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úvodníkNabídka na zapůjčení výstav Technického muzea v Brně

Netkaný textil v minulosti a dnes / 45. výročí art protisu 

Rozměr výstavy: 8 panelů + 2 vitríny (systém Octanorm). Po osobní dohodě možné výstavu rozšířit o více 3D předmětů, stroje a hlavně 

o výtvarná díla zpracovaná technikou art protis, aradekor nebo artaig.  

Obsah výstavy: Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti jednoduchou a názornou formou problematiku netkaných textilií. Zvláštní důraz je 

při tom kladen na techniku art protis, která oslavila v roce 2009 své 45. výročí a až dosud je využívána jako výtvarná technika při tvorbě 

tapiserií. Ve výstavě je přiblížena činnost Výzkumného ústavu vlnařského v Brně a ve stručnosti je představeno několik typů a druhů 

netkaných textilií z hlediska výroby i použití. Součástí výstavy je prezentace výtvarných děl zhotovených technikou art protis, artaig  

a aradecor, návštěvník se také seznámí s ukázkami netkaných textilií, které lze nalézt v mnoha odvětvích – zdravotnictví, automobilový 

nebo letecký průmysl, ochranné protipožární oděvy, nanovlákna apod. 

Cílovou skupinou výstavy a doprovodného programu je středoškolská mládež, studenti vysokoškolského studia a senioři či pamětníci 

vrcholné doby art protisu. 

Výstava je členěna na několik navazujících částí: tkaný a netkaný textil, historie výroby netkaného textilu, typy a druhy netkaného tex-

tilu, vývoj netkaných textilií ve Výzkumném ústavu vlnařském v Brně, textilie art protis a jejich tvorba, stroje k výrobě netkaných textilií, 

současné výrobky z netkaných textilií

Doprovodný program k výstavě tvoří Videoprogram, který je sestaven z filmu natočeného Krátkým filmem Praha Barandov. Snímek nese 

název Art-protis a byl natočen v roce 1971. Po dohodě lze zajistit program pro Výtvarnou dílnu s tématikou plstění vlněného rouna apod.  

Výstava je zpracována na panelech, které je možné kdykoliv zapůjčit. 3D předměty pro vystavení ve vitrínách či výtvarná díla vyžadují 

vlastní instalaci. 

Kováři a podkováři v Čechách a na Moravě 

Forma projektu: výměnná výstava. 1. etapu tvoří výstava ve spolupracující instituci za použití libreta k výstavě a exponátů z fondu Tech-

nického muzea v Brně. 2. etapou je výstava exponátů nebo historických fotografií z fondu spolupracující instituce v expozici kovářství  

v kulturní památce Kovárna v Těšanech, spravované Technickým muzeem v Brně.   

Obsah výstavy: Cílem výstavy je přiblížit veřejnosti jednoduchou a názornou formou získání a zpracování kovového materiálu ve fázi 

řemeslné formy výroby v Českých zemích a na Moravě. Představeny budou technologické postupy zpracování kovů od starověku až po 

současnost. Výstava představí i výsledky experimentálních taveb železné rudy, které se každoročně konají v Areálu technických památek 

Františčina Huť v Josefovském údolí, workshopů Damask a soutěží Mladý těšanský kovář konaných v kovárně v Těšanech. Dále jsou pre-

zentovány výtvarné památky zachycující kovářské či jiné řemeslo (zámečnictví, platnéřství, nožířství, ciselérství apod.) v předcházejících 

staletích. Výstava se také zabývá kovářstvím jako řemeslem v jeho cechovní i živnostenské formě. Ve zkratce budou návštěvníkům před-

staveni někteří kováři, kteří působili nebo působí v regionu spolupracující instituce.

Cílovou skupinou výstavy a doprovodného programu jsou děti školního věku, rodiny s dětmi a senioři. 

Výstava je rozdělena do několika navazujících částí: historie získávání a zpracování rudy, způsob zpracování železa, oceli a litiny, historie 

kovářského řemesla v Čechách a na Moravě , historie kovářského řemesla v regionu, kovářská technologie , kovářské pomůcky, kovářské 

výrobky, interaktivní doprovodné programy.

Po osobní dohodě možné výstavu rozšířit o více 3D předmětů z fondu Technického muzea v Brně.   

Kontakt pro případné zájemce: PhDr. Petra Mertová, Ph.D., e-mail: mertova@technicalmuseum.cz, tel.: +420 541 421 428, +420 732 264 

594. Podmínky zápůjčky budou sděleny po osobním jednání. 
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U zrodu Asociace muzeí a galerií ČR jsem před dva-
ceti lety byl, protože velká část přípravných jednání se 
odehrávala přímo v mé, respektive sousední, kanceláři. 
Tyto dvě místnosti využíval Ústřední muzeologický ka-
binet Národního muzea, sedělo zde oddělení vedené 
dr. Jiřím Žalmanem. Jeho pracovníci zajišťovali chod 
oborových komisí, které umožňovaly muzejním odbor-
níkům tématická výjezdní zasedání a těšily se, asi jako 
jediná z aktivit Ústředního muzeologického kabinetu, 
alespoň jakés takés přízni „prostých muzejníků“. I když 
jsem nastoupil do ÚMG pouhý půlrok před „velvetem“, 
nepotřeboval jsem mnoho času na to, abych pochopil, 
že Ústřední muzeologický kabinet se žádné velké lásce 
muzejníků netěší. 

Naše oddělení sídlilo ve dvou místnostech rozdělené-
ho bytu, který kdysi obývala rodina legionáře a generá-
la Václava Petříka, zástupce vojenského zemského ve-
litele v Čechách. Jeho syn, hudebník a politický vězeň, 
Váša Petřík, obýval další pokoj. Příslušenství a chodba 
byly společné. V této kuriózní situaci, pan Petřík, který 
již byl stár a po prožitých letech ve vězeňských lágrech 
neměl co ztratit, prakticky „vynuloval“ návštěvy ředi-
telky ÚMK, která byla předsedkyní partaje v Národním 
muzeu a seděla s početnějším houfem svých muzeolo-
gů v nedalekém Lužickém semináři. Místo pro „spiklen-
ce“ tedy bylo „čisté“. 

Protože nedlouho po událostech spojených s formo-
váním AMG jsem se vydal po jiných stezkách hustého 
pralesa našeho muzejnictví, jsou mé vzpomínky na to, 
co se před dvaceti lety odehrávalo v klasicistním zele-
ném domě na Kampě, již poněkud vybledlé. Největším 
životním přínosem tohoto období pro mě bylo zjiště-
ní, že známé Kokoschkovy expresivní obrazy Karlova 
mostu jsou bez nadsázky realistické, ve smyslu „vyšší“ 
reality uměleckého uchopení pravdy. Každodenní ces-
ta do práce z Janáčkova nábřeží přes park na Kampě až 
téměř ke Klárovu pro mě končila výhledem z druhého 
patra domu výrazně zasazeného do známého pana-
romatu na neustále barvami hýřící vltavskou hladinu. 
Nejen ty barvy byly kokoschkovské, ale má dlouhá po-
zorování hladiny mně umožnila pochopit, že je opticky 
rozložena v několika rovinách, ačkoli to odporuje fyzi-
kálním zákonům, a že právě tuto skutečnost se géniovi 
expresionismu podařilo zachytit a tlumočit. Je jasné, 
že před tak zásadním poznáním ostatní události kaž-
dodenního kabinetního provozu v mých vzpomínkách 
ustupují do pozadí. 

Obě místnosti, ve kterých jsme úřadovali, byly vyma-
lovány dobovými scénkami zachycujícími vykopávky  
v Pompejích. Nevím, kolik pražských interiérů se může 
něčím podobným pochlubit. A tyto malby měly být za-
kryty skříněmi a regály, aby bylo kam dávat „šanóny“. 
Tohle byrokratické barbarství mě opravdu rozladilo. 
Avšak dějiny samy promptně řešily nazrálou situa-
ci, nad Muzeologickým kabinetem, „nástrojem státní  
(a stranické!) reglemtentace českého (a moravského  
a slezského) muzejnictví“, se začala stahovat mračna.  
V této situaci pak probíhala nadějná a radostná jed-
nání muzejníků, těch, kteří se jaksi nějak sami dali do-
hromady, aby hledali cestu k vytvoření demokratické  
a funkční reprezentace našeho muzejnictví, jehož váhy 
a tradice si jako zkušení odborníci byli plně vědomi. 
Řekl bych, že v těch světlých časech šlo vlastně o tako-
vou „dešanonizaci“ muzejnictví. 

Luboš Antonín
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Zápis se zasedání Senátu 
AMG dne 10. prosince 2009 
v Národním muzeu

Přítomno: 35 z 55 s hlasem rozhodovacím, 3 z 21 s hlasem 

poradním

V prostorách přednáškového sálu v nové budově Národ-

ního muzea – v budově bývalého Federálního shromáždě-

ní, se konal dne 10. prosince 2009 Senát Asociace muzeí  

a galerií ČR. Přítomné přivítala členka Exekutivy AMG PhDr. 

Jana Hutníková a hned v úvodu jednání představila návrh 

na složení mandátové a návrhové komise. Mandátovou 

komisi tvořili: PhDr. Zdeněk Zahradník, PhDr. Pavel Ciprian  

a Mgr. Antonín Reček. Návrhovou komisi tvořili: Ing. Milena 

Burdychová, PhDr. Zuzana Strnadová a PhDr. Pavel Douša, 

Ph.D. Senát svým hlasováním tento návrh složení obou ko-

misí přijal.

Slova se ujal I. místopředseda AMG PhDr. Luděk Beneš, 

který přítomné seznámil s činností nové Exekutivy AMG 

od posledního zasedání Senátu dne 8. září 2009, která se 

za toto období sešla celkem dvakrát. Exekutiva se na svých 

zasedáních zabývala zejména muzejní statistikou, legislati-

vou, Národní soutěží muzeí Gloria musaealis, přípravou Fes-

tivalu muzejních nocí 2010, přípravou plánu činnosti AMG 

na rok 2010, problematikou vzdělávání muzejních pracovní-

ků a také dohodou o recipročním uznávání volných vstupů  

s NPÚ. Rovněž bylo na programu jednání zhodnocení Sně-

mu AMG v Písku. Členové nové Exekutivy AMG si na svém 

prvním jednání rozdělili jednotlivé krajské sekce a také 

okruhy činnosti AMG, které budou mít na starosti:

Předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová – sekce Jihočeská 

a Karlovarská; koncepční činnost, vnitřní chod AMG

I. místopředseda PhDr. Luděk Beneš – sekce Středočeská  

a Olomoucká; koncepční činnost, legislativní aktivity

II. místopředsedkyně PhDr. Helena Koenigsmarková – 

sekce Liberecká a Hl. m. Prahy; vnější vztahy, kontakt se za-

hraničím (NEMO)

PhDr. Pavel Douša, Ph.D. – sekce Moravskoslezská a Vysoči-

na; vnější vztahy, muzeologie a vzdělávání

PhDr. Jana Hutníková – sekce Plzeňská a Ústecká; Věstník 

AMG (předsedkyně redakční rady), ediční činnost

Mgr. Irena Chovančíková – sekce Jihomoravská a Zlínská; 

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis (ředitelka soutěže 

IX. ročníku 2010), propagace a popularizace muzejnictví

PhDr. Zita Zemanová – sekce Pardubická a Královéhradec-

ká; vnitřní chod AMG

Dr. Beneš vyzval krajské sekce, aby do tří měsíců od ko-

nání Sněmu AMG provedly volby předsedů sekcí a zaslaly 

sekretariátu AMG zápis o volbě. Do doby konání Senátu 

AMG tak učinily zatím tři sekce: Středočeská, jejímž novým 

předsedou se stal Mgr. David Hroch (Městské muzeum 

Sedlčany), Pardubická, novým předsedou byl zvolen Mgr. 

Jiří Junek (Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě) a Plzeň-

ská, jejíž předsedkyní zůstává Mgr. Dagmar Viletová (Měst-

ské muzeum Zbiroh). 

Připomněl také krajských sekcím projednání „Dokumentu 

o profesi konzervátora-restaurátora AMG“, který předložila 

Komise konzervátorů-restaurátorů AMG na jednání Sněmu 

v Písku, a vyzval je k zaslání připomínek exekutivě do konce 

roku 2009. Upravený materiál pak bude předložen ke schvá-

lení Senátu AMG na jeho prvním zasedání v roce 2010. 

V příštím roce dovrší Asociace muzeí a galerií ČR 20 let své 

činnosti. Výročí bude věnována slavnostní část kolokvia, 

které by se mělo věnovat problematice autorského zákona 

a digitalizace. 

Dr. Beneš dále upřesnil termíny spojené s Národní soutěží 

muzeí Gloria musaealis a Festivalem muzejních nocí. Vyhlá-

šení výsledků VIII. ročníku Gloria musaealis 2009 se uskuteč-

ní 13. května 2010 v Pantheonu Národního muzea a Národ-

ní zahájení Festivalu muzejních nocí 2010 proběhne o den 

později, 14. května 2010 ve spolupráci s Krajem Vysočina  

v Jihlavě. Brněnská muzejní noc se uskuteční 15. května 

2010 a Pražská muzejní noc 12. června 2010.

V současné době je připravován sborník vybraných zá-

věrečných prací absolventů prvních pěti základních kurzů 

Školy muzejní propedeutiky, kde budou mj. publikovány 

seznamy všech absolventů za období 2002–2007 včetně 

soupisu témat závěrečných prací. Publikace by měla slou-

žit jako propagační materiál ŠMP a zhodnotit přínos těchto 

kurzů pořádaných AMG pro obor muzejnictví. Dle vyjádření 

lektorů, kteří se sešli 2. listopadu 2009 v rámci lektorské sku-

piny, je nereálné vydat a připravit skripta základního kurzu 

ještě v letošním roce, protože své texty nestihnou připravit. 

Příprava publikace do tisku tak bude realizována až počát-

kem roku 2010. 

Zástupci Exekutivy AMG se zúčastnili tří konferencí  

v zahraničí – Dr. Beneš se zúčastnil 18. Setkání bavorských, 

českých a saských muzejních pracovníků v Budyšíně. Sas-

ká strana má zájem, aby se tato pravidelná setkání konala 

i nadále. V roce 2012 by se měla konference uskutečnit na 

české straně – zájem o spolupráci a pořádání těchto setká-

ní projevilo Collegium Bohemicum o. p. s. V lednu 2010 by 

se mělo uskutečnit společné setkání Exekutivy AMG a zá-

stupců Collegia s předsedkyní saského svazu muzeí Katjou 

Mieth, na kterém by se měla projednat další spolupráci na 

tomto projektu.
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PhDr. Helena Koenigsmarková se zúčastnila výročního za-

sedání NEMO, které se uskutečnilo ve dnech 27.–29. listopa-

du 2009 v Linci. NEMO je dle vyjádření dr. Koenigsmarkové 

silnou lobbistickou skupinou, jež spolupracuje s EU. Je mož-

né se na ní obracet s různými problémy (účetnictví, digitali-

zace, edukační činnost muzeí) a je zde také možnost získat 

spolupráci na grantech a projektech Evropské unie. 

PhDr. Eva Dittertová se zúčastnila konference v Bánské 

Štiavnici na téma „Digitalizácia múzejných zbierok – Vizie  

a východiska“, o jejímž průběhu bude zpracována zpráva 

do příštího čísla Věstníku AMG. 

Dr. Beneš představil senátorům materiál MŠMT ČR k vý-

uce dějin 20. století, který zaslal na sekretariát AMG před-

seda komise pro muzejní pedagogiku Mgr. Reibl. Jedná se  

o doporučení pro ZŠ a SŠ k výuce dějin 20. století, kde jsou 

uvedeny instituce, na které se mohou učitelé obracet. Z do-

poručení MŠMT však zcela vypadla muzea – uvedeny jsou 

zde pouze internetové odkazy Památníku Lidice a Terezín  

a Pedagogického muzea v Praze. Komise pro muzejní peda-

gogiku tedy zpracuje stanovisko k tomuto materiálu, které 

pak Exekutiva AMG zašle zástupům MŠMT ČR jako podklad 

pro další jednání. 

Na plenárním zasedání Komise pro muzejní pedagogiku, 

které se uskutečnilo 7. prosince 2009 v Brně, byl projednán 

záměr Exekutivy AMG připravit speciální kurzy v rámci Školy 

muzejní propedeutiky věnované muzejní pedagogice. Měla 

by vzniknout pracovní skupina, která se bude zabývat pří-

pravou těchto kurzů, učebního plánu a složení jednotlivých 

přednášek. Výstupem by měla být také skripta a definování 

standardu muzejního pedagoga. Novou předsedkyní ko-

mise byla na tomto jednání zvolena Mgr. Hana Němcová  

z Muzea města Ústí nad Labem.

K problematice uznávání členských průkazek AMG dr. 

Beneš připomněl dosavadní jednání s Národním památ-

kovým ústavem, který zaslal návrh smlouvy o vzájemném 

uznávání volných vstupů. Exekutiva AMG návrh projednala 

a vznesla k jejímu znění několik připomínek, které byly za-

slány vedení NPÚ. Připomínky se zaměřily zejména na ve 

smlouvě problematicky definovaný vztah AMG k objektům, 

do kterých bude umožňován volný vstup pracovníkům 

NPÚ a také na sankce, které z návrhu NPÚ plynou pro člen-

ské instituce, které poruší smlouvu, a to ve výši 2 tisíc Kč 

za jeden neuskutečněný vstup, což je vzhledem k rozpočtu 

AMG a zpětnému vymáhání na muzeích nereálné. Senát 

AMG zmocnil exekutivu, aby jednala dále s NPÚ ve věci uza-

vření smlouvy s vyjmutím článku o sankcích.

Zároveň byl zaslán dopis Správě Pražského hradu s upo-

zorněním na neplnění jedné ze základních povinností člena 

AMG – uznávání členských průkazek AMG. Po předložení 

průkazky AMG je na pokladnách Hradu požadováno po-

loviční vstupné (bohužel se tak děje i u jiných členských 

muzeí). K této problematice se vyjádřila i PhDr. Zuzana Str-

nadová, předsedkyně Českého výboru ICOM, jemuž Správa 

pražského hradu rovněž neuznává průkazky členů. Z toho-

to důvodu se dr. Strnadová osobně sejde s ředitelem Správy 

Ing. Ivem Velíškem a projedná s ním tuto situaci.

V této souvislosti se Exekutiva AMG vrátila k návrhu změ-

ny Jednacího řádu AMG s ohledem na práva a povinnosti 

občanských sdružení jako členů AMG, jehož zpracování jí 

bylo uloženo na předchozím zasedání Senátu AMG. Návrh 

změny vyplynul z obavy, že u občanských sdružení může 

dojít k velkému nárůstu žádostí o členské průkazky. Proto 

Exekutiva AMG navrhla distribuci členských průkazů ob-

čanským sdružením ve výši 3 ks, a to s platností vždy na 

jeden kalendářní rok. Změna se týká bodu č. 2 a č. 3 Přílohy 

č. 3 Jednacího řádu AMG v tomto znění: V případě, kdy je 

řádným členem AMG právnická osoba, založená dle zák. 

č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, ve znění pozdějších 

předpisů, vydá sekretariát AMG této instituci členské prů-

kazy na jeden kalendářní rok v počtu 3 ks. a U řádných členů 

AMG, kteří jsou založeni dle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování 

občanů, ve znění pozdějších předpisů, je průkaz přenosný  

a platí pro všechny členy těchto právnických osob. Tito řádní 

členové AMG uvedou na průkaz název instituce a její právní 

formu. Návrh nového znění Jednacího řádu v bodech 2 a 3 

byl většinou hlasů Senátem AMG přijat.

O zvláštním bodu programu, muzejní statistice, refero-

vat PhDr. František Šebek. Pracovní skupina pro statistiku 

při AMG, která se sešla 9. prosince 2009, se rozrostla o dva 

kolegy – Mgr. Tomáše Niesnera (Muzeum Bruntál) a Mgr. 

Dagmar Hamalovou (Muzeum Boskovicka). Pracovní sku-

pina projednala materiál pro sledování výkonnosti muzeí 

(Benchmarking), který zpracoval dr. Šebek jako podklad 

pro NIPOS. Mělo by se jednat o pilotní projekt pro další rok  

a účast muzeí v něm bude dobrovolná (zatím pouze pro 

muzea zřizovaná kraji a městy (obcemi); nebude se týkat 

galerií, státních muzeí a dalších). Dr. Šebek podrobně před-

stavil jednotlivé dílčí položky, které se budou srovnávat, 

jako např. velikost sbírek, počet zdigitalizovaných sbírek, 

počet odborných pracovníků, rozsah bezbariérové prosto-

ru atd. Přes opakované výzvy na zástupce do oponentské 

skupiny k tomuto projektu (6–7 osob) se z krajských sekcí 

AMG nikdo nepřihlásil, dr. Šebek tedy svou výzvu znovu 

opakoval.

Dr. Šebek dále zmínil souhrnný materiál k vytvoření systé-

mu profesních a etických standardů a formulaci akreditač-

ního systému muzeí, který navrhuje a zohledňuje jednotli-

vé fáze přípravy projektu, základní vymezení jednotlivých 
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standardů, kategorizaci muzeí dle sledovaných hledisek, 

zásady pro benchmarking, srovnání se zahraničím, stano-

vení údajové základny atd. Tento materiál bude nyní připo-

mínkovat Exekutiva AMG a dále by měl sloužit jako výchozí 

materiál pro jednání s MK ČR k této problematice. 

Muzejní legislativou se zabýval dr. Beneš, který také tento 

bod jednání přiblížil přítomným. Jednání na OMG, které ini-

ciovala Exekutiva AMG, se uskutečnilo 23. listopadu 2009. 

Snahou Exekutivy AMG bylo získat informace k problema-

tice oceňování sbírek ve vyhlášce č. 505/2002 Sb., zejména 

v jaké fázi přípravy je prováděcí předpis a zda již proběhlo 

jednání s MF ČR. Dle vyjádření Mgr. Wiesnera podal OMG 

podnět na Legislativní radu vlády ČR, která se problemati-

kou metodiky oceňování sbírek zabývala a došla k závěru, 

že metodika v navrhované novele vyhlášky č. 505/2002 

Sb. jde skutečně nad rámec zákona o účetnictví, jak na to 

upozorňovala AMG. Na základě tohoto stanoviska došlo ke 

změně § 71 novely vyhlášky – sbírka muzejní povahy bude 

oceněna ve výši 1 Kč, pokud není známa její pořizovací 

cena. Toto znění by mělo vejít v platnost od 1. ledna 2010 

– jedná se o zákon č. 410/2009 Sb. (z 11. listopadu 2009). 

Doporučení OMG pro muzea a galerie, které rozeslala AMG 

v květnu 2009, je tedy stále platné. 

Dr. Beneš tlumočil slova dr. Koenigsmarkové, která v rámci 

zasedání NEMO kontaktovala několik kolegů ze zahrani-

čí, kteří se shodli na tom, že by se AMG měla snažit zave-

dení sbírkových předmětů do účetní evidence zabránit.  

V Hesensku a Slovinsku zavedli pro 1 inventární číslo symbo-

lické ohodnocení 1 Eurem, zároveň ale s tím ve statutu mu-

zea jasně definovali, že toto ocenění je pouze symbolické  

a v žádném případě nevyjadřuje cenu skutečnou nebo 

pojistnou. Toto opatření doporučili kolegové ze zahraničí  

i muzeím v ČR. 

Anna Komárková, DiS. sdělila přítomným senátorům, že 

Exekutiva AMG projednala jednotlivé žádosti komisí a čle-

nů AMG na finanční příspěvek z rozpočtu AMG na rok 2010 

a všechny předložené projekty rozhodla zapracovat do 

žádosti o dotaci na MK ČR. Dále přítomné vyzvala, aby si 

prostudovali materiály Návrh plánu činnosti na rok 2010  

a projekty komisí a členů AMG na rok 2010 a své případné 

připomínky zaslali nejpozději do 20. prosince 2009.

O Národní soutěži muzeí Gloria musaealis referovala 

Mgr. Irena Chovančíková. Senátorům sdělila, že počet při-

hlášených projektů je zatím 18 – 11 v kategorii Muzejní 

výstava roku, 6 v kategorii Muzejní publikace roku a 1 v ka-

tegorii Muzejní počin roku. Zdůraznila, aby muzea a galerie 

přihlašovala své projekty postupně a nenechávala podání 

přihlášek na poslední chvíli, neboť každoročně dochází  

v měsíci únoru a březnu k zahlcení poroty soutěžními pro-

jekty. Informovala také o změně na pozici porotce – MgA. 

Pavel Holý se z rodinných důvodů nemohl účastnit výjezdů 

poroty a z tohoto důvodu rozhodla exekutiva nahradit jej 

náhradním členem poroty – Mgr. Pavlem Holmanem.

Na programu jednání senátu následoval bod Stav a změ-

ny členské základny, ve kterém se projednávalo přijetí 

tří subjektů – občanského sdružení Naše muzeum Tišnov  

a Městského kulturního střediska Moravský Krumlov, jejichž 

přijetí doporučil předseda Jihomoravské krajské sekce Mgr. 

Antonín Reček a Muzea kávy – Alchymista, které rovněž do-

poručila předsedkyně Pražské krajské sekce PhDr. Zuzana 

Strnadová. Senát následným hlasováním rozhodl o jejich 

přijetí za řádné členy AMG. 

Výkonná ředitelka AMG Anna Komárková, DiS. jmenovala 

členy AMG, kteří po dva roky nezaplatili členské poplatky. 

Jedná se o Městské muzeum Hradec nad Moravicí, ob-

čanské sdružení Muzejní spolek v Lužici, Archiv Pražského 

hradu, Muzeum Haas a Czjzek Mostov a občanské sdružení 

Muzeum vesnice, Jílovice – Kojákovice. Vzhledem k poru-

šení základní povinnosti člena vyplývající ze Stanov AMG 

senátoři svým hlasováním rozhodli o vyloučení těchto sub-

jektů z AMG. 

V bodu Různé vystoupila předsedkyně Českého výboru 

ICOM dr. Strnadová, která informovala přítomné o tom, že 

došlo ke změně při stanovení výše členského příspěvku 

členských institucí ICOM, která se již neposuzuje dle počtu 

zaměstnanců, ale dle výše provozního rozpočtu dané insti-

tuce.

Ing. Milena Burdychová upozornila na problémy s pro-

gramem DEMUS, který nefunguje u nových programů MS 

Office a navrhla, aby Exekutiva AMG vyvolala jednání v této 

otázce se zástupci MK ČR, resp. s CITEM – Moravským zem-

ským muzeem.

Na závěr jednání byl prezentován návrh usnesení Senátu, 

který byl následně schválen přítomnými senátory. Dr. Hut-

níková poděkovala za účast a všem popřála krásné prožití 

vánočních svátků a hodně štěstí a pohody do nového roku.

Malvína Brychová

 

         zprávy, aktuality, informace
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Informace Ministerstva 
kultury ČR 
Zákonu o účetnictví a sbírky muzejní 
povahy

Ve Sbírce zákonů, částka 133, vyšla Vyhláška č. 410/2009 

Sb., která nahrazuje vyhlášku č. 505/2002 Sb., kterou se pro-

vádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účet-

nictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, 

které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými 

organizacemi, státními fondy a organizačními složkami stá-

tu, ve znění pozdějších předpisů.

Tato vyhláška má pro muzea a galerie spravující sbírky 

muzejní povahy ve vlastnictví státu a územních samospráv-

ných celků zcela zásadní význam, protože upravuje oceňo-

vání souboru majetku. Z ustanovení § 71 odst. 4 vyhlášky 

jednoznačně – přímo nebo nepřímo – vyplývá, že:

- sbírka muzejní povahy je definována zákonem  

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změ-

ně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

tento soubor majetku je tudíž vymezen zvláštním zákonem 

a zápisem do Centrální evidence sbírek (CES), což se týká 

všech sbírek ve vlastnictví státu a územních samospráv-

ných celků; 

- sbírka muzejní povahy je tedy nedělitelným souborem 

majetku, t. j. nelze uvnitř tohoto souboru vytvářet žádné 

další soubory s výjimkou „podsbírek“, což je ale záležitost 

ryze odborná (jde vlastně o vytváření jednoduchých kata-

logů);

- zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, je ve vztahu k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnic-

tví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem speciálním; pro 

nakládání se sbírkami muzejní povahy platí přednostně 

zákon č. 122/2000 Sb., to znamená, že povinnost vedení 

evidence a inventarizace sbírkových předmětů podle zá-

kona č. 122/2000 Sb. není novelou zákona č. 563/1991 Sb. 

Dotčena; 

- není-li známá pořizovací cena sbírky muzejní povahy,  

t. j. cena celého souboru majetku tak, jak je zapsaný v CES, 

oceňuje se 1 Kč a tato cena se nemění ani tehdy, dojde-li ke 

Senát schvaluje:
1.  Mandátovou komisi ve složení: Zdeněk Zahrad-
ník, Pavel Ciprian, Antonín Reček
2.  Návrhovou komisi ve složení: Milena Burdycho-
vá, Zuzana Strnadová, Pavel Douša
3.  Změnu jednacího řádu AMG v příloze č. 3
4.  Přijetí za řádného člena AMG:
 - občanské sdružení Naše muzeum Tišnov
 -  Městské kulturní středisko Moravský 
     Krumlov
 -  Muzeum kávy – Alchymista, Praha
5.  Vyloučení řádných členů AMG z důvodu nepla-
cení členských příspěvků:
 -  Městské muzeum Hradec nad Moravicí
 -  občanské sdružení Muzejní spolek 
     v Lužici
 -  Archiv Pražského hradu
 -  Muzeum Haas a Czjzek Mostov
 -  občanské sdružení Muzeum vesnice,
    Jílovice – Kojákovice

Senát bere na vědomí:
1.  Zprávu o činnosti exekutivy od posledního senátu
2.  Zprávu o stavu muzejní statistiky a muzejních 
standardů – pilotního projektu 2010
3.  Informaci o vývoji oborové legislativy – zákona 
o účetnictví a prováděcích vyhláškách
4.  Návrh plánu činnosti AMG na rok 2010 a návrh 
projektu a příspěvků komisím a členům AMG  
v roce 2010
5.  Zprávu o stavu VIII. ročníku Národní soutěže 
muzeí Gloria musaealis

Senát ukládá:
1.  exekutivě AMG uzavřít smlouvu s NPÚ ohled-
ně vzájemného uznávání volných vstupů
2.  exekutivě AMG vyvolat jednání v otázce DE-
MUS s MZM Brno a MK ČR
3.  Františku Šebkovi vést jednání s NIPOS ve věci 
muzejní statistiky a benchmarkingu muzeí 

Milena Burdychová 

Usnesení Senátu AMG dne 10. prosince 2009

         zprávy, aktuality, informace
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změně v rozsahu tohoto zvláštního souboru o nové sbírko-

vé předměty, jejichž pořizovací cena známá je (je to logické, 

pořizovací cena sbírky muzejní povahy, t. j. celého souboru 

majetku, i nadále není známá);

- je-li pořizovací cena sbírky muzejní povahy, t. j. celého 

souboru majetku tak, jak je zapsán v CES, známá (takový 

případ zatím není znám, ale nelze jej do budoucna vyloučit, 

lze si např. představit, že stát, kraj či obec koupí od soukro-

mého sběratele soubor věcí a požádá o jeho zapsání do CES, 

případně koupí sbírku muzejní povahy již v CES zapsanou), 

je sbírka muzejní povahy oceněna touto pořizovací cenou  

a dojde-li ke změně rozsahu tohoto zvláštního souboru, 

ocenění sbírky se upraví o ocenění věci, které se změna 

týká.

V praxi to znamená, že:

a) územní samosprávné celky, příspěvkové organizace 

či organizační složky státu (účetní jednotka) zavedou do 

účetnictví všechny sbírky muzejní povahy, u nichž jsou  

v Centrální evidenci sbírek vedeny jako vlastníci nebo správci  

a obdrželi o jejich zapsání do CES osvědčení od Minister-

stva kultury; 

b) sbírky ztotožní jejich názvy a evidenčními čísly, které 

jim ministerstvo přidělilo 

(číslo je uvedeno v osvěd-

čení); v případě muzeí  

a galerií (správci sbírek) jde 

zpravidla o jednu sbírku 

muzejní povahy, výjimeč-

ně o více (2–3) sbírek. 

Formulace § 71 vyhlášky 

č. 410/2009 Sb. bylo dosa-

ženo na základě principiál-

ního postupu Ministerstva 

kultury v připomínkovém 

řízení, kdy ministerstvo  

– i s přispěním AMG – 

důsledně poukazovalo 

na rozpor mezi zákonem  

o účetnictví a původně na-

vrženým zněním vyhlášky, 

které předpokládalo vytváření souborů majetku uvnitř sbí-

rek muzejní povahy podle toho, zda je či není známá poři-

zovací cena jednotlivých sbírkových předmětů.

Tato informace není metodickým pokynem, ale pouze dal-

ším ze základních vstupů pro jeho případné zpracování.

Tomáš Wiesner

V Chebu už se také dočkali

Muzeum v Chebu ke konci roku 2009 ukončilo stavební 

rekonstrukci školní budovy v Chebu na depozitář sbírko-

vých předmětů. Budování nových a odpovídajících prostor 

pro muzejní sbírky bylo dlouhodobým úkolem vedení mu-

zea, protože dosavadní prostory nebylo možné stavebně 

opravit a vybavit potřebnými technologiemi pro uložení, 

ošetření, konzervování a restaurování sbírek na standard-

ní úrovni počátku 21. století. V roce 2007 byla vytipována 

v majetku Karlovarského kraje budova střední zemědělské 

školy, kterou škola po sloučení opustila. Během roku 2008 

byly prováděny projektové přípravy a na počátku roku 2009 

se započalo se stavebními pracemi. Stavbu prováděla firma 

JURICA, která byla vybrána veřejným výběrovým řízením. 

Rekonstrukce byla financována z Regionálního operačního 

programu Regionu soudržnosti Severozápad z 85 % a zři-

zovatel muzea – Karlovarský kraj se podílel 15 %. Celkové 

náklady na stavbu včetně vybavení činily cca 33 milionů 

korun. V budově se na ploše 2500 m² nacházejí nejen de-

pozitáře cca pro 30.000 sbírkových předmětů, pracoviště 

ochrany sbírkových předmětů. Do budoucna zde bude 

zřízeno i pracoviště dokumentace a digitalizace sbírkových 

předmětů. Připravujeme zde edukativní programy pro žáky 

a studenty středních škol, turistům i chebským občanům 

bude sloužit zrevitalizované nádvoří, kde budeme pořádat 

kulturní akce při příležitosti významných výročí. První tako-

vé otevření chystáme na měsíc květen, kdy si připomeneme 

Mezinárodní den muzeí. Našimi partnery jsou dvě střední 

sekce, komise,
kolegia
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chebské školy, Město Cheb a Technické muzeum v Brně.  

V těchto týdnech se dobalují sbírky, které čekají na stěho-

vání. Muzejníky tak čeká nejen náročná odborná, ale přede-

vším i fyzická práce. 

 Eva Dittertová

Kolegium muzeí královských 
měst se sešlo v roce 2009 
dvakrát

Obě loňská pracovní setkání Kolegia muzeí královských 

měst se konala v Rakovníku, a to 10. února 2009 a 15. pro-

since 2009. Únorové setkání se neslo v duchu otázek týka-

jících se evidence sbírek v souvislosti se změnami vyhlášky 

o účetnictví, která rozvířila hladinu muzejních vod. V závěru 

se všichni zúčastnění, a účast na jednání byla stoprocentní 

(všech 6 muzeí), shodli v naději, že se snad podaří v připo-

mínkovém řízení ještě protlačit některé změny, a nebudou 

se muset evidovat jednotlivé sbírkové předměty kromě 

CESu ještě v organizačním účetnictví. Dopad na vlastní prá-

ci muzeí tak nebude tolik zatěžující. 

Předvánoční setkání členů Kolegia, na kterém z pracov-

ních důvodů chyběla pouze kolegyně Mgr. Viletová ze 

Zbiroha, projednalo závěry ze Sněmu AMG v Písku a pro-

vedlo volbu předsedy na další tříleté období. Staronovou 

předsedkyní se podle jednohlasného vyjádření přítomných 

stala Miroslava Šandová z Muzea Dr. Bohuslava Horáka  

v Rokycanech. Poté se jednání vrátilo k projednání vztahu 

vyhlášky č. 505/2008 a muzejních sbírek, s tím, že v průbě-

hu roku došlo k dalším jednáním na úrovni Asociace krajů 

ČR a Ministerstva financí ČR. Z pracovních důvodů se před-

sedkyně Kolegia nemohla zúčastnit zasedání Senátu AMG 

10. prosince 2009 v Praze, a tak chyběly aktuální informace. 

Kolega Dr. Štauber z Oblastního muzea v Lounech informo-

val o tom, jak se projevila ekonomická krize v hospodářské 

situaci jím řízeného muzea a jaká opatření jsou přijímána 

na úrovni kraje, ostatní kolegové ještě neměli aktuální in-

formace o rozpočtech na rok 2010. Dr. Šandová informovala  

o skutečnosti, že provozní rozpočet jejich muzea na rok 

2010 nebude krácen, ale v rámci kraje dochází ke krácení in-

vestičních prostředků, s výjimkou předfinancování projektů 

z ROP a Norských fondů. Zúčastnění si vyměnili informace  

o tom, že nákupy sbírek se budou platit z investičních pe-

něz muzeí a informace o novele účetnictví, k níž se usku-

tečnila řada seminářů. K tomu velmi přispěla dr. Štíbrová  

z Oblastního muzea v Litoměřicích, která se zúčastnila škole-

ní ke kontrolní činnosti a své poznatky přítomným předala. 

Ředitelka Slánského muzea Boženka Franková pak sezná-

mila přítomné se spoluprací muzea ve Slaném s univerzitou  

3. věku, s cyklem celoživotního vzdělávání, do něhož je mu-

zeum zapojeno a s činností Klubu přátel hudby. Diskuse se 

rozvinula na téma spolupráce muzeí s místními spolky, do 

níž přispěli svými zkušenostmi s baráčníky, sokoly a další-

mi i kolegové Mgr. Povolný z Rakovníka, Dr. Štauber z Loun  

a dr. Šandová z Rokycan. 

Závěrečným bodem jednání pak byla burza výstav a plány 

výstavní činnosti členských muzeí v roce 2010. Tou pomy-

slnou závěrečnou tečkou byla návštěva aktuálních výstav 

probíhajících právě v Rakovnickém muzeu. Kromě tradiční 

výstavy více než padesáti betlémů zde byla zajímavá vý-

stava „Vánoce se starými gramofony“, která určitě nadchla 

zejména mužské návštěvníky. Účastníci jednání se rozešli  

s přáním, aby příští rok byl alespoň stejně úspěšný pro jejich 

muzea jako ten letošní a s předsevzetím, že se sejdou v jar-

ním období, tentokrát v muzeu ve Slaném.

Miroslava Šandová

Zprávy z jednání Jihočeské 
krajské sekce AMG

Jednání Jihočeské krajské sekce AMG proběhlo dne 21. 

ledna 2010. Zahájil ho a řídil předseda Jihočeské krajské 

sekce AMG, který uvítal předsedkyni AMG PhDr. Evu Ditter-

tovou.

V úvodu jednání byla zvolena tříčlenná návrhová a voleb-

ní komise. Na programu jednání byly informace ze Senátu 

AMG konaného 10. prosince 2009 a také hodnocení roku 

2009. K projednávaným bodům přispěla svými informace-

mi i předsedkyně AMG PhDr. Eva Dittertová a odpovídala 

rovněž na dotazy přítomných členů.

Hlavním bodem programu byla volba předsedy Jihočeské 

krajské sekce AMG. Komisí byl navržen dosavadní předseda 

Mgr. Pavel Šafr, který byl v tajné volbě zvolen 13 přítomný-

mi členy krajské sekce AMG na další tříleté období.

Helena Bürgerová

sekce, komise,
kolegia
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Královéhradecká krajská 
sekce se sešla v Muzeu 
východních Čech

Dne 11. ledna 2010 se v Muzeu východních Čech v Hradci Krá-

lové uskutečnilo zasedání královéhradecké krajské sekce Aso-

ciace muzeí a galerií ČR. Kromě zástupců členských muzeí byla 

jednání přítomna i PhDr. Zita Zemanová, členka exekutivy AMG, 

a PhDr. Pavel Mertlík, vedoucí oddělení kultur a památkové 

péče odboru kultury Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. 

Jednání vedl dr. Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea východních 

Čech v Hradci Králové a dosavadní předseda sekce.   

Předseda sekce podal úvodem zprávu o průběhu Sněmu AMG 

konaném ve dnech 6. a 7. října 2009 v Písku a o publikovaných 

dokumentech sněmu. Dále byla podána podrobná informace 

o problematice nabývání muzejních sbírek v souvislosti s no-

velou zákona č. 250/2000 Sb. ve znění zákona č. 477/2008 Sb., 

konkrétně § 27. PhDr. Zahradník a PhDr. Mertlík upozornili na 

specifika nabývání sbírek do majetku zřizovatele muzea a do 

vlastnictví muzea jako právnické osoby s právní subjektivitou, 

přičemž tyto postupy by měly obsahovat i nové zřizovací listiny, 

které měli zřizovatelé jednotlivým muzeím vydat.  

Dalším blokem jednání byla problematika oceňování sbírek  

a účtování o nich. Předseda sekce upozornil přítomné na vyhláš-

ku č. 410/2009 Sb., která nově stanoví způsob ocenění sbírky 

muzejní povahy, a to 1,- Kč u sbírek, jejichž pořizovací cena není 

známa.  

Přítomní se zabývali i otázkou nakupování sbírek, kde exis-

tuje nejednotnost ve výkladu novelizovaného znění zákon  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, platného od 1. ledna 2009, podle 

kterého se pořízení sbírkových předmětů hradí a účtuje z in-

vestičních prostředků. Některá muzea proto nakupují sbírkové 

předměty výhradně z investičních prostředků, které jim zřizova-

telé účelově vyčleňují v rozpočtech. 

Dr. Zahradník dále podal výklad k zákonu č. 309/2009 Sb., o ar-

chivnictví, kterým bylo vyhlášeno úplné znění novelizovaného 

zákona č. 499/2004 Sb., a upozornil zejména na ustanovení § 11 

odst. 5 zákona, které stanoví, že dokumenty uložené v muzeích 

(ale i knihovnách a dalších institucích), které splňují jistá zákonná 

kriteria, jsou považovány za archiválie. Předseda sekce upozor-

nil na možný výklad, který by vedl až k nutnosti vyřazovat takto 

chápané „archiválie“ z Centrální evidence sbírek (CES) se všemi 

z toho vyplývajícími důsledky, a upozornil v této souvislosti i na 

povinnosti vyplývající pro muzea z vedení evidence Národního 

archivního dědictví. (pozn. Tyto závěry byly na jednání vysloveny 

před předložením tzv. Metodického návodu odboru Archivní sprá-

vy a spisové služby MV ČR) 

Účastníci jednání se dále věnovali problematice archeologic-

kých nálezů, zejména z hlediska jejich vlastnictví s odvoláním 

na příslušná ustanovení zákona č. 1/2005 Sb., kterým byl nove-

lizován zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Úvodní 

diskuse proběhla i k problematice provádění archeologických 

výzkumů „komerčními subjekty“ a následnému ukládání těchto 

archeologických nálezů do muzeí zřizovaných kraji, případně  

i mimo tato muzea. 

V závěru byly podány stručné informace o připravovaných 

změnách statistických výkazů, o uznávání průkazů AMG a jejich 

evidenci v organizacích. Dosavadní předseda sekce vyzval člen-

ská muzea, aby do 31. ledna 2010 zaslala podklady do databáze 

muzeí AMG, dále aby se přihlásila do Festivalu muzejních nocí 

ve dnech 14.5.–12.6.2010 i do soutěže Gloria musaealis 2009.

Předseda sekce upozornil přítomné i na metodický pokyn MK 

ČR k zajištění průkaznosti evidence sbírkových předmětů z roku 

2007 a potřebu jeho aplikace do interních režimů jednotlivých 

muzeí.

Konečně byla tlumočena i nabídka spolupráce s p. Alešem 

Vostřezem při výrobě perníků z perníkářských forem uložených 

v muzeích. 

Závěrem jednání byl na další volební období zvolen před-

sedou sekce dr. Zdeněk Zahradník, ředitel Muzea východních 

Čech v Hradci Králové.

Zdeněk Zahradník

V Mariánských Lázních se po 
třech letech sešla Karlovarská 
krajská sekce AMG

Dne 29. ledna 2010 se v Městském muzeu v Mariánských 

Lázních sešla Karlovarská krajská sekce AMG. Jednání svolala 

po domluvě s ředitelem muzea v Mariánských Lázních PhDr. 

Eva Dittertová, která také na úvod informovala o dění v AMG. 

V minulém volebním období byl předsedou Mgr. Lukáš Jurčík, 

ředitel muzea v Aši, který ani jednou za toto období nesvolal 

zasedání krajské sekce. Přítomní si řekli, jak chtějí dál pracovat 

v krajské sekci, hovořili o možnostech rozšíření o další muzea  

v regionu, dále probírali aktuální legislativní problematiku, sběr-

né oblasti v regionu, výměnu výstav a dalších aktivit. Shodli se, že 

by se chtěli scházet i vícekrát do roka, příští setkání se uskuteční 

v červnu 2010 v Městském muzeu ve Františkových Lázních. Na 

konec jednání proběhly řádné volby dle § 14 Stanov AMG, před-

sedou byl zvolen Ing. Jaromír Bartoš, ředitel Městského muzea 

v Mariánských Lázních. 

Eva Dittertová 
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Plenární zasedání 
Muzeologické komise AMG 

Laskavostí kolegů z Technického muzea v Brně, kteří na-

šemu výročnímu zasedání poskytli útočiště a veškerou 

podporu, se k zásadnímu letošnímu jednání konanému 

ve dnech 21.–22. ledna 2010 sešlo celkem 26 (ze 44 evi-

dovaných) zmocněných zástupců členů či individuálních 

členů Muzeologické komise AMG. Protože zasedání bylo 

od začátku usnášeníschopné, vzali nejprve zúčastnění na 

vědomí zprávu o činnosti komise v uplynulém volebním 

období 2007–2009, kterou přednesla dosavadní před-

sedkyně Mgr. Chovančíková. Výbor komise v uplynulém 

volebním období pracoval ve složení: PhDr. Douša, PhD.  

(1. místopředseda), PhDr. Veselská (2. místopředsedkyně), 

Mgr. Nekuža a Mgr.  Holman.

Muzeologická komise mimo jiné v uvedeném období re-

alizovala prostřednictvím svého člena, Masarykova muzea 

v Hodoníně, seminář „Muzejní marketing“ (sborník je v pří-

pravě) a prostřednictvím Technického muzea v Brně, jedno-

ho ze svých nejaktivnějších členů, seminář „Teorie a praxe 

– dokumentace současnost“i, jehož součástí bylo i setkání 

vyučujících muzeologie v České republice a na Slovensku 

(sborník, ISBN 978-80-86413-51-8). Muzeologická komise 

rovněž převzala záštitu nad mezinárodní konferencí „Muze-

ologie na počátku 3. tisíciletí“, kterou uspořádali Technické 

muzeum v Brně a Ústav archeologie a muzeologie Masary-

kovy univerzity v Brně (sborník, ISBN 978-80-86413-61-7),  

a podílela se také na přípravě mezinárodní konference „Mu-

zeum a změna III.“, uskutečněné na počátku roku 2009 v Ná-

rodním muzeu v Praze. Komise také již delší čas pracuje na 

přípravě a realizaci vlastního projektu, kterým je definování 

a veřejná diskuse základních přibližně 50 terminologických 

výrazů z oblasti muzeologie. Tento projekt připravuje nyní 

šestičlenná pracovní skupina fungující v rámci komise ve 

složení PhDr. Douša, PhD., PhDr. Dolák, Mgr. Holman, Mgr.  

Nekuža, Mgr. Rutar a Mgr. Berger. Řady členů muzeologické 

komise byly v uplynulém volebním období výrazně rozší-

řeny, počet zmocněných zástupců se za toto období téměř 

zdvojnásobil, komise však utrpěla i významnou ztrátu, pro-

tože její řady neočekávaně na jaře roku 2009 opustil jeden 

ze zakládajících členů, PhDr. Mikulášek. 

Uplynulé období lze v činnosti komise hodnotit jako 

úspěšné, poděkování patří především odstupující před-

sedkyni komise Mgr. Chovančíkové i všem členům výboru. 

Vzhledem k vypršení volebního období dosavadního výbo-

ru komise byla provedena volba výboru nového. Předsedky-

ní komise na volební období 2010–2012 byla zvolena PhDr. 

Veselská, členy výboru Mgr.  Nekuža (1. místopředseda), 

PhDr. P. Douša PhD. (2. místopředseda), Mgr. Chovančíko-

vá a Mgr. Klipcová. Komise následně schválila pětibodovou 

strategii své činnosti na nové volební období. 

V dalším programu členové informovali o svých aktivitách. 

Vystoupila také zástupkyně Komise konzervátorů a restau-

rátorů AMG, Mgr. Modráčková, se žádostí o vyjádření Mu-

zeologické komise k „Dokumentu o profesi konzervátora-

restaurátora AMG“. Po vypracování nového návrhu tohoto 

dokumentu, který zaznamenal poměrně široký ohlas napříč 

muzejní obcí, bude návrh poskytnut členům Muzeologické 

komise k vyjádření. Za připomenutí stojí i konferenční akti-

vity členů komise, které proběhnou v roce 2010, a k účasti na 

nichž je zvána i odborná veřejnost či čtenáři Věstníku AMG: 

Muzeum města Ústí nad Labem se spolupodílí na pořádání 

17. ústeckého kolokvia, které se uskuteční 22.–23. dubna. 

2010, tentokrát na téma „Fenomén muzeum v 19. a první 

polovině 20. století“; Slezské zemské muzeum a Slezská uni-

verzita v Opavě pořádají ve dnech 11.–12. května 2010 kon-

ferenci „Muzea, památky a konzervace“ a UNESCO Chair of 

Museology je spoluorganizátorem mezinárodní konference 

„Museology/Museum Studies in the 21st Century“, která se 

uskuteční 19.–21. května 2010 v St. Petersburgu (Ruská fe-

derace). Plánovány jsou i další akce, připomínáme přede-

vším konference k 20. výročí založení výuky muzeologie 

na FPF SU v Opavě (září 2010), přínosné nepochybně bude  

i listopadové zasedání ICOFOM věnované problematice 

deakviziční činnosti muzeí (listopad 2010, Šanghaj, Čína),  

a pokračování zřejmě bude mít i série seminářů pod ná-

zvem Teorie a praxe, které se tradičně koná na podzim  

v Technickém muzeu v Brně. 

Dana Veselská

V Brně se sešla Komise pro 
muzejní pedagogiku a práci 
s veřejností

Poslední setkání Komise pro muzejní pedagogiku a práci  

s veřejností AMG v roce 2009 se uskutečnilo 7. prosince  

v Moravské galerii v Brně. V úvodu Mgr. Přemysl Reibl refe-

roval o činnosti komise za uplynulý rok.

V roce 2009 proběhla celkem čtyři setkání členů komise.  

V září se uskutečnila exkurze do Plzně. Zde účastníci na-

vštívili nově otevřené Muzeum loutek, vyzkoušeli si kurz 

artefiletiky v Západočeské galerii v Plzni pod vedením Mgr. 

Marcely Štýbrové, navštívili expozici Pivovarského muzea, 

pivovar Pilsner Urquell a Techmania science center.
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Následně byla představena plánovaná činnost komise na 

rok 2010. Hlavními úkoly jsou příprava kurzu muzejní peda-

gogiky, exkurze do severních Čech se zaměřením na kultur-

ní instituce Liberecka, spolupráce s Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy, spolupráce s Ministerstvem kultury 

ČR a spolupráce s Centrem pro rozvoj muzejní pedagogiky 

a práce muzeí se zdravotně postiženou mládeží při Morav-

ském zemském muzeu při přípravě kolokvia k muzejní pe-

dagogice.

Další část programu tvořily volby. Na svou funkci rezig-

noval předseda komise Mgr. Přemysl Reibl z Národního ze-

mědělského muzea Praha a jako kandidátka byla navržena  

a zároveň zvolena Mgr. Hana Němcová z Muzea města Ústí 

nad Labem. Místopředsedou byl zvolen Mgr. Pavel Holman 

z Ústavu archeologie a muzeologie Masarykovy univerzity  

v Brně. Nový výbor byl zvolen ve složení – Mgr. Marie Pitrová 

(Skanzen Rožnov pod Radhoštěm), PaedDr. Zdeňka Poláko-

vá (Moravské zemské muzeum v Brně), Mgr. Přemysl Reibl 

(Národní zemědělské muzeum), Eva Strouhalová (Moravská 

galerie v Brně). Poté předsedkyně komise představila vize 

své práce, především na rok 2010.

Posledním bodem byla diskuze, po níž si zájemci mohli 

prohlédnout výstavu A. Muchy. Aktuální činnost komise 

můžete sledovat na stránkách http://www.cz-museums.cz.

Hana Němcová

Krajská sekce Ústeckého 
kraje se sešla v Chomutově

Porada krajské sekce AMG Ústeckého kraje, konaná 10. 

prosince 2009, proběhla v Oblastním muzeu v Chomuto-

vě. V úvodu jednání přítomní vzali na vědomí informace 

o návrhu spolupráce Ing. Stanislava Štýse o dokumentaci 

rekultivace krajiny podkrušnohorské oblasti. Dále pak byli 

seznámeni s rozšířením členů Ústecké krajské sekce AMG  

o Collegium Bohemicum a Katedru dějin a teorie umění 

UJEP v Ústí nad Labem. Na programu jednání byla také 

zpráva o průběhu IX. Sněmu AMG, konaného ve dnech 

6.–7. října 2009 v Písku (změny ve vedení Exekutivy AMG, 

volba nového předsedy krajské sekce, připomínky k Do-

kumentu o profesi konzervátora-restaurátora AMG). Volba 

nového předsedy krajské sekce AMG proběhla v souladu  

s § 14 Stanov AMG, opětovně byl navržen a zvolen Mgr. Mi-

lan Rosenkranc, stávající předseda.

Přítomní dále dostali informace o projektu TV programů 

„Pozvánka k návštěvě muzea“ (Mgr. Šrejber). Smlouva na 

prezentaci muzeí Ústeckého kraje je již podepsána, náklady 

budou hrazeny z regionálního operačního fondu. Jedná se 

o 4 videoklipy (Regionální muzeum Teplice, MLA Zubnice, 

Galerie moderního umění Roudnice + 1). Dále byl prezen-

tován návrh putovní krajské výstavy exponátů prezentova-

ných v publikaci „Tajnosti depozitářů“, garantem výstavy je 

PhDr. Dušan Špička (Regionální muzeum Teplice), termín 

2010–2011.

Rovněž byly shrnuty informace o termínech akcí pořá-

daných AMG: termín podání přihlášek do Národní soutěže 

muzeí Gloria musaealis je do 28. února 2010, do Festivalu 

muzejních nocí do 31. ledna 2010. Přítomní byli upozorně-

ni na nutnou aktualizaci údajů pro Adresář muzeí a galerií 

ČR vyplněním dotazníku Kalendárium akcí a dotazníku pro 

novou databázi (verze knihovny), termín pro zaslání je do 

31. ledna 2010.

Na závěr jednání jednotliví členové krajské sekce informo-

vali o stávající i plánované činnosti svých organizací.

Milan Rosenkranc

Moravskoslezská krajská 
sekce zasedala v Opavě

Setkání Moravskoslezské krajské sekce AMG se uskuteč-

nilo v prostorách Konzervátorského centra Ústavu historic-

kých věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské uni-

verzity v Opavě dne 30. října 2009.

V úvodu jednání byla představena zpráva o činnosti Mo-

ravskoslezské krajské sekce AMG a následně byla prove-

dena volba předsedkyně Moravskoslezské krajské sekce, 

kterou byla zvolena ředitelka Muzea v Bruntále Mgr. Hana 

Garncarzová.

Na programu jednání byla projednána možná spolupráce 

muzeí Moravskoslezského kraje v projektu Slezská muzejní 

noc 2010, kterému přecházela prezentace Mgr. Hany Šúst-

kové, vedoucí Prezentačního oddělení Slezského zemského 

muzea, která nastínila hlavní body spolupráce. V následující 

diskuzi se jednalo o stanovení společného názvu projek-

tu – Slezská muzejní noc a návrhu na založení zájmového 

sdružení s názvem „Slezská muzejní noc“, u kterého je třeba 

ještě zvážit efektivitu takového sdružení, v úvahu připadá 

koordinace Slezským zemským muzeem. V takovém přípa-

dě je potřeba vytvořit stanovy sdružení, zjistit termín po-

dání žádosti a registrace sdružení, vytvořit společné logo  

a společné webové stránky. Byla zdůrazněna potřeba vy-

mezit území a stanovit muzea, která by se mohla do pro-

jektu Slezské muzejní noci zapojit. Neměla by se opome-

nout muzea a pobočky v Olomouckém kraji, které rovněž 
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patří do Slezska. Padl návrh na vytvoření mapy Slezska, na 

které by byla zdůrazněna všechna muzea a jejich pobočky,  

a která by byla součástí propagačních materiálů. Navržena 

byla možnost oslovení i soukromých muzeí v kraji, zda by 

se nechtěla připojit, a také možnost stanovení společného 

obecného tématu muzejní noci (např. příroda, člověk, aj.), 

které ale bylo odloženo na pozdější ročníky Slezské muzejní 

noci – společné téma Slezské muzejní noci na rok 2014 je 

historie muzeí. Termíny letošní muzejní noci se rozcházejí 

– 14. května 2010 – Ostravské muzeum, 21. května 2010 – 

Muzeum v Bruntále, Slezské zemské muzeum, Krnov. Pro-

jednávala se také varianta získání finančních prostředků 

na základě grantových projektů či dotací od Moravskoslez-

ského kraje a Olomouckého kraje, příhraniční spolupráce 

s Polskem v rámci Euroregionu Silesia. Rovněž byla disku-

tována možnost získání mediálního patrona v některém  

z komerčních rádií, které by vysílalo reklamní spoty na akci 

(např. Rádio Orion). Rozhovory s představiteli jednotlivých 

muzeí by pak probíhaly v některém veřejnoprávním rádiu, 

alternativou je také prezentace akce prostřednictvím velko-

plošných bilboardů u cest, a možnost dopravního propo-

jení muzeí v kraji v době Slezské muzejní noci. Měly by se 

vytipovat typické slezské produkty (např. medovina, sýry, 

koláče, oplatky, textil aj.), které by se prodávaly v muzejních 

obchodech a následně oslovit jejich výrobce.

Na závěr jednání se uskutečnila prohlídka laboratoří Kon-

zervátorského centra ÚHV FPF SLU. 

 Hana Šústková

Ve Vlastivědném muzeu  
v Olomouci jednala 
Olomoucká krajská sekce

Jednání, které se uskutečnilo 8. ledna 2010, zahájila před-

sedkyně sekce PhDr. Miloslava Hošková, CSc. Přivítala pří-

tomné – 5 zástupců z 9 členských muzeí. Na programu byly 

informace z IX. Sněmu AMG, který se konal 6.–7. října 2009 

v Písku. 

Další body jednání diskutovaly Vyhlášku č. 410/2009 Sb., 

která se týká zákona o účetnictví a vedení sbírek muzeí  

v účetní evidenci organizace. K Dokumentu o profesi kon-

zervátora-restaurátora nebyly vzneseny žádné námitky ani 

připomínky. Byl připomenut termín podání přihlášek do 

Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a termín pro při-

hlášení do Festivalu Muzejních nocí roku 2010.

Přítomní informovali o situaci v jednotlivých muzeích, kdy 

zejména u muzeí zřizovaných Olomouckým krajem je již od 

poloviny roku 2009 neutěšená finanční situace, díky krácení 

stávajících rozpočtů. Pro rok 2010 se finanční situace dále 

zostří, protože krácení rozpočtů bude pokračovat. Nedosta-

tek finančních prostředků zejména na mzdy vedl u několika 

muzeí k propouštění pracovníků.

Posledním bodem schůzky byla volba nového předsedy 

sekce muzeí Olomouckého kraje. Dosavadní předsedkyně, 

dr. Hošková, ochází k 31. červnu 2010 do důchodu. Novou 

předsedkyní krajské sekce byla jednomyslně přítomnými 

zvolena PhDr. Marie Gronychová, ředitelka Vlastivědného 

muzea v Šumperku. Odstupující předsedkyně poděkovala 

všem zúčastněným za podporu, kterou jí během jejích dvou 

funkčních období poskytovali, a popřála své nástupkyni 

hodně úspěchů. Nová předsedkyně pak všem zúčastněným 

poděkovala za důvěru.

Miloslava Hošková

Zprávy ze zasedání Krajské 
sekce hl. m. Prahy AMG

Krajská sekce hl. m. Prahy zasedala v budově ředitelství 

Muzea hlavního města Prahy dne 15. prosince 2009. Prvním 

bodem programu byly informace z posledního zasedání 

senátu AMG (10. prosince 2009). Předsedkyně sekce infor-

movala přítomné o všech důležitých skutečnostech, pro-

jednávaných na posledním zasedání Senátu AMG (rozdě-

lení okruhů činnosti v nové Exekutivě AMG, zvolené na IX. 

Sněmu AMG v Písku, informace o účasti zástupců Exekutivy 

AMG na konferencích v zahraničí, změna stanov schválená 

na Sněmu AMG, rok 2010 bude rokem 20. výročí založení 

AMG – na podzim se uskuteční kolokvium v Brně). Dále byly 

shrnuty informace o Národní soutěži muzeí Gloria Musaea-

lis 2009 a Festivalu muzejních nocí 2010 – vyhlášení ceny 

proběhne 13. května 2010 v Národním muzeu, zahájení fes-

tivalu 14. května 2010 v Jihlavě.

Rovněž byla nastíněna problematika vzájemného uznává-

ní průkazek AMG a NPÚ a s tím spojený návrh nové vzájem-

né smlouvy mezi těmito subjekty. Mezi další okruhy jednání 

patřily informace o muzejní statistice a také o muzejní legis-

lativě – zejména zákonu o účetnictví.

Následovala volba předsedy Krajské sekce hl. m. Prahy. 

Na místě byla navržena jediná kandidátka – stávající před-

sedkyně PhDr. Zuzana Strnadová. Dr. Strnadová byla poté 

zvolena všemi přítomnými a poděkovala za opětovné pro-

jevení důvěry.

Na závěr jednání se rozvinula diskuse k různým tématům 

– např. k otázce společné propagace pražských muzeí.

Zuzana Strnadová



V Západočeském muzeu  
v Plzni zasedala Plzeňská
 krajská sekce

Dne 27. listopadu 2009 se v pracovně ředitele Západočes-

kého muzea v Plzni uskutečnilo jednání Plzeňské krajské 

sekce AMG. Úvodem jednání byl přivítán a představen nový 

řádný člen plzeňské sekce kurátor Muzea Středních Brd ve 

Strašicích RNDr. Martin Lang. Přítomné zástupce muzeí 

krátce seznámil s činností a plány strašického muzea.

Jednání v Západočeském muzeu se také zúčastnila nově 

zvolená zástupkyně Exekutivy AMG a zároveň řádná člen-

ka Plzeňské krajské sekce PhDr. Jana Hutníková z tachov-

ského muzea, které Mgr. Dagmar Viletová předala slovo. 

Přítomné seznámila s nejnovější činností z nově zvolené 

exekutivy a především informovala o Věstníku AMG, kde 

pracuje v redakční radě. Vyzvala přítomné, ale i ostatní,  

k zasílání zajímavých příspěvků pro tento časopis AMG  

a zároveň se pokusit či zapojit do diskuze na aktuální odbor-

ná muzejní témata. Podala informace k zákonu o účetnictví  

č. 304/2008 Sb., který nabyl účinnost 1. ledna 2009 a k vy-

hlášce č. 505/2002 Sb. Seznámila přítomné s připravova-

nou smlovou s NPÚ, související s problematikou týkající 

se návštěv objektů stáních památkových ústavů, které se 

do budoucna nebrání volným vstupům na průkazky AMG. 

Přítomným členům sekce rozdala starší muzejní publikace  

a adresáře. Upozornila na možnost získání dalších publikací 

pro doplnění muzejních knihoven, které je nutné si v přípa-

dě zájmu vyzvednout na sekretariátu AMG v Praze.

Účastníci jednání plzeňské sekce se dále věnovali „Doku-

mentu o profesi konzervátora-restaurátora AMG“, který byl 

vypracován Komisí konzervátorů-restaurátorů AMG. Do-

hodli se, že eventuální připomínky k tomuto dokumentu 

budou zaslány individuálně do konce letošního roku. Upra-

vený materiál předloží Exekutiva AMG ke schválení Senátu 

AMG na jeho prvním zasedání v roce 2010. Z diskuse vy-

plynulo, že předkládaný dokument je pro tzv. malá muzea 

velmi striktně daný a nesnadno uskutečnitelný.

V probíhající diskusi vzešel návrh, aby se příští setkání 

členů Plzeňské krajské sekce konalo ve stejný den, kdy se 

schází muzea svolávaná Krajským úřadem v Plzni, který byl 

přijat kladně. Přítomní zástupci muzeí si vyměnili informace 

o možnostech získávání prostředků z jiných zdrojů, z pro-

gramů MK ČR a z jiných krajských grantů.

Závěrem celého jednání se měla uskutečnit volba nové-

ho senátora krajské sekce podle Usnesení IX. Sněmu AMG. 

Na setkání se ale nedostavil potřebný počet řádných členů 

sekce, proto volba nebyla usnášeníschopná. Z těchto dů-

vodů se všichni společně dohodli na nestandardní formě, 

a to elektronické volbě. Přítomní zástupci muzeí navrhli na 

kandidátku za předsedkyni krajské sekce na léta 2010–2013 

její dosavadní předsedkyni Mgr. Dagmar Viletovou a dopo-

ručili provést vlastní volbu elektronicky s tím, že budou 

obeslána a vyzvána k volbě všechna muzea krajské sekce.  

S vzájemným přáním klidného závěru roku i krásného pro-

žití nadcházejících vánočních svátků a všeho dobrého v no-

vém roce 2010 se rozloučili.

Dagmar Viletová

V muzeu v Roztokách 
zasedala Středočeská krajská 
sekce

Dne 24. listopadu 2009 se uskutečnilo ve Středočeském 

muzeu v Roztokách jednání Středočeské krajské sekce 

AMG. Díky pohostinnosti paní ředitelky PhDr. Zity Zemano-

vé proběhlo jednání v příjemných prostorách roztockého 

zámku.

Jednání sekce, které mělo začít v 10 hodin, bylo z důvodů 

nedostatečného počtu přítomných – sekce nebyla usná-

šeníschopná – zahájeno až s půlhodinovým posunem. Poté 

již byla sekce usnášeníschopná, neboť byla přítomna mini-

málně třetina členů sekce, jak v takovém případě předepi-

sují Stanovy AMG. Jednání nakonec bylo přítomno 15 členů 

Středočeské krajské sekce AMG, tři členové se omluvili.

Hlavním bodem byla volba nového předsedy Středočeské 

krajské sekce AMG. Dosavadnímu předsedovi PhDr. Janu 

Vinduškovi, řediteli Polabského muzea, skončil Stanovami 

daný tříletý mandát. Po této době, která i koresponduje 

s konáním Sněmu AMG, je nutné přistoupit k nové volbě 

předsedy krajské sekce. Dosavadní předseda Jan Vinduška 

již nechtěl na další období kandidovat. Nový vhodný kan-

didát se hledal mezi přítomnými členy. Na toto téma se 

vedla věcná diskuze a jejím výsledkem bylo navržení jako 

vhodného kandidáta na předsedu krajské sekce Mgr. Davi-

da Hrocha z Městského muzea Sedlčany. Po vyslovení jeho 

souhlasu, že kandidaturu přijímá, bylo přikročeno k volbě. 

Novým předsedou Středočeské krajské sekce byl všemi pří-

tomnými členy zvolen Mgr. David Hroch, ředitel Městského 

muzea Sedlčany.

Po volbě předsedy krajské sekce se v přátelské atmosfé-

ře rozpředla věcná diskuse nad aktuálním děním v našem 

oboru. Novinky z činnosti AMG a plány Exekutivy AMG nám 

zprostředkoval PhDr. Luděk Beneš, I. místopředseda AMG, 

kterému v podávání informací sekundovala PhDr. Zita Ze-

manová, členka Exekutivy AMG. Úspěšné jednání bylo 
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z konferencí,
 seminářů
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zakončeno návrhem nového předsedy krajské sekce Mgr. 

Davida Hrocha, aby bylo stanoveno datum příštího setká-

ní Středočeské krajské sekce. Přítomní se shodli, že se opět 

sejdou ve Středočeském muzeu v Roztokách dne 20. dubna 

2010.

Jan Vinduška

Vize a východiska digitalizace 
muzejních sbírek na Slovensku

Z důvodů chystané „masové digitalizace muzejních sbí-

rek“, která má proběhnout realizací národního projektu 

„Digitalizace movitých trojrozměrných kulturních objektů 

(3DM)“ v rámci 

Operačního pro-

gramu informati-

zace společnos-

ti, prioritní osa  

2 – Rozvoj pa-

měťových a fon-

dových institucí  

a obnova jejich 

národní infra-

struktury, svolal 

Svaz muzeí na 

Slovensku sympo-

zium, které mělo 

vnést více přehle-

du do této velmi 

široké problema-

tiky. Setkání se 

konalo v prosto-

rách Slovenského 

báňského múzea 

v tzv. Kammer-

horfu (jedná se  

o národní kulturní památku, a jeden z nejrozsáhlejších sta-

vebních komplexů v historickém jádru Banské Štiavnice), ve 

dnech 20.–21. října 2009.

Bylo velice sympatické, že jako zahraniční účastníci ne-

chyběli představitelé muzejnictví České republiky. Hned  

v úvodu pozdravila jménem AMG kolegy na Slovensku 

předsedkyně PhDr. Eva Dittertová a jménem Českého vý-

boru ICOM PhDr. Zuzana Strnadová. Další velkou sympatií 

bylo, že účastníci hned při prezenci obdrželi sborník pří-

spěvků, se kterými je měli v dalších dvou dnech osobně 

seznámit jejich autoři slovem i obrazem.

Sympozium bylo rozděleno do 4 bloků:

- Informatizace v oblasti kultury

- Stav digitalizace v paměťových a fondových institucích v SR

- Digitalizace kulturního dědictví v zahraničí

- Komplexní digitalizace muzejních sbírek

Úvodní blok měl zúčastněné (cca 130 lidí) seznámit  

s „Digitálním informačním systémem kultury MK SR – SLO-

VAKIANOU“, což je de facto jakýsi mezistupeň mezi muzei  

a evropským projektem prezentace kulturního dědictví – 

Europeanou. Referenci o tomto přinesl přímo pracovník MK 

SK Mgr. Antalík z odboru informatiky. 

Na toto navazal Mgr. Kriššák ze Slovenského národného 

muzea s již jakýmsi více opatrným pohledem na věc, než jak 

digitalizaci vnímá MK SK, tedy možné koncepční problémy 

mezi pohledem „shora“ a možnostmi muzeí jako takových 

v rámci OPISu – Operačného programu informatizácie spo-

ločnosti.

Dr. Katuščák ze Slovenské národné knižnice podal velmi 

zajímavý pohled na zkušenosti s digitalizací a rovněž auto-

matizací této rozsáhlé činnosti. Vyjádřil se i dosti skepticky  

z konferencí,
 seminářů
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k záměru vytvoření Slovakiany, v niž nevidí „žádnou při-

danou hodnotu“ materiálu, který má být dostupný na in-

ternetu (výsledně v Europeaně) a rovněž k opatrnosti vůči 

financování digitalizace, která jde mnohdy řešit s mnohem 

nižšími náklady, než navrhují některé projekty či studie.

Pracovníci Slovenskej národnej galérie ukázali stručnou 

chronologii vývoje digitalizace v jejich instituci a řešení 

CEDVU – Centrálnej evidencie diel výtvarného umenia na 

Slovensku od roku 1995.

Významný prostor na sympoziu měla vizualizace

Bylo představeno několik projektů vztahující se k proble-

matice 3D zpracování objektů. Za pozornost jistě stojí pří-

stup k těmto technologiím i ze strany nemuzejních institucí, 

které na praktických příkladech demonstrovaly způsoby vy-

užití (spolupráce Ústavu geodézie, kartografie a Technickej 

univerzity v Košicích, Památkovéhého úradu a Archeologic-

kého ústavu SAV v Košicích) digitální vizualizace artefaktů 

zvonolitectví a archeologických nálezů.  

Z oblasti spolupráce muzeí a nemuzejních institucí byl 

pozoruhodný příspěvek dr. Ferka z FMFM UK Bratislava. Šlo 

o příspěvek koncipovaný jako návrh národního programu 

virtualizace muzeí na Slovensku. Jako prototyp autoři před-

vedli Považské muzeum 3D online. 

Od digitalizace k virtualizaci vedl svůj referát Robert Sičák, 

zástupce firmy Edico SK, která realizuje projekty digitaliza-

ce Východoslovenského muzea a ve Slovenském národním 

muzeu.

Demonstroval využití řady zařízení a vlastní řešení, které 

optimálně naplňuje požadavky ze strany šetrnosti a kva-

lity digitalizace tak, aby výstupem byla vedle 2D snímku  

i možnost 3D prezentace (tzv. objektové panorama), které  

v současnosti asi naplní potřeby digitalizace.

Jako zahraniční hosté na sympoziu vystoupili kolegové  

z Moravského zemského muzea, Technického muzea  

v Brně, Slezského zemského muzea a Muzea hl. města Pra-

hy. Mgr. Cigánek přednesl příspěvek Mgr. Lenharta jednak 

o CES, a jednak o digitalizaci muzejních sbírek v ČR. Ve svém 

příspěvku zdůraznil chybějící koncepci, cílevědomé finan-

cování ze strany MK ČR (digitalizace je zasunuta pod ISO). 

Obdobně si v příspěvku posteskl Ing. Pipota, když vysvět-

loval odstoupení své organizace z projektu digitalizačního 

pracoviště, k němuž chybí podpora v legislativě (naše mu-

zea zatím nemají povinnost digitalizovat – tedy např. poři-

zovat obrazové záznamy). 

Lepší světlo na digitalizaci v ČR vrhla dr. Urbánková s pří-

spěvkem „Digitalizace stereopozitivů TMB“ a dr. Strnadová 

s digitalizací Langweilova modelu Prahy (doplněna panem 

Lálou z KIT digital Czech, která digitalizaci realizovala a dále 

vede).

Závěr dvoudenního semináře byl ve znamení ozřejmování 

tvorby meta údajů jako základů pro elektronickou evidenci 

CEMUZ (Mgr. Majchrovičová z SNM – muzeologického ka-

binetu) a metodiky digitalizace muzejních sbírek Mgr. Jur-

kovičem, což byl asi jeden z nejočekávanějších příspěvků 

dotýkající se blízké budoucnosti života muzeí (a kurátorů 

sbírek) v rámci realizace masové digitalizace „předmětů 

kulturní hodnoty“, na kterou má Slovensko čerpat cca 160 

mil. Eur z evropských fondů a de facto se stát první zemí 

EU, která se do něčeho tak rozsáhlého systematicky pustí 

(za oblast muzejních sbírek se má jednat o vizualizaci cca 

1.100.000 muzejních objektů, z čehož asi polovinu ve 3D). 

 V rámci příspěvku byl předveden pilotní projekt digitaliza-

ce sbírek SNM – Múzea židovskej kultúry, kde byl vyzdvižen 

velký podíl kurátora na skutečně kvalitní digitalizaci, která 

se nemůže vztahovat jen na samotné snímání předmětu). 

Prostory kolem jednacího sálu byly doplněny o postery  

k jednotlivým projektům a nechyběla ani velká plazmová 

obrazovka s ukázkami 3D objektů a objektových panora-

mat firmy Edico SK.

Sympozium bylo asi nejen pro mne významným pohle-

dem na digitalizaci v muzejní sféře Slovenska. Přineslo 

ukázky technologických možností, ale i řadu otázek, jak se 

muzeí dotkne praktická a v širokém měřítku zaváděná di-

gitalizace, která již má svou oporu v legislativě a je rovněž 

podpořena významnými finančními prostředky. Za důležitý 

považuji fakt, že do procesu digitalizace muzejních sbírek 

na Slovensku se aktivně zapojují i nemuzejní instituce, které 

mohou ukázat cestu nezatíženou záměry soukromých sub-

jektů a mohou nastavit reálné „vízie a východiská“.

Michal Janiš

Digitalizace fotografických 
sbírek

Ve druhém prosincovém týdnu loňského roku, přesněji  

9. prosince 2009, proběhl v Technickém muzeu v Brně semi-

nář „Digitalizace fotografií“. Jednalo se vlastně o rozšířené 

opakování obdobného semináře, který pořádalo CITeM ve 

spolupráci s Národním technickým muzeem a Židovským 

muzeem v Praze o rok dříve. I tentokrát byl hlavním před-

nášejícím Jan Hubička z Muzea fotografie Šechtl a Voseček 

v Táboře a díky strategické poloze místa konání to neměli 

daleko ani hosté z nám nejbližšího zahraničí: kolegové ze 

Slovenské národní galerie a Technického muzea v Košicích.

Opět se ukázalo, že zájem o otázky spojené s digitaliza-

cí sbírek mezi odbornou muzejní veřejností trvá a sílí. Na 

akci se postupně přihlásilo téměř 70 účastníků a kapacita 
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přednáškového sálu tak byla prakticky vyčerpána. Zcela 

vyčerpány pak byly i možnosti lektorů, kteří se v odpoled-

ním praktickém programu věnovali specifickým tématům 

digitalizace v celkem pěti tematických blocích. Dvě patra 

brněnského Technického muzea se na tři hodiny proměnila  

v rušné konferenční prostory, kterými ve čtyřicetiminuto-

vých intervalech proudily skupinky muzejníků. Ti se po-

stupně seznámili s hlavními částmi řetězce obrazové digita-

lizace – od skenování přes grafické úpravy až po propojení 

se sbírkovou evidencí a bezpečné uložení digitálních dat. 

Velkým přínosem byla i diskuse, která provázela celý pro-

gram včetně přestávek na občerstvení.

Za CITeM můžeme všem poděkovat za účast i pozornost 

a přislíbit, že od organizování podobných tematických akcí 

určitě neupustíme. A těm, které jsme v Brně nepotkali, nabí-

zíme k zamyšlení alespoň několik otázek, které se v diskusi 

vynořily:

Lze považovat dokumentaci sbírkových předmětů za me-

tadata? Pokud ano, za jakých podmínek? Co je v současnos-

ti úzkým hrdlem digitalizace v muzejní sféře? Nedostatečné 

technické vybavení nebo spíše chybějící kvalifikovaný per-

sonál? Jaká je finanční hodnota digitálního obsahu vytvá-

řeného digitalizací sbírkových předmětů? Proč si muzejníci 

tohoto obsahu (a zejména intelektuálních práv s ním spoje-

ných) cení mnohem více než subjekty, které jej prostřednic-

tvím svých webových služeb chtějí publikovat?

Program semináře i příspěvky, které zde zazněly, najdete 

ve zkrácené podobě na webových stránkách http://www.

citem.cz.

David Cigánek

Mezinárodní setkání 
IC MEMO v Terezíně

IC MEMO – Mezinárodní výbor památníků a memoriálních 

muzeí připomínajících zločiny proti lidskosti spáchané stát-

ními režimy – vznikl v roce 2001 na kongresu Mezinárodní 

organizace muzeí ICOM jako její nová integrální součást. 

Jeho úkolem od počátku bylo podporovat uchovávání 

historických poučení z uvedených zločinů a spolupraco-

vat při vzdělávání o těchto zločinech, podporovat kulturní 

spolupráci a usilovat o posílení mírových vztahů mezi ze-

měmi v různých částech světa nebo na místech zvolených 

přeživšími v zájmu připomínání tragických událostí co nej-

širší veřejnosti. Společným znakem činnosti těchto institucí 

je zachování a předávání dokladů a informací o historic-

kých událostech způsobem, který se na jedné straně sna-

ží zachovávat objektivitu při prezentaci historických faktů  

a událostí, na druhé straně inspirovat k zamýšlení se nad 

současnými událostmi a aktuálními problémy dnešního 

světa.

Po skromných začátcích získal IC MEMO v průběhu let 

institucionální i individuální členy ve všech světadílech, 

třebaže nadále zůstává jeho hlavní základnou Evropa. Je lo-

gické, že také proto v popředí jeho dosavadní činnosti stála 

doposud problematika holocaustu. 

Členská shromáždění IC MEMO se konají každoročně na 

podzim a jsou vždy spojena s mezinárodními vědeckými 

konferencemi. Loňská a letošní konference byly věnovány 

společnému tématu „Historie a její prezentace v místech 

nacistických zločinů“. Byly zaměřeny jak na objasnění speci-

fických otázek historie, tak na přiblížení současné práce ně-

kterých z památníků nacistických zločinů, přičemž zvláštní 

místo bylo vymezeno jejich vzdělávací činnosti. Jako speci-

ální téma byly v případě obou konferencí zařazeny otázky 

dnešního vnímání a prezentace významu kultury pro život 

vězňů.

Hostitelem letošní konference a členského shromáždění 

se stal Památník Terezín. Konference a členské shromáždě-

ní, které proběhly ve dnech 14.–16. září 2009, se zúčastnili 

hosté z Polska, Izraele, USA, Německa, Japonska, Francie, 

Dominikánské republiky, Estonska a České republiky. 

Tak jako každoročně, bylo do programu setkání IC MEMO 

zařazeno také pravidelné členské shromáždění IC MEMO.

 Vojtěch Blodig

Evropské peníze pomohly 
významné technické 
památce...

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech spravuje 

od roku 1971 unikátní technickou památku, vodní hamr  

v Dobřívě. Objekt hamru je nejen posledním z několika, 

které od 14. století stávaly na Padrťském potoce a vyráběly 

železo pro další zpracování v místních továrnách, ale je jedi-

ným objektem tohoto typu, dochovaným na území republi-

ky od 16. století do současnosti na původním místě, a navíc 

v provozuschopném stavu.

Zařízení vodního díla je však nutno věnovat neustálou 

péči. Od roku 1990 provedlo muzeum několik zásadních 

udržovacích prací v objektu a na vnitřním zařízení, počínaje 

odvodněním a zajištěním statiky objektu a konče výmě-

evropské fondue



nou kol pohánějících železná kladiva s pomocí transmise. 

Všechny práce byly prováděny za pečlivého dohledu zá-

stupců památkové péče z provozních prostředků muzea, 

dvakrát v průběhu prací se muzeu podařilo získat menší 

finanční dotaci MK ČR z „Programu péče o vesnické památ-

kové zóny“. Zbývala poslední část prací, vyčištění náhonu, 

kterým odtéká voda z vantroků zpět do původního koryta 

Padrťského potoka. 

Byli jsme si vědomi, že tyto práce budou náročné nejen 

technicky, ale nákladné zejména finančně. Z vlastního roz-

počtu muzea, i když dotovaného z peněz zřizovatele, byla 

malá naděje, že bude moci tato velká investiční akce být re-

alizována, a že dojde k obnově funkcí náhonu a akumulační 

nádržky. V náhonu se za léta nashromáždila téměř dvou-

metrová vrstva bahna a organických usazenin, skládané 

kamenné zdi se rozpadly a zarostly. Náletové dřeviny svými 

kořeny prorostly všechna technická zařízení, která regulo-

vala pohyb vody v náhonu. Tato součást vodního díla neby-

la opravována a upravována více než dvě století a postupně 

přestávala plnit svoji funkci. Navíc, manipulační prostor pro 

techniku je mezi umělým náhonem a vlastním potokem 

velmi stísněný. Pro další fungování celého vodního díla ale 

vykácení náletů, vyčištění koryta a obnovení původních zdí 

a technických prvků bylo nezbytné. Muzeum si však nene-

chalo ujít příležitost, získat peníze i z jiného zdroje.

Když se objevila možnost získání peněz z operačního pro-

gramu ROP NUTS II Jihozápad s výzvou na podporu revitali-

zace památek pro cestovní ruch, neváhali jsme ani okamžik. 

A potvrdilo se, že osud přeje připraveným. Již v r. 2007 jsme 

nechali zpracovat studii ekonomické proveditelnosti, aby-

chom věděli, jak bude celá akce finančně náročná. Studie 

ukázala, že bude potřeba částka kolem 12 milionů korun. 

Když pak byla vypsána výzva, mohla za pomoci odborné 

konzultační firmy, souhlasu a podpory zřizovatele začít pří-

prava žádosti o dotaci. Oficiální oznámení, že jsme dotaci 

získali na rok 2009/2010, znamenalo velkou radost, že se 

náhon po mnoha desítkách let dočká vyčištění, ale také po-

čátek velkých starostí. Po výběrovém řízení na dodavatele, 

které se uskutečnilo v prvním pololetí roku 2009, se práce 

začaly rozbíhat. 

Muzeum si vlastními silami zajistilo dendrologický prů-

zkum a vytipovalo dřeviny, které bylo třeba vykácet a které 

mohly zůstat zachovány. Před zahájením prací bylo třeba 

ještě provést průzkum zoologický, aby se potvrdila či vylou-

čila přítomnost chráněných druhů živočichů, raka říčního 

a mihule potoční v náhonu; a později, v průběhu zemních 

prací, byl nutný i průzkum arche-

ologický. Tyto průzkumy prove-

dl pracovník Hornického muzea 

v Příbrami Mgr. David Fišer ve 

spolupráci s Českým rybářským 

svazem a AOPK v Plzni a archeo-

log Mgr. Jiří Orna ze Západočes-

kého muzea v Plzni. Stavbu pro-

váděla firma Lesostavby Třeboň 

a. s., která realizovala i revitaliza-

ci známého Schwarzenberského 

kanálu v jižních Čechách a měla 

s podobnými pracemi na kul-

turních památkách zkušenosti. 

Jako subdodavatel se na dílčích 

kamenických pracích podílela  

i firma Inkasta s. r. o. Plzeň.  

V průběhu zemních prací byly 

objeveny zbytky historických skládaných kamenných zdí, 

které byly v dobrém technickém stavu, a tak bylo rozhodnu-

to, po konzultaci s památkovým orgánem, ponechat jejich 

část v délce 25 v původním stavu, pouze je očistit a nena-

hrazovat je novými. Množství bahna, přestože byly prove-

deny jeho kvalifikované odhady při zpracování projektu, 

se nakonec ukázalo vyšší. Obě tyto skutečnosti znamenaly 

změny projektu, které musely být projednány a schváleny 

kontrolními orgány regionální rady. Po odsouhlasení mohly 

práce pokračovat. Po celou dobu provádění zemních prací 

přálo celé akci mimořádně příznivé počasí, takže probíhaly 

podle stanoveného harmonogramu a stavba byla dodava-

telem předána v dohodnutém termínu. Zajímavým nále-

zem bylo vyjmutí železného šoupěte, kterým se převáděla 

voda z akumulační nádržky do potoka. Šoupě bylo očištěno 

a umístěno v objektu hamru jako součást muzejní expozice. 

V terénu bylo nahrazeno klasickým stavítkem. V jarním ob-

Pokračování článku na str. 19 
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 I

Benešov
Muzeum umění a designu Benešov
Vít Cimbura 19.11.2009 – 28.2.2010
Beroun
Muzeum Českého krasu, p. o.
Průkopník podnikání na Berounsku aneb Nahlédnutí do podni-
katelského světa 19. a 1. poloviny 20. stol.  20.1. – 6.6.2010
Bílovec
Muzeum v Bílovci
Šachohrátky 2.12.2009 – 28.2.2010
Blovice
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích
Archeologický výzkum studny v Blovicích 27.11.2009 – 27.2.2010
Brandýs nad Labem
Oblastní muzeum Praha – východ
Tři mušketýři 11.2. – 28.3.2010
Slavné návštěvy 18.2. – 21.3.2010
Barevný svět dětí 25.3. – 4.4.2010
Vetřelci 1.4. – 16.6.2010
Ohromen mikrosvětem 8.4. – 16.5.2010
Brno
Moravská galerie v Brně 
Místodržitelský palác
Nejkrásnější české knihy roku 2008 25.9.2009 – 28.2.2010
Umění beze jmen 29.10.2009 – 26.2.2010
Johan Babtist Straub 18.12.2009 – 23.5.2010
Možnosti záznamů 19.2.2010 – 16.5.2010
Pražákův palác
Jiří Thýn – Fotografie 3.2.2010 – 23.5.2010
Viktor Pivovarov: Oni 26.2.2010 – 23.5.2010
Uměleckoprůmyslové muzeum
Hračka na 15 způsobů 1.12. – 21.2.2010
Krása antických gem 29.1. – 16.5.2010
Thonet–Mundus a ti další – Ohýbaný nábytek v 1. polovině 20. 
století 11.2. – 23.5.2010
Úniky a návraty 12.2. – 23.5.2010
Moravské zemské muzeum
Biskupský dvůr
Krásy tropů 6.12.2009 – 12.3.2010
Dietrichsteinský palác
Za dlouhých zimních večerů 10.11.2009 – 6.3.2010
Špicberky ve fotografii Petra Volfa 13.1. – 20.3.2010
Dora Müllerová 2.4. – 19.6.2010
Příběhy věcí kolem nás 14.4. – 18.9.2010
Etnografický ústav 
Rok v lidových obyčejích a slavnostech od 6.10.2009 
Jihomoravští Charváti objektivem Othmara Ruzicky  
 13.10.2009 – 20.2.2010
Josef Šíma – kreslíř a fotograf 2.12.2009 – 22.5.2010
Pavilon Anthropos
Darwin 7.5.2009 – 14.3.2010
Funkčnost a estetika kamenných nástrojů od 9.6.2009
Skalní umění a život kočovníků Střední Asie ve fotografiích 
Pavla Lisého 17.2. – 16.5.2010
Jsi bytost pozemská či nebeská? Žena v indické výtvarné tradici
 od 21.4.2010 
Muzeum města Brna, p. o.
Zlato Inků – 1000 let prokletí 20.11.2009 – 28.2.2010
Krása, které hřeje 18.2. – 16.5.2010

Měnínská brána
Lokte, libry, žejdlíčky 19.11.2009 – 28.2.2010
Muzeum romské kultury, s. p. o.
Svaz Cikánů – Romů (1969–1973) 8.10.2009 – 21.3.2010
Paramisa 12.11.2009 – 13.3.2010
Plátna pro velké černé oči Cikáni v díle Míly  8.3. – 15.8.2010
Technické muzeum v Brně
Nová stálá expozice: Kabinet elektronové mikroskopie   
 od 9.11.2009
Nanotechnologie 29.12.2009 – 17.10.2010
Tajemství depozitářů 1.1. – 31.12.2010
Svoboda na dvou kolech II 1.1. – 5.9.2010
Stopy na Makalu 26.1. – 14.3.2010
Jak se rodí panenky 1.2. – 30.5.2010
10 let střediska TEIRESIÁS 2.3. – 31.12.2010
Velikonoční dílna 16.3. – 28.3.2010
Technické objekty na pohlednicích 30.3. – 20.6.2010
Bruntál
Muzeum v Bruntále, p. o.
Svatoslav Böhm – Obrazy-reliéfy, grafický design  
 21.1. – 26.2.2010
Děti větru 18.2 .– 14.3.2010
Jan Naš – Dřevěné plastiky a objekty 2.3. – 28.3.2010
Břeclav
Městské muzeum a galerie – synagoga
Výstava Jiřího Horáka únor – březen 2010
Historie Židů v Čechách a na Moravě 30.3. – 13.6.2010
Čáslav
Městské muzeum a knihovna Čáslav
Ladislav Hojný – Kutnohorsko 25.1. – 21.2.2010
Alena Effenbergová – Svídnická krajková keramika  
 1.3. – 21.3.2010
Zdeněk Sejček – Obrazy 25.3. – 18.4.2010
Loutkářská tradice na Čáslavsku 26.4. – 30.5.2010
Čelákovice
Městské muzeum v Čelákovicích
Šperky a obrazy z tvorby M. Kopecké, J. Lercha a E. Chramostové
 30.1. – 21.2.2010
Česká Skalice
Muzeum textilu v České Skalici
Bytová textil z ÚBOKu Praha 28.9.2009 – 30.3.2010
České Budějovice
Wortnerův dům AJG
Pozitivní dezorientace 4.2.2010 – 21.3.2010
Český Těšín
Muzeum Těšínska, p. o.
Zámek v Ropici 14.1. – 2.5.2010
Děčín
Oblastní muzeum v Děčíně, p. o.
Dřevěné povídání 10.2. – 30.4.2010
Desná v Jizerských Horách
Muzeum – Riedlova vila
Josef Hlavatý – Toulky přírodou únor 2010
Věra Klucká – Jednota březen 2010
Sbor dobrovolných fotografů duben – květen 2010
Dvůr Králové nad Labem
Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem
František Kalenský 5.2. – 7.3.2010
Slavné vily Královéhradeckého kraje 19.3. – 18.4.2010

Kalendárium kulturních událostí



 II

Františkovy Lázně
Městské muzeum Františkovy Lázně
Obrázkový ostrov 22.1. – 28.4.2010
Frenštát pod Radhoštěm
Muzeum ve Frenštátě pod Radhoštěm
Proměny města Frenštátu pod Radhoštěm 5.2. – 31.3.2010
Frýdek-Místek
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Vůně střelného prachu do 21.3.2010
Střípky buddhismu 4.2. – 21.3.2010
Jan Zoričák – sklo 8.4. – 30.5.2010
Železniční modely 25.4. – 19.9.2010
Frýdlant
Městské muzeum Frýdlant
Výstavní síň frýdlantské radnice
Vlakem až na střechu světa 3.2. – 26.2.2010
Fulnek
Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. 
Josefa
Polyhistor, světoobčan a pacifista J. A. Komenský  
 15.10.2009 – 31.3.2010
Hlinsko v Čechách
Městské muzeum a galerie, p. o.
Husův pomník v Hlinsku duben – květen 2010
NPÚ UOP v Pardubicích, Soubor lidových staveb 
Vysočina
Stojí, stojí domeček 11.4.2010 – 23.5.2010
Soubor lidových staveb Vysočina – Betlém
Velikonoce na Betlémě 23.3.2010 – 11.4.2010
Hluboká nad Vltavou
Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou
RecyklArt/ Galileo Production 27.11. – 28.2.2010
Ve zvířecí kůži 31.3. – 18.4.2010
Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství
Josef Ressel – lesník a vynálezce 1.4. – 30.6.2010
Hlučín
Muzeum Hlučínska, p. o.
Hlučínsko – život na hranici 4.2. – 30.5.2010
Předjaří v muzeu – tvorba současných i bývalých žáků ZUŠ 
výtvarného oboru Hlučín 16.2. – 18.4.2010
Umění a motocykly – akademický sochař Miroslav Rybička
 30.4. – 13.6.2010
Hodonín
Masarykovo muzeum v Hodoníně, p. o.
Tajemství zvonů 3.2. – 3.4.2010
Horní Slavkov
Muzeum Horní Slavkov
Josef Šimeček 14.1. – 21.3.2010
Hrabyně
Památník II. světové války
Budujeme Slezsko 25.4. – 31.12.2010
Perzekuce – příběh zla 29.4. – 30.6.2010
Hradec Králové
Galerie moderního umění
České výtvarné umění 19. století ze sbírek galerie  
 3.12.2009 – 7.3.2010
Hranice
Městské muzeum a galerie v Hranicích
Ivo Chovanec – Keramika 17.12.2009 – 28.2.2010

Humpolec
Městské kulturní a informační středisko – Muzeum 
dr. Aleše Hrdličky
Iva Langhammerová – Oděvní tvorba březen 2010
Lucie Novotná – Obrazy duben 2010
Pavel Šmíd – Obrazy únor 2010
Výstavní sál
Jaromír Kotlík – Fotografie Borneo únor 2010 – březen 2010
Barbora Obstová – Fotografie duben 2010
Cheb
Galerie výtvarného umění v Chebu
Josef Čapek – Vidět knihu 28.1. – 11.4.2010
Muzeum Cheb, p. o.
Podmořský svět březen – duben 2010
Slavné vily Karlovarského kraje duben – květen 2010
Chomutov
Oblastní muzeum v Chomutově, p. o.
Historické kočárky 23.1. – 27.3.2010
Chotěboř
Městské muzeum Chotěboř
Velikonoční výstava 19.3. – 4.4.2010
Výstava prací žáků ZUŠ Chotěboř 9.4. – 16.5.2010
Chrudim
Kabinet ex libris – umělecké sbírky PNP
Ilustrace Petra Nikla březen – květen 2010
Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 
Z loutkářova pakováku 4.3. – 30.12.2010
Od Ústředního loutkového divadla k Minoru 4.3. – 30.12.2010
Divadélka na hraní 4.3. – 30.12.2010
Proměny muzea 4.3. – 30.12.2010
Václav Kábrt – portrét výtvarníka 4.3. – 30.12.2010
Galerie muzea Břetislavova ul. 75
Zkus si s námi divadlo (60 let Divadla Lampion) 
 4.3. – 16.5.2010
Regionální muzeum v Chrudimi
Jak se žilo v Bohaté čtvrti 18.2. – 16.5.2010
Větrná kalamita v Železných horách a Dary lesa  
 25.2. – 25.4.2010
Jablonec nad Nisou
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou
Jiří Šuhájek. Ateliérové sklo a design 26.2. – 24.6.2010
Galerie Belveder
Co se děje nad a pod hladinou 19.2. – 23.4.2010
Jičín
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
Fotoateliéry v Jičíně 22.1. – 21.3.2010
Šlenger 1.4. – 9.5.2010
Jihlava
Muzeum Vysočiny Jihlava, p. o.
Venezuela březen – duben 2010
Jiří Nováček – Benediktini „Gradus ad deum"  
 19.12.2009 – 28.2.2010
Archeologické toulky Vysočinou aneb Co (ne)odvál čas  
 22.1. – 28.2.2010
Jihlavsko v boji za svobodu 1939–1945 12.2. – 28.3.2010
Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě
Řeč umění III. – Umění z let 1948–1970 
 26.11.2009 – prosinec 2010
Štamgasti 8.1. – 28.2.2010
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Jilemnice
Krkonošské muzeum Jilemnice
Vánoční výstava 27.11.2009 – 28.2.2010
Len, konopí, kopřiva 19.3. – 2.5.2010
Jílové u Prahy
Regionální muzeum v Jílovém u Prahy
Šaty Heleny Mertlové 23.1. – 11.4.2010
Kačina u Kutné Hory
Muzeum českého venkova
Nová stálá expozice: Venkov v proměnách staletí     od 6.4.2010 
Nová stálá expozice: Noste na stůl  od 23.8.2010
Dobré jídlo, dobré pití prodlužuje živobytí 6.4. – 31.7.2010
Karlovy Vary
Muzeum Karlovy Vary, p. o.
1989 – cesta ke svobodě 19.11.2009 – 28.2.2010
Karviná – Fryštát
Výstavní síň Interklub Karviná
Slované aneb Jak žili naši předkové 19.11.2009 – 31.3.2010
Klatovy
Galerie Klatovy/Klenová – Galerie U Bílého jedno-
rožce v Klatovech
Rafani 13.12.2009 – 21.2.2010
Lukáš Jasanský, Martin Polák – Fotografie 7.3. – 9.5.2010
Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech
Apatyka Jednorožec 18.5.2009 – 19.3.2010
Klatovy v minulosti 13.1. – 19.2.2010
Tapisérie 24.2. – 26.3.2010
Klenová
Galerie Klatovy / Klenová
Umění ve veřejném prostoru jihozápadních Čech po roce 1989
 10.4. – 31.10.2010
Kopřivnice
Regionální muzeum v Kopřivnici o. p. s. 
Lašské muzeum
Komunikujeme 14.1. – 25.4.2010
Zdeněk Burian – (st)Opět 29.4. – 22.7.2010
Muzeum Fojtství
Jak se žilo v Kopřivnici do 28.3.2010
Králíky
Městské muzeum
Makar Robért – Postprint 12.1. – 28.2.2010
Kralupy nad Vltavou
Městské muzeum v Kralupech nad Vltavou
Výročí náletu na Kralupy a konec II. sv. války 16.2. – 28.3.2010
Řemesla našich předků II. aneb Kouzlo tkaní 13.4. – 5.6.2010
Krnov
MIKS – městské muzeum 
Pavel Charosuek 23.1. – 28.2.2010
Město v proměnách 9.3. – 30.4.2010
Lucie Komarová – Užitá grafika 13.3. – 8.4.2010
Rekordy a kuriozity ze světa zvířat – Ptáci 13.4. – 11.5.2010
Kroměříž
Muzeum Kroměřížska, p. o.
Jindřich Štreit – (Ab)normalizace 12.11.2009 – 28.2.2010
Kutná Hora
České muzeum stříbra
850. výročí korunovace knížete Vladislava II. českým králem
 16.4. – 27.6.2010
UNESCO – Světové dědictví v Porýní – Falci 23.4. – 30.5.2010

Hrádek
Zmizelá Kutná Hora 2.12.2009 – 18.4.2010
Kamenný dům
Od obilí ke chlebu 1.4. – 30.11.2010
Kresby a malby 2.4. – 1.5.2010
Lanškroun
Městské muzeum Lanškroun
Historické kočárky 16.1. – 25.4.2010
Ledeč nad Sázavou
Městské muzeum
Galerie muzea
Výstava obrazů „Krajina" duben – květen 2010
Letohrad
Kulturní centrum Letohrad 
Výstava fotografií Jaroslava Tichého 11.1. – 27.2.2010
Jarní výstava 12.3. – 3.4.2010
Výstava obrazů 19.4. – 8.5.2010
Liberec
Oblastní galerie v Liberci, p. o.
Slunce orientu 10.12.2009 – 28.3.2010
Ladislav Zívr 10.12.2009 – 28.3.2010
Vladimír Véla 15.4. – 13.6.2010
Přírůstky 2000–2010 15.4. – 19.9.2010
Severočeské muzeum v Liberci, p. o.
Liberec v sevření hákového kříže 21.1. – 7.3.2010
Magická příroda tří kontinentů 4.2. – 21.3.2010
Královny na Nilu 18.3. – 16.5.2010
Modrá krása / Příběh tetování od mumií a lidojedů až po umění 
i Angelinu Jolie 30.3. – 2.5.2010
Lidice
Lidická galerie
Pocta Adolfu Zábranskému 18.11.2009 – 2.5.2010
Život a dílo Marie Uchytilové 19.11.2009 – 1.4.2010
Národní kulturní památka – Památník Lidice
Mnichov, okupace, osvobození 1.3. – 5.6.2010
Zapomenutí hrdinové 23.3. – 16.5.2010
Ležáky
Tragédie v Telavägu 26.3. – 15.6.2010
Výstavní síň pod tribunou
Zmizelí sousedé 1.11.2009 – 31.3.2010
Pocta Marii Uchytilové 18.11.2009 – 14.3.2010
Litoměřice
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p. o.
Máchovy Litoměřice 14.1. – 28.3.2010
Ohře, řeka pozoruhodná 1.4. – 6.6.2010
Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměři-
cích, p. o.
Lenka Vilhelmová – Pantha rei – Vše plyne 
 25.2. – 11.4.2010
Zdena M. Nováková – Obrazové cykly 22.4. – 6.6.2010
Litomyšl
Regionální muzeum v Litomyšli
Výtvarní přátelé Milan Dvořák, Bedřich Veselík a Vladimír Vích
 28.1. – 7.3.2010
Hejblata hudební a věci kolem aneb Uši a ten zbytek  
 6.2. – 7.3.2010
Litovel
Muzeum Litovel
Bílá Lhota – Obec Mikroregionu Lotovelsko 14.1. – 18.4.2010
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Lomnice nad Popelkou
Městské muzeum a galerie
Znovuobjevení malíři Lomnicka 10.2. – 14.3.2010
140. let Sokola Lomnického 21.3. – 15.7.2010
Loštice
Památník Adolfa Kašpara
Bohuslav Ošťádal – výběr z díla do 31.3.2010
Louny
Oblastní muzeum v Lounech, p. o.
Společenský život v Lounech ve 2. polovině 19. a na počátku 20. 
století 6.2. – 18.4.2010
Lounský park (Masarykovy sady) 9.2. – 18.4.2010
Luhačovice
Muzeum Luhačovického Zálesí
Příběh vyšívaného šátku 21.1. – 31.10.2010
Mělník
Regionální muzeum Mělník
Pomlázka se čepejří 22.3.2009 – 11.4.2010
Jak se žije ve Středočeském kraji 15.1. – 7.3.2010
Mikulov na Moravě
Regionální muzeum v Mikulově, p. o.
Dr. Karel Jüttner 25.9.2009 – 10.5.2010
Mladá Boleslav
Muzeum Mladoboleslavska
Bedřich Kavánek – Akvarelové kresby Mladé Boleslavi  
 14.1. – 28.2.2010
Adina Mandlová aneb Zlatý věk filmových hvězd  
 14.1. – 14.3.2010
Akvarely Bedřicha Kavánka 14.1. – 28.2.2010
Architekt Karel Mauermann a Mladá Boleslav 
 4.3. – 18.4.2010
Nápojové sklo 23.3. – 30.5.2010
1. Máje v Mladé Boleslavi 21.4. – 20.5.2010
Škoda Auto Muzeum
110 let motorů z Mladé Boleslavi 18.11.2009 – květen 2010
Mnichovo Hradiště
Muzeum města Mnichova Hradiště
Mnichovo Hradiště a okolí v dřevořezbách Vratislava Kolínského
 duben – květen 2010
Mohelnice
Vlastivědné muzeum
Významné historické osobnosti Mohelnicka 
 únor – červen 2010
Max Švabinský – Portréty 17.2. – 30.4.2010
Moravský Krumlov
Městské muzeum
Obrazy 3.2. – 26.2.2010
Fotografická tvorba 3.3. – 26.3.2010
Moravský Krumlov – Historie a současnost ve fotografii
  31.3. – 29.5.2010
Most
Galerie výtvarného umění v Mostě, p. o.
Vkročení do prostoru 17.12.2009 – 28.2.2010
Oblastní muzeum v Mostě, p. o.
Po stopách zmizelého města – obrazy Bohumila Anděla  
 2.2. – 4.4.2010
Nejdek
Národopisné muzeum v Nejdku
Jarní a velikonoční výstava 11.3. – 25.4.2010

Nové Město na Moravě
Horácká galerie v Novém Městě na Moravě
Věra Frömlová 19.11.2009 – 28.3.2010
O figuře a krajině – Max Švabinský 4.2. – 4.4.2010
Miloš Cvach – Cestou výtvarnou 18.2. – 2.5.2010
Jana Švábová – pastely 15.4. – 30.5.2010
Horácké muzeum
Kouzelný svět hraček 18.12.2009 – 27.2.2010
Nový Jičín
Muzeum Novojičínska, p. o.
Miroslav Sopuch – kresby, obrazy, plastiky do 28.2.2010
… A utlučem je čepicema 3.9.2009 – 28.2.2010
Opava
Slezské zemské muzeum
Opavské meteority 23.12.2009 – 23.2.2010
Město na bruslích 25.1. – 3.5.2010
Lidová architektura v kresbách J. Zahradníka 27.1. – 14.3.2010
Bronzové poklady 22.2. – 10.5.2010
Albioničtí savci 27.2. – 20.4.2010
Opava na přelomu 19. a 20. století 18.3. – 9.5.2010
Kulovnice 24.4. – 15.6.2010
Památník Petra Bezruče
Futurismus, dadaismus, kubismus 4.2. – 25.5.2010
Orlová-Lutyně
Výstavní síň Muzea Těšínska, Dům dětí a mládeže
Papírová platidla 8.10.2009 – 28.2.2010
Ostrava
Galerie výtvarného umění v Ostravě, p. o.
Jan Trampota 23.12.2009 – 7.3.2010
Moravská Ostrava II. Oskara Kokoschky 20.1. – 21.3.2010
Krása a tajemství středověkých rukopisů 2.2. – 31.3.2010
František Kupka – Čtyři příběhy bílé a černé 17.2. – 25.4.2010
Sannaa, Tokyo 19.2. – 11.4.2010
Měkkohlaví 31.3. – 6.6.2010
Orbis Pictus 2.4. – 4.7.2010
Mladí architekti z Německa 23.4. – 6.6.2010
Start Point – Juraj Jakubčák 28.4. – 6.5.2010
Ostrava-Poruba
Nová síň v Ostravě-Porubě
Svět podle nás 9.12.2009 – 20.2.2010
Střední umělecká škola Ostrava – „Za dvacet" 3.3. – 10.4.2010
Start point Juraj Jakubčák 28.4. – 5.6.2010
Pardubice
Východočeské muzeum v Pardubicích
Pralesy 9.1. – 28.2.2010
Musica Etnica – hudba jako zrcadlo kultury 4.2. – 18.4.2010
Paseky nad Jizerou
Památník zapadlých vlastenců
Malovaný nábytek paseckých Čermáků 2.5.2009 – 25.4.2010
Svatební fotografie přelomu 19. a 20. století 10.4. – 31.3.2011
Petřvald u Karviné
Technické muzeum
Školství na Těšínsku – Z petřvaldských školních lavic  
 27.10. – 15.4.2010
Písek
Sladovna Písek, o. p. s.
Poezie země a vody 14.1. – 28.2.2010
Petr Dillinger – Malíř větru a klidu 20.1. – 21.2.2010
Dušan Blažek – Ženy 21.1. – 28.2.2010
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Plzeň
Západočeské muzeum v Plzni
Zázračné prameny – Lázeňské a upomínkové sklo  
 23.10.2009 – 28.2.2010
Zločin a trest 25.2.2010 – 18.4.2010
Současné medailérské umění 1997–2007 1.4. – 2.5.2010
Grebeníčková-Handl – SKLO 15.4. – 31.7.2010
Národopisné oddělení Západočeského muzea v Plzni
Náruživosti bořivé navzdory 20.1. – 28.2.2010
Lišejníky 18.3. – 25.4.2010
Polička
Městské muzeum a galerie Polička
Branou muzea do středověku 16.1. – 28.3.2010
Praha
Galerie hl. m. Prahy 
Dům U Kamenného zvonu
Zdeněk Sklenář 12.3. – 30.5.2010
Dům U Zlatého prstenu
Po Sametu od 17.11.2009 
Městská knihovna
Zdeněk Sýkora 90 19.2. – 2.5.2010
Staroměstská radnice
Josef Bolf – Ty nejsi ty, ty jsi já 27.11.2009 – 21.2.2010
Marek Kvetan 5.3. – 2.5.2010
Galerie kritiků – palác Adria
Cena kritiky za mladou malbu 2010 28.1. – 21.2.2010
Muzeum hlavního města Prahy
Nová stálá expozice: Slabikář návštěvníků památek  od 3.11.2009
Merkur 9.12.2009 – 28.2.2010
Jan Vaněk – Civilizované bydlení pro každého 3.3. – 21.8.2010
Vietnam v Praze 24.3. – 19.9.2010
Muzeum Policie ČR
Kriminalistika proti zločinu  do 30.4.2010
Kriminalistický kabinet 1954–1970  do 30.4.2010
Svět očima dětí  2.3. – 25.4.2010
Afrika  3.3. – 25.4.2010
Národní galerie
Klášter sv. Jiří
August Bedřich, Charlotta a Louisa Piepenhagenovi  
 6.11.2009 – 30.4.2010
Veletržní palác
Mistrovská díla grafiky a kresby duben - červen 2010
Jan Zrzavý – dar nadace Děti-kultura-sport z Uherského Hradiště 
 9.11.2009 – 21.2.2010
Petr Pavlík 1.4. – 31.5.2010
Národní muzeum
Nejen suchá věda 3.12.2008 – 1.06.2010
Příběh planety Země 30.9.2009 – 6.7.2010
Kníže Václav – světec a panovník 24.3. – 2.5.2010
Budova bývalého Federálního shromáždění
Za svobodu! Be free! 17.11.2009 – 6.7.2010
Významné osobnosti českého olympismu 3.12.2009 – 4.4.2010
České muzeum hudby
Traditional jazz studio – 50 let živé tradice 19.11.2009 – 1.3.2010
České muzeum hudby – Muzeum Antonína Dvořáka
Narodila jsem se v Americe (Růžena Nasková 1884–1960)
 22.4.2009 – 28.3.2010
České muzeum hudby – Muzeum Bedřicha Smetany
Pražský pěvecký sbor Smetana – 100 let 31.3.2009 – 31.3.2010

Chvalský zámek
Karel Franta – výstava knižních ilustrací a obrazů  
 15.12.2009 – 28.2.2010
Krysáci 18.1. – 28.2.2010
Dny české knižní kultury ve Chvalském zámku 3.3. – 2.5.2010
Musaion
Český Banát 12.9.2009 – 28.3.2010
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických 
kultur
Celým světem na stereoskopech 11.6.2009 – 28.3.2010
Ve stínu Jaguára 22.10.2009 – 4.4.2010
Národní památník na Vítkově
Hradní fotoarchiv 1918–1933 28.10.2009 – 6.7.2010
Národní zemědělské muzeum Praha
Patřičný a hosté – O dřevě 30.9.2009 – 30.6.2010
Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe 12.3. – 30.5.2010
Kouzlo zemědělské techniky IV. – Kresby studentů ČVUT
 23.4. – 27.6.2010
Památník národního písemnictví
Nejkrásnější české knihy roku 2009 duben – květen 2010
Letohrádek Hvězda
Libuše Niklová / Petr Nikl 200 dm krychlových dechu  
 duben – květen 2010
Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského  
v Praze
Jakub Jan Ryba nejen jako autor České mše vánoční  
 11.12.2009 – 28.2.2010
Evropský humanista Přemysl Pitter (1895–1976)  
 25.3. – 11.7.2010
Správa Pražského hradu
Umění české reformace 16.12.2009 – 4.4.2010
Trmalova vila – Centrum architektury rodinného 
bydlení
Přírodní rezervace 20.1. – 28.2.2010
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Skleněný expres – Švédské sklo 20. století 17.12.2009 – 28.2.2010
Galerie Josefa Sudka
Ateliér Schlosser a Wenisch 21.1. – 18.4.2010
Židovské muzeum v Praze
Nechť mu Bůh dá vyrůst 10.12.2009 – 28.2.2010
A vypravuj synu svému… Hagady ve sbírkách Židovského 
muzea v Praze 25.3. – 27.6.2010
Prachatice
NM – Muzeum české loutky a cirkusu
Zašlé časy života v maringotkách 1.5.2009 – 28.2.2010
Prostějov
Muzeum Prostějovska v Prostějově, p. o.
Srdcová pětka (mapy) 14.1. – 14.3.2010
Milan Novotný – Obrazy 4.2. – 21.3.2010
Sinice v potravě člověka 11.2. – 28.3.2010
Javoříčko 16.3. – 30.3.2010
Slavné stavby Prostějovska 25.3. – 23.5.2010
Velký Kosíř 1.4. – 23.5.2010
Via Baltica 1.4. – 23.5.2010
Špalíček
Josef Jíra – Obrazy 28.1. – 14.3.2010
JARO – výstava květinových vazeb a dětských výrobků  
 18.3. – 25.4.2010
110. výročí založení LŠU v Prostějově 29.4. – 13.6.2010
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Předklášteří
Podhorácké muzeum
Památné stromy Tišnovska 1.12.2009 – 28.3.2010
Jarní zeleň 26.3. –5.4.2010
Školní kabinet 25.4. –17.10.2010
Přerov
Muzeum Komenského v Přerově, p. o.
Přerovští výtvarníci 20. století 5.2. – 18.4.2010
Přerovské povstátní a konec 2. světové války na Přerovsku
 12.3. – 9.5.2010
Zapomenuté Javoříčko 2.4. – 14.4.2010
Ornitologická stanice 
Soužití s velkými šelmami 4.1. – 26.2.2010
Péro, peří, opeření 2.4. – 31.10.2010
Příbor
Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře
Kamenné svědectví minulosti 25.8.2009 – 28.2.2010
Benozza – město z rubu vesmíru 3.2. – 11.3.2010
Příbram
Hornické muzeum Příbram
Důl Vojtěch
Havířská bašta 20.4. – 26.5.2010
Hornický domek
Velikonoce v hornickém domku 22.3. – 5.4.2010
Rajhrad
Památník písemnictví na Moravě
Ludvík Kundera   18.3. – 26.9.2010
Ex libris z Moravy   1.4. – 26.9.2010
Rokycany
Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech
Patří mezi nás… XII. 14.1. – 22.2.2010
Petr Beran – obrazy z Rokycanska 4.3. – 18.4.2010
Roudnice nad Labem
Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem
August Švagrovský a jeho sbírka 30.1. – 18.4.2010
Výstava jednoho obrazu – Otakar Nejedlý „Ceylon 1910–11“
 1.4. – 18.4.2010
Roztoky u Prahy
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Česká filmová pohádka – Princezny brokátem, tužkou a štětcem
 19.11.2009 – 28.2.2010
Vetřelci 22.1. – 21.3.2010
Kde se zub času vylomil 26.2. – 23.5.2010
Lego 21.3. – 25.6.2010
Co slušelo prababičkám 2.4. – 28.7.2010
Rýmařov
Městské muzeum Rýmařov
Návrat leden – únor 2010
Fotoklub z Hranic 6.2. – 28.2.2010
J. Gola – Malba, grafika 6.3. – 31.3.2010
Pavel Hayek – Fotogramy 6.3. – 31.3.2010
Divadelní spolek Mahen 6.4. – 30.4.2010
Sedlčany
Městské muzeum Sedlčany
Paměť města 19.1. – 12.3.2010
Hody, hody, doprovody… 18.3. – 11.4.2010
Rozmanitosti světa v nás 15.4. – 16.5.2010
Stěbořice
Arboretum Nový Dvůr
Rostliny bez půdy 1.8.2009 – 30.6.2010
Jak roste dřevo? 20.8.2009 – 28.2.2010

Svět šišek 2.3. – 30.11.2010
K historii počátků lesnictví v USA 30.3. – 31.12.2010
Strážnice
Městské muzeum
Výtvarné práce ZŠ Školní 19.2. – 24.3.2010
Terapeutická dílna kotva 1.4. – 29.4.2010
Co dokáže příroda 1.4. – 29.4.2010
Národní ústav lidové kultury – Muzeum vesnice 
jihovýchodní Moravy
Fašanky, fašanky, Velká noc ide 25.3. – 27.3.2010
Svitavy
Městské muzeum a galerie ve Svitavách
Přehlídka 2010 31.1. – 7.3.2010
Ptactvo lesů, vod a strání 20.2. – 30.5.2010
Šlapanice
Muzeum ve Šlapanicích
Merkur je věčný    19.3. – 22.8.2010
Tak dlouho se chodí se džbánem…    2.4. – 2.5.2010
Šumperk
Vlastivědné muzeum v Šumperku, p. o.
Zapomenuté Javoříčko 4.2. – 10.3.2010
Světlo naší doby 11.2. – 7.3.2010
Normální dimenze – obrazy a grafika Güntera Hujbera
 11.2. – 10.4.2010
Člověk tvůrce – dřevo 18.2. – 2.5.2010
Tábor
Muzeum fotografie Šechtl a Voseček
Ty děti mně největší starost dělají… 18.11.2009 – březen 2010
Teplice
Regionální muzeum v Teplicích, p. o.
Teplice na vlastní kůži 22.1. – 15.3.2010
Výstava prací žáků ZUŠ 19.3. – 8.4.2010
Vamberská krajka 1.4. – 3.5.2010
ANIFEST 15.4. – 15.5.2010
Terezín
Památník Terezín
Malá pevnost
Martin Tomášek – Kresby, obrazy, plastiky 4.3. – 28.4.2010
Jaromír Másler – obrazy, Karel Peřina – sochy 15.4. – 31.8.2010
Lenka Vilhelmová – Jen okamžik, kde každá chvíle (grafika)
 14.1. – 30.4.2010
Muzeum ghetta
Hana Alisa Omer – Obrazy, kresby 11.2. – 20.5.2010
Trutnov
Galerie města Trutnova
Fotoklub KDÚ Trutnov 7.1. – 4.3.2010
Spatřeno za obzorem 13.1. – 20.2.2010
Třinec
Muzeum Třineckých železáren, a. s. a města Třince
Houby v lidovém léčitelství a medicíně 2.2. – 25.4.2010
Jak se rodí Večerníčky 2.2. – 25.4.2010
Stavebnice Merkur, kdo by ji neznal… 2.2. – 25.4.2010
Turnov
Muzeum Českého ráje v Turnově, p. o.
V babiččině kuchyni od Tří králů do Vánoc  
 12.11.2009 – 28.2.2010
XVIII. ročník krajinářské fotografie Zemský ráj 6.3. – 11.4.2010
Výstava restaurátorského oddělení SUPŠ a VOŠ Turnov
 11.3. – 9.5.2010
Hračky nejen pro děti 10.4. – 29.8.2010
Žáci akademické sochařky Aleny Zetové 22.4. – 30.5.2010

    Kalendárium kulturních událostí
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Kalendárium kulturních událostí
Týn nad Bečvou
Hrad Helfštýn
Kraslice a Zuberská výšivka 3.4. – 25.4.2010
Poldi Habermann – Skulptury 10.4. – 31.10.2010
Uherské Hradiště
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, p. o.
Antika. Ke kořenům Evropy 26.11.2009 – 14.3.2010
Uherský Brod
Muzeum Jana Amose Komenského
Osobnosti české historie – ilustrace Renáty Fučíkové  
 5.2. – 4.4.2010
Rod De Geerů očima malířů 16.4. – 13.7.2010
Úpice
Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové
Pavel Brázda, Věra Nováková – obrazy 21.1. – 5.3.2010
Velikonoce v muzeu 18.3. – 4.4.2010
J. W. Mezerová, obrazy a kresby 13.4. – 30.4.2010
Valašské Meziříčí
Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně 
Karla Palátová ilustrace a tapiserie leden – březen 2010
Černí pasažéři železnic a řek duben – červen 2010
Sever a Jih 3.12.2009 – 21.2.2010
Valtice
Muzeum zahradnictví a životního prostředí
Chvála síle motoru… Od lidské námahy ke stroji  
 1.4. – 31.10.2010
Od nektaru k medu – Včela a její význam v přírodě  
 1.4. – 29.8.2010
Šel zahradník… 1.4. – 31.10.2010
Vodňany
Městské muzeum a galerie
Huddersfield in Vodňany 11.1. – 27.3.2010
Keltové v jižních Čechách 26.1. – 12.3.2010
Volyně
Městské muzeum a kulturní centrum ve Volyni
Historické pohlednice 8.1. – 31.3.2010
Lidový nábytek v Pošumaví 15.1. – 4.4.2010
Maxmilián Boháč starší – Pohádky 23.1. – 12.3.2010
Vrchlabí
Krkonošské muzeum 
Augustiniánský klášter
Sáňky, rohačky, vlčky 27.1. – 4.4.2010
Vzpomínky na Afriku 19.2. – 21.3.2010
Proměny krajiny 26.3. – 16.5.2010
Tři historické domy
Kdo jsi, Krakonoši? 5.3. – 28.3.2010
Boleslavecká kamenina 2.4. – 13.6.2010

Vsetín
Muzeum regionu Valašsko, p. o.
Pásli ovce Valaši – Příroda pastvin a luk  
 22.11.2009 – 21.2.2010
Karla Palátová – Ilustrace a tapiserie 14.1. – 28.3.2010
Vysoké nad Jizerou
Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad Jizerou  
a okolí
Židovské památky Čech 13.12.2009 – 31.3.2010
Vyškov
Muzeum Vyškovska, p. o.
Luděk Skácel – Amatérská archeologie od 4.12.2009
Iva Hüttnerová od 8.12.2009
Zábřeh
Vlastivědné muzeum
Pocta profesoru Zdeňku Sklenářovi 10.2. – 24.4.2010
Jaroslav Prokop – Krajiny 28.4. – 26.5.2010
Zlín
Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, p. o.
200 dm³ dechu: Část I. Hračky Libuše Niklové 2.2. – 21.3.2010
Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910–1960  
 13.4. – 29.8.2010
Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, p. o.
Zkameněliny. Archiv života 4.2. – 25.4.2010
Slovácko v díle bratří Uprků 11.2. – 28.3.2010
Za ussurijským tygrem 18.2. – 25.4.2010
Znojmo
Jihomoravské muzeum ve Znojmě, p. o.
Podyjí ve sbírce Jihomoravského muzea ve Znojmě  
 3.12.2009 – 24.2.2010
Sdružení výtvarných umělců Olomouc 5.3. – 3.4.2010
Jindřich Štreit – Fotografie 9.4. – 8.5.2010
Minoritský klášter
Výstava současné tvorby maléreček kraslic 19.3. – 9.4.2010
Putovní výstava Comestor – Otec Tří králů 20.4. – 19.5.2010
Žacléř
Městské muzeum Žacléř
Národní parky České republiky 5.2. – 31.3.2010
Zaváté stopy – Život v Krkonoších na rytinách Ericha Fuchsa
 30.4. – 31.10.2010
Ždánice
Městské Vrbasovo muzeum
Dobové fotografie ze Ždánic 1.4. – 30.6.2010

Termíny významných akcí pořádancýh Asociací muzeí a galerií ČR v roce 2010

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis
Slavnostní vyhlášení VIII. ročníku soutěže se bude konat 13. května 2010 od 17. hodin v Pantheonu Národního muzea. 
Nový IX. ročník soutěže již probíhá od 1. ledna 2010  a bude ukončen 28. února 2011.  

Festival muzejních nocí
Festival muzejních nocí bude probíhat od 14. května –12. června 2010. Slavnostní zahájení proběhne v Jihlavě 14. května 2010, 
Brněnská muzejní noc se uskuteční 15. května 2010. Festival bude zakončen jako již tradičně v Praze 12. června 2010. 

Kolokvium na aktuální téma českého muzejnictví při příležitosti 20. výročí vzniku AMG 
Kolokvium bude probíhat ve dnech 2.–3. listopadu v 2010 v Brně v sále Břetislava Bakaly. 
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dobí bude ještě provedeno osetí upraveného terénu travou 

a umístěny informační panely s dokumentací o průběhu 

stavby a historii této části vodního díla, které je spjato s že-

lezářskou minulostí obce Dobřív.  

Muzeum při revitalizaci úzce spolupracovalo s Obecním 

úřadem v Dobřívě, s nímž při přípravě projektu uzavřelo 

partnerskou smlouvu o vzájemné pomoci – podél náhonu 

totiž vede hranice mezi pozemky obce a pozemky patřícími 

k hamru. Pro občany i návštěvníky Dobříva po dokončení 

vznikne pěkná upravená procházková trasa mezi centrem 

obce a hamrem. Ten by měl být prohlášen v roce 2010 za 

národní kulturní památku. Tím získá jak obec, tak muzeum. 

Realizací projektu jsme získali cenné zkušenosti – admi-

nistrace projektu je náročná, při zpracovávání projektu  

a monitorovacích zpráv je třeba věnovat pozornost každé-

mu detailu, ale určitě se vyplatí do toho jít a zkusit si, co to 

obnáší a přináší. My jsme to zkusili znovu a znovu jsme se 

žádostí uspěli – získali jsme další dotaci na stálou muzejní 

expozici. Ale o tom zase příště.  

Miroslava Šandová 

Muzeum / Muzejní 
a vlastivědná práce

Od roku 1963 vychází péčí Národního muzea v Praze časo-

pis Muzeum – Muzejní a vlastivědná práce. Patří do skupiny 

periodik, která tato významná instituce vydává. Není jich 

málo a svým odborným změřením patří mezi důležité vě-

decké časopisy u nás. Těchto celkem třináct titulů zahrnuje 

různé obory počínaje hudbou přes historii, přírodní vědy, 

literární historii, numismatiku, entomologii, mineralogii až 

po archeologii. Jedním z těchto časopisů je již zmiňované 

periodikum Muzeum s podnázvem Muzejní a vlastivědná 

práce. 

Časopis se ve své tiráži na první vnitřní straně obálky pro-

filuje jako nejstarší domácí kontinuálně vycházející periodi-

kum s výhradním zaměřením na muzejní a muzeologickou 

tématiku. Patří mezi recenzované a je obsahově zaměřen 

na studie, odborná sdělení, zprávy, recenze a anotace zahr-

nující muzejní problematiku včetně teoretické a praktické 

muzeologie, výstavnictví, muzejní pedagogiky, konzervá-

torství, restaurátorství a preparátorství, práce s veřejností, 

výstavní kritiky a problematiky kulturního dědictví obecně, 

včetně vědních oborů zastoupených v českých muzeích. 

Samotný časopis prošel od 46. ročníku (1/2008) změnou, 

která se promítla především v akcentu zaměření na muze-

ologii. Důležité je také, že klade velký důraz na zahraniční 

muzeologické trendy a novinky. 

Důležitá změna nastala také v grafické úpravě časopisu, 

která je jednoduchá a výrazná. Jindřich Fialka, tvůrce nové 

podoby časopisu, zvolil řazení textu do dvou sloupců. V kra-

jích jsou děleny linkou, která umožňuje vkládání poznámek 

vedle textu a ne pod ním, což někdy bývá velmi problema-

tické, zvláště když poznámkový aparát je rozsáhlý. Zvolené 

řešení je vizuálně zcela jistě přehlednější. Problematické je 

použití rozdílných písmových fontů. Předpokládám, že au-

tora vedla snaha o propojení klasického tradičního písma  

s modernějším. Možná se to mělo stát ve vyváženější formě. 

Podobně je tomu s použitím iniciál, které zvýrazňují v někte-

rých případech pod titulky právě rozdíl fontů. Jinak celkové 

řazení obrazových příloh, grafů a dalších doprovodných 

prvků působí vyváženě a přehledně. Nutno konstatovat, že 

specifický odborný materiál představuje pro grafika větši-

nou řešení velmi komplikované. Tentokrát se podařilo veli-

ce dobře pojmout titulní stránku časopisu, kde je nápaditě 

využita barva. Škoda, že časopis nemůže být barevný celý. 

Je zřejmé, že to souvisí se současnými limitovanými finanč-

ními podmínkami. 

Přes poměrně rozsáhlou obsahovou strukturu se v časo-

pise objevuje zajímavé a aktuální spektrum článků, které 

odpovídá jeho zaměření. V posledních číslech jsou to pří-

spěvky věnující se problematice digitalizace, výstavních 

standardů, využití 3D monitorů pro výstavní účely, infor-

recenze
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mačním systémům, nových možností prezentace a řada 

podobně zaměřených článků, které se zabývají výstupy 

pro veřejnost a zpracování dat. Řada článků se zaměřuje na 

praktické zkušenosti s provozem muzeí jako je ochrana sbí-

rek, restaurování, systém preventivní konzervace a podob-

ně. Důležitou složku tvoří články, které přinášejí poznatky  

z oblasti odborných projektů a seznámení s nimi. Najdeme 

zde také informace o významných výstavách a nově ote-

vřených expozicích, konferencích, rovněž i úvahy o dalším 

směřování muzeí včetně předávání vlastních zkušeností. 

Součástí časopisu jsou také recenze českých i zahraničních 

publikací věnujících se muzeologii. Důležitým prvkem je 

anglický abstrakt článků, který je umístěn na začátku všech 

příspěvků. Na třetí stránce obálky najdeme Pokyny pro au-

tory, které pregnantně formulují požadavky na autorské 

články. Recenzovaný časopis je velmi dobrou pomůcku 

a určitě je vhodným příkladem k následování pro institu-

ce, kde podobná pravidla nemají a často se tak dostávají 

do problémů s dodanými materiály. Z celkového pohledu 

lze hodnotit periodikum Muzeum velmi pozitivně, a to jak 

pro kvalitu článků, tak i pro přehlednost jejich prezentace. 

Určitě je velmi důležitým příspěvkem nejen pro odbornou 

veřejnost, ale i pro zájemce o problematiku muzejní práce. 

Nezanedbatelnou složku tvoří již zmiňovaná anglická abs-

trakta, která jsou jednou z možných forem, jak propagovat 

tuzemskou muzejní práci v zahraničí. 

Zdeněk Freisleben 

Krajská galerie výtvarného 
umění ve Zlíně

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně je od poloviny 

roku 2002 příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Tehdy 

se vrátila téměř přesně ke svému původnímu názvu z roku 

1953, ačkoli vznikla v kraji, který neexistoval, ve městě, kte-

ré neexistovalo a ve státě, který neexistoval. Galerie však od 

té doby systematicky rozvíjí svou činnost a při svém vzniku 

navázala na tehdy zamlčovaný, a přesto reálně existující od-

kaz meziválečných kulturních aktivit firmy Baťa – zejména 

na akviziční činnost Studijního ústavu a na Zlínské salony.

Za zakládací listinu galerie lze pokládat dopis Ministerstva 

kultury ČSR ze dne 20. listopadu 1953. Byla oficiálně nazvá-

na Krajskou galerií kraje Gottwaldov a za její (prozatímní) 

sídlo byl určen zámek v Kroměříži s výhradou, že KNV zajistí 

– dříve než bude ve Zlíně vybudován dům kultury, do kte-

rého bude galerie přemístěna – prostory pro výstavy také 

v krajském městě. Pro veřejnost měla být galerie otevřena 

v únoru 1954 (k výročí komunistického puče), avšak slav-

nostní otevření první stálé expozice se konalo až 11. dubna 

1954, protože se na zámku netopilo.

Prvním ředitelem byl jmenován PhDr. Michal Plánka 

(1917–2007), který se hned s elánem pustil do výstavní  

i akviziční činnosti. Nemohl sice obejít tehdejší společen-

ské požadavky, ale kladl důraz na uměleckou kvalitu, ge-

nerační, skupinové a vývojové souvislosti, a zaměřil se i na 

vývoj výtvarného umění na Slovensku. Základem sbírek se 

stal fond firmy Baťa, v němž nejvýznamnější díla pocházela 

z nákupů na Zlínských salonech. Již při vzniku se nosným 

programem galerie stal záměr na vytvoření sbírky, která 

by odborně zdokumentovala vývoj českého a slovenské-

ho umění od poloviny 19. století do současnosti, a přitom 

umožnila objektivní zhodnocení souběžného rozvoje umě-

lecké tvorby v regionu. Dr. Plánka se po celou dobu s plnou 

vážností odborně zabýval otázkou regionality a právě díky 

tomu dokázal vybudovat sbírku, která srovnávací studium 

umožňuje, snese skutečně nejnáročnější kritický pohled 

a současně plní svou primární funkci – poskytuje radost  

a potěšení z výtvarného umění i těm, kteří nejsou specialis-

ty tohoto oboru.

V únoru roku 1957 byla galerie přemístěna do Zlína a jejím 

základním pracovištěm se stalo horní patro Domu umění, 

kde je doposud hlavní výstavní sál, ředitelství, knihovna  

a pracovny (v Kroměříži zůstala do konce roku 1959 ještě 

stálá expozice českého malířství a sochařství 19. a 20. sto-

představujeme
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letí). V roce 1960 byly galerii přiděleny místnosti ve dru-

hém poschodí zlínského zámku. V těchto prostorách byla 

pak umístěna stálá expozice a zřízen depozitář. V letech 

1958–1960 ztratila galerie právní subjektivitu a stala se pře-

chodně součástí Krajského vlastivědného ústavu v Gottwal-

dově, který po zániku kraje zanikl rovněž a rozdělil se na své 

původní části. Zřizovatelem galerie se stal Krajský národní 

výbor v Brně a nadregionální působnost jí byla přiznána už 

prvním slovem v názvu, který od té doby až do konce roku 

1989 zněl: Oblastní galerie výtvarného umění v Gottwaldo-

vě.

V září roku 1980 odešel PhDr. Michal Plánka do důchodu. 

Neodcházelo se mu radostně, i když už tři roky „přesluho-

val". Na jeho místo totiž nepřišel odborník, jak se všeobecně 

očekávalo, ale učitel výtvarné výchovy a bývalý ředitel zá-

kladní školy Josef Mikeš. Galerii a zejména jejím odborným 

pracovníkům nastaly neradostné časy. Nakonec se sice uká-

zalo, že nový ředitel je nepřijatelný i pro svoje soudruhy, ale 

trvalo to příliš dlouho a mnohé z toho, co zbořil, už nešlo 

obnovit. V roce 1988 byl ředitelem jmenován Eduard Matu-

la, který však počátkem roku 1990 rezignoval a novým ře-

ditelem se stal dlouholetý odborný pracovník galerie PhDr. 

Ludvík Ševeček. Došlo také k dílčí změně názvu, když se Zlín 

přesně po jednačtyřiceti letech vrátil ke svému poctivému 

jménu. K další změně došlo v souvislosti s přechodem ga-

lerie do pravomoci Ministerstva kultury ČR k 1. lednu 1991. 

Poté nesla název Státní galerie ve Zlíně a tento stav trval  

i po vzniku České republiky až do pololetí roku 2001, kdy se 

zřizovatelem galerie stal nově vzniklý Zlínský kraj. Z toho-

to důvodu došlo znovu ke změně názvu (paradoxně téměř  

k návratu k původnímu), který nyní zní: Krajská galerie vý-

tvarného umění ve Zlíně, příspěvková organizace. Personál-

ně a zejména odborně však zůstala kontinuita zachována, 

ke změně na místě ředitele došlo až v souvislosti s odcho-

dem dr. Ševečka do důchodu v závěru roku 2008. S účinnos-

tí od 1. dubna 2009 byl na toto místo jmenován odborný 

pracovník KGVUZ PhDr. Václav Mílek, který navazuje na po-

zitivní odkaz svých předchůdců.

Od roku 1990 je systematicky rozvíjeno dědictví předcho-

zích generací, zejména baťovská tradice meziválečného 

Zlína i vše pozitivní, co přinesla „gottwaldovská“ éra – jak 

zakladatelská generace, tak jejich nástupci. Vysoký odborný 

kredit galerie se podařilo udržet i v osmdesátých letech, za 

nepříliš příznivých podmínek marně přestrojovaného uva-

dajícího socialismu.

V roce 1996 byl uspořádán 1. Nový zlínský salon, který 

přesně po šedesáti letech od zahájení prvního Zlínského 

salonu programově navázal na kulturní aktivity koncernu  

i města. Koná se nyní trienálně a z přehlídky českého umění 

se v souvislosti  

s odborným pro-

gramem KGVUZ 

stal od čtvrtého 

ročníku (2005) 

salonem česko 

– slovenským. 

Stejně tomu je 

i v případě Zlín-

ského salonu 

mladých, který 

se koná vždy 

následuj íc ího 

roku (po Zlín-

ském salonu). 

V posledních 

dvou desetile-

tích se galerie 

také soustavně 

odborně věnu-

je architektuře, 

nejen baťovské-

ho Zlína a jeho satelitních měst ve světě, ale i významným 

postavám české architektury a jevům souvisejícím i kon-

trastujícím s převládajícím funkcionalismem. Vznikla celá 

řada odborných výstupů – výstav i publikací, připomeňme 

alespoň loňskou úspěšnou výstavu ve Veletržním paláci  

v Praze a následně v Mnichově, která byla doprovázena me-

zinárodním sympóziem, konaným v květnu 2009 převážně 

v autentickém prostředí (poněkud zchátralého) továrního 

areálu firmy Baťa ve Zlíně.

personálie
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Po nultém čísle v roce 1992 vychází od roku 1993 odbor-

ná revue Prostor Zlín, která má širší kulturní základnu. Vedle 

výtvarného umění včetně architektury se také věnuje his-

torii či poezii, stálou rubrikou je archiv, zaznamenává však  

i aktuální kulturní jevy. Šestnáct kompletních ročníků 

(1993–2009, v roce 2001 časopis nevyšel) přineslo řadu in-

formací o odborné činnosti galerie, ale i o dění ve výtvar-

ném světě nejen uvnitř hranic České republiky.

KGVUZ, kdysi založená proklamativně z osvětových důvo-

dů a ve skutečnosti ke správě komunisty nakradeného ma-

jetku, se už ve svých počátcích a v průběhu šedesátých let 

vyprofilovala do podoby významné nadregionální kulturní 

instituce s odborným kreditem, který zavazuje i současné 

pracovníky. Závazek je vnímán i zástupci zřizovatele – Zlín-

ského kraje, kteří rozhodli o rekonstrukci 14. a 15. budovy  

v továrním areálu pro potřeby krajských kulturních institucí 

– muzea, knihovny a galerie. Do nových prostor by se gale-

rie měla přestěhovat už za tři roky.

Tomáš Mikulaštík

Za Danou Vokolkovou

V sobotu, 23. ledna 2010, opustila ve věku 65 let tento svět 

PhDr. Daniela Vokolková, Ph.D. Protože přísloví, že „sejde  

z očí, sejde z mysli“ je jako většina přísloví pravdivé, možná 

teď bude některým čtenářům chvíli trvat, než si vzpome-

nou… Paní doktorka Vokolková totiž v září roku 2006 proti 

své vůli „sešla z očí“, bojujíc statečně, ale nakonec bohužel 

marně, s následky těžkého úrazu. 

Vraťme se ale do první poloviny devadesátých let minu-

lého století, kdy po otevření hranic čelila Česká republika 

mimořádně vážnému problému, jak zachránit své kulturní 

dědictví před loupením, krádežemi a následným vývozem 

kulturních statků ze země. A čelila tomu doslova s holýma 

rukama, protože chyběla legislativa, chybělo základní za-

bezpečení objektů, v nichž byly kulturní statky uchovává-

ny, chyběly zkušenosti a nejzákladnější návyky vlastníků 

kulturních statků svůj majetek chránit. Doktorka Vokolková, 

která tehdy pracovala v tehdejším Státním ústavu památko-

vé péče, pochopila, jaké fatální následky může tato situace 

mít, pokud se velmi rychle nevytvoří alespoň nějaké nástro-

je, jak se atakům na české kulturní dědictví bránit. Vyhlásila 

doslova mobilizaci – mluvila, psala, jednala s poslanci, kte-

rým připravovala interpelace ministrů, jednala s akademiky, 

celníky i policisty. A byla úspěšná – pomohla připravit Zá-

kon o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty a usilov-

ným jednáním, kterému se tenkrát ještě neříkalo lobbing, 

přispěla také k jeho přijetí v Parlamentu České republiky. 

Velmi dobře ale věděla, že přijetí zákona je pouhým prvním 

krokem, že je potřeba zajistit, aby byl zákon také dodržován 

a ti, kdo jej poruší také sankcionováni. I do toho se Dana 

Vokolková pustila s obětavostí až sebezničující. Jak to ale 

bývá, „lidi svatého nadšení“ mnozí využívají, mnozí zneu-

žívají a někteří je pokládají za své úhlavní nepřátele… To 

už by byl ale jiný příběh. Pro mne zůstane Dana Vokolková 

nepřehlédnutelnou postavou, výraznou osobností jednoho  

z nejzávažnějších období v moderních dějinách ochrany 

kulturního dědictví, období, kdy se „hrálo o vše“, osobností, 

na kterou nemohu zapomenout. Diskuse s Danou byly in-

spirující a myslím, že nejen mně budou chybět...

Jiří Žalman

Tak nějak jdeme do let… 
Jirka Žalman oslavil pětašedesátku

A taky nám ten čas plyne nějak rychleji. Vzpomínám si na 

Jirkovi padesátiny, které jsme si v devadesátém čtvrtém 

připomněli při každoroční schůzce ředitelů muzeí a galerií 

v Severočeském muzeu v Liberci. A šedesátiny, ve stejném 

muzeu o deset let později. Dort k pětašedesátinám se za-

skvěl v prosinci 2009 v Národním muzeu. 

Jiří se narodil 4. prosince 1944 v Pardubicích. Jeho život-

ní dráhu shrnul František Šebek před pěti lety ve Věstníku 

1/2005 právě v článku k jeho šedesátinám. Já bych jen opa-

koval, co bylo napsáno, proto přeskočím životopisná data. 

To, co v článku scházelo, tj. co se stalo za posledních pět 

let, už mohu těžko hodnotit. Snad bych ale za tohle období 

mohl zmínit jednu nepříliš postřehnutou, ale velmi důleži-

tou Jirkovu úlohu. V časech velmi chaotických plných ne-

jistoty a zmatků to byl on, kdo dokázal udržet kontinuitu 

ministerského odboru i oboru samotného a to tak, že když 

se nad bojištěm plným padlých rozednilo a začaly se počí-

tat ztráty, těch muzejních téměř nebylo. 

Jiří je pro ty, kdo ho blíže poznali, osobností renesanční. 

Domnívám se, že až třeba za sto let bude někdo psát diplo-

movou nebo disertační práci na téma „Vývoj českého mu-

zejnictví v souvislostech demokratizačního procesu konce 

20. století“, stěží bude věřit, jak mohl jeden člověk toho 

tolik stihnout. Nejdřív jako odborný pracovník Muzeologic-

kého kabinetu Národního muzea, potom jako ministerský 

úředník. Ve všech pramenech se bude s Jiřím setkávat. Le-

personálie
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gislativní změny, odborné publikace, muzejní pedagogika, 

založení a formování AMG, koncepce a analýzy… A to ještě 

nebude vědět, za kolika projevy, předmluvami, články jím 

nepodepsanými, ale na veřejnosti prezentovanými, Jiří vy-

kukuje. Později to ale stejně zjistí, pokud je bude pozorně 

číst. Jirkův styl je totiž nezaměnitelný.

A tak se možná někde zjeví myšlenka, že Jiří byli dva, tři 

nebo celá dílna, kam mistr občas zašel něco dokončit. No, 

fakt tomu tak nebylo. Jiří stíhal a stále stíhá všechno sám. 

William James (1842–1910), americký psycholog a filozof, 

ve své poslední nedokončené práci „Některé problémy filo-

zofie" napsal: „Mezi koncepty a realitou bude vždy existovat 

rozpor, protože koncepty jsou statické a nespojité, zatímco 

realita je dynamická a plynoucí." Jiří je mistr obého, kon-

ceptu i reality. Přejme, ať mu jeho úsudek, schopnost trans-

formovat koncept do reality s novou dynamickou kvalitou  

a dobré zdraví dále slouží a tu sedmdesátku ať oslaví v plné 

síle s hlavou plnou muzeí. Třeba zase v tom Liberci.

Pavel Jirásek

Muzejní pábitel pětašedesátiletý 
aneb Pár otázek pro 
RNDr. Jiřího Žalmana

Než se pustíme do rozhovoru, dovolte mi jednu otázku 

na „rozjezd“ – myslíte si, že zkušenosti z muzejního světa, 

které přicházejí přirozeně s věkem, samy o sobě předur-

čují ty dříve narozené k poučování či jakémusi usměrňo-

vání těch později narozených muzejníků? 

Samy o sobě určitě ne. Nějaké zkušenosti má každý, vždyť 

někteří pětatřicátníci toho prožili víc než lidé o generaci 

starší. Znám takové a poslouchám je s otevřenou pusou. 

Vždycky jde o to, jaká je kvalita těch zkušeností, a jak s nimi 

dotyčný umí nakládat. Pokud je využívá jen k „poučování“, 

není to k ničemu. Ani muzejní expozice, jejímž cílem by bylo 

jen „poučovat“, by návštěvníky asi příliš neoslovila. Je špat-

né předkládat zkušenosti jako „poučky“ či „rady“. Nicméně 

předávat některé zkušenosti má podobný význam jako pre-

zentovat sbírkové předměty. Tuto paralelu jsem před pěti 

lety ostatně použil ve své  knížce „Má hlava je muzeum“. A je 

na „návštěvníkovi“, co si z takové „expozice“ odnese. Nejde  

o to, dělat muzeum tak, jak to u nás popsali třeba J. F. Svo-

boda, J. Neústupný, J. Beneš nebo třeba Žalman, ale je dob-

ře jejich zkušenosti a názory znát. Stejně, jako je dobré znát, 

co se skrývá v depozitářích muzeí. A s pojmem „poučení“ 

bych pracoval velmi opatrně, to už je spíš jakýsi bonus. 

Vždyť my, muzejníci, přece dobře víme, že lidé jsou vlastně 

nepoučitelní. 

Děkuji, takže teď „naostro“:

Můžete čtenářům Věstníku prozradit, zda, když se ohléd-

nete např. šedesát let zpátky, tak už byste v té době mohl 

vystopovat něco, co by říkalo, kudy se bude ubírat Vaše 

cesta životem? Byla tam muzea?

Snaha o vysledování nějakých souvislostí zpětně je vždyc-

ky ošidná. Už v pěti letech jsem např. znal všechny běžné 

ptáky, které u nás na dvorku létali na krmítko, vystudoval 

jsem zoologii, a kdybych se stal ornitologem, souvislost by 

byla nabíledni. Jenže ornitologem jsem se nestal. Takže ne-

vidím „osudovou“ souvislost ani v tom, že jsem v pěti letech 

chodil s babičkou do místního muzea v Novém Městě pod 

Smrkem (babička tam chodila povídat si s panem kastelá-

nem o chovu králíků), a když jsem se naučil číst, fascinován 

jsem tam postával před kolorovanou fotografií novoměst-

ského náměstí, kde z jednoho domu šlehaly plameny a pod 

fotografií byla popiska: „Požár drogerie u Žalmanů“. Požár 

vypukl v roce 1908, my jsme se do toho, už dávno oprave-

ného, domu nastěhovali až v roce 1945. Ale kdo ví, třeba mě 

to nějak od té doby do muzea táhlo, i když si to nemyslím.

rozhovor
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Pokud byste srovnal muzejníky roku 1989 a 2009, v čem 

se liší a co je spojuje?

Kdyby se to dalo změřit, řekl bych, že rozdíl je větší než 

mezi muzejníky roku 1969 a 1989 a předpokládám, že je 

menší než bude rozdíl mezi muzejníky roku 2009 a 2029. 

Tento odhad souvisí s dynamikou vnějších změn (společen-

ských, technických…) prostředí, v němž muzea pracovala, 

pracují a budou pracovat. Lidé sami, tedy ani muzejníci, se 

příliš nemění, jen se více či méně ochotně a více či méně 

úspěšně přizpůsobují měnícím se podmínkám, možnostem 

a výzvám. Některá současná muzea přivedli k pozoruhodné 

prosperitě pětačtyřicátníci z roku 1989, tedy lidé „ze staré 

školy“, jiná naopak lidé, kteří do muzeí v tom roce či ještě 

později nastoupili jako pětadvacetiletí – a naopak některá 

jiná muzea mají k prosperitě stále daleko, bez ohledu na to, 

zda je vedou staří či mladí. Ti první nové podmínky dokázali 

využít, ti druzí ne. Jeden rozdíl tu ale přece jen je – na dneš-

ního muzejníka, ať chce či nechce, působí mnohem více po-

zitivních i negativních vlivů a podnětů a myslím, že se musí 

jaksi „víc ohánět“, aby držel krok.     

Jak na Vaši profesi pohlížela a pohlíží Vaše rodina?

Nejdřív si musela zvyknout na to, že vlastně nechodím 

do práce, ale jsem zcela pohlcen tím, čím sice rodinu živím 

(jakž takž), ale hlavně se tím bavím (královsky), takže nevní-

mám, kdy je večer a kdy neděle. No, a když si zvykla, tak 

jsem přece jen trochu „ubral plyn“ a snažím se jí to nějak 

vracet. Ale vždycky mi vytvářela a vytváří optimální zázemí. 

A hezké je třeba to, když navštívím nějaké muzeum s malým 

vnukem a komentuji „odborně“, co vidíme, a on se zeptá: 

 „A dědo, ono je to muzeum tvoje?“ 

Aktivně se věnujete cyklistice a fotografování, jde to ně-

jak dohromady s Vaší profesí? A máte čas na nějakou další 

zálibu?

Dohromady to jde, ale nějaká přímá souvislost v tom není. 

Cyklistikou i fotografováním si nahrazuji své „zběhnutí“ od 

přírody a zoologie, protože stále platí, že kdybych už nikdy 

nevkročil do žádného muzea, bylo by mi to líto, ale kdybych 

se nemohl pohybovat v přírodě, byl bych nešťastný. A dal-

ší záliba? Rád píšu a rád učím, a to mi v mé profesi hodně 

pomáhá. Jo, a taky mám rád hudbu – tradiční americkou 

country, české a moravské lidovky, Michala Prokopa a starý 

dobrý rokenrol. 

Sbíral jste někdy něco? Máte vlastní sbírku?

Tak tady jsem zcela „nepolíben“. Když pominu klukovskou 

sbírku známek, nikdy jsem nic nesbíral a myslím, že už ani 

nebudu. Ač celoživotní muzejník, sběratelství mi osob-

ně nic neříká. Tedy není-li sbírkou po léta tvořený soubor 

fotografií ze Šumavy. Hezkými věcmi „s příběhem“ se ale 

obklopuji rád, ty „muzealizuji“, ale stačí mi dvě či tři, sbírku 

nepotřebuji. 

V čem vidíte největší problém dnešního muzejnictví?

Asi proto, že jsem celoživotní optimista, žádný fatální pro-

blém vlastně nevidím. Muzejnictví je na tom dobře v tom 

smyslu, že trvá imanentní potřeba muzealizace, která si 

svou cestu vždycky najde. Samozřejmě bych mohl vypočí-

tat celou řadu dílčích problémů a o nich také často mluvím 

a píšu, ale s těmi se muzejnictví – tenhle obdivuhodný obor 

plný nádherných pábitelů – jistě vyrovná. 

Můžete zhodnotit, jak muzea vnímá dnešní společnost?

Chybí – alespoň u nás – výzkumy, nevím, na základě čeho 

by bylo možné vznést nějaký alespoň trochu objektivní 

soud. A tak – možná, že zase jen díky svému optimismu – 

snad jen tolik, že si myslím, že v posledním desetiletí se pres-

tiž muzeí zvyšuje. Podílejí se na tom některé velmi kvalitní 

a atraktivní výstavy, Festival muzejních nocí, soutěž Gloria 

musaealis, nebývalé investice do muzejnictví… Vždyť kdo 

by si ještě před pár lety vsadil na to, že se do muzea budou 

stát fronty a najednou je to např. v Národním muzeu skoro 

pravidlem. A když už jsem zmínil Národní muzeum, tak dů-

kazem zvyšování prestiže muzeí ve společnosti pro mne je 

třeba to, že Národní muzeum nedávno získalo budovu ně-

kdejšího Federálního shromáždění. Usilovali jsme o to totiž 

už v roce 1993, ale tehdy se to setkalo nejen s nepochope-

ním, ale dokonce s výsměchem.

S muzejnictvím jste prožil čtyřicet tři let. O čem byste 

dnes řekl: „To se mi ale opravdu povedlo“?

Především se mi povedlo potkávat skvělé lidi. Nechci být 

falešně skromný, ale vím, že nebýt toho, neměl bych na 

tuto otázku co odpovědět. Díky spolupráci s nimi se mi po-

dařilo v letech 1969–1988 postavit od základů jedno regi-

onální muzeum a „osahat“ si tak vlastně všechny muzejní 

profese plus profesi stavebního políra. Pak jsem měl štěstí, 

že jsem byl u toho, když v roce 1990 vznikala Asociace mu-

zeí a galerií České republiky a mohl jsem k jejímu založení 

přispět. Myslím, že význam tohoto kroku pro muzejnictví 

byl mimořádný. A pro mne taky, Asociace mě „vyslala“ na 

Ministerstvo kultury ČR, abych zajistil přípravu nového mu-

zejního zákona a zároveň představovala pro tuto práci nut-

né odborné zázemí, které ještě posílil vznik samostatného 

odboru muzeí a galerií na ministerstvu, o což jsem se při-

činil. A zákon, se všemi svými nedokonalostmi, bezesporu 

pomohl ukotvit obor muzejnictví v nových společenských 

podmínkách. Tím spíše, že nezůstalo jen u zákona a prová-

děcí vyhlášky, ale postupně byla zpracována i velmi solidní 
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metodika, na níž jsem měl a mám také možnost se podílet. 

Podařilo se mi také připravit na ministerstvu program „Re-

habilitace památníků bojů za svobodu, nezávislost a demo-

kracii“ a přispět tak k muzealizaci dějin 20. století a podpořit 

řadu dalších investičních akcí, jejichž výsledkem byly nové 

depozitáře, expozice a rekonstrukce historických objektů 

pro muzea a galerie, nejen ty státní, ale i ty, které jsou dnes 

v působnosti krajů. Nevím, jestli je to za více než čtyřicet let 

hodně nebo málo, ale jsem rád, že jsem u toho mohl být.  

 

Co byste přál těm, co teprve přijdou do muzeí jako pro-

fesionálové – kurátoři sbírek, management, průvodci, 

konzervátoři...

Přál bych jim především, aby našli trochu trpělivosti a času 

a s pomocí vcelku bohaté literatury se snažili obor muzej-

nictví poznat více do hloubky. Aby lépe rozuměli podstatě 

toho, co dělají a nespokojili se jen s tím, že to dělají stejně 

nebo jen o trochu lépe než jejich předchůdci, aby byli větší-

mi profesionály, než jsme byli my. A taky bych jim přál, aby 

nemuseli „chránit majetek a ženy, když zasedá parlament“, 

jak se to traduje o staré Anglii, t. j. aby většími profesionály 

byli i ti, kdo spoluvytvářejí ty vnější podmínky pro činnost 

muzeí. Z toho plyne ještě další moje přání, aby byli muzej-

níci lépe placeni a pak ještě… Těch přání bych měl celou 

řadu, ale nakonec je stejně nejdůležitější ta radost ze zají-

mavé  práce, a tak všem muzejníkům přeji, aby jim ji nikdo 

zbytečně nekazil.

Ptal se Michal Janiš

Veřejná komunikace muzeí 
aneb Spolupráce funguje na 
lokální úrovni
Rozhovor s PhDr. Evou Dittertovou

Specifický zákaznický program zaměřený na pracovníky kul-

turních institucí, který pod názvem MUZEUM už třetím rokem 

realizuje vzdělávacího středisko ALTUS Training Center, uzaví-

ral v loňském roce kurz Tvorba mediálních sdělení v muzejní 

praxi. Jako čestný host se jej účastnila i předsedkyně Asociace 

muzeí a galerií ČR PhDr. Eva Dittertová, jíž jsme poté požádali 

o krátký rozhovor.

Komunikace směrem k potenciálním klientům je mimo-

řádně důležitá pro každou organizaci. V případě institucí, 

které zpřístupňují kulturní dědictví, má ovšem svá výraz-

ná specifika. V čem je zejména spatřujete?

Především v překonávání obecně zažitého dojmu, že jde  

o něco vážného, nedotknutelného, šedivého či výlučně 

intelektuálského. Toto falešné vědomí je třeba odbourat  

a změnit. Kvalitní mediální komunikace zdá se být dobrou 

cestou. Že se to zatím plně nedaří, je však věcí druhou.   

Jakou roli hrají v této komunikaci média? Umějí se muzea 

v dnešní mediální realitě efektivně pohybovat?

Dle mého názoru je skutečnost poznamenaná nedůvěrou 

na obou stranách. Muzejníci odmítají jakoukoliv bulvariza-

ci a chybí jim povědomí o možnostech mediálního světa. 

Novináři zase vůbec netuší, jaké možnosti a co všechno 

mohou muzea nabídnout. Dobře ale spolupráce funguje 

především na lokální a regionální úrovni: Když se podíváte 

na celoroční programy muzeí, nabídky výstav a doprovod-

ných programů, tak zejména regionální média mají po celý 

rok zajímavá témata. Když sledujete oblíbený televizní po-

řad Toulavá kamera, tvoří muzejní akce výrazný podíl na její 

atraktivitě. 

Na sklonku loňského roku jste se zúčastnila vzdělávacího 

kurzu věnovaného tematice vytváření mediálních sděle-

ní. S jakým očekáváním jste na kurs šla? Splnila se tato 

očekávání?

Rozhodně. Byla jsem velmi spokojená, práce v malém ko-

lektivu byla výborná. Pro mne i tím, že jsem se chtěla do-

zvědět zkušenosti kolegů z jiných muzeí. Do kurzu jsem šla 

především proto, abych si ověřila, zda práci s médii v našem 

muzeu děláme dobře, nebo špatně. Vždy je co zdokonalo-

vat. Naprosto otevřeně, takovéhle kurzy ráda doporučuji 

dalším muzejníkům. 

Komunikace muzeí směrem k veřejnosti, ale i sponzo-

rům, zřizovateli apod. ovšem neprobíhá jen prostřednic-

tvím médií. Stejně důležité je v tomto smyslu přímý styk 

v podobě vernisáží, přednášek atd. Jaká je podle vašich 

zkušeností připravenost muzejníků v oblasti veřejného 

projevu?

Zde je také situace velmi rozdílná; jsou ředitelky a ředitelé, 

kteří dokážou přitáhnout do svých institucí širokou a pro 

muzea důležitou klientelu, speciálně na vernisáže. Právě 

vernisáže jsou totiž dost často místem, kde se setkávají lidé 

z nejrůznějších oborů a kde potom může také dojít (a často 

také dochází) k milým a užitečným debatám a kontaktům. 

Vždy je to ale záležitost muzea, jakou má v místní komunitě 

pozici a do jaké míry je pro dané místo důležité. A to v sobě 

samozřejmě zahrnuje i vztah k tamním médiím. Současně 

ale také vím, že existují muzea, kam chodí velmi málo lidí  

a kde na vernisáži nejsou např. ani zaměstnanci muzea.

Mimořádný zájem projevují muzea v posledních letech  

o cílovou skupinu dětských návštěvníků. Roste interakti-



vita expozic, rozvíjí se muzejní pedagogika. S jakými pro-

blémy v této oblasti se muzea potýkají?

To je již dlouholetá skutečnost a trend, konkrétní situace 

v našich muzeích je ale velmi různorodá. Celá řada muzeí  

a galerií má bohatou nabídku muzejně pedagogických ak-

tivit, úzce spolupracují se školami nebo vytvářejí programy 

pro rodiny s dětmi. Také školy využívají muzea ke školní  

i mimoškolní výuce. Např. v Chebu se nám daří zapojit do 

muzejních akcí nejenom školy základní, ale i střední. Ukáz-

kovým příkladem je právě končící výstava „Knedlík – Kloss 

– Knödel“. V jejím rámci to byla velká soutěž žáků chebských 

německých škol o nejlepší uvařený knedlík, literární soutěž 

na téma Knedlík v katego-

riích děti z mateřských škol 

a 1. a 2. stupně základních 

škol. Žáci základní umělec-

ké školy dokonce napsali  

a sehráli dvě pohádky na 

toto téma a nechyběli ani 

studenti Střední integrova-

né školy. Vím, že také exis-

tují muzea, kde si stěžují 

na nedostatek finančních 

prostředků na muzejní práci 

s dětmi. To se ale týká spíše 

takových muzeí, která ne-

mají muzejního pedagoga 

a nejsou ochotná vymýšlet 

nápadité a zároveň finanč-

ně nenáročné programy. 

Současně ale musím říct, 

že se situace v muzeích  

v posledních letech v tomto 

směru velmi rychle mění. 

Domníváte se, že platfor-

mou pro rozvoj a výměnu 

zkušeností muzejních pe-

dagogů mohou být právě podobné kurzy a workshopy? 

Nebo pokládáte za nutné usilovat o akreditaci samostat-

ného oboru muzejní pedagogika?

Obojí má své opodstatnění a obojí je pro muzejní pe-

dagogiku důležité. Velká a větší muzea mají svá oddělení 

muzejní pedagogiky, kde často pracují absolventi nemuze-

ologických, nejčastěji pedagogických oborů, které jsou za-

měřené na muzejní a galerijní pedagogiku. Nebo tam jsou 

absolventi muzeologie, kde v rámci vysokoškolské výuky 

absolvují přímo muzejní pedagogiku. Ale pro muzea, která 

působí i v menších místech a kde se muzejní pedagogice 

často věnují pracovníci s jiným vzděláním nebo jen na čás-

tečný úvazek v kombinaci s jinou prací, jsou právě podobné 

kurzy a workshopy velmi potřebné a důležité. Nezastupitel-

nou roli ale hrají pro náš pro všechny. 

Oblast komunikačních, marketingových a jiných doved-

ností souhrnně označovaných jako soft skills byla dlouho 

vnímána jako doména manažerského vzdělávání, pri-

márně v komerční sféře. Domníváte se, že by se měla stát 

také součástí profesního rozvoje pracovníků kulturních 

institucí? 

Rozhodně. Právě v dnešní době ekonomické recese, která 

se promítla i do četnosti muzejní návštěvnosti, je potřebné, 

aby společnost vnímala muzea 

daleko víc jako svou pevně inte-

grovanou část. A na prezentaci 

a způsobu podání informací vel-

mi záleží. Muzea potřebují více 

proniknout do mediálního světa, 

vždyť prezentují kulturní dědic-

tví této země a pracují zde velmi 

vzdělaní lidé! Jejich práce je však 

často společností podceňovaná, 

a to i proto, že jich chybí ona dra-

vá prezentace. Muzea potřebují 

schopné emancipované vedení  

a pracovníky, stejně jako je potře-

bují jiné obory lidské činnosti. 

 

Co byste kulturním institucím 

vzhledem k tématu veřejné pre-

zentace na závěr doporučila?

Věnovat médiím a práci s nimi 

stejně, možná někdy i více času  

a profesionality jako jiným muzej-

ním činnostem. Jen tak bude celý 

náš obor víc vidět, muzea budou 

více navštěvována atd. Pozornost 

je ale třeba věnovat nejenom tra-

dičním médiím, ale všem informačním kanálům, tedy i in-

focentrům měst a krajů, turistickým portálům, možnostem 

internetu i facebooku.

Jsou to právě média, která mají obrovskou moc ovlivnit 

veřejnost jak v dobrém, tak někdy i bohužel ve špatném 

světle. To je třeba mít na paměti. Muzejnictví v naší společ-

nosti zase stále potřebuje hodně emancipace. A právě zde 

mohou být média velmi užitečná, stejně jako kurzy speciál-

ně připravené pro pracovníky kulturních institucí.

Za čas a prostor děkuje Kateřina Komorádová

 26

 1[10



 27 

 1[10

Koho to napadlo a jak to 
dopadlo
Projekt Rehabilitace památníků bojů 
za svobodu, nezávislost a demokracii

Koho to napadlo…

Devadesátá léta minulého století charakterizovala – mimo 

jiné – zjitřená debata nejen o vyrovnání se s minulostí, ale 

také o novém přístupu k historii vůbec. Nebylo sporu o tom, 

že je potřeba zacelit jizvy po půlstoletí trvajícím falšování 

dějin, ale nějaký čas nebylo jasné, jak to udělat. Moderní dě-

jiny připomínala řada památníků a památných míst, jenže 

zvláště druhý z totalitních režimů, které se na falšování his-

torie podílely – komunistický – si některé z těchto památní-

ků a památných míst přisvojil a po léta je využíval „k obrazu 

svému“. Z památníku československých legionářů se stalo 

Lidice, expozice muzea

mauzoleum komunistického vůdce, na místě významné 

válečné operace z konce II. světové války, kde padly tisíce 

zahraničních i československých vojáků v boji za osvobo-

zení Československa z nacistické nadvlády, byl vybudován 

památník stalinismu. Místa, kde zahynuly či byly vyvraždě-

ny tisíce nevinných obětí z rasových, politických nebo jen 

pomstychtivých důvodů byla čtyřicet let známá spíše jako 

místa sloužící k propagaci vládnoucího režimu. Památky 

na významné osobnosti předválečného, demokratického 

Československa byly potlačovány a bylo pro ně hledáno 

jiné využití. A tak úvahy o dalším osudu těchto památníků  

a památných míst provázely přinejmenším rozpaky, což 

bylo příčinou jejich chátrání, kterému nemohly zabránit pří-

ležitostné dotace na nejnutnější opravy, posekání trávy… 

Tento stav byl sice neúnosný, nicméně trval až do konce 

devadesátých let. Ve veřejnosti narůstala kritika přístupu  

k zachování a využívání památek novodobých českých dě-

jin, na Ministerstvo spravedlnosti se obrátil Svaz bojovníků 

za svobodu s iniciativou zachránit jediný, alespoň částečně 

dochovaný, tábor nucených prací a později vězení odpůrců 

komunistického režimu, tábor Vojna u Příbrami, otevřel se 

problém odkazu vily v Sezimově Ústí, který pro táborské 

muzeum učinila manželka druhého československého pre-

zidenta paní Hana Benešová…

Nápad, jak zajistit systémovou péči o památníky, se zrodil 

v tehdejším odboru muzeí a galerií na Ministerstvu kultury 

ČR, který v roce 1997 zpracoval projekt nazvaný „Rehabilita-

ce památníků bojů za svobodu, nezávislost a demokracii“. 

Pavel Dostál, který se o rok později stal ministrem kultury, 

tento návrh přijal za svůj a předložil ho vládě České repub-

liky.

…a jak to dopadlo

Vláda projekt schválila 15. března 2000, následným usne-

sením ze dne 18. července 2001 pak schválila návrh systé-

mového financování rehabilitace památníků od roku 2002 

do roku 2009, což umožnilo postupnou realizaci projektu, 

na základě těchto usnesení vlády byly postupně zaregistro-

vány samostatné investiční programy a na realizaci projektu 

se dílčím způsobem pak postupně podílely i další investiční 

programy Ministerstva kultury ČR. Do projektu bylo zařa-

zeno osm památníků, vztahujících se k dějinám 20. století 

(kromě nich ještě – trochu účelově – Památník J. A. Komen-

ského v Naardenu). Byly rozděleny do tématických skupin  

a jednalo se o Národní památník na Vítkově, Památník 

odboje Historického ústavu Armády České republiky, Pa-

mátník Lidice, Památník Terezín, Památník II. světové války  

v Hrabyni u Opavy,  Tábor „Vojna” u Příbrami, Muzeum T. G. 

Masaryka v Lánech, Památník Dr. E. Beneše v Sezimově Ústí.

Projekt v gesci Ministerstva kultury ČR byl realizován  

v letech 2000–2009 a celkové náklady dosáhly výše 847 mil. 

Kč a výsledkem byla rehabilitace čtyř památníků, které již 

v roce 2000 existovaly, a nově byly vybudovány Památník 

tábor Vojna u Příbrami, Památník dr. E. Beneše v Sezimově 

Ústí a Muzeum T. G. Masaryka v Lánech. Památník odboje 

Historického ústavu Armády České republiky v gesci Minis-

terstva obrany ČR rehabilitace teprve čeká.

Jako první byla zahájena rehabilitace Památníku Lidice 

(http://www.lidice-memorial.cz), která se uskutečnila v pěti 

etapách – úprava pietního území, rekonstrukce Růžového 

sadu, koupě někdejšího kulturního domu (rekonstrukce na 

Lidickou galerii a vybudování technického zázemí památní-

ku), odstranění železobetonového torza stavby památníku 

             koho to napadlo
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a obnovení Aleje Dr. Barnetta Strosse a rekonstrukce, rozší-

ření a modernizace muzea s expozicí „A nevinní byli vinni“. 

Památník Terezín (http://www.pamatnik-terezin.cz) mohl 

dokončit expozici v Muzeu ghetta, otevřít novou expozi-

ci v Osvětimi a zakoupit nový objekt, v němž je ubytovna 

pro účastníky vzdělávacích programů. Husitské muzeum  

v Táboře zajistilo rehabilitaci Památníku Dr. E. Beneše  

v Sezimově Ústí (http://www.husmuzeum.cz). Jednak byly 

zpřístupněny pracovna a ložnice v někdejší vile manželů 

Benešových a jednak byl postaven nový objekt v sousedství 

hrobu manželů Benešových s expozicí. Hornické muzeum 

v Příbrami uskutečnilo historickou rekonstrukci někdejší-

ho tábora Vojna u Příbrami (http://www.muzeum-pribram.

cz), sloužícího k perzekuci odpůrců komunistického re-

žimu. Slezské zemské muzeum v Opavě zrekonstruovalo 

Památník II. světové války v Hrabyni (http://www.szmo.cz) 

s expozicí „Doba zmaru a naděje“. Národní muzeum zrekon-

struovalo Národní památník na Vítkově (http://www.nm.cz)  

s expozicí „Křižovatky české a československé státnosti“. Pro 

Hrabyně, expozice

Muzeum T. G. M. v Rakovníku byla zrekonstruována budova 

někdejšího špýcharu v Lánech na Muzeum T. G. M. v Lánech 

(http://www.muzeumtgm.cz) s expozicí věnovanou osob-

nosti prvního československého prezidenta. Na financování 

rekonstrukce budovy bylo z programu uvolněno 8 mil. Kč.   

Program byl – mimo jiné – naplněním jednoho z bodů 

Koncepce účinnější péče o movité kulturní dědictví na 

léta 2003–2008 (koncepce rozvoje muzejnictví), týkající se 

podpory dokumentace a prezentace dějin 20. století. A ne-

zůstalo jen u toho, co schválila vláda v roce 2000. Úspěšné 

plnění programu vyvolalo další investice do muzealizace 

moderních českých dějin, v roce 2009 Památník Lidice zajis-

til úpravu národní kulturní památky Ležáky včetně instalace 

nové expozice dokumentující jednu z kapitol protinacistic-

kého odboje a zahájil také rehabilitaci Památníku v Letech 

u Písku na místě někdejšího internačního tábora romského 

obyvatelstva ve čtyřicátých letech 20. století. 

Jiří Žalman 

Brno Art Fair – geneze a cíle

Možná se hned zpočátku ozvou výtky na adresu organi-

zátora veletrhu, možná dokonce doprovázené lehce zdvi-

ženým obočím nad jeho troufalostí hodnotit ze své pozice 

první ročník veletrhu umění pořádaný v posledním listopa-

dovém týdnu minulého roku. Po odborné stránce toto prá-

vo přece přísluší především vystavovatelům a osobnostem 

výtvarné scény, kteří ho přímo navštívili, a hned po nich 

médiím, která v jistém smyslu suplují hlas návštěvnické ve-

řejnosti. Odvahu k dalším řádkům mi dodává skutečnost, že 

premiéru veletrhu ani z jednoho z naznačených směrů na 

kousky nerozcupovali tak, že by si od nás ani ten přísloveč-

ný pes kůrku nevzal. Na tomto místě se proto zavazuji, že se 

odborníkům z výtvarné branže nebudu ani náznakem plést 

do řemesla.

Myšlenka pořádání veletrhu umění na brněnském výsta-

višti zrála delší dobu. Jako pořadatelé převážně techno-

logických veletrhů jsme si byli vědomi, že vstupujeme na 

dosud nepoznané teritorium. Nejen zvolené téma, ale pře-

devším citlivé prostředí výtvarné scény, na níž její subjekty 

a osobnosti působí a vystupují, je přece jen výrazně odlišné 

ve srovnání například se strojírenskými obory. Lákavá byla 

pro nás naopak výzva pustit se do něčeho nového, co do-

sud chybělo nejen na brněnském výstavišti, ale i na českém 

trhu výtvarného umění: totiž založit tradici veletrhu s am-

bicí postupně se vypracovat do role průvodce po domácí 

výtvarné scéně s přesahem do zahraničí v regionu střední 

Evropy. Veletrhu, který by byl takto vnímán těmi, pro něž je 

připravován, veletrhu, který by si vybudoval respektované 

místo mezi podobnými akcemi v okolních zemích. 

Rozhodnutí o pořádání veletrhu padlo v době, kdy o fi-

nanční či hospodářské krizi nebylo ani potuchy. To je ne-

zbytné zdůraznit především proto, že tím víc vyniká odvaha 

subjektů, které jsme k účasti na veletrhu oslovili v době, kdy 

se krize či recese staly všeobecně snad nejfrektovanějšími 

výrazy. Současně to však bylo – krize nekrize – potvrzením 

potřebnosti existence veletrhu pro fungování provozního 

systému výtvarného umění. Od počátku nebylo pochyb  

o pavilonu A jako důstojném místě dislokace prvního roč-

níku veletrhu umění. Jeho „věčně zelená“ funkcionalistická 

architektura se přímo nabízela pro prezentaci moderního  

a současného výtvarného umění. 

Z výše naznačených důvodů bylo nanejvýš prozíravé 

svěřit vypracování koncepce veletrhu do rukou nad jiné 

povolaných – odborným poradcem při její tvorbě byl Ma-

rek Pokorný a byly v ní přesně popsány funkce a cíle, které 

by budoucí veletrh měl postupně naplnit: Měl by se stát 

výkladní skříní umělecké scény, sloužit za místo potřebné  

a přínosné konfrontace výsledků umělecké tvorby, stal se 

             koho to napadlo
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stabilní a profesionálně řízenou platformou zaměřenou na 

kultivaci obchodu s uměním, místem výměny informací  

a strukturované komunikace mezi jednotlivými subjekty  

a současně vytvářel vhodné prostředí pro daleko intenziv-

nější zapojení domácího trhu s uměním do mezinárodních 

sítí. A to vše při respektování kvality jako základního měřít-

ka hodnot.

Účast na prvním ročníku Brno Art Fair přijalo celkem 33 

subjektů, z nichž většinu tvořily vlastně všechny důležité 

a kvalitní české soukromé komerční galerie včetně Galerie 

Jiří Švestka, Hunt Kastner, Dvorak Sec Contemporary, Prinz 

Prager Gallery, ale také Galerie Via, Art Galerie ad astra, Ga-

leri 5. patro a Vernon Fine Art. Z blízkého zahraničí se mohli 

návštěvníci a klienti seznámit s nabídkou prestižní galerie 

a aukční síně SOGA z Bratislavy či projektu Petry Ferianco-

vé orientovaného výhradně na nejmladší generaci umělců. 

Pro představu o struktuře výtvarné scény byla mimořádně 

důležitá přítomnost brněnského Domu umění, Středočes-

ké galerie a Morav-

ské galerie v Brně, 

ale také prezentace 

Galerie Václava Špá-

ly, Ceny Jindřicha 

Chalupeckého a slo-

venské fotografické 

iniciativy Photoport. 

Za doprovodným 

programem, který  

i do budoucna má  

v dramaturgii vele-

trhu své pevné a ne-

zastupitelné místo  

a v jehož rámci se 

konaly přednášky 

umělce Jiřího Davi-

da, hlavního kurátora 

Středočeské galerie 

Ondřeje Chrobáka 

či ředitele Moravské 

galerie v Brně Marka Pokorného, stála výtvarná kritička  

a kurátorka Lenka Lindaurová.

Z laického pohledu mi nezbývá než doufat a věřit, že ve 

světle uvedených faktů se snad něco málo z našich záměrů 

a prvním ročníku veletrhu umění podařilo alespoň zčásti 

naplnit. A také slíbit, že v dalších ročnících Brno Art Fair vy-

užijeme rady a doporučení, které se k nám donesou a že 

se dokážeme poučit z chyb, jichž jsme se při realizaci do-

pustili.        

Oldřich Zouhar

Jan z Werthu – generál 
třicetileté války

V rámci Dne Středočeského kraje byla ve středu 28. října 

2009 v Muzeu Mladoboleslavska – Muzeu Benátky nad Ji-

zerou ve druhém poschodí benáteckého zámku slavnostně 

otevřena nová stálá expozice pod názvem „Jan z Werthu – 

generál třicetileté války“. Expozice, která byla realizována za 

výrazného přispění Středočeského kraje a Města Benátky 

nad Jizerou, přibližuje jednak období první poloviny 17. 

století, v němž dlouhodobý celoevropský válečný konflikt 

probíhal, jednak výraznou osobnost této doby, předního 

vojevůdce katolické strany Jana z Werthu (1591–1652). 

Rodák z Porýní se proslavil zejména ve službách katolic-

ké ligy během několika bitev se švédskými vojsky ve 30. 

letech 17. století. V Kolíně nad Rýnem je dodnes oslavo-

ván při každoročním karnevalu jako téměř legendární 

hrdina a osvoboditel města od švédské nadvlády. Později 

přešel do služeb rakouského císaře Ferdinanda III., jenž 

jej za jeho zásluhy nejprve povýšil do šlechtického stavu  

a v roce 1647 mu daroval panství Nové Benátky. Díky tvrdé-

mu přístupu vůči poddaným včetně benáteckých měšťanů 

nezískal Jan z Werthu ve svém novém sídle dobrou pověst 

a dostával se do četných sporů a konfliktů. K pozitivním 

nové expozice
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stránkám jeho benáteckého působení naopak patří vý-

stavba barokního křídla zámku a okolních hospodářských 

budov. Ve svém benáteckém sídle také v roce 1652 zemřel  

a byl pohřben v přilehlém kostele Narození P. Marie.

Nová expozice přináší řadu cenných a zajímavých poznat-

ků pro odborníky i běžné návštěvníky, kteří však zároveň 

mají možnost vyzkoušet si několik interaktivních prvků 

včetně výstřelu z děla, okování koně či obléknutí dobových 

oděvů. 

Luděk Beneš

Muzeum K-S 14 v Králíkách 
otevřelo unikátní expozici 
finanční stráže 

V historicky památných dnech měsíce října roku 2009 se 

uskutečnilo slavnostní otevření expozice s názvem „Finanč-

ní stráž RČS 1918–1948“ s výrazným podtextem: „Kdo zradil 

– toho zrada čeká, kdo zrazen – ten ve cti bude žít“. Expozici 

připravilo Muzeum čs. opevnění z let 1935–38, v Pěchotním 

srubu K-S 14 „U cihelny“ v Králíkách.

Slavnostní vernisáž za přítomnosti vedení města, zastou-

peného starostkou Janou Ponocnou proběhla před samot-

ným srubem K-S 14 a zúčastnili se ji zajímavé osobnosti 

Pardubického kraje. Krajský radní Bc. Miloslav Macela, který 

převzal nad výstavou záštitu, a vedoucí oddělení kultury  

a památkové péče Ing. Milada Valečková. K zajímavým 

hostům patřil starosta města Žamberka Ing. Jiří Dytrt  

a Ing. Jaroslav 

Beneš, autor kni-

hy Finanční stráž 

Československá 

1918–1948 a Stráž 

obrany státu. Ve-

doucím partner-

ské delegace Slo-

venského spolku 

colníkov byl Mgr. 

Jozef Vaško s kole-

gy Mgr. Marcelem 

Šejvlem a zástup-

cem Colnice Žili-

na mjr. Ing. Mar-

celem Šuštiakem. 

Úvodní slovo 

přednesl ředitel 

Muzea čs. opev-

nění z let 1935–1938, Pěchotního srubu K-S 14 „U cihelny“ 

Ing. Richard M. Sicha, který informoval přítomné o nároč-

né tvorbě expozice a mezinárodní spolupráci muzea. Poté 

promluvil pan radní Macela a paní starostka Jana Ponoc-

ná. Závěr vystoupení patřil Mgr. Jozefu Vaškovi ze Spolku 

colníkov SR a Mgr. Martinu Šestákovi, předsedovi Klubu 

celníků Orlicko, který je znám veřejnosti z „velké“ Cihel-

ny. Mgr. Vaško hovořil o významu dobrovolnické práce  

v rámci Muzea K–S 14 z hlediska regionu a o společných dě-

jinách obou národů.

Finanční stráž, jejímž prioritním úkolem byla již od dob 

Rakousko-Uherska ochrana zemských hranic, sehrála důle-

žitou úlohu také v kritické době ohrožení republiky v před-

mnichovském období a někteří její příslušníci se později  

v období okupace zapojili do II. čs. odboje.

Samotná výstava popisuje osudy příslušníků této dnes již 

neexistující ozbrojené složky a je jedinečnou v celé České 

republice. Muzejní pracovníci ji v pevnosti připravovali ve 

spolupráci s dalšími českými muzei a partnery ze Slovenska 

tři roky. Zvláště potěšitelná je česko-slovenská spolupráce  

s Klubem celníků Orlicko a Spolkom colníkov SR.  

Expozici, která je umístěna v podzemní části objektu, do-

minují pamětní desky s jednačtyřiceti jmény zavražděných 

nebo padlých příslušníků FS v bojích s henleinovci v letech 

1938–1939. Obě zúčastněné složky uctily památku padlých 

kolegů připevněním pietních stuh na věnce pod pamětní-

mi deskami s jejich jmény.

Autorem desek, které zdobí plastika československé-

ho lva, je brněnský sochař Ondřej Štoček. Autory scénáře  

a libreta jsou pracovníci muzea Ing. Richard M. Sicha  

a Jiří Panuš, členové občanského sdružení VHK Erika Brno, 

nové expozice
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které před lety muzeum zřídilo. Expozice vznikla ve spo-

lupráci se Západočeským muzeem v Plzni, Krkonošským 

muzeem ve Vrchlabí, Policejním muzeem v Praze a Regio-

nálním muzeem a galerií v Jičíně. Muzeum K-S 14 „U cihel-

ny" patří k významným pevnostním muzeím Pardubického 

kraje a zabývá se historií obrany čs. státu a historií jeho bez-

pečnostních složek (blíže: http://militaryclub.info/cihelna).

 Jiří Panuš

Tradice a současnost železářské 
výroby letos již po šesté

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech připravuje 

vědeckou konferenci na téma „Tradice a současnost žele-

zářské výroby VI.“. První pracovní konference na toto téma 

se konala v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech  

v roce 1995. Jedním ze závěrů konference bylo rozhodnutí 

pokračovat v tradici odborných setkávání k problematice 

železářství také v budoucnosti. Tématy dalších pracov-

ních setkání pracovníků muzeí, památkové péče, archeo-

logických ústavů, archivů i zástupců firem zabývajících se 

touto problematikou byly osobnosti podnikatelů v oblasti 

železářství, železářské muzejní sbírky, technické památky  

a jejich ochrana, historie závodů a  alší referáty se vztahem  

k této tématice, jak z regionu západních Čech, tak z celé ČR 

i ze Slovenska. 

 V r. 2010 bychom rádi v tradici setkání pokračovali. Uví-

táme Vaše příspěvky o význačných osobnostech sféry 

odborné a vědecké, komerční i podnikatelské z minulosti  

i současnosti, příspěvky dokladující vývoj, vznik i zánik fi-

rem v jednotlivých regionech, ale i referáty vztahující se  

k danému tématu jiným způsobem.

Konference se uskuteční ve dnech 19.–21. října 2010  

v prostorách muzea Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech.  

V případě Vašeho zájmu o účast zašlete, prosím, vyplně-

nou předběžnou přihlášku na adresu Muzeum Dr. Bohu-

slava Horáka v Rokycanech, nám. J. Urbana 141/I, 337 01 

Rokycany písemně nebo e-mailem na adresu: mailto:info@

muzeumrokycany.cz, a to do 31. března 2010. Přihláška 

bude zveřejněna na webových stránkách muzea http://

www.muzeumrokycany.cz.

Na základě došlých přihlášek bude sestavován program, 

jehož předběžná verze bude ve 2. cirkuláři, rozesílaném kon-

cem května 2010. Jeho součástí bude i závazná přihláška. 

Z konference bude vydán sborník příspěvků v ediční řadě 

muzea. Rozsah jednotlivých příspěvků by neměl přesáh-

nout 20 normostran, počet originálních obrazových příloh 

pro tisk počet 6. Podrobnosti k úpravě příspěvků do tisku 

budou autorům rozeslány spolu se závaznou přihláškou.

Miroslava Šandová

Musaionfilm 2010

Na dny 9.–11. června 2010 je v Uherském Brodě připra-

vován 13. ročník přehlídky muzejních filmů MUSAIONFILM 

2010. Přehlídka má charakter semináře, na němž je od-

promítáno asi 30 filmů, setká se zde přibližně stejný počet 

zájemců z řad muzejníků, ale i odborné a laické veřejnosti. 

Filmy jsou tematicky řazeny do projekčních bloků, po nichž 

následují diskuse vedené lektory přehlídky. Lektoři mají 

také své samostatné semináře nezřídka obohacené o pro-

jekce s ukázkami vlastní tvorby či doprovodných filmů. Sou-

částí přehlídky jsou také kulturní akce pořadatele přehlídky 

– Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě. 

„V budoucnu by každé muzeum mělo brát práci s fotoa-

parátem či kamerou jako samozřejmost,“ píše na adresu 

Musaionfilmu Michal Janiš (Ministerstvo kultury, CES) „a ne-

mělo by mu dělat problém tuto práci využít jak pro výstavu, 

expozici či internet. Další věc je jaksi profesionální starost  

o tuto oblast – ne všichni budou na stejné úrovni a jistě 

mnozí uvítají zkušenosti těch ,epších'. Dostupnost tech-

nologií je velmi dobrá, jde jen o to tyto možnosti využívat  

a šířit o nich povědomí i tam, kde s nimi dosud nepracují. 

Dnes se jeví velmi zajímavé a praktické využití internetu pro 

cokoli – najdete zde postupy jak filmovat, editovat i publi-

kovat videa. Někdy jen v náznacích, jindy podrobněji. Jistě 

by mnohý i zkušený muzejník uvítal nějaký speciální portál  

k této problematice“ (pozn. dosud má Musaionfilm vlastní 

el. stránky v rámci stránek pořadatelského muzea http://

www.mjakub.cz a svůj vlastní videokanál na YouTube 

(MUSAIONFILMcz)). „Dovedu si představit, že v budoucnu 

může proběhnout  Musaionfilm paralelně na internetu, pří-

padně rovnou nějaká soutěž muzejních filmů podle kritérií 

(např. stopáže)“.

Na letošní ročník je přihlášeno již závazně 5 filmů, z nichž  

3 pocházejí z produkce České televize Ostrava – „Generace ,0,' 

pozvánky na 
semináře, konference
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Ředitel minulosti“, „Ta naše povaha česká: Kam s Muchou“ 

a „Zapomenuté výpravy: Sochařem v Africe“. Již v době 

předchozího ročníku byl registrován film Muzejního spol-

ku Velkobítešska „Bábina pouť“ a pořadatelské muzeum se 

připojuje s archivním filmem „Masopust Havřice 1965“. Další 

filmy jsou v jednání. 

Předpokládanými tématy pro projekční bloky filmů se jeví 

např. Muzejní události roku, Muzejníci, Umění a tradice, Mu-

zea na YouTube (viz videokanály muzeí v této síťové službě: 

CES, Národní muzeum, Muzeum umění Olomouc, Muzeum 

města Brna, Muzeum romské kultury, Severočeské muzeum 

v Liberci a různá světová muzea) a Film jako muzejní sbírka. 

Předpokládáme zařazení filmů z dvou okruhů přihlašovate-

lů. Do toho prv-

ního patří muzea, 

do druhého okru-

hu pak patří tele-

vizní a produkční 

společnosti, pří-

padně nadace, 

festivaly apod. 

Jak je již dáno 

statutem přehlíd-

ky, chce se i letos 

zaměřit na disku-

ze, jež jsou ote-

vřeny pro všechny 

účastníky a které 

řídí lektoři pře-

hlídky. Diskuze  

a semináře lektorů přehlídky dávají Musaionfilmu prvek 

„filmové školy“, takže zde vzniká prostor pro ty muzejníky, 

kteří pracují ve svých institucích s audiovizí (např. Muzeum 

romské kultury, Národní technické muzeum, Muzeum Vyso-

činy, Muzeum města Ústí nad Labem, Severočeské muzeum  

v Liberci ad.), aby se o své zkušenosti osobně podělili nebo se 

nechali inspirovat jinými zajímavými postupy. Při diskusích 

je tedy účast autorů nezastupitelná. Zajímavostí je, že přes-

tože převládá žánr filmu dokumentárního, bývá obohacován  

o prvky filmu hraného, animovaného. Několik filmů je vy-

tvořeno počítačovou animací a své místo dostávají filmy 

coby sbírkové předměty, tedy filmy archivní. 

„Výstupem“ Musaionfilmu je jeho Videotéka umístěná  

v budově pořadatelského muzea. Do ní mohou přihlašo-

vatelé své filmy poskytnout a případně dát souhlas s ne-

komerčním užitím filmů (nekomerční TV vysílání, účast na 

filmových přehlídkách apod.).

Podrobnější a aktuální informace naleznete na stránkách 

pořadatelského muzea: http://www.mjakub.cz v oddíle 

Musaionfilm. Jsou zde také umístěny elektronické formu-

láře pro přihlášení filmu i osobní účast. Pro Vaše dotazy  

i případně náměty je zřízena adresa: musaionfilm@mja-

kub.cz. Těšíme se na spolupráci i setkání a nezapomeňte 

– uzávěrka pro přihlášení filmů je poslední dubnový pátek  

30. dubna 2010!

Aleš Kapsa

Národní a mezinárodní
Architektura a interiéry dvacátého 
století v uměleckém a politickém 
kontextu

Ve dnech 21.–24. dubna 2010 pořádá Moravská galerie  

v Brně ve spolupráci spolupráci s ICOM-ICDAD a ICOM-

DEMHIST (Mezinárodní rada muzeí – Komise pro užité 

umění a design; Komise pro muzea v historických do-

mech) mezinárodní konferenci na téma „Architektura  

a interiéry  dvacátého století v uměleckém a politickém 

kontextu“.

Lze považovat modernismus za „mezinárodní“ feno-

mén? Existují národní památky mezinárodního stylu? Je 

možné ve dvacátém století vůbec mluvit o „národních“ 

stylech? Hlavním tématem konference bude zkoumání 

středoevropské architektury a jejího vztahu k architek-

tuře vídeňské, pařížské, londýnské, glasgowské a dalším. 

Vila Tugendhat, Jurkovičova vila v Brně, stejně jako rodný 

dům Josefa Hoffmanna v Brtnici jsou ukázkové příklady, 

na kterých je možné srovnávat působení „národního“  

a „mezinárodního“ stylu, jak je upřednostnili či vytvářeli 

stavitelé a majitelé. Budeme se zabývat historickými a te-

oretickými souvislostmi a důsledky jejich volby. 

Předběžný program: 

- dvoudenní panely přednášek a příspěvků významných 

odborníků z evropských zemí, Ameriky i Asie, doplněné  

o prezentace a videoprojekce. 

- návštěva architektonických památek v Brně (vlastní vila 

arch. D. Jurkoviče, vila Tugendhat – arch. Mies van der 

Rohe)

- dvě jednodenní exkurze: 

- „Nová slovanská metropole“ lázně Luhačovice – D. Jur-

kovič 1901–1903; „město Tomáše Bati“ Zlín (ředitelství 

Baťovy společnosti – V. Karfík)

- rodný dům Josefa Hoffmanna v Brtnici, vila Adolfa 

Bauera od arch. Gočára v Libodřicích, Müllerova vila arch. 

Loose v Praze 



Přednášky a příspěvky v českém a anglickém jazyce bu-

dou simultánně tlumočeny.

Podrobnější informace a přihláška na http://www.mo-

ravska-galerie.cz.

Kontaktní osoba: Kateřina Tlachová, tel.: +420 532 169 

128, e-mail: katerina.tlachova@moravska-galerie.cz 

Franz Peter Kien

Franz Peter Kien se narodil 1. ledna roku 1919 ve Varn-

sdorfu v německy mluvící židovské rodině. Pokud by mu to 

osud dopřál, dožil by se v lednu roku 2009 devadesáti let. Je 

jistě pouze hypotetickou otázkou, zda by se takového věku 

skutečně dožil, v každém případě by však za normálních 

okolností jistě strávil neobyčejně plodný a plný život.

On i většina jeho bývalých spoluvězňů z terezínské-

ho ghetta je již dávno mrtva a ti, kteří přežili hrůzy války  

a holocaustu, již většinou rovněž nejsou mezi námi. Smrt je 

osvobodila od vzpomínek na utrpení, které jim 

způsobil nacismus a jeho pomahači. V součas-

nosti postupně odcházejí ti z bývalých vězňů, 

kteří v době druhé světové války byli ještě dětmi,  

a kterým se podařilo přežít nesmírné útrapy  

a po válce začít nový život. Zůstávají však po 

nich děti, doklady a stopy jejich poválečné prá-

ce. Po mnohých zůstávají i zaznamenané vzpo-

mínky nebo různé předměty a dokumenty, kte-

ré připomínají, čím byli nuceni projít. Je třeba 

jich využívat, připomínat dnešním i příštím ge-

neracím to, čím museli tito lidé projít.

Kienovi osud vyměřil pouhých dvacet pět let 

života. Během tohoto krátkého, ale velmi in-

tenzivně prožitého období vytvořil dílo, které 

je bezpochyby hodno obdivu. V terezínském 

ghettu kreslil a psal jako o závod, jako ten, kdo 

ví nebo spíše tuší, že jeho život visí na vlásku  

a smrt je blízko. V té době se podepisoval čes-

kou verzí svého jména – Petr Kien, aby dal na-

jevo svůj odpor k Hitlerovu Německu, které 

spáchalo na něm a na milionech dalších lidí 

tolik bezpráví a zločinů. Jeho písemná tvorba 

ale nadále vznikala v němčině, která byla jeho 

mateřštinou a jako literární jazyk pro něj byla 

nenahraditelnou. 

Po Kienovi zůstává dílo, jehož význam se do 

značné míry vymyká běžným kritériím umě-

lecké tvorby. Zanechal po sobě množství kreseb, maleb, 

ale také literární práce výjimečné hodnoty. Skličující je 

otázka, která se logicky nabízí, totiž jak rozsáhlé umělecké 

dílo po sobě mohl zanechat, jak velmi by byl mohl oboha-

tit evropskou a světovou kulturu, kdyby mu bylo dopřáno 

prožít normální život. Takové otázky je ovšem možno klást  

i v případě mnoha dalších umělců uvězněných v terezín-

ském ghettu, ale i umělců deportovaných do jiných ghett, 

káznic, věznic a koncentračních táborů. 

Osobnost a dílo Petra Kiena do značné míry ztělesňují 

dramatické a tragické osudy střední Evropy v té době. Vy-

růstal v prostředí, kde se prolínaly vlivy německé, české  

a samozřejmě židovské. Dětství strávil v německy mluvící 

židovské rodině žijící v českém pohraničí, poté studoval  

v Praze a po vyloučení z Akademie výtvarného umění po-

kračoval ve studiu na soukromé škole. Věnoval se umělecké 

a pedagogické práci v rámci možností pražské židovské ko-

munity a své schopnosti umělecké i organizátorské uplat-

ňoval i v terezínském ghettu. Jeho dílo se stalo součástí 

úsilí terezínských umělců – malířů, hudebníků, divadelníků  

a dalších kulturních pracovníků, kteří se snažili svou tvorbou 

pomáhat svým spoluvězňům, ale i sobě samým překonávat 
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strádání života v ghettu. Jejich statečný zápas se stal svě-

dectvím o vysoké morálce a lidské důstojnosti terezínských 

umělců, jejich neobyčejné statečnosti a statečném postoji 

čelícím nelidskému režimu, který představovali jejich trýz-

nitelé. Tváří v tvář blížící se smrti tvořil díla trvalé hodnoty  

a vysokého stupně umělecké zralosti. 

Terezín nebyl místem, které by umožnilo připravit povstá-

ní obdobné povstáním ve varšavském ghettu či ve vyhla-

zovacím táboře Treblinka. Byl totiž místem, ve kterém lidé 

ještě doufali v přežití a kde mnohé ze židovských rodin po 

určitý čas zůstávaly v jednom táboře, třebaže byly rozděle-

ny do různých ubytoven. Bylo ale možno rodinné přísluš-

níky vidět, občas se navštěvovat, vědět jeden o druhém. 

Tím intenzivněji si vězni uvědomovali, že jakýkoliv pokus 

o povstání by ohrozil především ty bezbranné – rodiče, 

prarodiče, děti. Odpor proto dostával jinou podobu. Patřila 

k němu i kulturní činnost spojující účinkující a jejich pub-

likum v úsilí o uchování osobní integrity každého jednot-

livce, o vzájemném posilování víry v budoucnost Židů po 

válce a o uchování naděje, že se této budoucnosti dožije 

alespoň část příslušníků nuceného společenství obyvatel 

terezínského ghetta. 

Tato kniha přibližuje osudy Petra Kiena, či Franze Petera 

Kiena, který patřil k čelným představitelům a organizáto-

rům kulturního života v ghettu. Osobností jemu podobných 

bylo ve všech fázích existence ghetta mnoho. Za všechny si 

připomeňme alespoň jednu – dirigenta Rafaela Schächtera. 

Ten musel se sborem a orchestrem celkem třikrát opakovat 

nacvičování Verdiho Requiem, protože transporty znovu  

a znovu odvážely členy sboru a orchestru. Navzdory tomu 

Schächter tuto mimořádnou skladbu nacvičil. „Dies irae“, 

kterým vrcholila, bylo připomenutím posledního soudu, 

kdy budou zváženy činy všech a přijde potrestání zločinů. 

Zároveň bylo vyjádřením velké touhy utlačovaných po svo-

bodě. 

Tuto touhu svým dílem posiloval i Petr Kien. Dne 16. října 

1944 odjel spolu se svými rodiči a manželkou do Osvětimi 

na svou poslední cestu, z níž nebylo návratu. Zemřel hroz-

nou smrtí, tak jako desetitisíce jeho terezínských spoluvěz-

ňů. Dílo, které po něm zůstalo, je však nesmrtelné.

V roce 2009 by se tento velmi nadějný umělec dožil 90. let, 

pokud by mu to bylo dopřáno. K připomenutí jeho osob-

nosti a díla pořádal Památník Terezín jeho soubornou výsta-

vu ve dnech od 14. května do 16. září 2009 a hlavně vydal 

obsáhlý katalog-monografii, která toto výročí připomíná. 

Výstava i vydání knihy byly zařazeny jako doprovodné akce 

k Českému předsednictví Evropské unie.

Jan Munk

Lexikon osobností Karlovarska

Na pulty knihkupectví v karlovarském regionu se začát-

kem prosince 2009 dostala nová kniha karlovarského his-

torika Dr. Stanislava Burachoviče „Lexikon osobností Karlo-

varska“.

Dílo poskytuje informace o padesáti osobnostech nejrůz-

nějších profesí. Je orientováno převážně na ty, jež zanecha-

li výraznou tvůrčí stopu v dějinách, vlastivědě, medicíně, 

hudbě, literatuře a v kulturním životě Karlových Varů a oko-

lí. Vybrány jsou pouze osobnosti nežijící, některé dnes i zce-

la zapomenuté. Najdeme zde biografii například Dr. Davida 

Bechera, Jeana de Carro, Vladislava Jáchymovského, Augus-

ta von Lützow, Heinricha Mattoniho, Ludwiga Mosera, Karla 

Nejdla či rodinné dynastie Puppů.

Knihu doplňují fotografie z archivu autora, Krajského mu-

zea Karlovarského kraje, Muzea Karlovy Vary. Publikaci jistě 

uvítají jak milovníci karlovarské historie, tak učitelé, studenti 

a badatelé – ostatně každý obyvatel karlovarského regionu.

Lexikon je jakýmsi doplňkem a protějškem publikace 

„Slavní návštěvníci Karlových Varů“ z roku 2007. Vydalo jej 

Krajské muzeum Karlovarského kraje, Muzeum Karlovy Vary 

ve spolupráci s Vydavatelstvím Promenáda. Podobná sou-

hrnná publikace doposud na Karlovarsku chyběla. Publika-

ce bude v prodeji i na pokladnách v muzeích v Jáchymově, 

Nejdku a Horní Blatné.

Petr Kulhánek
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Bibliografie Národopisného 
věstníku a dalších periodik 
Národopisné společnosti

Česká národopisná společnost nabízí novou publikaci. 

Bibliografický soupis zahrnuje na 242 stranách celkem 1933 

položek, doplňuje jej rejstřík místní, osobní a jmenný. Zpra-

covány byly příspěvky v těchto tiskovinách Společnosti: 

„Národopisného sborníku českoslovanského“ (1896–1905), 

„Národopisného věstníku českoslovanského“ (1906–1956), 

„Národopisného věstníku československého“ (1966–1992) 

a „Národopisného věstníku“ (1993–2005), který vychází do-

dnes. Mimo tyto hlavní tituly, určené odborné veřejnosti, 

vydávala Společnost po určitou dobu kolem poloviny 20. 

století také spíše zpravodajská periodika – „Zprávy ČNS“  

a „Věstník ČNS a SNS“, které přinesly celou řadu, dnes té-

měř opomíjených terénních zpráv a sdělení zpracovaných 

dopisovateli, zprávy o připravovaných a realizovaných vý-

zkumech zejména zátopových oblastí, jichž byla společ-

nost garantem. Proto byl jejich obsah zpracován a přiřazen  

k bibliografii. Doplňkem celého soupisu, který čítá více jak 

1900 záznamů, je seznam „Bibliografických příloh Věstníku 

NSČ a SNS“, vydávaných v letech 1959–1967. Samostatnou 

přílohou, bez číselného označení, je výběr zpráv, věnova-

ných činnosti Národopisné společnosti, které byly postup-

ně zveřejněny ve všech zpracovávaných titulech. Jednot-

livé bibliografie jsou uzavřenými celky ve výše naznačené 

chronologii, rozdělenými na články a studie, zprávy o lite-

ratuře, personalia a zprávy drobné. Záznamy v souborech 

jsou číslovány návazně, aby nebyly komplikovány údaje  

v rejstřících. Bibliografické záznamy článků a studií jsou 

opatřeny anotacemi. U jubilejních statí je uvedeno, zda se 

jedná o text jubilejní nebo nekrolog osobnosti. Drobné 

zprávy a zprávy o literatuře anotovány nejsou.  

Bibliografii si můžete objednat za cenu 180 Kč + poštovné 

a balné na adrese: Česká národopisná společnost, Národní 

třída 3, 117 20 Praha 1, nebo prostřednictvím e-mailu: dra-

pala@phil.muni.cz. 

Fotoateliéry v Jičíně
Regionální muzeum a galerie v Jičíně
22. leden − 5. duben 2010

Unikátní výstavu „Fotoateliéry v Jičíně“, která představuje 

tvorbu jičínských fotoateliérů, významných jičínských foto-

grafů i amatérů do roku 1945, připravili pracovníci Regio-

nálního muzea a galerie v Jičíně. Od 22. ledna do 5. dubna 

2010 je v galerii valdštejnského zámku k vidění na 770 fo-

tografií, na které se vztahuje přísný depozitární režim, a tak 

nebude možné výstavu v nejbližších letech opakovat.

Představeny jsou práce nejen nejvýznamnějších regionál-

ních fotografů 1. poloviny 20. století Josefa Picka a Antoní-

na Brožka, ale také nejstarší snímky, které pocházejí z 60.  

a 70. let 19. století. Nechybějí ani záběry pořízené Aloisem  

a Janem Podlipnými, návštěvníci se mohou těšit i na sním-

ky amatérských fotografů Jiřího Trejbala, Antonína Finger-

landa, Čeňka a Zdeňka Musilových a Františka Kloboučka, 

které pochází ze sbírek muzea. 

Důležitou součástí výstavy je přesná rekonstrukce průčelí 

budovy fotoateliéru Antonína Brožka z r. 1912. Objekt po-

chází z dílny Renaty a Martina Lhotákových, kulisu ateliéro-

vého pozadí malířsky zachytil Rudolf Jírek z Divadla F. X. Šal-

dy v Liberci. Součástí tohoto scénografického objektu jsou 

autentické fotografické přístroje právě z ateliéru A. Brožka.

Každá výstava historických fotografií vyvolá vzpomínky 

pamětníků. Ohlasy, upřesnění některých popisů, vzpomín-

ky vážící se k zachyceným osobám, událostem nebo místům 

budou zaznamenány na setkání s pamětníky, které RMaG  

v Jičíně pořádá 23. února 2010 po názvem „Čaj o páté“. Sr-

dečně vás zveme k návštěvě.

Hana Fajstauerová

Věstník Asociace muzeí a galerií České republiky 1/2010

Toto číslo vychází 19. února 2009. Náklad 1000 ks. 
Periodicita šestkrát ročně. Periodikum je registrováno MK ČR 

reg. č. 8331, ISSN 1213-2152
Vydává AMG s finanční podporou Ministerstva kultury ČR.

Adresa redakce:
Asociace muzeí a galerií České republiky,

Jindřišská 901/5, II. schodiště, 110 00 Praha 1 − Nové Město
Tel.: + 420 224 210 037-9; F: +420 224 210 047.

E-mail: vestnik@cz-museums.cz; URL: http://www.cz-museums.cz
Uzávěrka příštího čísla 23.03.2010

Redakční rada:
Milena Burdychová, Eva Dittertová, Hana Dvořáková,  

Zdeněk Freisleben, Hana Garncarzová, Jana Hutníková, Václav Mílek, 
Markéta Nešporová, Petr Velemínský, Jiří Žalman.

Redakce: Malvína Brychová
Autor grafické předlohy: Martin Pálka

Grafická realizace Věstníku AMG: Malvína Brychová
Fotografie na obálce: Národní muzeum − Národní památník na 

Vítkově

pozvánky 
na výstavy



pozvánky 
na výstavy

Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis 2009

Přihlášené projekty:

Muzejní výstava roku:

1.   Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem; Monika Havlíčková – Hippodrom 

2.   Moravské zemské muzeum; Nejstarší umění střední Evropy

3.   Západočeská galerie v Plzni; Šumava / Alfred Kubin – Josef Váchal

4.   Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna.

5.   Památník národního písemnictví; Literatura bez hranic

6.   Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; Veteš nebo poklad? František Kretz a Slovácké muzeum

7.   Muzeum Vysočiny Jihlava; Dolnorakouská zemská výstava 2009. Česko – Rakousko. Rozděleni – odloučeni – spojeni.

8.   Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy; Cesty ornamentu

9.   Muzeum Těšínska; Krása ženy

10. Moravské zemské muzeum; Darwin 

11. Východočeská galerie v Pardubicích; Josef Čapek

12. Muzeum romské kultury, s. p. o.; Svaz Cikánů-Romů (1969–1973). Z historie první romské organizace v českých zemích

13. Muzeum hlavního města Prahy; Cesta do hlubin města – 12 nej... objevů pražské archeologie

14. Městské muzeum ve Skutči; Muzeum obuvi a kamene ve Skutči 

15. Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc 

16. Muzeum v Bruntále, p. o.; Člověk a les, expozice lesnictví

17. Muzeum Mladoboleslavska; Adina Mandlová aneb Zlatý věk filmových hvězd

18. Mendelovo muzeum; Gregor Johann Mendel – člověk, opat, vědec

19. Muzeum Karlovy Vary, p. o.; 1989 – Cesta ke svobodě 



Národní soutěž muzeí 
Gloria musaealis 2009

Muezjní publikace roku:
1.   Galerie výtvarného umění v Chebu; Umění gotiky na Chebsku

2.   Západočeská galerie v Plzni; Šumava / Alfred Kubin – Josef Váchal

3.   Muzeum města Brna; Baroko. Příběhy barokního Brna.

4.   Slezské zemské muzeum; A monograph of Palaearctic Anthomyzidae (Diptera)

5.   Muzeum Novojičínska, p. o.; Klobouk dolů – Klobouky a pokrývky hlavy slavných osobností 19. a 20. století 

6.   Muzeum umění Olomouc; Růžová zahrádka – Rukopisné modlitební knížky 18. a 19. století

7.   Muzeum Českého ráje v Turnově; V babiččině kuchyni od tří králů do Vánoc

8.   Muzeum v Bruntále, p. o.; Katalog Lesnická sbírka Muzea v Bruntále 

9.   Muzeum v Bruntále, p. o.; Historie zámku Bruntál 

10. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích; Netolice Proměny města aneb Jak šel čas 

11. Mendelovo muzeum; E. A. Poe – katalog výstavy 

 

Muzejní počin roku:
1. Uměleckoprůmyslové museum v Praze; Návraty paměti

2. Západočeská galerie v Plzni; Řešení interiéru výstavní síně „13“ a nový vizuální styl 

3. Muzeum Cheb, p. o. Karlovarského kraje; Knedlík – Kloss – Knödel aneb Knedlíkové nebe

4. Památník Lidice; Stálá expozice Ležáky od vypálení po současnost muzea NKP Ležáky

5. Západočeské muzeum v Plzni; Realizace projektu Muzeum loutek v Plzni

6. Muzeum JUDr. Otakara Kudrny v Netolicích; Nový depozitář muzea 

7. Mendelovo muzeum; Sbírka Masarykovy univerzity

8. Městské muzeum Horažďovice; Návrat k tradicím – interaktivní dílna


