

výstavy. Do toho se samozřejmě připravuje běžný výstavní 

program, tedy zhruba deset hlavních a dvacet vedlejších 

výstav ročně. 

Největší shon ale začne s příchodem nového roku. Zasedá 

výběrová porota, která provede selekci přihlášených prací – 

plakátů, knih, časopisů nebo webových stránek. Do týdne 

musejí být všechny vybrané exponáty, kterých je kolem šes-

ti set, nafocené a posílají se grafi kovi (tentokrát Petr Štěpán 

ze Studia Najbrt), který hned začne pracovat na katalogu. 

Obratem se obrázky objevují na webových stránkách, pro-

tože nedočkaví designéři z celého světa čekají na zprávu, 

jestli prošli do soutěže. Nejvíc je jich jako již tradičně z Čes-

ka, Japonska a Německa.

A pak už to jde ráz na ráz – stovky korektur desítek tis-

kovin, schvalování log partnerů (letos je jich přes pětačty-

řicet), tady prosím zvětšit místo konání, logo MG umístit 

podle manuálu, tady vypadl web, máme po uzávěrce inzer-

ce, tohle potřebujeme přednostně, a když ty citylighty od 

Sagmeistera nebudeme mít v sobotu, nestihneme je vytisk-

nout. Uf!

Celý tenhle kolotoč nabírá otáček hodných centrifugy. 

A do toho Brněnská muzejní noc (dvacet šest tisíc lidí ve 

třech našich domech), vernisáž výstavy v Rodném domě 

Josefa Hoff manna v Brtnici u Jihlavy, který provozujeme 

společně s vídeňským MAKem, tiskovka k bienále v Praze, 

Bratislavě a Vídni a už se můžeme těšit na zasedání meziná-

rodní poroty a třídenní maratón zahajování výstav a mezi-

národního sympozia, který začíná 17. června.

Ale když už jsme v rubrice Koho to napadlo, držme se téma-

tu. I letos máme několik novinek. Před čtyřmi lety napadlo 

ředitele Moravské galerie v Brně Marka Pokorného podpo-

řit soutěžní přehlídku a sympozium třetí zásadní akcí. Tou 

se stala takzvaná kurátorská výstava. Letos se její přípravy 

ujal designér Abbott Miller z amerického studia Pentagram, 

hvězda současného designu, a na mušku si vzal soustředné 

čáry loga bienále. Další skvělý nápad, který došel realizace, 

měla kurátorka celé akce Marta Sylvestrová nad knihou Ste-

fana Sagmeistera „Things I have learned in my live so far“. 

Z některých jeho výtvarně zpracovaných zjištění jsme na 

billboardech a citylightech v ulicích Brna vytvořili výstavu. 

A do třetice nápad týkající se instalace – Radim Babák a On-

dřej Tobola (Hippos Design) vymysleli, že soutěžní exponáty 

v kategorii knih budou prezentovány na židlích. Návštěvník 

koho to napadlo
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přijde, vezme si ze židle hromádku knih, sedne si, položí si 

je na klín a může si začít prohlížet výstavu.

Těch nápadů bylo samozřejmě mnohem víc. Až do 19. 

října se na ně můžete přijít podívat do Brna osobně. Nebo 

alespoň zabrouzdejte na http.//www.moravska-galerie.cz. 

Budeme se na Vás těšit.

Simona Juračková

Stopy lidí

V roce 2006 jsme se v Náprstkově muzeu asijských, afric-

kých a amerických kultur zamýšleli nad novými výstavami 

a hledali téma, na kterém by mohla participovat všechna 

oddělení. Hledali jsme předměty, které by byly divácky 

atraktivní a zároveň kterých bychom měli ve sbírkách do-

statek, aby bylo z čeho vybírat do dvou sálů. Nakonec jsme 

se dohodli, že to budou boty z celého mimoevropského 

světa a různé nožní ozdoby. V Náprstkově muzeu je těchto 

exponátů opravdu na výběr a kvalita je srovnatelná s nej-

významnějšími světovými muzei a navíc většina exponátů 

ještě nikdy nebyla vystavena. Náš návrh výstavy se však 

natolik zalíbil generálnímu řediteli Národního muzea Phdr. 

Michalu Lukešovi, že se rozhodl z tohoto tématu udělat stě-

žejní výstavu Národního muzea pro rok 2007–2008. Podle 

jeho představ se na výstavě mělo podílet pokud možno co 

nejvíce muzejních oddělení a byly stanoveny dvě hranice: 

od pravěku na Měsíc. Téma bylo také rozšířeno z bot na sto-

py, a to jak fyzické, tak i pomyslné. Byli vyzváni zaměstnanci 

muzea aby myšlenku propracovali a nakonec byla přijata 

idea opět z Náprstkova muzea. Celá výstava je rozdělena do 

10 částí, z nichž první čtyři jsou historické a další si všímají 

lidských nohou, bot a stop vždy v rámci určitého tématu, 

jako je náboženství, umění, medicína, sport apod.

Výstava s názvem „Stopy lidí“ a podtitulem „Pěšky z pravě-

ku na Měsíc“ byla realizována ve třech sálech prvního patra 

Národního muzea a jak architekt Daniel Dvořák, tak výtvar-

ník Pavel Beneš vytvořili pro návštěvníky velmi atraktivní 

podívanou. Jak již bylo řečeno, záměrem bylo vystavit co 

nejvíce exponátů z Národního muzea a půjčovat si jen věci 

výjimečné. Nakonec bylo vystaveno více jak 400 exponátů, 

z toho z 90% z domácí instituce. S výstavou nám pomoh-

lo Muzeum obuvi ve Zlíně, Muzeum ve Skutči, v Ostravě, 

v Příbrami, Vyšehradská kapitula a další muzea a instituce. 

Ze zahraničí byly zapůjčeny dva exponáty ze Smithsonian 

National Air and Space Museum ve Washingtonu.

Výstava má rovněž několik zajímavostí, které zatím ne-

byly na jiných výstavách aplikovány. První zvláštností je, 

že v každé části výstavy je odlišná podlahová krytina. Ná-

vštěvník si má uvědomit, že jeho nohy chodí po různých 

površích, které zpětně působí na lidské nohy. Je tu prašná 

cesta, zaschlé bláto, podlaha dřevěná, kamenná, keramic-

ká, plechová, navozující pocit chůze ve vodě, na travnatém 

pažitu, či běžecký tartan, asfalt, chodník, dlaždice i měsíční 

povrch. Další zvláštností jsou odborné texty. Jsou ve dvou 

provedeních – souvislé texty pro dospělé a komiksová pole 

pro děti, která je vždy srozumitelným způsobem uvedou do 

dané problematiky. A nakonec je pro návštěvníky připrave-

na i určitá past: mezi exponáty bylo umístěno pět falz a je 

na návštěvníkovi, aby je poznal.

Výstava je doplněna bohatým audiovizuálním progra-

mem (fi rmy PiranhaFilm), který hned v úvodu promítá 

fi lm znázorňující lidský život pohledem na lidské nohy. 

V dalších částech je kromě promítání využito také ilustrativ-

ních zvuků (cvrlikající ptáci, zmatení jazyků, válečná vřava, 

hlas zvonů apod.) a speciálního nasvícení. Autorka chtěla 

také návštěvníky upozornit na krásu českého jazyka, a pro-

to každou část výstavy nazvala slovním spojením, rčením, 

úslovím či citátem, který tu kterou tématiku charakterizuje. 

Velmi často taková slova používáme v běžné mluvě a ani si 

neuvědomujeme, kolik jich existuje. „Postavit se na zadní“ 

připomíná dobu, kdy se objevila bipedie, „Utíkej, co ti nohy 

stačí“ dokumentují dobu rozchodu lidí po celé zemi a vy-

tvoření velkých i malých kulturních center. „K noze zbraň“ 

zaznívá mezi vojáky již po staletí a „Co krok to dvacet mil“ 

charakterizuje dobu zámořských objevů, kdy evropská 

noha stanula i na dalších kontinentech. „Stát si na svém“ 

by mělo být imperativem všem věřícím a exponáty ukazu-

jí, že nohy mají nezastupitelnou roli i ve světových nábo-

ženstvích. „Hop a skok“ uvozuje expozici zimních a letních 

sportů a „Držet krok s módou“ provede návštěvníka evrop-

skou historií obouvání. „Jednou nohou v hrobě“ informuje 

o nemocech a anomáliích nohou a část „Žít si na vysoké 

noze“ připomíná, že lidské nohy byly a jsou inspirací nebo 

nezbytností pro všechny druhy umění. Ať je to hudba, ba-

let, výtvarné umění, literatura či kinematografi e. Výstava 

končí částí „Kam lidská noha nevkročila“ zmínkou o vele-

horách, podmořských proláklinách a vesmírných dálkách, 

které byly pokořeny až ve 20.století. Na úplném závěru 

výstavy může každý návštěvník zanechat svou stopu; ať již 

v podobě prchavého otisku šlápoty ve speciální hmotě 

nebo na zeď zaznamenat slovní spojení o nohách nebo 

botách, které v běžném projevu používá. I když na počátku 

byla jen myšlenka týkající se obouvání a módy, nakonec byl 

realizován projekt, který nutí návštěvníka zamyslet se nejen 

nad významem a důležitostí nohou, ale také nad tím, co již 

lidstvo od svého počátku „ušlo“ a kam bude v budoucnu 

směřovat své stopy.

Milena Secká 



22

1[083[08

Když zazní zvony svatební
aneb Jak si náš dědeček babičku bral

Krajské muzeum Karlovarského kraje, 

p.o. – Muzeum Cheb

17. května – 10. srpna 2008

Na 17. května letošního roku připravilo Krajské muzeum 

Karlovarského kraje, Muzeum Cheb výstavu s  názvem „Když 

zazní zvony svatební aneb jak si náš dědeček babičku bral“. 

Jde o výstavu připravenou jako výběr ze dvou návštěvnicky 

nesmírně úspěšných výstav na dané téma, které v loňském 

roce a začátkem letošního roku proběhly ve Východočes-

kém muzeu v Pardubicích a v Muzeu východních Čech 

v Hradci Králové. 

Základním tématem, kolem kterého se vše odvíjí, je ne-

věsta a její svatební šaty. Chebské muzeum nabídne svým 

návštěvníkům setkání se specifi ckými sbírkovými předmě-

ty, které nenajdeme ve sbírkových fondech žádného muzea 

v Karlovarském kraji: svatební šaty a jejich proměny v ply-

nutí času mezi 80. lety 19. století a 80. lety 20. století.

Téma výstavy je zajímavé a návštěvnicky velmi atraktivní: 

krásné svatební šaty jsou snem každé mladé ženy, vlastně 

každé ženy, už od jejích dětských let. Svatební šaty jsou spl-

něným snem o naplněném osudu princezny. Osud svateb-

ních šatů je vlastně osudem motýla: stejně jako on žijí jen 

pro několik hodin šťastného okamžiku. Jsou snem ženy, ale 

zároveň jsou momentem úžasu a překvapení pro muže. 

Svatba ale nejsou jen svatební šaty, je to soubor kon-

venčních obřadů a úkonů provázejících vstup dvou lidí do 

manželského stavu, tedy skutečného dospělého života. 

Předchází mu období pečlivých příprav. Zůstanou po něm 

předměty dlouhá léta uchovávané v krabicích na dnech 

skříní. Svatební oznámení, šaty, závoje, rukavičky, fotografi e 

chvil naplněných očekáváním. Někdy se řízením osudu sta-

nou muzejními exponáty. 

Výstava je postavená na zápůjčce sbírkových exponátů 

převážně z Muzea východních Čech v Hradci Králové. Je 

také doplněna získaným materiálem z chebského regionu. 

Jde o materiál získaný od laskavých příznivců chebského 

muzea, kteří se tak zapůjčením svatebních oznámení, gra-

tulací ke svatbě, fotografi í ze svatebních obřadů vlastních, 

svých rodičů, prarodičů, či dokonce praprarodičů, na kte-

rých jsou zachyceny právě svatební šaty, stali spolutvůrci 

nové výstavy. Jako součást výstavy je představena jednak 

v ikonografi i, jednak v průvodních atributech tradiční cheb-

ská lidová svatba.

Výstava byla otevřena ve výstavním sále muzea v sobotu 

17. května v rámci Chebské muzejní noci, kterou se muze-

um letos již popáté zapojilo do celorepublikového Festivalu 

muzejních nocí

- dle zaslaných materiálů

Brambory – skrytý poklad
Národní zemědělské muzeum Praha

18. dubna – 3. srpna 2008
 Výstavou pořádanou v letošním roce, který vyhlásila orga-

nizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) Mezinárodním 

rokem brambor, se Národní zemědělské muzeum Praha 

připojuje k oslavě této plodiny, jež se stala věhlasným fe-

noménem, potravinou i průmyslovým výrobkem. Výstava 

se věnuje původu a historii brambor, zavedení brambor na 

evropský kontinent a do Čech, jejich botanickým vlastnos-

tem a chemickému složení, pěstování, sklizni, skladování 

i mnohostrannému využití.  

Na obrázcích, v textech, tabulkách i grafech je podrobně 

vysvětlena tématika zpracování půdy, tradiční i současné 

způsoby pěstování brambor, jejich odrůdy, ale také šlech-

tění a výzkum. Pozornost je věnována i významným bram-

borářským organizacím a osobnostem. Stranou nezůstávají 

ani brambory ve slovesném a hudebním umění, jako oby-

čeje, pranostiky a písně. 

Výstava, která je určena laikům i odborníkům, dospělým 

i školám, je doprovázena bohatým programem – přednáš-

kami, ukázkami a ochutnávkami. Lektorský program pro 

školy je zaměřen na druhé stupně základních škol, víceletá 

gymnázia a střední školy. 

Spolupořadateli výstavy jsou Ministerstvo zemědělství ČR 

a Ústřední bramborářský svaz ČR.

Zajímavost − brambory ve statistikách

Podle údajů organizace OSN pro výživu a zemědělství 

(FAO) je 52 % celosvětové produkce brambor využíváno pro 

pozvánky na výstavy



konzumní účely, 34,5 % pro krmení hospodářských zvířat, 

11 % pro novou výsadbu, 2,8 % na výrobu škrobu a 0,7 % 

pro výrobu lihu. Průměrná roční spotřeba brambor na oby-

vatele v ČR v roce 2006 činila 70 kg. Vysoká produkce škro-

bu z brambor vytváří vhodnou surovinu pro průmyslové 

zpracování pro textilní, papírenský, masný, farmaceutický 

průmysl a výrobu cukrovinek.

- dle zaslaných materiálů

Hans Ledwinka – 
Od Präsidenta do Síně slávy
Regionální muzeum v Kopřivnici, 

o.p.s. – Technické muzeum Tatra

27. března – 31. srpna 2008
V kopřivnickém Technickém muzeu probíhá výstava vě-

novaná geniálnímu konstruktérovi Hansi Ledwinkovi, který 

přes všechno, co ve světě automobilů dokázal, zůstává na 

pokraji veškerého povědomí. Až na pár odborníků a lidí, 

kteří se přímo zajímají o techniku, automobilismus nebo au-

tomobilové veterány zůstává jméno Hans Ledwinka napro-

sto neznámým pojmem. Příčinou je poválečná persekuce 

spojená se žalářem a následným,záměrným zamlčováním 

jeho zásluh ve vývoji a produkci automobilů v Tatře Kopřiv-

nice. I přes skutečnost, že byl v roce 1992 plně rehabilitován 

a jeho osobnost byla v roce 2007 umístěna v Síni slávy au-

tomobilových konstruktérů, jeho jméno dodnes nenajdete 

v žádné učebnici a stále zůstává neznámou osobností.

Výstava vznikla při příležitosti 130. výročí narození tohoto 

automobilového konstruktéra rakouského původu, který 

kopřivnické Tatře zasvětil 40 let života. Výstava popisuje 

kostrbatou cestu Hanse Ledwinky (1878–1967) do Síně slá-

vy světových automobilových konstruktérů. Mapuje jeho 

důležité milníky života, které byly mnohdy zásadní i pro 

kopřivnickou automobilku. Ledwinka stál jako pomocný 

technik u zrodu prvního osobního automobilu Präsident.

Jeho jméno je spjato s legendárními vozy Tatra jako např. 

T 11, lidová T 57 zvaná Hadimrška, aerodynamická T 77, že-

lezniční vůz Slovenská strela a nákladní T 111. Ledwinko-

va Tatrovácká koncepce řešení podvozku s nosnou rourou 

a samostatně zavěšenými výkyvnými polonápravami měla 

zásadní vliv na kvalitu a úspěch zejména nákladních vozů. 

Díky Ledwinkovi Tatra dosáhla světového věhlasu a stala se 

kultovním fenoménem. Nic na tom nemění i obvinění Han-

se Ledwinky z údajné spolupráce s nacisty za druhé světové 

války. Toto zatracení ze strany socialismu mělo za následek 

jeho upadnutí do dnešního zapomnění, přesto byl ale Led-

winkův vliv na dnešní pojetí automobilu zásadní a neopo-

menutelný.

Cílem výstavy je tedy připomenutí a vyzvednutí génia 

osobnosti Hanse Ledwinky. Snaze oslovit mladší generaci 

poslouží i moderní grafi cké zpracování výstavy – výsledek 

spolupráce se soukromou střední uměleckou školou AVE 

ART Ostrava, s.r.o.

Výstava je zamýšlena jako putovní. Aby mohla zaujmout 

i v zahraničí, neboť Tatra je celosvětovým fenoménem, je 

trojjazyčná: česky, německy a anglicky. Všechny jazykové 

mutace na jednom panelu zároveň. V listopadu výstava po-

putuje do Anglie jako doprovod k tatrováckým aerosaním. 

Zájem projevilo i drážďanské technické muzeum, Národní 

technické muzeum v Praze ad. 

Výstava v Technickém muzeu Tatra je doplněna exponáty 

z vlastních sbírek, které jsou fyzickou demonstrací Ledwin-

kova génia.

Jan Ražnok, Radim Zátopek

190 let Národního muzea – 
190 let dobrodružství
Národní muzeum

14. května – 21. září 2008

V letošním roce 2008 dosáhlo Národní muzeum téměř 

neuvěřitelných 190 let svého trvání. Jeho založení v roce 

1818 bylo jedním z mnoha důsledků společenských změn 

daných ukončenými napoleonskými válkami a vzedmutím 

vlny politické a společenské emancipace jednotlivých ev-

ropských národů a národních společenství. Do těchto akti-

vit jednoznačně spadá také iniciativa zemské české šlechty, 

která v těsné spolupráci s českou intelektuální elitou na-

plnila koncept vzniku a vybudování zemského národního 

muzea.

Na „rodném“ listu Národního muzea tak fi gurují jména 

významných šlechtických patriotů a vědců: Kašpara Ma-

rii hraběte Šternberka (1761–1838), světově uznávaného 
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paleontologa, numismatika Františka hraběte Šternber-

ka-Manderscheida (1763–1830) či štědrého mecenáše 

Jana Karla hraběte Kolovrata-Krakovského (1794–1874). 

Rozhodující silou pro úspěšný rozvoj myšlenky funkčního 

Národního muzea jako sebevědomého vědeckého ústavu 

však měli představitelé tehdejší české vědy. Ať již šlo o Jo-

sefa Dobrovského, Josefa Jungmanna nebo Karla Jaromíra 

Erbena. Klíčovou roli poté sehrál František Palacký, jehož 

přičiněním na půdě muzea vznikl i nejstarší český vědecký 

časopis – dnešní „Časopis Národního muzea“.

Je více než symbolické, že budova Národního muzea na 

Václavském náměstí, kam se muzeum přemístilo v 90. le-

tech 19. století z nevyhovujících prostor staré muzejní 

budovy na dnešních Příkopech, se stala společně s jezdec-

kou sochou sv. Václava jednou z „ikon“ českého národního 

a politického života. 21. srpen 1968 poté učinil z rozstřílené 

fasády muzea trvalou připomínku nemohoucnosti totalitní-

ho režimu. Obklíčení magistrálou a tunely pražského metra 

mementem nezodpovědnosti a neúcty ke kulturní tradici.

Všechny tyto děje a fenomény připomíná v ucelené zkrat-

ce právě zahajovaná výstava 190 let Národního muzea – 190 

let dobrodružství. Na první pohled snad až příliš vzletný ná-

zev věrně vystihuje spletité osudy této nejprestižnější čes-

ké muzejní instituce. Muzeum od samých počátků spoluvy-

tvářelo obraz české vědy (především v oblasti archeologie, 

botaniky, zoologie či paleontologie), vědy nucené až příliš 

často překonávat četná politická úskalí a nejrůznější ústrky. 

Muzeum bylo rovněž nemalou součástí života předních čes-

kých vědců (např. František Palacký, Jan Erazim Wocel, Karel 

Domin nebo Jan Obenberger) a výrazně zasáhlo do život-

ních osudů mnoha dalších osobností českého kulturního 

života (např. zoolog a cestovatel Dr. Jiří Baum, první česká 

lékařka v Bagdádu MUDr. Vlasta Kálalová Di-Lotti atd.).

Na druhé straně bylo muzeum několikráte za dobu své 

existence konfrontováno s hrubou vojenskou silou (1848, 

1939, 1945, 1968), vinou nezájmu mocenských elit se na 

prahu 21. století ocitlo na pokraji vlastní fyzické existence 

a v nových společenských podmínkách neustále hledá na-

plnění svého významu.

Návštěvník výstavy bude seznámen jak s klíčovými udá-

lostmi z „dějin“ muzea, tak bude mít možnost spatřit někte-

ré z předmětů patřících k „rodinnému stříbru“ muzejních 

sbírek. Ať již se jedná o předměty původně náležející prav-

děpodobně k proslulým rudolfínským sbírkám či o jeden ze 

symbolů archeologické sbírky Národního muzea – opuko-

vou hlavu keltského héroa objevenou v roce 1943 u Mšen-

ských Žebrovic

Libor Jůn, Milena Běličová

Africké cesty Adolfa
Schwarzenberga
Národní zemědělské muzeum Praha, 

Muzeum lesnictví, 

myslivosti a rybářství v loveckém 

zámku Ohrada

1. dubna – 31. října 2008

Sezónu 2008 zahájilo Národní zemědělské muzeum Praha, 

Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství v loveckém zámku 

Ohrada v Hluboké nad Vltavou novou výstavou, nazvanou 

„Africké cesty Adolfa Schwarzenberga“. Podařilo se sehnat 

a zapůjčit původní trofeje africké zvěře, fotografi e a suve-

nýry z cest JUDr. Adolfa Schwarzenberga a jeho choti Hil-

dy z cest po východní Africe. Tyto sbírky byly v roce 1937 

nainstalovány v tzv. „Africké chodbě“ zámku Ohrada. V roce 

1963 byla tato výstava v rámci budování nových muzejních 

expozic zrušena a sbírkové předměty byly předány do Ná-

rodního muzea, respektive do Náprstkova a Přírodovědec-

kého muzea. Uvolněný prostor byl věnován výběru ze Salla-

čovy sbírky paroží jelenovitých z celého světa.

Touhou pracovníků muzea bylo připomenout slavnou „Af-

rickou chodbu“ formou krátkodobé výstavy. V roce 2008 se 

pro to sešly dvě příznivé okolnosti: lovecký zámek Ohrada 

slaví 300. výročí založení a výstava ideálně zapadá do rámce 

jeho oslav a lovecké muzeum ve štýrském Staizu projevilo 

na letošní sezónu zájem o zapůjčení Sallačovy sbírky. Po 

zvážení mnoha okolností se muzeum rozhodlo neprovádět 

přesnou rekonstrukci původní expozice, ale obohatit výsta-

vu o další zajímavosti a fotografi e z afrických cest manželů 

Schwarzenbergových. Je zde připomenuta schwarzenber-

ská farma „Mpala“ v Keni a jsou zmíněny osudy cestovatele 

a lovce Bedřicha Machulky. Výstava  přináší i nostalgické 

ohlédnutí za dobou, kdy Afrika byla vnímána jako znovuna-

lezený ráj, jako kontinent budoucnosti. 

Nová výstava vznikla ve spolupráci s Národním památko-

vým ústavem, územním odborným pracovištěm v Českých 

Budějovicích, Náprstkovým muzeem asijských, afrických,

a amerických kultur a Přírodovědeckým muzeem. Ve větši-

ně případů se podařilo dohledat autentické sbírkové před-

měty vystavené dříve na Ohradě; tam, kde to nebylo mož-

né, byly nahrazeny co možno nejpřesněji místně i časově 

odpovídajícími exponáty.  

Na výstavě dominují preparované hlavy buvolů kaferských 

a různých antilop, kůže lvů, levhartů a geparda a dobové 

úpravy trofejí jako odpadkový koš a popelník z nohy slo-

na či dóza z nohy nosorožce. Pracovníci muzea ale nechtěli 

představit jednotlivé druhy zvířat jen jako lovecké trofeje. 
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O každém druhu se návštěvník dozví, jak vypadá a kde 

a jak žije.

Pro dětské návštěvníky je připraven doprovodný program, 

kde si mohou zábavnou formou ověřit své znalosti, doved-

nosti, fantazii a pozorovací talent. 

Miroslav Čeněk

Šalba a klam
Západočeské muzeum v Plzni

1. května – 3. srpna 2008

Miloslav Krist a Západočeské muzeum v Plzni společ-

ně připravili ojedinělou výstavu mapující historii reklamy 

v Českých zemích v letech 1850 – 1950, přičemž největší 

pozornost je věnována romantické době kolem roku 1900 

a období první republiky. 

Výstava představuje stovky dobových reklam nejen ze zá-

padních Čech, ale také z ostatních území bývalého Rakous-

ka-Uherska i pozdějšího Československa. 

Na ploše více než 300 metrů čtverečních pobaví návštěv-

níky bombastické i pikantní, grafi cky naivní i překrásné 

a velmi často humorně laděné reklamy na množství nejrůz-

nějších výrobků, vynálezů, pomůcek i naprostých zbyteč-

ností z mnoha oblastí lidského života, práce i zábavy. 

Vystaveny jsou nejen reklamní plakáty, letáky, časopisy 

apod., ale i dobové výrobky, které reklama propagovala. Do 

starých časů tak návštěvníky přenese např. motocykl, ale 

i gramofony, fotoaparáty, hračky, šperky, zbraně, hudební 

nástroje, oděvy i řemeslné výrobky. Nechybí ani ukázky 

reklamy spojené se jmény slavných osobností, nebo vytvo-

řené známými českými umělci a zpestřením výstavy jsou 

dobové příběhy, historky, postřehy a citáty s tématem re-

klamy. 

Základem výstavy je sbírka autora a exponáty ze sbírek 

Západočeského muzea v Plzni, v menší míře spolupraco-

valo několik soukromých sběratelů. Vzhledem ke své šíři 

a pestrosti osloví výstava prakticky všechny věkové katego-

rie návštěvníků, a to i bez ohledu na jejich zájmy či profesi.

Romana Němečková

Armáda v letech 1918, 1938, 
1948, 1968
Technické muzeum v Brně

20. května – 5. října 2008

Hlavním tématem výstavy s názvem Armáda v letech 

1918, 1938, 1948, 1968 je československá armáda a její sa-

motná historie. Výstava se především věnuje a zaměřuje na 

představení a připomenutí historie Československé armády 

v důležitých událostech 20. století s hlavním důrazem na 

roky 1918, 1938, 1948, 1968. Ty si totiž v roce 2008 zaslouží 

připomenout, vždyť se výrazně zapsaly do povědomí lidí, 

zejména svými výjimečnými událostmi.   

Atraktivní exponáty jsou instalovány netradičním způso-

bem. Záměrem bylo navodit atmosféru jednotlivých let, to 

se podařilo zejména u roku 1918, kdy je toto období před-

staveno imitací okopů za první světové války a zde jsou 

instalovány uniformy československých legionářů z jed-

notlivých bojišť – Ruska, Francie a Itálie. Není zapomenuto 

i na vojáky bývalé Rakousko-Uherské armády, kteří spolu 

s vracejícími se legionáři obsazovali a uklidňovali situaci 

v našem pohraničí. 

Pro rok 1938 je vybráno typické stanoviště Stráže obra-

ny státu, kdesi na československých hranicích. Tento rok je 

ztvárněn do podoby diorámatu. Ve velmi realisticky ztvár-

něném bojovém stanovišti z podzimu roku 1938 jsou před-

staveny uniformy příslušníka armády, četnictva jakožto čle-

na Stráže obrany státu a výstroj Finanční stráže.

Další část výstavy je věnována roku 1948 a dokládá stav 

a situaci v armádě. Instalovány jsou vybrané uniformy z ob-

dobí let 1945 – 1950. V tomto období se armáda také potý-

kala s rostoucím vlivem komunistů a nakonec se mu zcela 

podřídila. Ti ji pak přeměnili v jeden z nástrojů své moci 

a podřídili ve vojenské oblasti vlivu Sovětské armády.    

Poslední část výstavy se věnuje roku 1968 a vpádu vojsk 

Varšavské smlouvy. Docházelo k propouštění a obsazení se 

podepsalo na výkonnosti armády. Ta byla od té doby zcela 

pod vlivem sovětské válečné doktríny, nehledě na umís-

tění sovětských vojáků v Československu. Ve výstavě jsou 

představeny uniformy používané v tomto období v Česko-

slovenské armádě, doplněné o uniformy sovětské armády. 

Představeny jsou i vybrané exponáty z oboru militária vzta-

hující se k tomuto období – polní kuchyň, minomet ráže

82 mm a další. 

Výstava je určena především pro laiky, kteří se chtějí do-

zvědět základní informace o historii československé armá-

dy a zejména o vývoji uniforem a výstroje od roku 1918 do 

roku 1968. Zaměřením je výstava určena také všem zájem-

cům o vojenskou historii, kteří zde ve zkratce uvidí vývoj 

v oblasti vojenské výstroje a odívání. Výstava svou instalací 

je atraktivní i pro širokou veřejnost a zejména může oslovit 

a zaujmout děti. 

Jitka Káňová, Roman Řezníček
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Muzeologie na počátku 

3. tisíciletí

Technické muzeum v Brně a Ústav archeologie a muzeolo-

gie Masarykovy univerzity v Brně připravuje meziná-rodní 

konferenci "Muzeologie na počátku 3. tisíciletí". Podporuje 

ji Katedra UNESCO pro muzeologii a světové dědictví a Čes-

ký výbor ICOM. 

Na konferenci jsou pozváni přední odborníci v oblasti vý-

uky muzeologie z Evropy a dalších oblastí. Volně navazuje 

na setkání českých a slovenských muzejníků, které se usku-

tečnilo v TMB v roce 2007 a na odborné semináře zaměřené 

zejména na dokumentaci současnosti a společnosti uspo-

řádané v předešlých letech. 

O záštitu nad konferencí byly požádány přední osobnosti 

z oblasti politiky, vědy i kultury. 

Mezinárodní konference se koná ve dnech 14.−16. října 

2008 v Technickém muzeu v Brně; bližší informace jsou do-

stupné a průběžně aktualizované na webových stránkách 

http://www.technicalmuseum.cz. 

Petr Nekuža

Konference 

„Moravská historiografi e“

V prostorách jedné z poboček Muzea Brněnska, Památ-

níku písemnictví na Moravě v Rajhradě, se ve dnech 1.–3. 

října 2008 uskuteční konference věnovaná moravské histo-

riografi i. Pořadateli této konference jsou Muzeum Brněn-

ska, Moravský zemský archiv v Brně a Muzejní a vlastivědná 

společnost v Brně. 

Setkání odborníků, kteří se zabývají historiografi í a životy 

historiografů proběhne v rámci tematicky stejně zaměřené 

výstavy. Tu budou moci návštěvníci shlédnout od 10. září 

do 30. prosince 2008. Výstava představí třináct význam-

ných moravských či Moravou se zabývajících historiografů, 

z nichž někteří, ale samozřejmě nejen oni, budou rovněž ná-

mětem odborných referátů na pořádané konferenci. V rám-

ci konference se uskuteční komentovaná prohlídka dané 

výstavy, ale také nově otevřené části expozice literatury, 

kterou v současné době Památník písemnictví připravuje. 

Na programu je též exkurze do nové budovy Moravského 

zemského archivu v Brně. Přihlášky je nutné zaslat do půlky 

srpna. Informace na http://www.muzeumbrnenska.cz.

Jindra Pavelková 

Valašsko podvacáté a kulaté

Tož sa nám to Valašsko pjekně zakulatilo…

I takto by se dalo začít s připomínkou jedné dlouholeté 

a po zásluze uznávané aktivity Muzea regionu Valašsko ve 

Vsetíně, které v květnu vypravilo do světa již dvacáté číslo 

časopisu „Valašsko, vlastivědná revue“.

Podle „reklamy“ na muzejním webu „časopis vychází od 

prosince 1998 jako nástupce muzejního Zpravodaje Okresní-

ho vlastivědného muzea Vsetín a současně jako pokračovatel 

kulturně historické tradice uchovávání odkazu minulosti i ob-

razu přítomnosti ve věstníku „Naše Valašsko“ z 30. let 20. stol. 

a časopise „Valašsko“ z 50. let 20. století. Vlastivědná revue 

„Valašsko“ je periodikem, vycházejícím dvakrát ročně. Přináší 

pestré a zajímavé čtení z minulosti i současného života naše-

ho kraje. Nabízí odborné i populárně naučné články všímající 

si historie, přírody, umění, muzejních sbírek, života obyvatel 

i aktuálních kulturně společenských událostí. Je vybaveno 

bohatou fotodokumentací a barevnou uměleckou přílohou. 

Grafi cky moderně pojatá obálka pravidelně nabízí seznámení 

s vybranými muzejními sbírkami, návštěvy v ateliérech sou-

časných výtvarných umělců, fotoreportáže z folklorních pořa-

dů či lidových obyčejů a navštívenky významných kulturních 

památek na Valašsku. Redakční radu časopisu tvoří zkušení 

odborníci v oboru muzeologie, historie, národopisu, přírod-

ních věd, výtvarného umění i v organizaci kulturního života 

regionu“.

Reklama neklame. Ačkoli (nebo právě pro to) vychází re-

vue jen dvakrát ročně je velmi vyhledávanou tiskovinou 

i mimo region Valašska. Je to dobře pojatý mix grafi cké 

i ekonomické stránky – část obsahu je v barevném provede-

ní a část černobílá, což rapidně snižuje cenu tisku a zvyšuje 

dostupnost a přitažlivost pro čtenáře – s časopisem se pak 

můžete potkat v knihkupectví Academie na rušném Václav-

ském náměstí v Praze stejně tak dobře jako v usedlostech 

na valašských pasekách, vedle nichž se spokojeně popásá-

vají stádečka ovcí. 

pozvánky na 
konference

muzejním 
knihovnám
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Hlavou, duší i srdcem tohoto periodika je výkonná redak-

torka Mgr. Hana Jabůrková, vedoucí oddělení společen-

ských věd muzea, která společně s kolegy z dalších kultur-

ních institucí již řadu let vdechuje na stránkách revue nový 

život věcem i pojmům (nejen) z muzejního světa. Daří se jí 

umě a vtipně (!) skloubit vědeckou fundovanost s folklorem 

a valašským naturelem. Potvrzuje se to i v mimořádné pří-

loze posledního čísla.

Tím zakulacením v nadpisu nejsou míněny dvě desítky vy-

dání časopisu, ale právě  příloha – „dévédéčko“, které dělá 

toto číslo vskutku slavnostním.  

A jak praví doprovodný text: “Jeho prostřednictvím redakce 

nabízí svým věrným čtenářům i dalším zájemcům výběr z toho, 

co nelze nabídnout v tištěné podobě. Kromě jednoho textové-

ho souboru, jakým je potřebná bibliografi e článků, vydaných 

v naší revue v průběhu desíti let od jejího založení v prosinci 

1998 do aktuálního květnového vydání v roce 2008, převládají 

příspěvky audiovizuální (fi lmy – umělecké, dokumentární i re-

portážní, hudba – vážná, lidová i současná, tradicí inspirovaná, 

a vyprávění – veselé rýmování ve valašském dialektu, pověsti, 

pohádky). Nechybí tu ani stále vyhledávanější interaktivní PC 

hry pro zábavu i poučení školní mládeže i dospělých.”

Díky digitálnímu médiu tak zpřístupňuje vydavatel časopi-

su čtenáři další materiál jinak mu prakticky nedostupný, po-

mineme-li možnost internetové prezentace. Je to příkladný 

počin, který bezesporu zvyšuje přitažlivost o daná témata 

i samotný valašský region. Poklady muzejních depozitá-

řů tak mohou promlouvat dalším jazykem, minulost není 

v konfrontaci s moderním dneškem, ale naopak – harmo-

nicky se doplňuje a posunuje muzejnictví k dalším možnos-

tem jak oslovit  i tzv. nenávštěvníky muzeí.

A i to je bezesporu důležitý úkol dnešních muzeí.

Tož Valaši – držte sa!

Michal Janiš

VÝZVA
Ruce prakticky všech muzejníků v naší republice se do-

týkají předmětů, které tvoří pozoruhodné sbírky mluvící 

o historii, technice, přírodě či umění. Některé z nich září 

v expozicích, jiné tiše čekají na své slovo v depozitářích.

Cesty mnohých z nich do muzejních sbírek měly svůj 

zvláštní osud, zůstávající skryt často jen v krátké poznám-

ce evidenčního záznamu či vzpomínce kolegů, původních 

majitelů nebo jiných souvislostech.

Jistě i Vy najdete ve své sbírce zajímavý příběh, jehož zve-

řejnění může přispět k popularizaci vaší práce jednak mezi 

kolegy a jednak i muzejnictví samotného na veřejnosti. 

Text (1 normostrana A4), fotografi e (v rozlišení 300dpi) zašle-

te na adresu redakce vestnik@cz-museums.cz.

Zapojte se do seriálu „Příběhy muzejních předmětů“!

Michal Janiš 

Metodické centrum pro 
informační technologie 
v muzejnictví
Moravské zemské muzeum

Metodické centrum pro informační technologie bylo Mi-

nisterstvem kultury ČR pověřeno koordinací národní účasti 

v projektu Michael+. Pojednání s dodavatelem technolo-

gie přechází na CITeM rovněž správa portálu http://www.

michael-culture.cz. Oblast muzeí a galerií jsme zastupovali 

na jednání pracovní skupiny projektu NUMERIC 2. dubna 

2008 v Lucemburku. Několik vybraných institucí z ČR bude 

v průběhu letních měsíců přímo osloveno mezinárodním 

organizačním týmem a požádáno o vyplnění dotazníku 

k postupu digitalizace sbírek. Dotčeným muzeím a galeriím 

budeme k dispozici pro případné konzultace.

David Cigánek

Metodické centrum 
konzervace
Technické muzeum v Brně 

TMB–MCK uspořádalo ve spolupráci se Slezskou univer-

zitou v Opavě třetí ročník konference s mezinárodní účastí 

„Muzea, památky a konzervace 2008 – Museums, Monu-

ments and Conservation 2008“, které se zúčastnili odborníci 

ze Slovenska, Řecka, Rumunska, Srbska, Polska a pochopi-

telně i České republiky. Bližší informace o akci naleznete od 

1. června 2008 na nových webových stránkách MCK, které 

jsou součástí webu Technického muzea v Brně. Na webové 

příběhy muzejních 
předmětů

zprávy z metodických 
center



stránce konference je možné stáhnout i prezentace předná-

šek ve formátu pdf. 

Koncem května proběhla první část již tradičního „Kurzu 

preventivní konzervace“, na kterém MCK spolupracuje ze 

Slezskou univerzitou v Opavě. Účastníci měli možnost se 

zevrubně seznámit v rámci přednášek a navazujících cvičení 

s touto, pro ochranu sbírek tak zásadní, metodikou. Účast-

níci nyní pracují na samostatných projektech, které budou 

prezentovat při druhé části kurzu na konci června. Zmíně-

ného běhu se zúčastnili pracovníci Národního technického 

muzea, Muzea hl. města Prahy, Západočeské univerzity 

v Plzni, Muzea Cheb, Středočeského muzea v Roztokách 

u Prahy a NPÚ – územního odborného pracoviště v Brně.

Na vysoušecím a sterilizačním pracovišti, které je součástí 

MCK bylo sterilizováno několik tisíc dopisů, jenž byly nale-

zeny počátkem tohoto roku při rekonstrukci břeclavského 

vlakového nádraží. Pracovníci technických dílen MCK rov-

něž v průběhu měsíce dubna odlili bronzové plastiky, udě-

lované každoročně laureátům soutěže Gloria Musaealis.

V rámci činnosti MCK jsou průběžně řešeny i projekty 

z oblasti konzervace a restaurování muzejních sbírek zmi-

ňované již v předchozích vydáních Věstníku AMG. 

Ivan Berger

Centrum pro prezentaci 
kulturního dědictví

Centrum připravuje pátý ročník Pražské muzejní noci, 

který se koná 14. června 2008 a který je i letos završením 

celorepublikového Festivalu muzejních nocí. Letošní Praž-

ská muzejní noc disponuje i speciální interaktivní webovou 

stránkou (http://praha.muzejninoc.cz), která umožňuje kaž-

dému návštěvníkovi předem vybrat a vytisknout přehled-

ný itinerář akcí, které chce během muzejní noci navštívit. 

Pro jubilejní pátý ročník Pražské muzejní noci Centrum 

navíc návštěvníkům připravilo speciální prezentační akci 

„Minutky muzejní noci“, kdy budou v několika objektech 

pražských muzeích návštěvníkům představena krátká umě-

lecká vystoupení předních současných umělců (divadelní 

soubory Krepsko a Handa Gote, britská performerka Verena 

Langloh, módní performance DAF Lab a další performance 

zahrnující tanec a nová média). Jednotlivá umělecká vy-

stoupení jsou tématicky spjatá se zaměřením nebo dokon-

ce s konkrétními sbírkovými předměty jednotlivých muzeí 

a představují tak netradiční a osvěžující spojení světa mu-

zea a ukázku jeho vnímání současným uměním. Centrum 

zároveň pokračuje v realizaci společného projektu Národ-

ního muzea, Národní galerie a Dopravního podniku hl. m. 

Prahy Cool tour – speciální autobusové linky spojující vy-

brané expozice Národního muzea a Národní galerie v Praze. 

Cool tour linka, vyjíždějící každou první sobotu v měsíci, 

již celkem devětkrát propojila tematicky příbuzné výstavní 

prostory obou institucí a zároveň svým cestujícím poskytla 

speciální Cool tour pas, motivující ke sbírání pamětních ra-

zítek. Projekt Cool tour bude pokračovat i celý příští rok, kdy 

bude návštěvníkům představena celá řada nových objektů, 

včetně expozic Muzea hlavního města Prahy. Pod redakč-

ním vedením pracovníků oddělení byla jmenována nová 

redakční rada časopisu Muzeum, který vzniká z časopisu 

Muzejní a vlastivědná práce.

Petr Janeček
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prosí muzea a galerie, která mají zájem 
o zveřejnění svých výstav v aktuálním čís-
le Věstníku AMG – zasílejte tyto materiály 
nejpozději do následující uzávěrky, ta je 
v každém čísle Věstníku uvedena v tiráži, 
a to v předstihu minimálně tří měsíců!

   Děkujeme

Malvína Malovická
výkonná redaktorka Věstníku AMG





Hudba jako zrcadlo kultur
Music as a Mirror of Culture

15. 5.–2. 11. 2008
Otevfieno dennû mimo úterý 10–18 h
Open daily except Tuesdays 10 am–6 pm

âeské muzeum hudby
Karmelitská 2, Praha 1 – Malá Strana

Spolupráce sHlavní partner Národního muzea Partnefii Národního muzea Mediální partnefii Národního muzea Partnefii výstavy

Peruánská 
ambasáda

Indická 
ambasáda

Indonéská 
ambasáda

Čínská 
ambasáda
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