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ÚVOD KE ZPRÁVĚ O VYHODNOCENÍ KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ V ČESKÉ 

REPUBLICE 2015–2020 
 

Česká republika zdědila k 1. lednu 1993 hustou síť veřejných muzeí a muzeí umění, která 

spravovala obrovské množství sbírkových předmětů a cenných archivních a knihovních fondů. 

Veřejná muzea v Čechách, na Moravě a ve Slezsku přitom většinou provozovala expozice 

technickou úrovní poplatné 70. nebo v lepším případě 80. létům minulého století, nedisponovala 

dostatečně kvalifikovaným a finančně a technicky zajištěným personálem, neřídila se jednotnými 

standardy muzejní práce a neměla jasnou perspektivu dalšího rozvoje. Modernizace muzejnictví  

v České republice postupovala zvolna až do konce minulého století. V 90. letech minulého století 

neexistovala základní právní norma, regulující činnost muzejnictví v České republice, ani jednotící 

koncepce, která by umožňovala využívat jeho potenciál koordinovaně a zlepšovat podmínky pro 

další rozvoj celého oboru. 

Potřebný bod zlomu přineslo po více než dvouletých přípravách až přijetí zákona  

č. 122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, a prováděcí vyhlášky k němu. Od května 2000, 

kdy tento zákon nabyl účinnosti, učinilo české muzejnictví výrazný posun směrem k nejlepší 

světové praxi v mnoha oblastech, zejména ve veřejné službě a při ochraně a odborném zpracování 

a zhodnocení sbírek. Mimořádně důležitou roli přitom sehrál institut centrální evidence sbírek 

(CES). Důležitým momentem dalšího vývoje se stalo přijetí Koncepce účinnější péče o movité 

kulturní dědictví na léta 2010-2014 (Koncepce rozvoje muzejnictví), kterou vzala vláda České 

republiky na vědomí usnesením č. 862 ze dne 1. prosince 2010, a její naplňování. Tuto koncepci, 

která ještě obsahovala cíle a úkoly, jež přesahovaly rámec samotného muzejnictví, se z velké části 

podařilo naplnit a její nesplněné cíle se staly východiskem pro další koncepční práci Ministerstva 

kultury. 

Výše zmíněná koncepce z roku 2010 se stala předstupněm první úzce zaměřené Koncepce 

rozvoje muzejnictví v České republice v letech 2015 až 2020, schválené usnesením vlády České 

republiky 20. srpna 2015 usnesením č. 655. Ta už je úzce zaměřena na potřeby rozvoje muzejnictví 

jako takového, na rozvoj veřejné služby, kvalifikované péče o sbírky a personální rozvoj 

muzejnictví. Z vyhodnocení dosavadního naplňování Koncepce rozvoje muzejnictví v České 

republice v letech 2015 až 2020 vyplývají po třech letech některé podstatné zobecnitelné závěry. 

Podařilo se z největší část uzavřít problematiku církevních restitucí a dokončit i jiná majetková 

vypořádání, která zasahovala do oblasti veřejných muzeí a muzeí umění. Podstatným způsobem se 

zlepšuje evidence a ochrana sbírkových fondů, a to jak v oblasti zabezpečení před běžnou 

kriminalitou a potenciálními novými riziky, tak před působením fyzikálních vlivů. V této oblasti, 

stejně jako v řadě dalších, dobře funguje spolupráce státní a veřejné správy s organizacemi 

odborné veřejnosti, především s Českým výborem ICOM, Asociací muzeí a galerií České republiky a 

Radou galerií České republiky. Zdárně se rozvíjí sbírkotvorná, výstavní a edukační činnost veřejných 

muzeí v České republice, dobře pracuje také síť odborných metodických center. Pro muzea umění  

v České republice je mimořádně důležité zdárné zahájení činnosti Akvizičního fondu. 
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Dosavadní poznatky z naplňování koncepce již nyní ukazují perspektivní směry dalšího 

rozvoje, které by měly být zohledněny v navazujícím koncepčním dokumentu. K oblastem, které 

mají velký potenciál dalšího rozvoje, patří spolupráce veřejných muzeí a galerií s jednotlivými 

regionálními pracovišti Národního památkového ústavu, především se správou veřejně přístupných 

objektů s expozicemi v gesci NPÚ v jednotlivých krajích. Významný prostor představuje také 

spolupráce muzeí a muzeí umění s veřejnými vysokými školami, a to ve dvou směrech: jednak 

metodická podpora muzeí a muzeí umění ze strany veřejných vysokých škol a jejich odborných 

pracovišť, jednak prezentace veřejných vysokých škol formou zpřístupňování jejich sbírek muzejní 

povahy formou univerzitních muzeí.  

Po naplnění dvou předchozích koncepčních dokumentů a dovedení muzejnictví jako 

odborné disciplíny do strukturálního, technického a personálního stavu odpovídajícího potřebám 

druhého desetiletí 21. století bude v další etapě klíčová pro další rozvoj muzejnictví v České 

republice detailnější a propracovanější koncepce veřejné služby muzeí a muzeí umění. Tato složka 

bude muset být přesvědčivým způsobem formulovaná; musí být způsobilá získat většinovou oporu 

nejen v organizacích odborné veřejnosti, ale především u samotných návštěvníků muzeí, adresátů 

a konzumentů této služby. Veřejná služba muzeí a muzeí umění se nezbytně stane základní osou 

další koncepční práce Ministerstva kultury v oblasti muzejnictví, protože právě ona tvoří základ 

legitimity veřejné síť muzeí a muzeí umění v České republice a dosud jí nebyla v rozvoji muzejnictví 

věnována adekvátní pozornost. Naplňování platné koncepce pro tuto etapu vytváří optimální 

podmínky a předjímá tento směr budoucího vývoje. 

 

 

 

 

Pavel Hlubuček 
ředitel odboru muzeí 
Ministerstvo kultury  
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STAV PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ V ČR V LETECH 2015 AŽ 2020 

KE DNI 30. 6. 2018 
 

Číslo cíle Název cíle Dílčí úkol Stav plnění k 30. 6. 2018 Kdo plní 

    

  CÍLE A DÍLČÍ ÚKOLY      

3.2.1 Majetkové vypořádání      

3.2.1.1.   Průběžná situační zpráva o stavu majetkového 
vypořádání s církvemi a náboženskými 
společnostmi 

Splněno MK 

3.2.1.2.   Závěrečná zpráva o důsledcích majetkového 
vyrovnání s církvemi a náboženskými 
společnostmi 

Splněno MK 

3.2.1.3.   Zajištění činnosti Centra pro dokumentaci 
majetkových převodů kulturních statků obětí 
II. světové války v letech 2015-2017 a příprava 
jeho přechodu na režim paměťové instituce 

Splněno MK, Centrum 

3.2.1.4.   Začlenění Centra pro dokumentaci 
majetkových převodů kulturních statků obětí 
II. světové války do mezinárodních organizací a 
aktivit 

Splněno Centrum 

3.2.1.5.   Zpracování přehledu historických muzejních 
sbírek měst a obcí ve vlastnictví státu a 
muzejních sbírek ve vlastnictví státu včetně 
návrhu majetkoprávního vypořádání 

Splněno MK, ÚZSVM 

          

3.2.2 Zřízení Registru muzeí a galerií      

3.2.2.1.   Prezentace záměru zřízení Registru a odborná 
rozprava 

Plněno průběžně MK 

3.2.2.2.   Návrh struktury informací a způsobu 
zveřejňování informací v Registru muzeí a 
galerií 

Úkol trvá MK, profesní 
sdružení 

          

3.2.3. Národní síť muzeí a galerií      

3.2.3.1.   Prezentace záměru ustanovení Národní sítě 
muzeí a galerií a zahájení veřejné diskuse k 
němu 

Úkol trvá MK 

3.2.3.2.   Stanovení kritérií pro zápis muzeí a galerií do 
Národní sítě muzeí a galerií 

Úkol trvá MK, profesní 
sdružení 

          

3.2.4. Koncepce a síť metodických center      

3.2.4.1.   Souborná zpráva o činnosti sítě metodických 
center při muzeích a galeriích, příspěvkových 
organizacích MK 

Splněno MK, dotčené 
příspěvkové 
organizace 
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Číslo cíle Název cíle Dílčí úkol Stav plnění k 30. 6. 2018 Kdo plní 

    

3.2.4.2.   Koncepce sítě a další činnosti metodických 
center při muzeích a galeriích, příspěvkových 
organizacích MK a společný informační portál 

Plněno průběžně MK 

3.2.4.3.   Návrh ukotvení sítě metodických center muzeí 
a galerií v působnosti MK v právním řádu ČR 

Plněno průběžně MK 

3.2.4.4.   Financování činnosti metodických center Splněno MK 

          

3.2.5. Zlepšení systematické odborné péče o sbírky muzejní povahy a 
účinnější podpora prezentace kulturního dědictví 

    

3.2.5.1.   Stanovení rámcových standardů kvalifikované 
péče o sbírky muzejní povahy 

Plněno průběžně MK, profesní 
sdružení 

3.2.5.2.   Rozvoj prostorového a technického zajištění 
státních muzeí a galerií 

Plněno průběžně MK, MO, MV 

3.2.5.3.   Podpora prezentačních aktivit muzeí a galerií Plněno průběžně MK 

3.2.5.4.   Podpora rozvoje formy tzv. vědeckých center 
při technických a přírodovědných muzeích 

Plněno průběžně MK, AMG,  
ČV ICOM 

3.2.5.5.   Podpora rozvoje tzv. kulturních a kreativních 
průmyslů 

Plněno průběžně MK, profesní 
sdružení 

3.2.5.6.   Nastavení nových parametrů pro muzejní 
statistiku 

Plněno průběžně MK, NIPOS 

3.2.5.7.   Omezení rizik v souvislosti s terorismem Splněno MK, MV 

          

3.2.6. Akvizice současného výtvarného umění      

3.2.6.1.   Zřízení dotačního programu Akviziční fond Splněno MK 

3.2.6.2.   Veřejná konzultace a návrh systémového 
řešení otázky prezentace a odborné správy děl 
současného výtvarného umění 

Splněno MK 

          

3.2.7. Aktivity muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu      

3.2.7.1.   Využití potenciálu muzeí a galerií v oblasti vědy 
a výzkumu 

Plněno průběžně MK 

          

3.2.8. Strategie dalšího postupu v oblasti digitalizace národního 
kulturního dědictví  

    

3.2.8.1.   Modernizace databáze Centrální evidence 
sbírek (CES) online 

Splněno MZM, MK 

3.2.8.2.   Modernizace systému DEMUS a jeho 
zpřístupňování potenciálním uživatelům 

Plněno průběžně MZM, MK 

3.2.8.3.   Projekt eSbírky Plněno průběžně NM, MK 

3.2.8.4.   Začlenění databáze CES a prezentačního 
portálu sSbírky do resortního úložiště 
elektronických dat 

Splněno MK 
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Číslo cíle Název cíle Dílčí úkol Stav plnění k 30. 6. 2018 Kdo plní 

    

 

3.2.9. Funkce muzeí v procesu uchování a prezentace statků 
nemateriální kultury  

    

3.2.9.1.   Spolupráce muzeí a galerií při uchování a 
prezentaci statků nemateriálního kulturního 
dědictví 

Plněno průběžně MK 

3.2.9.2.   Spolupráce muzeí a galerií při uchování a 
prezentaci statků současné nemateriální 
kultury 

Plněno průběžně MK 

          

3.2.10. Muzea v přírodě      

3.2.10.1.   Konference o poslání a budoucnosti muzeí  
v přírodě a příprava koncepce 

Splněno MK, ČSMP 

3.2.10.2.   Zefektivnění správy a organizace státních 
muzeí v přírodě v působnosti MK 

Plněno průběžně MK, ČSMP 

          

3.2.11. Spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami při koncipování 
edukačních aktivit  

    

3.2.11.1.   Systematická spolupráce s vysokými školami Plněno průběžně MK, MŠMT, 
AMG, ČV 
ICOM, RVŠ 

3.2.11.2.   Soustavné mapování stavu a rozvoje 
spolupráce muzeí a galerií s vysokými školami 
v oblasti vzdělávacích programů a jejich 
podpora 

Plněno průběžně MK, MŠMT, 
AMG, ČV 
ICOM, RVŠ 

3.2.11.3.   Edukační portál pro muzea a galerie, 
poskytující veřejnou službu podle zákona  
č. 122/2000 Sb. 

Splněno MK 

          

3.2.12. Spolupráce muzeí a galerií s Národním památkovým ústavem      

3.2.12.1.   Mechanismy spolupráce NPÚ s ostatními 
státními příspěvkovými organizacemi při 
ochraně movitých kulturních památek 
Centrum pro informační technologie v 
muzejnictví (CITeM) 

Plněno průběžně MK 

3.2.12.2.   Vzájemná spolupráce NPÚ, muzeí a galerií při 
přípravě, realizaci a propagaci výstavních 
aktivit 

Plněno průběžně MK, PO 

          

3.2.13. Spolupráce státních muzeí a galerií s muzeí a galeriemi 
zřizovanými územními samosprávnými celky 

    

3.2.13.1.   Vyhledávání potenciálu ke společným 
projektům státních muzeí a galerií s muzei a 
galeriemi zřizovanými územními 
samosprávnými celky 

Plněno průběžně PO 

3.2.13.2.   Účinná pomoc metodických center muzeím a 
galeriím zřizovaným územními samosprávnými 
celky  

Splněno Metodická 
centra 
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Číslo cíle Název cíle Dílčí úkol Stav plnění k 30. 6. 2018 Kdo plní 

    

3.2.13.3.   Spolupráce muzeí a galerií – státních 
příspěvkových organizací – a muzeí a galerií 
zřizovaných územními samosprávnými celky  
v oblasti propagace a marketingu  

Plněno průběžně PO 

          

3.2.14. Podpora dobrovolnictví a donátorství v muzeích a galeriích      

3.2.14.1.   Vyhodnocování a podpora naplňování 
koncepčních materiálů vlády ČR v oblasti 
dobrovolnictví 

Plněno průběžně MK, AMG, 
RG, ČV ICOM 

3.2.14.2.   Vytvoření nástrojů a pobídek pro podporu 
dobrovolnictví a donátorství 

Plněno průběžně MK 

3.2.14.3.   Vyhodnocení donátorských aktivit a aplikace 
zásad Profesního etického kodexu 
Mezinárodní rady muzeí (ICOM) 

Plněno průběžně MK, AMG, 
RG, ČV ICOM 

          

3.2.15. Podpora kulturního turismu  Plněno průběžně MK 

          

3.2.16. Popularizace muzejnictví v národním a mezinárodním kontextu      

3.2.16.1.   Propagace a další rozvoj udělování cen Gloria 
musaealis 

Plněno průběžně MK, AMG,  
ČV ICOM 

3.2.16.2.   Podpora a rozvoj ostatních oborových ocenění 
v oblasti působnosti muzeí a galerií 

Plněno průběžně MK 

3.2.16.3.   Mezinárodní den muzeí, Festival muzejních 
nocí 

Plněno průběžně MK, AMG 

3.2.16.4.   Snížení prahu dostupnosti muzejních a 
galerijních expozic pro sociálně slabší cílové 
skupiny 

Plněno průběžně MK 

          

  PROSTŘEDKY      

3.3.1. Legislativní prostředky  Plněno průběžně MK 

          

3.3.2. Finanční mechanismy      

3.3.2.1.   Vyhodnocení účinnosti dosavadních dotačních 
programů a návrh jejich optimalizace 

Plněno průběžně MK, AMG,  
ČV ICOM, RG 

          

3.3.3. Systém akreditace veřejných muzeí a galerií      

3.3.3.1.   Návrh systému akreditačního řízení pro muzea 
a galerie 

Úkol trvá MK 

3.3.3.2.   Návrh novelizace zákona č. 122/2006 Sb., o 
ochraně sbírek muzejní povahy, zavedením 
systému akreditace muzeí a galerií 

Úkol trvá MK 

3.3.3.3.   neobsazeno     

3.3.3.4.   Zahájení procesu registru a akreditace 
veřejných muzeí a galerií v ČR 

Úkol trvá   
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Číslo cíle Název cíle Dílčí úkol Stav plnění k 30. 6. 2018 Kdo plní 

    

          

3.3.4. Metodická podpora  Plněno průběžně   

          

3.3.5. Motivace prostřednictvím cen, ocenění a festivalů      

3.3.5.1.   Cena Gloria musaealis Plněno průběžně MK, AMG,  
ČV ICOM 

3.3.5.2.   Ostatní oborová ocenění v oblasti působnosti 
muzeí a galerií 

Plněno průběžně MK 

3.3.5.3.   Mezinárodní den muzeí, muzejní noci a 
Festival muzejních nocí 

Plněno průběžně MK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDIČNÍ POZNÁMKA:  
Předkládaný materiál byl zpracován též z dodaných podkladů profesních organizací působících 

v oblasti muzejnictví – Českého výboru ICOM, Rady galerií České republiky a Asociace muzeí a galerií 

České republice. 
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VYHODNOCENÍ PLNĚNÍ KONCEPCE ROZVOJE MUZEJNICTVÍ V ČR V LETECH 

2015 AŽ 2020 KE DNI 30. 6. 2018 – TEXTOVÁ ČÁST 
 

3. CÍLE A PROSTŘEDKY 
Jako nástroj strategického řízení pracuje tato Koncepce s cíli a prostředky k jejich dosažení. 

Vychází z historických zkušeností, z výsledků plnění předchozí koncepce,1 ze SWOT analýzy stavu 

muzejnictví v České republice,2 z programového prohlášení vlády,3 z plánu legislativních prací a 

potřeb resortu. Je zaměřena na vyřešení přetrvávajících problémů muzejnictví v České republice a 

vytvoření optimálního prostředí pro úspěšnou implementaci nových právních předpisů a jejich 

efektivního využití pro další rozvoj veřejných muzeí a galerií. 

 Následující část Koncepce je členěna na základní cíle, hlavní cíle a konkrétní úkoly. Základní 

cíle jsou formulovány obecně, vycházejí ze závěrů SWOT analýzy stavu veřejných muzeí a galerií  

v České republice, zůstávají trvale platnými a slouží k základní orientaci strategie jednotlivých 

muzejních a galerijních organizací.4 Jsou řazeny hierarchicky. Strategické cíle nezahrnují všechny 

oblasti činnosti muzejních a galerijních organizací, zejména nezahrnují cíle a úkoly, vyplývající ze 

zásahů vyšší moci (např. vypořádání majetkových nároků) či rutinní naplňování již stanovených a 

přetrvávajících cílů. 

 Hlavní cíle Koncepce jsou již formulovány konkrétněji.5 Navazují na programové prohlášení 

vlády a další dokumenty. Zahrnují širší okruh aktivit včetně těch, které jsou dány změnami všeobecně 

závazných právních norem či vyplývají z naplňování rutinních rolí veřejných muzeí a galerií a jejich 

proměn v čase. V dokumentu jsou hlavní cíle z praktických důvodů řazeny chronologicky, aby byla 

zřejmá jejich vzájemná návaznost. Pro průběžnou kontrolu jsou k jednotlivým hlavním cílům 

Koncepce přiřazeny konkrétní dílčí úkoly.  

 Úkoly, přiřazené k jednotlivým hlavním cílům, představují postupné kroky k jejich naplňování 

včetně stanovení přímé odpovědnosti a konkrétního data jejich ukončení. Plnění hlavních cílů a 

dílčích úkolů stanovených touto Koncepcí je kontrolovatelné. Hlavní cíle jsou stanoveny tak, aby 

přímo i nepřímo podporovaly naplňování základních cílů stanovených touto Koncepcí. 

  

                                                           

1  Viz kapitola 2.1. této Koncepce. 
2  Viz kapitola 2.2. této Koncepce.  
3  Viz Programové prohlášení vlády ze dne 12. února 2014, kapitola 3.10. 
4  Viz kapitola 3.1. této Koncepce. 
5  Viz kapitola 3.2. této Koncepce. 
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3.1. TŘI ZÁKLADNÍ CÍLE 
  Prvním základním cílem Koncepce je zachování schopnosti veřejných muzeí a galerií 

kvalifikovaným způsobem spravovat a rozšiřovat sbírky, formou vědecké výzkumné činnosti 

prohlubovat jejich poznání a tím je zhodnocovat a udržovat, a rozšiřovat službu veřejnosti tak, aby 

odpovídala požadavkům veřejnosti na tento typ institucí kladeným. V době tlaku na snižování 

veřejných rozpočtů není dosahování tohoto cíle tak samozřejmé, jak by se mohlo zdát. Zásadním 

nástrojem ke splnění tohoto cíle je změna právního postavení rozhodujících muzeí a galerií zákonem. 

Nezbytná je také optimalizace jejich sítě tak, aby veřejné finanční prostředky, které budou ušetřeny  

v administrativní oblasti, mohly být věnovány na posílení odborných činností, zejména na správu 

sbírek, vědu a výzkum a na výstavní a edukační činnost.  

  Druhým základním cílem Koncepce je vytvořit přehlednější a pro jednotlivá muzea 

a galerie jednodušší, jednoznačnější a pro jejich úspěšné působení příznivější právní a ekonomické 

prostředí obecně. Jde o to, zbavit tyto organizace povinností, které v současnosti v některých 

případech vykonávají v zastoupení orgánů státní správy a které jim po správní stránce nepříslušejí, 

posílit autonomii jejich rozhodování, aniž by Ministerstvo kultury ve spolupráci s odbornými 

sdruženími,6 rezignovalo na svou metodickou a koordinační roli a vytvořit právní předpoklady pro 

záruku jejich stabilního spolufinancování v odpovídající výši z veřejných finančních prostředků.7  

 Při naplňování tohoto cíle můžeme vycházet z historických zkušeností. Na jejich základě lze 

určit reálnou potřebu jednotlivých muzeí a galerií na provozní financování, zejména při zajištění 

kvalifikované správy sbírek a sbírkových předmětů a při provozování stálých expozic,8 a určit základní 

parametry nezbytné veřejné podpory tak, aby muzea a galerie mohly pracovat s reálnou 

ekonomickou rozvahou přesahující horizont jednoho roku. To je důležité zejména pro jejich 

schopnost vstupovat do velkých interinstitucionálních a mezinárodních výzkumných a výstavních 

projektů. 

 Třetím základním cílem Koncepce je upravit právní a ekonomické prostředí pro 

technologickou inovaci a podstatné rozšíření služeb, které muzea a galerie poskytují způsobem 

umožňujícím dálkový přístup. Jde zejména o to, aby zásadním způsobem posílily svou webovou 

prezentaci směrem k potenciálním domácím i zahraničním návštěvníkům, aby významně rozšířily 

nabídku odborných online služeb pro partnerské organizace v České republice i v zahraničí a zvýšily 

tak svou schopnost podílet se na velkých interinstitucionálních a mezinárodních výzkumných a 

výstavních projektech. Jejich přítomnost v komunikačních sítích a mobilních službách by měla 

odpovídat požadavkům koncových zařízení a aplikací přelomu druhého a třetího desetiletí 

jednadvacátého století a nikoliv stavu a požadavkům na úrovni 90. let minulého století. 

  

                                                           

6
  Zejména s Asociací muzeí a galerií České republiky, ale také s Radou galerií České republiky, Českým výborem ICOM a 

dalšími. 
7
 Viz Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle 

usnesení vlády č. 96/2014. 
8
 A to i s kalkulací dopadu závazků, vyplývajících z programového prohlášení vlády ze dne 12. února 2014, kapitola 3.10: 

„vláda usnadní dostupnost veřejných kulturních institucí, např. zavedením jednoho dne s volným vstupem a rodinných 
slev“. 
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3.2. STANOVENÍ HLAVNÍCH CÍLŮ A DÍLČÍCH ÚKOLŮ 

3.2.1. MAJETKOVÉ VYPOŘÁDÁNÍ 

 V letech 2013 a 2014 proběhla první fáze majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi podle speciálního zákona.9 Dotkla se činnosti mnoha veřejných muzeí a galerií, které se 

v rámci tohoto zákona staly povinnými osobami. Současně ojediněle dobíhají také starší 

majetkoprávní spory, vyplývající z nároků vznesených podle předchozích restitučních právních 

předpisů.  

 Do konce roku 2016 by veřejná muzea a galerie, spravující majetek České republiky, měly  

v zásadě uzavřít majetkové vypořádání, plynoucí z nároků vznesených oprávněnými osobami, 

vyhodnotit dopady, které toto vypořádání na jejich sbírkové fondy či expoziční a depozitární kapacity 

mělo. V nezbytných případech by tyto instituce měly stanovit vlastní strategii, jak negativní dopady 

majetkového vyrovnání na sbírkové fondy či schopnost poskytovat veřejnou službu kompenzovat. 

 Vedle problematiky církevních restitucí zůstávají nedořešenou otázkou také majetkové 

následky konfiskací a jiných forem zcizení předmětů kulturní hodnoty v důsledku II. světové války.  

U majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi je okruh oprávněných a 

povinných osob jednoznačně definovaný a soudní spory nakonec budou v případech sbírkových 

předmětů ve správě státních muzeí a galerií, na které lze zákon vztáhnout, představovat jen relativně 

malou část agendy. V případě problematiky obětí II. světové války pak jde v současnosti jen o 

podstatně menší počet předmětů.  

 Důsledky navracení sbírkových předmětů nebudou v období let 2015 až 2020 pro muzejní a 

galerijní organizace po soustavném dvacetiletém úsilí o nápravu tak citelné, jako byly v 90. letech 

dvacátého století. Jde však o problematiku po správní a badatelská stránce mnohem složitější a 

neobejde se bez speciální instituce. Za tímto účelem Ministerstvo kultury zřídilo specializovanou 

organizaci, Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války 

(dále jen „Centrum“),10 jejíž role zůstane i v letech 2015 až 2020 nezastupitelná. Centrum je jediným 

poradenským místem pro otázky zmírňování majetkových křivd způsobených v důsledku nacistického 

režimu obětem II. světové války. V rámci své činnosti se zaměřuje na výzkum provenience kulturních 

statků ve všech příspěvkových organizacích Ministerstva kultury. Centrum zajišťuje naplňování 

mezinárodních zásad a standardů v oblasti identifikace a dokumentace židovského majetku, k jejichž 

dodržování se Česká republika přihlásila svým podpisem mezinárodních deklarací, a eviduje v oblasti 

předmětů kulturní hodnoty naplňování zákona.11 Koncepce však přihlíží k tomu, že se úloha Centra 

postupem času mění. Samo Centrum se postupně zařadí mezi paměťové instituce a o jeho optimální 

budoucí formě a náplni proto bude možné kvalifikovaně rozhodnout až po široké odborné debatě, 

která proběhne v následujících letech. 

                                                           

9
 Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (zákon o majetkovém 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi), ve znění pozdějších předpisů.  
10

 Ve skutečnosti se jednalo o změnu právní formy a změnu gestora již existující akademické instituce – viz bod  3.2.1.3 
této Koncepce a následující. 

11
 Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších 

předpisů. 
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Speciální pozornost bude Ministerstvo kultury v letech 2015 až 2020 věnovat také vypořádání 

státního majetku a majetku měst a obcí. V tomto případě nejde o tak zásadní záležitosti, jakými byla 

náprava některých majetkových křivd, způsobených obětem II. světové války, nebo o majetkové 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, neboť se bez výjimky jedná o součásti movitého 

kulturního dědictví ve veřejném vlastnictví. Tato problematika má přesto dopady na státní rozpočet a 

rozpočty měst a obcí. Je proto žádoucí, aby bylo pro každý jednotlivý případ postupně nalezeno 

historicky opodstatněné a potřebám kvalifikované péče o sbírky a jejich zpřístupňování veřejnosti 

odpovídající majetkoprávní řešení.  

3.2.1.1. PRŮBĚŽNÁ SITUAČNÍ ZPRÁVA O STAVU MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ  

S CÍRKVEMI A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI 

Ministerstvo kultury zahrne v termínu do 30. března 2015 do profilových úkolů ředitelů 

příspěvkových organizací – muzeí a galerií, spravujících majetek České republiky, zpracování 

průběžné situační zprávy o stavu vypořádání majetkových nároků oprávněných osob, 

plynoucích z restitučních zákonů, a to se stanoveným termínem do 30. září 2015. Následně 

Ministerstvo kultury zpracuje hodnotící zprávu o stavu vypořádání těchto nároků povinnými 

osobami v jeho gesci. 

Termín: do 31. prosince 2015 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

Pro konkrétní plnění bodu 3.2.1.1. zadal odbor ochrany movitého kulturního dědictví, 

muzeí a galerií12 (dále také jako „odbor muzeí“, „OM“ nebo „OMG“) v rámci profilových 

úkolů ředitelům příspěvkových organizací (dále také jako „PO“) v jeho gesci pro rok 2015 

úkol „Průběžně informovat OMG o řešení problematiky vydání majetku církvím a 

náboženským společnostem a informovat o stavu jejich projednávání“ s termínem 

předložení do 31. 10. 2015.  

Vyhodnocení plnění tohoto profilového úkolu bylo provedeno v rámci hodnocení plnění 

jednotlivých profilových úkolů ředitelů příspěvkových organizací a byla zpracována 

souhrnná zpráva ke dni 24. 11. 2015 (spis. zn. MK-S 15691/2015 OMG). Tato zpráva 

obsahuje informace o každé jednotlivé výzvě, kterou příspěvkové organizace v gesci 

odboru muzeí obdržely, záznam o průběhu vyřizování těchto výzev a další relevantní 

informace. Jestliže došlo k vydání majetku ve správě příspěvkových organizací v gesci 

odboru muzeí, potom jsou evidovány i právní akty, na základě kterých se tak stalo, a tyto 

dokumenty tvoří přílohu předmětné zprávy. V rámci vyhodnocování veškeré dokumentace 

je odbor muzeí v pravidelném kontaktu s organizacemi a poskytuje jim metodickou pomoc 

při administraci výzev k vydání majetku. Zároveň byl v prosinci roku 2016 zpracován 

dokument „Analýza dohody o používání evidence a dokumentace kulturních statků, 

                                                           

12
  Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií se organizační změnou v roce 2017 rozdělil na Odbor 

muzeí a Samostatné oddělení ochrany kulturních statků. 
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uzavřené mezi Ministerstvem kultury, zástupci církevních právních osob a Národního 

památkového ústavu“, MK-S 16632/2016. 

Odboru muzeí bylo v rámci majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými 

společnostmi doručeno k vyřízení přes 140 výzev k vydání věci. Veškerá tato podání odbor 

muzeí řádně administroval v souladu se zákonnou úpravou, a to při absenci jakéhokoli 

personálního posílení, což mělo za následek určité omezení výkonu ostatních koncepčních a 

metodických agend. Výkon zákonných agend tím nebyl nicméně nijak poznamenán.  

Ve prospěch oprávněných osob a ke sjednocení postupu odbor muzeí organizoval 

koordinační schůzky s účastí zejména právních zástupců povinných osob – příspěvkových 

organizací – kde byla detailně řešena problematika konkrétních případů. Těchto setkání se 

na pozvání odboru muzeí účastnili rovněž odborníci z oboru církevního práva, zejména 

kvůli vyřešení pozice Náboženské matice, tzv. funkční souvislosti a právního nástupnictví 

jednotlivých církví a řádů. Zároveň odbor muzeí působil jako organizační a distribuční 

centrum vůči dalším příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury včetně Národního 

památkového ústavu tak, aby tzv. povinné osoby postupovaly vůči konkrétním 

oprávněným jednotně. 

3.2.1.2. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O DŮSLEDCÍCH MAJETKOVÉHO VYROVNÁNÍ S CÍRKVEMI 

A NÁBOŽENSKÝMI SPOLEČNOSTMI 

Na základě situační zprávy z roku 2015 Ministerstvo kultury poskytne povinným osobám – 

muzeím a galeriím ve své působnosti – veškerou právní pomoc na dořešení zbývajících 

případů neuzavřeného majetkového vyrovnání. Zároveň vypracuje a do 31. prosince 2016 

předloží vládě České republiky závěrečnou zprávu o průběhu tohoto vyrovnání a jeho 

důsledcích pro muzejní a galerijní paměťové instituce a jejich potřebách tímto vyrovnáním 

vzniklých. Do konce roku 2016 by tato problematika měla být v zásadě uzavřena.13 

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO 

Odbor muzeí na základě periodicky aktualizované Průběžné zprávy o stavu majetkového 

vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi zpracoval k 31. 12. 2016 Závěrečnou 

zprávu o důsledcích majetkového vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, MK-S 

16633/2016 OMG, za příspěvkové organizace ve své gesci. Tento dokument, kromě všech 

výše uvedených součástí průběžné zprávy zpracované ve smyslu bodu 3.2.1.1 této 

Koncepce, dále podrobně reflektuje dopady majetkového vyrovnání s církvemi na sbírkové 

fondy paměťových institucí v gesci odboru muzeí.  

                                                           

13
 Výjimku budou s vysokou dávkou pravděpodobnosti tvořit některé pokračující právní spory, jejichž komentovaný výčet 

bude součástí závěrečné zprávy. Důsledky těchto sporů pro jednotlivé muzejní a galerijní organizace ve své gesci bude 
Ministerstvo kultury po tomto datu řešit již jen ad hoc. 
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Závěrečná zpráva za muzejní organizace nebude, jak bylo předpokládáno, zpracovávána, 

neboť Ministerstvo kultury dle instrukcí Úřadu vlády čtvrtletně zasílá Vládnímu výboru  

k dopadům zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi 

pravidelně aktualizovanou rezortní podrobnou zprávu o postupu vydávání církevního 

majetku příspěvkovými organizacemi ve své gesci a zároveň dodává aktualizovaný seznam 

probíhajících soudních sporů, které tyto organizace vedou. 

Zároveň je nutno konstatovat, že se u řady významných děl a dalších artefaktů, které byly  

rámci majetkového vyrovnání předána původním vlastníkům, podařilo příspěvkovým 

organizacím vyjednat dlouhodobé výpůjčky těchto předmětů, takže odborná ani laická 

veřejnost nebude omezena v přístupu k těmto významným kulturním statkům.  

3.2.1.3. ZAJIŠTĚNÍ ČINNOSTI CENTRA PRO DOKUMENTACI MAJETKOVÝCH PŘEVODŮ 

KULTURNÍCH STATKŮ OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY V LETECH 2015 AŽ 2017 A PŘÍPRAVA 

JEHO PŘECHODU NA REŽIM PAMĚŤOVÉ INSTITUCE  

V roce 2012 založilo Ministerstvo kultury obecně prospěšnou společnost Centrum pro 

dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války.14 V současnosti 

Centrum pomáhá sbírkotvorným příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury s identifikací 

jejich sbírkových předmětů. Smyslem je přispět k naplnění účelu zákona15 a ke zmírňování 

některých majetkových křivd, způsobených obětem II. světové války. Shromažďuje přitom 

cennou dokumentaci a mapuje rozsah majetkových změn, k nimž došlo v důsledku 

historického vývoje na území České republiky v letech 1938 až 1945 i v poválečném období.  

V průběhu roku 2015 Ministerstvo kultury ve spolupráci s Centrem připraví a do konce roku 

2016 svolá mezioborovou konferenci o optimální budoucí podobě Centra za účasti zástupců 

veřejných muzejních a galerijních organizací, veřejných knihoven, Národního památkového 

ústavu a dalších zainteresovaných institucí a odborných sdružení.16 V souvislosti se změnou 

společenské role Centra po roce 2016 lze důvodně předpokládat jeho postupnou 

transformaci do podoby paměťové instituce s důrazem na badatelský, výstavní a edukační 

program. Ministerstvo kultury vyjde při návrhu této transformace ze závěrů konference, 

popsané v bodě 3.2.1.4. této Koncepce; ve spolupráci s Centrem připraví a předloží návrh 

transformace a návrh optimální právní formy Centra po této změně. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s  Centrem pro dokumentaci 

majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války   

Stav: SPLNĚNO  

                                                           

14
 Původně bylo založeno jako akademické základny při Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky. 

Vládním usnesením č. 683 ze dne 14. září 2011 byl jeho statut změněn na o.p.s. 
15

 Zákon č. 212/2000 Sb., o zmírnění některých majetkových křivd způsobených holocaustem, ve znění pozdějších 
předpisů. 

16
 Např. Asociace muzeí a galerií České republiky, Rada galerií České republiky, Uměleckohistorické společnosti v Českých 

zemích ad. 
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Odbor muzeí v souladu s usnesením vlády ze dne 14. září 2011 č. 683 k dalšímu fungování 

Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války a 

bodem 3.2.1.3. této Koncepce připravil materiál pro jednání schůze vlády „Fungování 

Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. světové války  

v letech 2017-2021“. V tomto materiálu byla vláda České republiky v zestručnělé podobě 

informována o činnostech Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků 

obětí 2. světové války a jeho nezastupitelné úloze při naplňování mezinárodních zásad a 

standardů v oblasti identifikace a dokumentace židovského majetku, k jejichž dodržování 

se Česká republika zavázala. Přijetím usnesení č. 902 z 12. října 2016 vláda zajistila existenci 

Centra pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí 2. světové války 

minimálně na dobu dalších pěti let.  

Správní a dozorčí rada Centra vyhodnotila aktuální situaci organizace ve vztahu 

k legislativnímu prostředí a s tímto ohledem učinila závěr neměnit prozatím právní formu 

instituce. 

3.2.1.4. ZAČLENĚNÍ CENTRA PRO DOKUMENTACI MAJETKOVÝCH PŘEVODŮ 

KULTURNÍCH STATKŮ OBĚTÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY DO MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍ A 

AKTIVIT 

Dlouhodobě se připravuje zapojení Centra do tzv. „Panelu 5“, skupiny pěti vládních center, 

která na stejném základě a se stejným zaměřením působí v pěti evropských zemích. Tyto 

vládní instituce vzájemně konzultují, diskutují, sdílejí informace a prezentují záměry svých 

vlád v otázkách zmírňování majetkových křivd na mezinárodních fórech. Centrum zpracuje 

a Ministerstvu kultury předloží strukturovaný koncepční dokument o svém zapojení do 

mezinárodních aktivit a organizací, který bude součástí přípravné dokumentace ke konferenci 

podle bodu 3.2.1.3. této Koncepce. 

Termín: do 31. prosince 2016  

Gestor: Centrum pro dokumentaci majetkových převodů kulturních statků obětí II. 

světové války 

Stav: SPLNĚNO  

V rámci plnění bodu 3.2.1.4 se Centrum pro dokumentaci dále zapojuje mezinárodních 

organizací a aktivit, přičemž se svou činností se zapojuje především do mezinárodní sítě 

organizací s obdobným zaměřením, čímž se mj. snaží přispět k lepší informovanosti  

o přesunech a osudu uměleckých děl ve válečném a poválečném období. 

Díky podpoře Ministerstva kultury se podařilo uspořádat vědeckou konferenci 

„VYDRANCOVÁNO – ALE KÝM? Protektorát Čechy a Morava a okupovaná Evropa ve světle 

nacistických krádeží“ a realizovat významný výstavní projekt „Uloupené umění“.  

Dlouhodobě Centrum spolupracuje s institucemi v Německu (např. Deutsches Zentrum 

Kulturgutverluste) a (např. Austrian Science Fund). Tzv. skupina pěti vládních center se 

zaměřuje pouze na problematiku frankofonní oblasti a země Beneluxu. A z toho důvodu 
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Česká republika jako země bývalého východního bloku není oblastí jejich zájmu. V rámci 

konferencí pořádaných Centrem byla navázána individuální spolupráce s kolegy 

zabývajícími se přesuny majetků v Alpsko-jaderské oblasti v průběhu 20. století 

(TransCultAA). V současné době se jejich projekt zaměřuje na konkrétní geografickou 

oblast, nicméně na schůzce se zástupci Centra byla projednána možnost spolupráce a 

případných společných workshopů, které by se týkaly např. podobností nebo naopak 

rozdílů v přesunech majetku v ČR (resp. Československu) a v používaných postupech. 

V rámci své činnosti Centrum stále pomáhá například při řešení mezinárodních dotazů 

týkajících se původu uměleckých děl. Takto spolupracovalo mj. s aukční síní Sotheby´s či  

s Kunsthistorisches Museum ve Vídni. 

Předpokládá se navázání spolupráce s dalšími kolegy z Německa (Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden a German Lost Art Foundation in Magdeburg). V prosinci 2018 

byly vzájemně porovnány aktivity týkajících se výzkumu provenience a projednány 

možnosti další spolupráce např. v rámci připravované mezinárodní konference, kterou 

bude Centrum pořádat v roce 2019. 

3.2.1.5. ZPRACOVÁNÍ PŘEHLEDU HISTORICKÝCH MUZEJNÍCH SBÍREK MĚST A OBCÍ 

VE VLASTNICTVÍ STÁTU A MUZEJNÍCH SBÍREK VE VLASTNICTVÍ STÁTU, SPRAVOVANÝCH 

OBCEMI VČETNĚ NÁVRHU MAJETKOPRÁVNÍHO VYPOŘÁDÁNÍ 

Ministerstvo kultury dokončí podle reálných možností evidenci veškerých historických 

muzejních sbírek měst a obcí ve vlastnictví státu a muzejních sbírek ve vlastnictví státu, 

spravovaných obcemi. Na jejím základě postupně provede v součinnosti s městy a obcemi 

právní a historickou analýzu jednotlivých případů a navrhne optimální řešení jednotlivých 

případů tak, aby byl vždy kladen maximální důraz na ochranu sbírek a sbírkových předmětů a 

zachování jejich využití pro službu veřejnosti (modelovým příkladem takového postupu je 

v současnosti řešení otázky Sklářského muzea v Novém Boru). V rámci řízení tohoto procesu 

je nutno brát v úvahu, že při ověřování vlastnictví sbírek mohou nastat praktické komplikace, 

vyžadující řešení ad hoc podle povahy jednoho každého případu. Zpracování evidence a 

analýz proto bude probíhat průběžně. Hodnotící zprávu s návrhem dalšího postupu ve věci na 

základě zjištěných skutečností připraví Ministerstvo kultury. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových 

Stav: SPLNĚNO 

Odbor muzeí zanalyzoval dle Centrální evidence sbírek danou problematiku včetně 

stanovení právního postupu pro řešení požadovaných majetkových převodů, které realizuje 

v souvislosti s podanými žádostmi příslušných subjektů, jak bude následně uvedeno.  

V Centrální evidenci sbírek, vedené ve smyslu zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek 

muzejní povahy Ministerstvem kultury, je v současné době evidováno 11 sbírek muzejní 
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povahy ve vlastnictví státu, jejichž zapsaným správcem jsou města a obce (jde např. 

Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem, Městské muzeum v Kamenici nad Lipou, 

Městské muzeum a galerii v Lomnici nad Popelkou apod., celkově tato muzea spravují 

213.200 evidenčních čísel sbírkových předmětů). V roce 2015 realizoval odbor muzeí ve 

spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových převod sbírkových 

předmětů Městského muzea v Jaroměři – šlo o 3.310 dohledaných sbírkových předmětů  

z let 1883–1991, které byly ve vlastnictví státu a spravovány Městským muzeem v Jaroměři. 

V roce 2017 byl dokončen převod Sbírky Muzea Velké Meziříčí, jež je tvořena 15 962 

položkami zapsaných v Centrální evidenci sbírek. V rámci kontrolní činnosti provedl odbor 

muzeí v roce 2018 kontrolu státní sbírky ve správě města Vysoké nad Jizerou a jím 

zřizované organizační složky Vlastivědného muzea pro Vysoké nad Jizerou a okolí. Na 

základě výsledků této revize bude pokračovat v kontrolní činnosti u dalších sbírek 

s obdobným právním statusem. 

Co se týče druhého případu – tedy situace, kdy je historická sbírka města či obce ve 

vlastnictví státu a zároveň spravována státní organizací – byla ve sledovaném období 

věnována pozornost převodu Sbírky Sklářského muzea Nový Bor, který se může stát 

modelovým příkladem pro obdobné případy tam, kde o správu historické sbírky projeví 

zájem prvotní původce sbírky, město či obec.  

Převod Sbírky Sklářského muzea Nový Bor 

Odbor muzeí dlouhodobě řeší danou problematiku ve spolupráci s příslušnými orgány státní i 

místní správy. Za jeden z nejvýznamnějších počinů v této oblasti lze považovat vznik 

materiálu pro jednání schůze vlády k převodu sbírky, která historicky patřila městu Nový Bor. 

Tento materiál, který byl 9. 11. 2017 předložen do meziresortního připomínkového řízení  

v souladu s právními předpisy upravujícími dispozice s majetkem státu, tvoří ve vztahu  

k vypořádání značně složitých vlastnických vztahů daných komplikovaným historickým 

vývojem základ, na němž bude zpracována další dokumentace pro vyřešení tohoto 

dlouhodobého problému. Vláda České republiky pak na svém zasedání dne 6. prosince 2017 

usnesením č. 864 povolila podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, 

výjimku z podmínky trvalé nepotřebnosti pro stát podle § 21 odst. 1 uvedeného zákona ve 

vztahu ke Sbírce Sklářského muzea Nový Bor ve vlastnictví České republiky, v příslušnosti 

hospodařit Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, vedené v Centrální evidenci sbírek 

pod evidenčním číslem SNB/002-04-23/091002, a to pro účely převodu této sbírky muzejní 

povahy na základě Smlouvy o bezúplatném převodu majetku státu podepsané dne 10. října 

2017 Muzeem skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, IČ: 00079481, jako převodcem a dne  

5. října 2017 městem Nový Bor, IČ: 00260771, jako nabyvatelem. 

Sbírka Sklářského muzea Nový Bor byla historicky ve vlastnictví města Nový Bor, ale 

současným vlastníkem je Česká republika a správcem Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad 

Nisou. Sbírka byla zapůjčena městu Nový Bor na dobu pěti let. Muzeum skla a bižuterie  

v Jablonci nad Nisou však nemělo žádné výstavní ani depozitární prostory vhodné pro 

případné trvalé uložení sbírky, ani personální kapacity pro jejich správu. S ohledem na 
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charakter majetku je rovněž vyloučeno jeho případné využívání ke komerčním účelům, a to 

jak ze strany stávajícího, tak případně nového vlastníka. 

Město Nový Bor dlouhodobě vytváří a systematicky zlepšuje podmínky pro činnost svého 

muzea (Sklářské muzeum Nový Bor je organizační složkou města) a dobrou správu sbírek. Ve 

financování činnosti muzea pokračovalo i po roce 2002, kdy již bylo zřejmé, že sbírky jsou 

stále ve vlastnictví státu a na něm je tedy povinnost zajistit na své náklady jejich správu.  

V posledních letech došlo k přistavění a vybavení nového depozitáře a částečně i výstavních 

prostor, další investiční projekty ve prospěch činnosti muzea jsou připravovány. Dokud ale 

nebyla vyřešena otázka vlastnictví sbírky, bylo Město Nový Bor značně omezeno  

v možnostech získávání finančních prostředků pro využívání a prezentaci sbírky, protože 

dotační tituly jsou typicky určeny vlastníkům sbírek. Počet zaměstnanců muzea je přiměřený 

rozsahu sbírky a povaze činností muzea, s jejich rozšiřováním adekvátně narůstá, stejně jako 

jeho provozní rozpočet.  

Bylo tedy žádoucí a zcela v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany sbírek 

muzejní povahy i péče o předměty kulturní hodnoty ponechat Sbírku Sklářského muzea Nový 

Bor ve své celistvosti a v místě, kam historicky i svým významem patří, a současně tak 

umožnit její další rozšiřování za účelem dokumentace kontinuálního vývoje o budoucí nové 

akvizice. 

Téměř totožná je historie Sbírky Sklářského muzea v Kamenickém Šenově (evidenční číslo  

v CES: SMU/002-05-03/130002), která se skládá z podsbírky Uměleckoprůmyslové práce 

(2636 předmětů) a podsbírky Jiná – pomocná sbírka (71 předmětů). Také v tomto případě je  

s přihlédnutím k historii sbírky její převod na město za žádoucí, přestože aktuální stav uložení 

sbírky není ideální – muzeum v Kamenickém Šenově nedisponuje depozitáři s požadovanými 

parametry a v dlouhodobém horizontu může dojít k degradaci citlivějších sbírkových 

předmětů. Rovněž personální obsazení muzea je, při nezpochybnitelné erudici stávajících 

pracovnic, na hranici přijatelnosti co se týče počtu úvazků. V roce 2017 byla městem 

zpracována dokumentace na rekonstrukci budovy, která by uvedený materiálně-technický 

nedostatek vyřešila. Její realizace je však závislá na předchozím zajištění finančních zdrojů, 

kterými investor nedisponuje. 
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3.2.2. ZŘÍZENÍ REGISTRU MUZEÍ A GALERIÍ 

 Zákon č. 122/2000 Sb. definuje muzeum jako sbírkotvornou instituci a stanoví, že ta muzea, 

která spravují sbírky ve vlastnictví státu a územních samosprávných celků zapsané v Centrální 

evidenci sbírek (CES), jsou poskytovateli standardizovaných veřejně prospěšných služeb vymezených 

tímto zákonem. Zákon také stanoví pro poskytovatele standardy územní, časové, ekonomické a 

fyzické dostupnosti veřejně prospěšných služeb. Standard územní dostupnosti – síť poskytovatelů 

veřejně prospěšných služeb – zveřejňuje Ministerstvo kultury v informačním systému s dálkovým 

přístupem, jímž je Centrální evidence sbírek (CES). Ta má ale pouze evidenční povahu. O muzeích, 

která jsou poskytovateli standardizovaných veřejně prospěšných služeb, neuvádí žádné další 

informace. Ministerstvo kultury proto připraví zavedení Registru muzeí a galerií (dále jen „Registr“), 

který zahrne nejen instituce, spravující sbírky zapsané v CES, ale i další muzea, splňující předem dané 

standardy. Ministerstvo tyto standardy stanoví a stanoví také pravidla registračního řízení. Registr 

bude zveřejněn v informačním systému s dálkovým přístupem; veřejnost by tak měla získat možnost 

odlišit muzea (a galerie), která odborně tvoří, uchovávají, spravují a využívají sbírky ve veřejném 

zájmu a poskytují nejen standardizované, ale i další služby veřejnosti, od institucí, které jsou „muzei“ 

pouze podle názvu.  

Registr bude založen na kategorizaci muzeí a galerií. Pro každou kategorii muzejních 

organizací budou stanovena kritéria a jim odpovídající rozsah veřejné služby tam, kde to bude možné 

a účelné. Postup zavedení Registru bude probíhat v úzké spolupráci se zřizovateli muzeí a galerií, 

stejně jako se zástupci akademické obce a s odbornými sdruženími.  

3.2.2.1. PREZENTACE ZÁMĚRU ZŘÍZENÍ REGISTRU A ODBORNÁ ROZPRAVA 

Ministerstvo kultury připraví výchozí prezentaci záměru zřídit Registr. S tímto záměrem 

seznámí zřizovatele muzeí a galerií spravujících sbírky muzejní povahy zapsané v  Centrální 

evidenci sbírek podle ustanovení § 3 až § 8 zákona č. 122/2000 Sb. a dále významná odborná 

sdružení, především Asociaci muzeí a galerií České republiky a Radu galerií České republiky.  

V součinnosti s nimi uspořádá seminář k zavedení Registru, jímž bude zahájena odborná 

rozprava na toto téma. Účelem semináře bude mimo jiné také dosažení shody na pravidlech 

registračního řízení atp. Záměrem ministerstva – na základě konzultací v pracovním týmu, 

připravujícím novelu zákona č. 122/2000 Sb. – je, aby byl Registr zřízen zákonem. 

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

V souladu s úkolem této Koncepce prezentoval ředitel odboru muzeí Mgr. Pavel Hlubuček 

záměr registru na semináři „Nová koncepce rozvoje muzejnictví a její rozvojový potenciál 

pro galerie a její zřizovatele“, který se konal se 13. 10. 2016 ve Veletržním paláci v Praze, a 

to ve spolupráci odboru muzeí a Metodického centra pro muzea výtvarného umění při 

Národní galerii. Seminář byl zaměřen na zahájení diskuse se zřizovateli muzeí a galerií  

o připravovaném Registru muzeí a galerií a stanovení rámcových standardů kvalifikované 

péče o sbírky muzejní povahy. 



24 

 

Certifikační autoritou v případě vytvoření Registru muzeí a galerií musí být stát zastoupený 

Ministerstvem kultury, ale předpokládá účinnou spolupráci s Českým výborem ICOM, 

Asociací muzeí a galerií České republiky (dále také jako „AMG“, Radou galerií České 

republiky (dále také jako „RG“) a Českým svazem muzeí v přírodě. Tyto subjekty by se měly 

účinně podílet na formulaci kritérií zápisu. Celý proces musí být zakotven v legislativě. 

Jedním ze základních kritérií bude úroveň péče o sbírky, implementace standardů ICOM a 

vlastní odborná a edukační činnost. Naplňování standardů bude Ministerstvo kultury 

periodicky kontrolovat. Systém by měl být otevřený a nastavený jako motivační pro další 

rozvoj dané instituce i oboru. 

Na semináři vystoupila nezávislá expertka PhDr. Alexandra Brabcová s přednáškou na téma 

„Měření výkonu organizací v kultuře zřizovaných veřejnou správou“. Popisovala v ní 

standardy muzejní práce a role jednotlivých aktérů v zahraničí a přehled vývoje této 

problematiky zejména ve Velké Británii, Nizozemí a Německu a trendy budoucího rozvoje  

v rámci EU.  

Předseda Rady galerií ČR Mgr. Jiří Jůza, Ph.D. na semináři přednesl příspěvek, ve kterém 

shrnul dosavadní výsledky projektu „Standardizace práce se sbírkami v galeriích ČR a 

způsoby jejího měření“, finančně podpořený Ministerstvem kultury. Příspěvek byl zaměřen 

na východiska pro diskuzi mezi profesními spolky a Ministerstva kultury o nastavení 

standardů a registraci muzeí. Rada galerií doporučuje tři akreditační okruhy, kterými jsou  

1. Prosperita organizace, 2. Péče o sbírky, 3. Návštěvníci a jejich zážitek.  

V rámci semináře přednesl názor AMG dr. Zdeněk Kuchyňka; základními kritérii 

navrhovanými AMG jsou:  

1) Vlastní sbírka muzejní povahy s cílem muzea ji svou činností neustále 

zkvalitňovat; 

2) Sbírka je zpřístupněna veřejnosti za stanovených podmínek; 

3) Muzeum je otevřené veřejnosti a působí ve prospěch veřejnosti – vydává výroční 

zprávu, vyplňuje výkaz NIPOS, dodržuje etický kodex ICOM; 

4) Činnosti muzea jsou v principu neziskové, pokud má nějaký zisk, využije jej pouze 

na rozvoj činností, pro které bylo zřízeno, není majiteli využíváno na financování 

jiných činností, je samostatnou ekonomickou jednotkou. 

Pokračování odborné diskuse a další plnění úkolu zejména s ohledem na legislativní proces 

a implementaci nového systému do oboru je však nutně podmíněno navýšením 

personálního stavu odboru muzeí o jedno systemizované místo. Odbor muzeí v průběhu let 

2016─2017 žádal kancelář státního tajemníka o navýšení, nicméně s ohledem na jiné 

funkční priority a potřeby Ministerstva kultury (např. ochrana měkkých cílů, GDPR apod.) 

nemohlo být žádosti vyhověno.  

Činnost Českého výboru ICOM v období 2015–2018 
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Členové předsednictva Českého výboru ICOM se zúčastnili prezentace návrhů k registru a 

standardizaci muzeí pořádaní Radou galerií ČR 13. 10. 2016 v prostorách Veletržního paláce 

Národní galerii v Praze a zúčastnili se také diskuse. 

Český výbor ICOM věnoval standardizaci muzeí pozornost i v rámci programu plenárního 

zasedání Českého výboru ICOM 1. 3. 2018 v Praze, kdy pozval zástupce ICOM Rakousko (Elke 

Kellner, výkonná ředitelka) a ICOM Slovensko (Jasna Gaburová, předsedkyně), aby představili 

členům registry a standardizaci muzeí v uvedených zemích (viz:  

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-

czech/pdf/formulare/2018_plenarka_program.pdf) 

Se zástupkyněmi ICOM Rakousko, ICOM Slovensko a také ICOM Polsko členové Českého 

výboru ICOM diskutovali problematiku registru muzeí a získali řadu praktických připomínek, a 

to zejména za ICOM Polsko, kde při vytváření registru muzeí v roce 2012 postupovali velmi 

přísně a celý systém tak ani nemohl začít odpovídajícím způsobem fungovat, protože muzejní 

instituce nebyly schopné splnit podmínky nutné pro registraci. Naopak Rakousko se snažilo 

najít co nejjednodušší systém fungování a je s ním velmi spokojené. 

V případě iniciace dalších diskusí o registru je Český výbor ICOM ochoten zprostředkovat 

kontakty na kolegy ze sousedních zemí a může je pozvat k debatám. 

Činnost Rady galerií České republiky v období 2015–2018 

RG ČR připravila návrh hodnotících kritérií pro kategorizaci muzeí a galerií. Samotný Registr 

muzeí a galerií je chápán jako kvalitativní seznam, do něhož by měly být zapsány jen ty 

kulturní instituce, které splní minimální kvalitativní požadavky. Hodnotící kritéria zpracovaná 

RG ČR byla diskutována v rámci členských institucí a představena na odborném setkání ve 

Veletržním paláci v r. 2016.   

Tento bod byl dále rozpracováván v rámci bodu 3.2.5.1. Stanovení rámcových standardů 

kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy, kde RG ČR vypracovala internetový formulář 

mapující problematiku obsahující desítky parametrů a dělící standardy do oblastí – 

management, péče o sbírky a práce s veřejností. Pracovně je výsledná kvalita dělena do čtyř 

skupin. Tento formulář byl poskytnut Ministerstvu kultury. Výsledná podoba vycházela  

z několikaleté práce na tématech, které byly podpořeny z grantů ministerstva kultury a 

projektům v rámci Unie zaměstnavatelských svazů. 

Činnost Asociace muzeí a galerií České republiky v období 2015–2018 

Zástupci AMG vystoupili v diskuzi semináře „Nová Koncepce rozvoje muzejnictví a její 

rozvojový potenciál pro galerie a jejich zřizovatele“. Na semináři zazněly první oficiální 

informace k návrhu podoby registru z pohledu MK ČR. Příprava návrhu systému registrace a 

akreditace muzeí/galerií v ČR probíhá v rámci pracovní skupiny AMG pro registraci a 

akreditaci muzeí/galerií a muzejní standardy, která byla ustavena v březnu 2016. Výstupy této 

pracovní skupiny byly prezentovány v listopadu 2016 na mezinárodní konferenci Muzeum a 

změna V., kde byly představeny základní principy, s nimiž k problematice přistupuje AMG, jež 

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-czech/pdf/formulare/2018_plenarka_program.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-czech/pdf/formulare/2018_plenarka_program.pdf
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reprezentuje na 310 muzeí a galerií různých velikostí i zaměření. Postoj AMG je motivován 

snahou dosáhnout nediskriminačního přístupu v této oblasti. Představa registrace a 

akreditace muzeí/galerií byla prezentována na zasedání Senátu AMG dne 22. září 2016. Senát 

AMG vyjádřil souhlas s kritérii navrženými pro registraci. Zároveň se v rámci AMG rozběhla 

diskuze o způsobu akreditace, která by měla prezentovat odborné i laické veřejnosti kvalitu 

činnosti muzeí a galerií, přičemž AMG trvá na zachování kategorizace muzejních standardů, 

aby nedošlo k ohrožení malých muzeí. O podobě registračního systému i systému akreditace 

proběhlo již několik jednání AMG se zástupci Českého výboru ICOM a Rady galerií ČR. 

Výstupy pracovní skupiny AMG byly publikovány na stránkách Věstníku AMG (např. 1/2017, 

5/2017). Do činnosti pracovní skupiny se zapojili zástupci odborných Komisí AMG a k návrhu 

registrace se měly možnost vyjádřit jednotlivé orgány AMG. Členská muzea AMG byla 

vyzvána k připomínkování materiálů k dotazníku V-Kult, metodickým pokynům k jeho 

vyplnění a Benchmarkingu muzeí, který by se měl stát mj. jedním z hlavních podkladů pro 

realizaci akreditačního systému muzeí/galerií v ČR.  

Téma registračního systému, akreditace muzeí a galerií a profesních standardů je pro oblast 

muzejnictví zásadní problematikou, které se AMG věnuje již řadu let. Podoba systému může 

podstatně ovlivnit fungování muzejních institucí u nás.  

V rámci podpory aktivit vedoucích ke zvyšování úrovně ochrany sbírek probíhá spolupráce 

AMG s Českým komitétem Modrého štítu, který se pravidelně schází na Sekretariátu AMG. 

Každoročně se realizují odborné semináře na aktuální témata týkající se ochrany sbírek a tolik 

potřebné prevence. Spolupráce AMG probíhá také s Českou komisí pro UNESCO, kde byl 

projednáván materiál k implementaci „Doporučení UNESCO na ochranu a podporu muzeí a 

sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti“ v podmínkách ČR. Ochranou sbírek a 

otázkami bezpečnostního managementu se zabývá Komise pro bezpečnost v muzeích AMG. 

3.2.2.2. NÁVRH STRUKTURY INFORMACÍ A ZPŮSOBU ZVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ  

V REGISTRU MUZEÍ A GALERIÍ 

Na základě odborného konsenzu Ministerstvo kultury navrhne detailní strukturu Registru a 

způsob zveřejňování informací v něm obsažených pro novelu zákona č. 122/2000 Sb. Registr 

veřejných muzeí a galerií se stane účinným nástrojem informování veřejnosti o veřejné 

službě, poskytované soustavou muzeí a galerií v České republice, a to bez ohledu na 

vlastnictví sbírek. Zavedením Registru bude také definována Národní síť muzeí a galerií, 

jejichž veřejně prospěšné služby budou garantovány veřejnou správou.  

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky a Českým výborem  ICOM 

 Stav: ÚKOL TRVÁ. VIZ BOD 3.2.2.1.  
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3.2.3. NÁRODNÍ SÍŤ MUZEÍ A GALERIÍ 

 Předpokládá se, že do Registru budou muzea zapisována v několika kategoriích. Muzea (a 

galerie) zapsaná do nejvyšší kategorie budou tvořit Národní síť muzeí a galerií. Ustavení této sítě 

zároveň stanoví okruh organizací, na něž se potenciálně může v oblasti muzeí a galerií vztahovat 

zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře.17  

3.2.3.1. PREZENTACE ZÁMĚRU USTAVENÍ NÁRODNÍ SÍTĚ MUZEÍ A GALERIÍ A ZAHÁJENÍ 

VEŘEJNÉ DISKUSE K NĚMU 

Ministerstvo kultury připraví výchozí prezentaci záměru zřídit Registr a ustavit Národní síť 

muzeí a galerií a důvodovou zprávu k němu. S tímto záměrem seznámí významná odborná 

sdružení, především Asociaci muzeí a galerií České republiky, Radu galerií České republiky, 

Český výbor ICOM a Český svaz muzeí v přírodě, a v součinnosti s nimi uspořádá seminář  

k němu, jímž zahájí veřejnou odbornou diskusi na toto téma.  

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

 Stav: ÚKOL TRVÁ, viz  bod 3.2.2.1.  

3.2.3.2. STANOVENÍ KRITÉRIÍ PRO ZÁPIS MUZEÍ A GALERIÍ DO NÁRODNÍ SÍTĚ MUZEÍ A 

GALERIÍ 

V návaznosti na výsledky veřejné diskuse stanoví Ministerstvo kultury kritéria pro zápis do 

jednotlivých kategorií Registru, zohledňující především význam a rozsah sbírky, výsledky 

dosavadní vědecké a výzkumné činnosti a rozsah veřejné služby, kterou poskytují. Tato 

kritéria budou stanovena rovněž se zřetelem k naplnění závazných zásad, tzv. pravidel 

Altmark18 v takovém rozsahu, v němž se tato pravidla budou na příslušné instituce vztahovat. 

Při stanovení kritérií přihlédne Ministerstvo kultury rovněž ke schopnosti jednotlivých 

institucí dostát nejvyšším standardům služeb veřejného muzea (galerie). Zařazením muzea či 

galerie do nejvyšší kategorie Registru se muzeum či galerie stane součástí Národní sítě muzeí 

a galerií. Do této kategorie budou zařazena jednak muzea, u nichž není pochybnost, že 

stanovená kritéria splňují (zejména národní a zemská muzea), uvedená jmenovitě v zákoně,19 

jednak další muzea (galerie) na základě výsledků registračního řízení.    

 

                                                           

17
  Viz programové prohlášení vlády z 12. února 2014: „vláda přijme zákon o kultuře, zákon o veřejnoprávní instituci  

v kultuře, který odstraní nedostatky dnešních příspěvkových organizací, odpolitizuje je a zajistí jejich stabilní 
financování.“ 

18 
Viz Rozsudek Evropského soudního dvora ve věci Altmark (C – 280/00). 

19
 Podle vzoru zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů, jímž se dosavadní 

archivy, označované v předchozí právní úpravě jako tzv. „archivy zvláštního významu“, transformují na „specializované 
akreditované archivy“. V ustanovení § 80, odst. 4, jsou výčtem vyjmenovány významné historicky vzniklé archivy, které 
se za „specializované akreditované archivy“ považují dnem nabytí účinnosti zákona, aniž by procesem akreditace 
prošly. Zařazení jednotlivých institucí do Národní sítě muzeí a galerií by mělo být zákonem upraveno podle stejného 
principu.  
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Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky a Českým výborem ICOM  

 Stav: ÚKOL TRVÁ, viz  bod 3.2.2.1.  
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3.2.4. KONCEPCE A SÍŤ METODICKÝCH CENTER 

 Pro činnost snad všech sbírek muzejní povahy v České republice má zásadní význam postupně 

budovaná síť metodických center. Tato síť, postavená vesměs na starších historicky vzniklých 

základech a tvořená soustavou pracovišť při některých muzeích a galeriích, příspěvkových 

organizacích Ministerstva kultury, představuje důležitou součást podpory, kterou Česká republika 

poskytuje na ochranu národního kulturního dědictví. V současnosti tuto síť tvoří: 

 Centrum pro informační technologie v muzejnictví (CITeM) při Moravském 

zemském muzeu; 

 Centrum pro prezentaci kulturního dědictví při Národním muzeu;  

 Centrum nových strategií muzejní prezentace při Moravské galerii v Brně;  

 Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně;  

 Metodické centrum muzejní pedagogiky při Moravském zemském muzeu;  

 Metodické centrum pro muzea v přírodě při Valašském muzeu v Rožnově 

pod Radhoštěm; 

 Metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii  

v Praze; 

 Metodické centrum knižní kultury při Památníku národního písemnictví. 

 V letech 2010 až 2014 osvědčila některá metodická centra svou důležitost mimořádným 

způsobem.20 Jednoznačně se prokázalo, že jde o životaschopnou a důležitou složku veřejné podpory 

soustavě muzeí a galerií v České republice. Přesně stanovená kritéria pro působení metodických 

center by měla být v budoucnu zakotvena rovněž novelou zákona č. 122/2000 Sb., nebo eventuálně  

v zákoně o veřejnoprávní instituci v kultuře. Právní norma by zároveň vymezila jejich působnost a 

postup při jejich zřizování a zrušování. Tento krok, úzce související s budoucím uspořádáním sítě 

muzeí a galerií v České republice, předpokládá náležitou koncepční a organizační přípravu. Ta bude 

probíhat ve třech etapách. 

3.2.4.1. SOUBORNÁ ZPRÁVA O ČINNOSTI SÍTĚ METODICKÝCH CENTER PŘI MUZEÍCH 

A GALERIÍCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH MINISTERSTVA KULTURY 

V součinnosti s muzejními organizacemi, zastřešujícími činnost jednotlivých metodických 

center, připraví Ministerstvo kultury soubornou zprávu o historii, působnosti, postavení a 

perspektivách těchto center. Tato zpráva bude podkladem pro další koncepční práci 

ministerstva. Bude obsahovat detailní zhodnocení činnosti jednotlivých center a informace  

o jejich přínosu pro ochranu, rozšiřování a prezentaci sbírek muzejní povahy v České 

republice. Ministerstvo kultury zprávu zpracuje a zveřejní způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. 

Termín: do 31. prosince 2016 
                                                           

20
 Dobrou ukázkou může být např. Metodické centrum pro muzea výtvarného umění při Národní galerii v Praze, jehož 

mezinárodní kontakty a aktivity po incidentu se zadržením uměleckých děl z majetku České republiky ve Vídni v roce 
2011 výrazně napomohly obnovit mezinárodní mobilitu sbírkových předmětů ve vlastnictví České republiky v letech 
2012 a 2013. Metodické centrum při Technickém muzeu v Brně významně a s úspěchem spolupracovalo např. při 
záchraně mobiliárního fondu požárem poškozeného hradu Krásná Hôrka a při restaurování Třebechovického betléma. 



30 

 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s  Moravským zemským muzeem, 

Národním muzeem, Moravskou galerií v  Brně, Technickým muzeem v Brně, 

Valašským muzeem v Rožnově pod Radhoštěm, Národní galerií v  Praze 

a Památníkem národního písemnictví  

Stav: SPLNĚNO  

Souborná zpráva byla dokončena a přináší detailní pohled na činnost metodických center, 

přičemž bere v úvahu jak zaměření činnosti jednotlivých center, tak i podmínky, za jakých 

jednotlivá metodická centra vznikala a v nichž působí. Souborná zpráva se stručně věnuje 

historii, dále výstupům metodických center, využívání služeb sítě metodických center i 

perspektivám jejich dalšího vývoje.  

Nedílnou součástí přípravy souborné zprávy bylo zavedení systému monitoringu a evaluace 

metodických center, který poprvé za dobu existence metodických center umožňuje 

kvantifikovat výstupy sítě metodických center jakožto celku. První výsledky přinesl 

monitoring za rok 2016.  

Souborná zpráva o činnosti metodických center a pravidelná závěrečná zpráva o činnosti 

metodických center za každý kalendářní rok budou zveřejňovány na oborovém 

informačním portále www.emuzeum.cz, v nové sekci věnované činnosti metodických 

center. Souborná zpráva spolu s výstupy monitoringu a evaluace metodických center 

budou sloužit jako podkladový dokument pro další koncepční práci Ministerstva, pokud jde 

o síť metodických center.  

3.2.4.2. KONCEPCE SÍTĚ A DALŠÍ ČINNOSTI METODICKÝCH CENTER PŘI MUZEÍCH A 

GALERIÍCH, PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍCH MINISTERSTVA KULTURY A SPOLEČNÝ 

INFORMAČNÍ PORTÁL 

V návaznosti na zprávu podle bodu 3.2.4.1. této Koncepce, po vyhodnocení jejích závěrů a po 

konzultacích se sdruženími odborné veřejnosti, zejména s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky, Českým výborem ICOM a Českým svazem muzeí  

v přírodě, Ministerstvo kultury zpracuje koncepci dalšího působení metodických center  

s vymezením jejich působnosti, vyčíslením dopadů na státní rozpočet a návrhem věcného 

záměru novely příslušných právních norem tak, aby existence metodických center získala 

výslovnou oporu v právním řádu České republiky. Současně Ministerstvo kultury zřídí 

společný informační portál metodických center, který naváže na současnou webovou 

podstránku ministerstva a bude na jednom místě s příslušnými odkazy informovat  

o novinkách v činnosti center a usnadňovat přístup uživatelů k jejich metodickým 

dokumentům. Ministerstvo kultury zpracuje a předloží koncepci sítě a další činnosti 

metodických center.  

Termín: do 31. prosince 2017; k témuž datu spustí i společný informační portál  

Gestor: Ministerstvo kultury  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  
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Souborná zpráva o činnosti metodických center, uvedená v bodě 3.2.4.1, je zpracována 

jako podkladový dokument pro další koncepční práci Ministerstva kultury. Na základě této 

souborné zprávy Ministerstvo kultury zpracovává ve spolupráci s jednotlivými metodickými 

centry Koncepci činnosti a dalšího rozvoje sítě metodických center. Koncepce bude 

definovat hlavní linie činnosti metodických center a vizi jejich dalšího rozvoje a zakotvení 

v českém muzejním prostředí. Při přípravě koncepce odbor muzeí spolupracuje se zástupci 

odborné veřejnosti. V roce 2016 realizoval odbor muzeí průzkumné dotazníkové šetření 

mezi kraji, zřizovateli muzeí, o využívání služeb sítě metodických center. Dílčí průzkumná 

šetření dále probíhají.  

V roce 2015 Ministerstvo kultury v rámci rozvoje sítě metodických center zřídilo nové 

Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů při 

Národním muzeu. Jeho vznik reagoval na potřeby muzeí a památkových objektů. Počet 

metodických center se tak zvýšil na devět. 

Je možno konstatovat, že jednou ze slabých stránek fungování sítě metodických center je 

prezentace jejich činnosti. V této souvislosti odbor muzeí inicioval vznik jednotného 

informačního fóra metodických center při oborovém informačním portále 

www.emuzeum.cz (ve správě Centra pro prezentaci kulturního dědictví při Národním 

muzeu). Na tomto místě budou k dispozici informace o činnosti metodických center a 

odkazy na metodické materiály ke stažení.  

Ministerstvo kultury prostřednictvím Technického muzea v Brně v září roku 2017 

realizovalo dílčí šetření zaměřené na rozsah poskytované odborné pomoci a služeb 

vlastníkům sbírek dle čl. 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. (vyhlášky č. 275/2000) za  

r. 2016 ze strany konzervátorsko-restaurátorských pracovišť.  

Vyhodnocení pasportu k poskytování odborné pomoci a služeb vlastníkům sbírek za r. 2016 

Technické muzeum v Brně provedlo v září 2017 dotazníkové šetření k poskytování odborné 

pomoci a služeb vlastníkům sbírek dle č. 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. (vyhlášky č. 

275/2000) za r. 2016. Celkem bylo obesláno 33 institucí, přičemž vyplněné dotazníky (popř. 

další oficiální sdělení) byly získány od 27 respondentů. Tři instituce reagovaly formou 

samostatného dopisu či zprávy (Národní knihovna, Památník národního písemnictví, Národní 

zemědělské muzeum) a takto získané údaje nebylo možné vzhledem dodržení objektivního 

srovnání zahrnout do celkového přehledu vyhodnocení. I když byl primárně sledován rozsah 

poskytované pomoci a služeb ze strany konzervátorsko-restaurátorských pracovišť, některé 

organizace vyplnily data též za jiná odborná pracoviště, která se podílejí na poskytování 

pomoci dle uvedeného zákona č. 122/2000 Sb. (posuzování stavu předmětů, typologie, 

datace, autorství ap.). Důvodem je rovněž to, že tato pracoviště mnohdy sdílejí některá 

přístrojová zařízení s konzervátory-restaurátory např. optické mikroskopy, spektrometry ap.  

Celkem bylo poskytnuto 4 448 odborných pomocí a služeb, z toho 2 149 tvořily konzultace (tj. 

jednorázová pomoc bez větších nároků na čas a vybavení), 2 220 náročnějších posouzení 

(vyžadující podrobnější zhodnocení sbírkových předmětů ap.) a 79 služeb za úplatu (tj. 

materiálové průzkumy, konzervování-restaurování).  
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Celkově bylo posouzeno či ošetřeno 20 887 předmětů. Vzhledem k tomu, že značná část 

odborné pomoci byla poskytnuta i „jiným subjektům“, lze předpokládat, že toto číslo 

zahrnuje jak sbírkové předměty, tak i jiné předměty kulturní povahy (např. z oblasti 

soukromých sběratelů ap.). V rámci tohoto průzkumu se nejvíce projevuje různorodost 

muzejních sbírek, kdy vysoká čísla zpracovaných předmětů vykazují zejména instituce  

s přírodovědnými sbírkami, jako je Národní muzeum a Moravské zemské muzeum (včetně 

jeho Uměnovědného muzea – sbírky divadelní, dějin hudby ap.) nebo Středočeské muzeum  

v Roztokách u Prahy, kde je k dispozici radiační komora pro hromadnou sanaci předmětů. 

Rozdílné jsou výsledky například Valašského muzea v Rožnově pod Radhoštěm, kde 

posouzení zahrnuje objekty lidové architektury či Technického muzea v Brně, kde jde 

zejména o velké stroje a technologické celky.  

Dotazníkové šetření bylo zpracováno do výsledné zprávy s grafy s komentářem a zahrnuje: 

 obecné informace 

 poskytnuté odborné pomoci/služby 

 charakteristiku žadatelů a odbornou pomoc/službu 

 celkem posouzených předmětů 

 personální zázemí pro poskytování odborné pomoci/služby 

 přístrojové a jiné vybavení pro poskytování odborné pomoci a služeb 

 

3.2.4.3. NÁVRH UKOTVENÍ SÍTĚ METODICKÝCH CENTER MUZEÍ A GALERIÍ  

V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA KULTURY V PRÁVNÍM ŘÁDU ČESKÉ REPUBLIKY 

Ve shodě s koncepcí sítě a dalšími činnostmi metodických center a s ohledem na skutečný 

vývoj legislativy České republiky v oblasti muzejnictví Ministerstvo kultury zpracuje a do 

mezirezortního připomínkového řízení předloží návrh novelizace zákona č. 122/2000 Sb., 

případně návrh části zákona o veřejnoprávních institucích v kultuře, jímž vymezí právní rámec 

činnosti těchto center. Návrh ministerstvo zpracuje po konzultacích se sdruženími odborné 

veřejnosti, zejména s Asociací muzeí a galerií České republiky, Radou galerií České republiky, 

Českým výborem ICOM a Českým svazem muzeí v přírodě. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury  

Stav: plněno průběžně  

Na základě souborné zprávy a výsledků průběžného monitoringu činnosti metodických 

center (viz bod 3.2.4.1 této koncepce) budou v rámci přípravy koncepčních dokumentů 

v návaznosti na bod 3.2.4.2 této koncepce zhodnoceny možnosti dalšího rozvoje sítě 

metodických center, včetně možného ukotvení v právním řádu České republiky, přičemž 

bude přesněji definován vztah metodických center k Ministerstvu kultury. V roce 2019 

budou nad otázkou ukotvení sítě metodických center v právním řádu České republiky 

realizovány konzultace s profesními organizacemi působícími v českém muzejnictví. 
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3.2.4.4. FINANCOVÁNÍ ČINNOSTI METODICKÝCH CENTER 

V letech 2017 až 2018 dojde v návaznosti na změny legislativy a na stanovení činnosti 

metodických center jako jednoho z důležitých parametrů pro začlenění jednotlivých 

muzejních organizací do Národní sítě muzeí a galerií také ke změně způsobu financování 

metodických center. Metodická centra, která budou začleněna do Národní sítě muzejních a 

galerijních organizací, budou zařazena do specifikovaného výdajového bloku Záchrana a 

obnova kulturních památek, veřejné služby muzeí, okruh Programy podpory veřejných služeb 

v muzeích, v rámci rozpočtové kapitoly 334, čímž bude umožněna přesná identifikace 

finančních toků určených na metodickou podporu muzeí a galerií v České republice. Tento 

systém zároveň usnadní predikci dopadů činnosti metodických center na státní rozpočet. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

Metodická centra jsou Ministerstvem kultury každoročně finančně podporována. Do roku 

2016 byly finanční prostředky pro metodická centra zasílány na základě žádosti do 

programu Kulturní aktivity – Podprogram B/ Podpora činnosti metodických center. Od roku 

2017 došlo v souladu s úkolem 3.2.4.4 ke změně ve financování. Finanční prostředky jsou 

nyní metodickým centrům udělovány přímo do rozpočtu příslušné příspěvkové organizace, 

pod kterou příslušné metodické centrum spadá.  

Ministerstvo kultury podpořilo činnost metodických center na roky 2015–2018 v této výši 

(v Kč): 

Metodické centrum 2015 2016 2017 2018 

Centrum pro prezentaci kulturního dědictví 

(Národní muzeum) 

500 000 500 000 500 000 500 000 

Metodické centrum dokumentace, konzervace a 

restaurování hudebních nástrojů (Národní 

muzeum) 

250 000 600 000 600 000 600 000 

Metodické centrum pro informační technologie 

v muzejnictví (Moravské zemské muzeum) 

750 000 755 000 755 000 630 000 

Metodické centrum muzejní pedagogiky (Moravské 

zemské muzeum) 

518 000 450 000 450 000 460 000 

Metodické centrum konzervace (Technické 

muzeum v Brně) 

750 000 500 000 500 000 500 000 

Centrum pro muzea výtvarného umění (Národní 

galerie v Praze) 

500 000 500 000 500 000 450 000 
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Metodické centrum 2015 2016 2017 2018 

Centrum nových strategií CENS (Moravská galerie v 

Brně)  

300 000 300 000 300 000 200 000 

Metodické centrum pro muzea v přírodě (Valašské 

muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm) 

550 000 550 000 550 000 550 000 

Metodické centrum pro knižní kulturu a literární 

muzea (Památník národního písemnictví) 

450 000 350 000 450 000 470 000 

Celkem 4 568 000 4 505 000 4 605 000 4 360 000 

Celkem v letech 2015–2018 18 038 000 
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3.2.5. ZLEPŠENÍ SYSTEMATICKÉ ODBORNÉ PÉČE O SBÍRKY MUZEJNÍ POVAHY A ÚČINNĚJŠÍ 

PODPORA PREZENTACE KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

Řádné fungování sítě metodických center vytváří jeden z důležitých předpokladů pro to, aby 

muzea a galerie, spadající do působnosti zákona č. 122/2000 Sb., mohla úspěšně plnit jeden 

ze svých základních úkolů, totiž kvalifikovanou péči o sbírky a sbírkové předměty. Jedním  

z nejdůležitějších úkolů nejbližších let bude stanovení oborových standardů této péče a 

nastavení systému jejich aplikace a kontroly, které se stanou jedním z měřítek pro čerpání 

veřejných prostředků jednotlivými muzei a galeriemi. 

Vedle kvalifikované péče o sbírky a sbírkové předměty hraje rozhodující roli pro posuzování 

úspěšnosti muzeí a galerií prezentace národního kulturního dědictví. S ní souvisejí dvě 

důležitá témata: rozvoj prostorového a technického zabezpečení sbírek a zajištění 

mechanismů účinné podpory mobility sbírek a sbírkových předmětů. Ochrana movitého 

kulturního dědictví je samostatně řešena prostřednictvím Integrovaného systému ochrany 

movitého kulturního dědictví.21 

3.2.5.1. STANOVENÍ RÁMCOVÝCH STANDARDŮ KVALIFIKOVANÉ PÉČE O SBÍRKY 

MUZEJNÍ POVAHY 

V úzké vazbě na cíl, formulovaný v bodě 3.2.3.2. Koncepce (Stanovení kritérií pro začlenění 

jednotlivých institucí do Národní sítě muzeí a galerií) navrhne Ministerstvo kultury po veřejné 

odborné rozpravě základní profesní standardy kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy. 

Tyto standardy využije při přípravě návrhu novely zákona č. 122/2000 Sb. Samotné standardy 

potom budou podkladem pro přípravu prováděcího předpisu k tomuto zákonu, tj. návrhu 

návazné vyhlášky Ministerstva kultury.  

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky a Českým výborem ICOM  

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

V roce 2015 byl Opatřením ředitele OMG č. j. MK 36 839 vydán pokyn ke tvorbě koncepcí 

rozvoje organizací a koncepcí sbírkotvorné činnosti příspěvkových organizací v gesci odboru 

muzeí, který je zároveň metodickým materiálem pro tvorbu těchto dokumentů u ostatních 

veřejných muzeí a galerií. Opatřením je uložena jednotná struktura a obsahové náležitosti, 

které koncepce sbírkotvorné činnosti muzejních institucí musejí obsahovat. Např. 

žadatelům o účelovou dotaci z tzv. Akvizičního fondu je uloženo zároveň se žádostí 

předkládat koncepce sbírkotvorné činnosti.  

Rámcové standardy kvalifikované péče o sbírky muzejní povahy mají být rovněž základem 

pro registrační proces profesionálních muzeí a galerií – proto navrhnout tyto standardy 

                                                           

21
  V roce 2015 je Ministerstvem kultury předkládán materiál pro jednání schůze vlády Zpráva o plnění úkolů a návrh 

dalšího postupu v rámci Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví na léta 2016–2020 
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bylo v roce 2018 uloženo ředitelům státních příspěvkových organizací (zejména Národnímu 

muzeu a Technickému muzeu v Brně), svou aktivitu na tomto poli vyvíjí i Rada galerií ČR 

(dále viz bod 3.2.2.1.). 

Od roku 2019 bude odbor muzeí mapovat a prostřednictvím portálu eMuzeum.cz 

informačně integrovat již certifikované metodiky a památkové postupy, které vznikly jako 

výsledky výzkumné a vývojové činnosti vysokých škol a paměťových institucí (program 

NAKI) s cílem zahrnout tyto výsledky aplikovaného výzkumu podpořeného z veřejných 

prostředků do oborových standardů péče o sbírky a sbírkové předměty muzejní hodnoty. 

Dále bude odbor muzeí formou pravidelných kolokvií propojovat znalosti a dovednosti 

pracovníků konkrétních pracovišť, která jsou ustanovena jako metodická vyhláškou  

č. 275/2000 Sb., tak aby byl standard péče o sbírky zvyšován prostřednictvím příkladů 

dobré praxe (viz Příloha č. 1). 

Činnost Českého výboru ICOM v období 2015–2018  

Členové Českého výboru ICOM připravovali, nebo se podíleli na přípravě odborných seminářů 

věnovaných zlepšení péče o sbírky, muzejní budovy a prezentaci kulturního dědictví 

2017 

Požární ochrana industriálních památek a historických budov  

Ve dnech 16. a 17. června proběhl v Metodickém centru moderní architektury v Brně ve 

spolupráci Národního památkového ústavu, Asociace muzeí a galerií ČR, Technického muzea 

v Brně a Českého výboru ICOM Česko-norský seminář „Požární ochrana industriálních 

památek a historických budov“. Semináře se zúčastnilo 80 pracovníků muzeí, památkové 

péče, Hasičského záchranného sboru a státní správy. Norskou stranu zastupovali pracovníci 

Národního památkového úřadu (Riksantikvaren – Einar Karlsen), Ústřední církevní organizace 

(Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter – Cathrine Lillo Stenberg a Ingrid 

Stauerheium) a Folkemusea v Oslo (Mikael Blihovde). Tematické bloky semináře se věnovaly 

požární prevenci ve specifických podmínkách ochrany kulturního dědictví, požární ochraně 

významných staveb průmyslového dědictví, muzejních sbírek a historických budov a 

výzkumným projektům v oblasti požární ochrany kulturního dědictví. Jednotlivé bloky 

moderovali Eva Polatová, bezpečnostní ředitelka Národního památkového ústavu, Petr 

Svoboda, vedoucí Metodického centra moderní architektury v Brně a Pavel Jirásek z Českého 

výboru ICOM. Součástí programu byly rovněž exkurze ve vile Stiassni, vile Tugendhat a vile 

Löw-Beer, trojlístku nedávno obnovených a veřejnosti zpřístupněných modernistických vil. 

Experti ze zahraničí a zástupci pořadatelských institucí pak využili i večer 15. června  

k neformálnímu setkání a debatám o stavu požární ochrany památkových objektů v ČR i ve 

světě. Došlo tak k navázání užších vztahů mezi českými a norskými organizacemi, které budou 

využity při předkládání projektů v novém programovacím období Finančních mechanismů 

EHP/Norska 2014–2021. Konference se zúčastnilo 85 pracovníků muzeí, památkové péče, 

Hasičského záchranného sboru a státní správy.  
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Muzejní expozice a jejich interiéry  

23. června 2017 proběhl v prostorách Studijního a dokumentačního centra Norbertov, které 

se zabývá dokumentací památek moderní architektury, mezinárodní seminář „Muzejní 

expozice a jejich interiéry“, který připravilo Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci  

s norským Muzeem architektury, součásti Národního muzea (výtvarného umění a designu)  

v Oslo, a Českým výborem ICOM. Po představení oblastí spolupráce v rámci Finančních 

mechanismů EHP/Norska norském bloku přednášek byl představen jak urbanistický vývoj 

Oslo (Ole Gaudernack), tak i koncepce a metodika tvorby expozic architektury (včetně části 

věnované světoznámému norskému architektovi Sverre Fehnovi) v nové, rozestavěné budově 

Národního muzea v Oslo (Anne Marit Lunde, Talette Rørvik Simonsen). Stranou nezůstala ani 

souhrnná informace o funkcionalistické vile Stenersen v Oslo, kterou provozuje norské 

Muzeum architektury, významem a pojetím srovnatelné s brněnskou vilou Tugendhat 

(Gudrun Eidsvik). Český blok přednášek byl věnován teorii a praxi prezentace moderní vilové 

architektury. Teorii reprezentoval rozbor architektonických názorů Adolfa Loose o bydlení, 

ornamentu a správném používání stavebních materiálů, které se ztělesnily v interiérech 

světoznámé Müllerovy vily (Maria Szadkowska), otázka muzealizace moderní vilové 

architektury byla dokumentována na reprezentativních českých příkladech s důrazem na 

Rothmayerovu vilu, instalovanou dnes v podobě „Hausmuseum“ (Petr Krajči). Tento blok byl 

zakončen příspěvkem o problematice prezentace, propagace a práce s návštěvníky obou vil 

(Zuzana Bencová). Závěrečná diskuse i shrnutí semináře ukázaly podobnost přístupů obou 

institucí k tomuto tématu a potřebu další spolupráce. Seminář byl doplněn následnou 

komentovanou prohlídkou obou památek moderní architektury. Úspěšnou akci věnovanou 

především problematice prezentace architektury v nejrůznějších souvislostech navštívilo  

40 posluchačů.  

Kabinet bezpečnosti Technického muzea v Brně a ochrana historických dřevěných staveb – 

příprava projektových záměrů a žádostí do FM EHP/Norska  

Dne 14. 12. 2017 proběhl v Technickém muzeu v Brně (dále také jako „TMB“) seminář 

Kabinet bezpečnosti TMB a ochrana historických dřevěných staveb – příprava projektových 

záměrů a žádostí do FM EHP/Norska za poměrně hojné účasti muzejních pracovníků, 

zástupců Hasičského záchranného sboru, Národního památkového ústavu a dalších zástupců 

odborné veřejnosti z oblasti ochrany kulturního dědictví a požární ochrany. Tematicky byl 

rozdělen do dvou celků, jednak projektu Kabinet bezpečnosti – nové interaktivní expozice 

TMB o ochraně muzeí proti požáru, krádežím a ostatním antropogenním ohrožením, a dále 

byl zaměřen na ochranu dřevěných památkových staveb a konstrukcí jak v muzeích, tak in 

situ. Během semináře byl představen ideový záměr Kabinetu bezpečnosti. Dalším tématem 

byla ochrana historických dřevěných staveb v ČR a možnostech podpory jejich požární 

ochrany z prostředků Finančních mechanismů EHP/Norska. Byly rovněž představeny 

nejnovější trendy v ochraně kulturního dědictví vč. nových výrobků a technologií. Největším 

přínosem semináře je ustavení neformální sítě odborníků, kteří budou na projektech 

Kabinetu bezpečnosti i požární ochrany dřevěných staveb dále spolupracovat.  
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2016 

Konference uspořádaná u příležitosti oslavy Mezinárodního dne muzeí a tématu Muzea a 

kulturní krajina, Český výbor ICOM a Policie ČR 

Ve dnech 5. – 6. 5. 2016 Český výbor ICOM a Policie České republiky uspořádali mezinárodní 

konferenci Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, která se zaměřila na spolupráci muzeí 

a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo. 

Tematické bloky konference se věnovaly ochraně budov, sbírek a uchování kulturní krajiny – 

zejména ochraně předmětů kulturního dědictví v exteriéru. Cílem konference bylo 

poskytnout informace o existujících formách spolupráce včetně jejich analýzy a hledání 

nových postupů vedoucích ke zvýšení efektivity ochrany kulturní krajiny a kulturního dědictví 

ČR. Účastníci z Polska a Slovenska se podělili o zkušenosti s touto problematikou v jejich 

zemích. V průběhu konference byla přednesena řada zajímavých příspěvků a v závěru se 

rozproudila debata o problémech a možnostech spolupráce muzeí a Policie ČR. Na závěr byl 

organizátory připraven dokument Závěry z konference Muzea a kulturní krajina – policie a 

muzea. Konference se zúčastnilo 110 pracovníků muzeí a Policie ČR. 

Církevní památky (téměř) bez bariér / Churches (Almost) Without Barriers 

4. 4. 2016 – seminář uspořádaný v Kutné Hoře ve spolupráci: Římskokatolická farnost – 

arciděkanství v Kutné Hoře, Obec Horní Maršov, Římskokatolická farnost u kostela sv. Jakuba 

Brno a Arbeidsgiverorganisasjon for Kirkelige Virksomheter (Asociace církevních organizací, 

Norsko), Český výbor ICOM. Seminář se zabýval otázkou, co znamená zpřístupnění církevního 

kulturního dědictví, jak je to s otevřením spirituality církve pro všechny v postmoderní době, 

o pozicích moderního umění v kostelích ad.  

Městská muzea a prezentace historie požárů a požární ochrany 

Dne 9. 5. 2016 Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Muzeem města Bergenu a 

Českým výborem ICOM uspořádali seminář s názvem Městská muzea a prezentace historie 

požárů a požární ochrany. Na semináři byly prezentovány oběma stranami i současné trendy 

prezentace katastrofických událostí (požárů) a dále zkušenosti ze spolupráce s dobrovolníky a 

zájmovými spolky v obou zemích.  

3.2.5.2. ROZVOJ PROSTOROVÉHO A TECHNICKÉHO ZAJIŠTĚNÍ STÁTNÍCH MUZEÍ A 

GALERIÍ 

Státní muzea a galerie spravují nejvýznamnější a nejpočetnější sbírky muzejní povahy, které 

tvoří téměř polovina sbírkových předmětů uchovávaných ve sbírkách muzejní povahy v České 

republice. Řada muzejních budov určená k uchovávání sbírek muzejní povahy dnes již 

nevyhovuje základním standardům uchovávání a ochrany sbírkových předmětů. Efektivním 

řešením je jak oprava stávajících budov, tak výstavba nových objektů administrativního a 

depozitárního charakteru. Jedná se zejména o historické budovy Národního muzea, Národní 

galerie v Praze, Památníku národního písemnictví, Uměleckoprůmyslového musea, Moravské 

galerie v Brně, Národního zemědělského muzea, Poštovního muzea a Armádního muzea 
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Žižkov Vojenského historického ústavu Praha. Z nových objektů půjde zejména o centrální 

depozitáře Moravského zemského muzea, Uměleckoprůmyslového musea, Valašského 

muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, o projekt Metodického centra konzervace při 

Technickém muzeu v Brně a o stavbu výstavního pavilonu Muzea skla a bižuterie v Jablonci 

nad Nisou. Mezi multifunkčními objekty s výraznou prezentační složkou budou patřit zejména 

Muzeum umění Olomouc – SEFO a část areálu Masarykova nádraží v Praze, adaptovaná pro 

potřeby Národního technického muzea. 22 

Termíny: dle schválených harmonogramů  

Gestor: Ministerstvo kultury, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Podpora státních příspěvkových organizací v gesci odboru muzeí je ve sledovaném období 

uspokojivá, celkově bylo těmto organizacím poskytnuto v rámci programového financování 

1.222,543 tis. Kč investičních prostředků a 389,656 tis. Kč neinvestičních (viz Příloha č. 2) a 

současně byl zpracován návrh akcí za rezort kultury pro Národní investiční plán. 

Nejvýznamnější investiční akcí ve sledovaném období je bezesporu generální rekonstrukce 

Historické budovy Národního muzea. Práce budou dokončeny podle předpokladu v roce 

2018, kdy bude budova částečně zpřístupněna veřejnosti v rámci výstavy k 100. výročí 

založení samostatného československého státu. Do roku 2020 budou realizovány nové 

stálé expozice v novém komplexu Historické a Nové budovy NM. 

Dne 4. dubna 2017 byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná budova 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze.  

V souladu s tímto cílem Ministerstvo kultury podporuje a pomáhá realizovat projekty 

nových depozitářů svých příspěvkových organizací. Mezi roky 2013 a 2017 šlo konkrétně o 

depozitáře Uměleckoprůmyslového muzea, Moravského zemského muzea, Památníku 

národního písemnictví a Muzea loutkařských kultur. 

Národní muzeum vykoupilo od soukromých majitelů dům rodiny Jana Palacha, ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury uspořádalo architektonickou soutěž na podobu nového 

Památníku Jana Palacha ve Všetatech a v současné době probíhá jeho realizace. 

V září 2017 byla zahájena realizace přístavby v Muzeu skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

v rámci realizace nové expozice a rozšíření prostor pro sbírky muzea. Dokončení je 

plánováno k oslavě 115. výročí muzea v roce 2019. 

  

                                                           

22
  Problematikou se dále zabývá Státní kulturní politika na léta 2015–2020  
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Nejvýznamnější stavební akce v letech 2015–2017 

2015 

V rámci programu „Péče o národní kulturní poklad“ pokračovala příprava rekonstrukce 

Historické budovy Národního muzea, pokračovaly práce na rekonstrukci historické budovy 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze (dále také jako „UPM“) a výstavbě nového 

centrálního depozitáře UPM v pražských Stodůlkách. Národní muzeum zahájilo přípravné 

práce na realizaci Památníku Jana Palacha ve Všetatech. Národní technické muzeum otevřelo 

29. 9. 2015 po celkové rekonstrukci areál Centra stavitelského dědictví Plasy. 

Průběžně v tomto roce probíhaly postupná obnova a investiční práce na objektech ve správě 

příslušných organizací, jako je např. Moravské zemské muzeum – dokončení oprav zámku 

Jevišovice, zámku Moravec, částečná oprava Dietrichsteinského paláce, Biskupského dvora a 

objektu na Zelném trhu 7. Moravská galerie Brno zajistila opravy a úpravy Místodržitelského 

paláce a Pražákova paláce. Husitské muzeum v Táboře zrekonstruovalo bývalý kryt civilní 

ochrany v Táboře a připravilo jeho úpravu na depozitář archeologie, byla zahájena 

rekonstrukce Smrčkova domu v Soběslavi. Muzeum umění Olomouc provedlo archeologický 

průzkum na místě plánované výstavby Středoevropského fóra Olomouc (SEFO). 

2016 

Dne 4. 4. 2016 byl slavnostně otevřen nově vybudovaný centrální depozitář 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze (stavba probíhala v letech 2014–2016). Národní 

galerie v Praze dokončila projekt revitalizace areálu a kláštera sv. Anežky České. Dále 

probíhaly rekonstrukční práce na Historické budově Národního muzea a historické budovy 

Uměleckoprůmyslového musea v Praze. 

V ostatních organizacích bylo cílem pokračovat v obnově objektů ve správě muzeí a galerií 

např.: v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byla realizována částečná 

rekonstrukce vnitřních prostor muzea a připraven koncept na vybudování nové expozice  

v Památníku J. A. Komenského v Naardenu, příprava objektu Moravského zemského muzea 

Dietrichsteinského paláce pro nové expozice. Ve Slezském zemském muzeu byl 

rekonstruován objekt Müllerova domu. 

2017 

Slavnostní otevření historické výstavní budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze 

proběhlo 12. 5. 2017 (stavba probíhala v letech 2015–2017). Byly zahájeny práce na generální 

rekonstrukci Petschkovy vily v Praze, budoucího hlavního sídla Památníku národního 

písemnictví. Proběhla oprava teras historického Mydlářovského domu Muzea loutkářských 

kultur v Chrudimi. Moravské zemské muzeum dokončilo opravy Dietrichsteinského paláce. 

Národní galerie v Praze dokončila revitalizaci parteru Paláce Kinských. Byly zahájeny 

rekonstrukční práce na objektu ředitelství Husitského muzea v Táboře. Muzeum skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou zrekonstruovalo historický objekt v bývalé sklářské osadě 

Kristiánov. 
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Dne 27. 9. 2017 uspořádal odbor muzeí ve spolupráci se Slezským zemským muzeem a 

Masarykovým ústavem vyšších studií ČVUT v Praze seminář „Osvětlení v muzejních 

expozicích“ v sále Purkmistrů Obecního domu v Opavě a to jako metodickou akci v rámci 

programu rozvoje technického zabezpečení státních muzeí a galerií.  

I přes rozsáhlé investování do rekonstrukcí a nové výstavby objektů významných 

paměťových institucí zůstává rekonstrukce, dostavba a modernizace objektů, zvýšení 

technické úrovně prezentace sbírek zejména muzeí a galerií, výstavba technicky 

dokonalejších depozitářů a péče o nemovitý a movitý majetek mimořádné kulturní a 

historické hodnoty nadále prioritou. Stávající infrastruktura zejména regionálních 

kulturních zařízení je z nemalé části zastaralá a svými technickými parametry mnohdy 

nedovoluje dodržení základních standardů péče o movité kulturní dědictví nebo omezuje 

možnosti zvyšování rozmanitosti a kvality nabízených kulturních služeb. Ačkoli se  

v uplynulém desetiletí uskutečnila řada významných rekonstrukcí a celá řada jich ještě 

probíhá, jsou do aktuálního návrhu programu Péče o národní kulturní poklad II. a 

Národního investičního plánu na následující období zařazeny neméně podstatné a důležité 

rekonstrukce a výstavby objektů státních i nestátních muzeí a galerií – např. realizace 

nového Muzea železnice a elektrotechniky jako součásti Národního technického muzea, 

revitalizace areálu Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur Národního 

muzea a výstavba jeho centrálního depozitáře, rekonstrukce Veletržního paláce a výstavba 

nového centrálního depozitáře pro Národní galerii, rekonstrukce objektu Muzea umění 

Olomouc spojené s výstavbou objektu Středoevropského fóra (SEFO) a další podobně 

významné projekty. U nestátních organizací lze za všechny jmenovat např. dostavbu 

budovy Domu umění pro Galerii výtvarného umění v Ostravě, výstavbu nové budovy pro 

Západočeskou galerii v Plzni nebo rekonstrukci nádražní budovy v Praze-Bubnech na 

Památník ticha (Památník Šoa Praha o.p.s.).  

Vývoj některých vybraných dalších investičních akcí v příspěvkových organizacích v gesci 

odboru muzeí v letech 2015–2018: 

Slezské zemské muzeum 

Opava (SZM) 

Slezské zemské muzeum se v uplynulém období věnovalo těmto 

aktivitám: 

1. rekonstrukci Blücherova paláce, který je v havarijním stavu a 

neodkladně potřebuje sanační zásahy, včetně plánu přesunu 

rozsáhlého sbírkového fondu, který je v objektu deponován. 

Část objektu bude zpřístupněna veřejnosti, neboť se jedná o 

jeden z nejcennějších historických objektů v Opavě s bohatou 

historických objektů v Opavě s bohatou historií. 

2. výstavbě centrálního depozitáře, jehož prostorové řešení bude 

dostatečnou zárukou kapacitních možností pro rozvoj 

stávajícího sbírkového fondu SZM.  

Husitské muzeum 

v Táboře (HMT) 

HMT připravilo projekt „Zlepšení podmínek uložení a prezentace 

podsbírek Husitského muzea v Táboře“, který byl uplatněn a schválen  

v rámci programu Integrovaného regionálního operačního programu 

(IROP) a je realizován pod č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001699 od 
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VII/2017 s ukončením do XI/ 2021. V rámci tohoto projektu je plánována 

řada aktivit směřujících primárně ke zvýšení zabezpečení ochrany 

sbírkových předmětů. Především se jedná o obnovu a doplnění vybavení 

depozitářů ve Veselí nad Lužnicí a v Táboře, doplnění elektronické 

požární signalizace, vybudování 3 nových expozic (z nichž jedna byla 

otevřena v roce 2017) a pořízení adekvátního výstavního mobiliáře 

včetně specializovaného zařízení (aktivní klimatická vitrína) pro oltářní 

křídla z Roudník (movitá národní kulturní památka).  

Dále byla zahájena realizace nové expozice v Bechyňské bráně v Táboře, 

jejímž investorem je město Tábor v rámci vlastního projektu 

financovaného z programu IROP na obnovu této národní kulturní 

památky (NKP), která je v užívání Husitského muzea v Táboře. Obdobná 

situace je u objektu Staré táborské radnice (NKP), k němuž rovněž 

připravil vlastník (město Tábor) projekt stavební obnovy, v jehož rámci 

budou zásadním způsobem zlepšeny podmínky prezentace sbírkových 

předmětů HMT (realizace projektu předpokládána 2018–2020). 

V rámci obnovy objektu ředitelství HMT (Tábor, čp. 44), která probíhá  

v letech 2017–2019 a je financována zřizovatelem v SMVS, dochází  

k dalšímu zlepšení uložení sbírkových předmětů a knihovních fondů. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Usnesením vlády č. 87 a 216 z roku 2003 bylo TMB pověřeno vybudovat 

Metodické centrum konzervace (MCK), jehož nedílnou součástí bylo 

vybudování centrálního depozitáře. Pro tento účel byla získána 

bezúplatným převodem od Ministerstva obrany část vojenských kasáren 

v Brně-Řečkovicích. Začlenění centrálního depozitáře do tohoto projektu 

bylo logickým vyústěním situace, protože TMB nedisponovalo 

dostatečně kapacitně a technicky odpovídajícím prostorami. Na realizaci 

záměrů TMB nebyly dosud vyčleněny odpovídající prostředky. Na 

objektu se prakticky od roku 2000 prováděla pouze nejnutnější údržba s 

tím, že sbírkový fond muzea se přestěhuje do nových prostor včetně 

konzervátorských dílen a laboratoří, jež jsou součástí tohoto objektu. 

Neustálé odsouvání a slibování řešení tohoto problému se projevilo na 

stavu objektu. Vlastní depozitář se přestal vytápět, navíc bylo zjištěno, 

že se započal opět pohybovat již provizorně opravený strop. Ten byl 

sledován při pravidelných prohlídkách, až bylo vzhledem k bezpečnosti 

přistoupeno k vypracování statického posudku (ing. Bořivoj Hložek zak. 

číslo 1676V/31-2012 duben 2012), který zkonstatoval jeho havarijní stav. 

Na hlavní depozitář na ulici Rokycanova, byl v roce 2012 vyhlášen 

havarijní výměr. Vzhledem k tomu, že projekt MCK a centrálního 

depozitáře nebyl zrealizován, bylo nutno opět z vlastních prostředků 

zajistit náhradní prostory pro uložení sbírkových předmětů z tohoto 

depozitáře, protože vlastní oprava objektu Rokycanova může být 

prováděna až po jeho vystěhování. Svépomocí byl upraven objekt SO 

032 v areálu Řečkovice tak, aby mohlo být v roce 2016 provedeno 

vyklizení objektu Rokycanova. 

V roce 2016 bylo provedeno přestěhování sbírkových předmětů  
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z depozitáře Rokycanova do objektu SO 032 v areálu Řečkovice (cca 37 

tis. předmětů). Stěhování bylo prováděno externí firmou v rámci 

investiční akce za přispění MK ČR. V novém prostoru jsou předměty 

uloženy v temperovaném suchém prostředí se sníženou prašností. 

Přestože většina předmětů byla stěhována i s regály, byl objekt SO 032 

brzy zaplněn. Proto bylo nutno, opět vlastními silami, upravit část 

přízemí objektu SO 008 pro uložení sbírek.  

Protože nedošlo k realizaci stavby Centrálního depozitáře a nově 

adaptovaný objekt SO 033 v areálu Řečkovice nebyl ještě dokončen, 

došlo v závěru roku 2016 ke snížení kapacity prostor pro uložení 

sbírkových předmětů. Kromě toho zůstala neřešena situace 

mimobrněnského depozitáře. Ten měl být postupně vystěhován do 

náhradního prostoru v areálu Řečkovice. Všechny volné prostory však 

byly obsazeny v rámci vyklízení objektu Rokycanova a přílivem nových 

sbírkových předmětů. K přesunu předmětů z mimobrněnského 

depozitáře tak nemohlo dojít, a pokud nebude vyřešen odpovídající 

náhradní prostor v areálu Řečkovice, nebo opraven depozitář na ulici 

Rokycanova, ani k němu nedojde. Podmínky v ostatních skladovacích 

prostorech, které neodpovídají požadavkům na depozitáře, ale přesto 

jsou zde uloženy sbírkové předměty, se nezměnily. 

V roce 2017 byl uveden do provozu renovovaný depozitář (objekt SO 

033) v areálu Řečkovice a byl postupně naplňován sbírkovými předměty, 

protože v průběhu roku ještě stavba vysychala a postupně byly 

spouštěny jednotlivé systémy budovy. V průběhu roku byla trezorová 

místnost v tomto objektu vybavena mobiliářem pro uložení zbraní a  

v podzimních měsících sem byla přestěhována za doprovodu Policie ČR 

sbírka zbraní. V závěru roku bylo provedeno zabudování kamerového 

systému a EPS a EZS do prostor objektu SO 032 v areálu Řečkovice. 

Tento projekt byl realizován z prostředků ISO
23

. V průběhu roku 2017 tak 

byla nepatrně navýšena plocha pro ukládání sbírkových předmětů a v 

rekonstruovaném objektu SO 033 došlo i ke zlepšení podmínek pro 

uložené sbírkové předměty. Nicméně tím, že z plánů MK ČR vypadl 

centrální depozitář, který neoddělitelně patřil k projektu MCK, se opět 

kvalita uložení sbírkových předmětů nezměnila a ve většině objektů je 

nevyhovující. Tento stav je alarmující a výrazně brání dostatečně kvalitní 

péči o uchovávané sbírkové předměty. 

Ve zmiňovaném období se nepodařilo vyřešit i dokončení materiálně 

technické základny muzea, která by vyřešila situaci unikátní sbírky 

tramvají MHD, ale i další vlastní fungování muzea, jak bylo konstatováno 

v předložených koncepčních materiálech TMB. Řešení tohoto stavu je 

spatřováno ve směně části areálu bývalých vojenských kasáren 

Řečkovice za zbytek areálu s dominantní výrobní halou původního 

státního podniku Tesla, v jehož malé části bylo z výrobní budovy 

vybudováno zcela nové TMB. Návrh směny byl majiteli areálu Tesla 

                                                           

23
 Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví v gesci Ministerstva kultury.  
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společností MVT akceptován a postupně rozpracován. Ve zkratce by tato 

uvažovaná směna totiž nejen vyřešila důstojné uložení kolejových 

vozidel sbírky MHD včetně její vlastní prezentace. Vedle této expozice by 

se zde mohly realizovat expozice strojírenství, obuvnictví, textilního 

průmyslu a průmyslové výroby, které v našem státě chybí. Co se týče 

vlastního fungování muzea, mohlo by v případě nerealizování směny 

dojít ke kritickému omezení činnosti., protože muzejní pozemky končí 

hned za muzeem a i polovina parkovacích míst není na našich pozemcích 

včetně venkovní expozice letadel. Tyto plochy jsou v pronájmu a 

využívají se pro činnost muzea při pořádání různých akcí vzhledem  

k povaze muzea a velikosti sbírkového fondu např. srazy veteránů, lety 

balónů atd. 

V roce 2016 došlo ke změně majitele zbytku areálu Tesly a novým 

majitelem se stala společnost TULIP, která zde chtěla vybudovat bytové 

domy. Proběhla řada jednání, na nichž byl představen původní záměr 

muzea. Ten byl ze strany nových majitelů akceptován a do dnešních dnů 

dále rozpracováván. Je zde opět vidina vybudování skutečného centra 

vědy a techniky plně srovnatelné s podobnými organizacemi v Evropě. 

Nastalou možnost lze označit jako historicky neopakovatelnou 

příležitost, kterou se opět iniciovala snaha sjednocování sbírkového 

fondu, jejich prezentace a tím vytvoření významného cíle národního 

významu, srovnatelného snad jen s připojením budovy bývalého 

Federálního shromáždění k Národnímu muzeu. 

 V říjnu roku 2017 začaly probíhat přípravy na čerpání finančních 

prostředků z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného 

regionálního operačního programu, prioritní osy: Dobrá správa území a 

zefektivnění veřejných institucí, výzvy: 76 Muzea II s cílem revitalizace a 

přebudování bývalé celnice ve správě TMB na hraničním přechodu 

Chvalovice-Hatě a vytvoření nové stálé expozice s názvem „Muzeum na 

hranici – expozice celnictví a ochrany hranic v Hatích“. Byl jmenován 

projektový tým, který zahájil přípravnou fázi projektu sepsáním tzv. 

Studii využitelnosti objektu bývalé celnice. Ta byla spolu s Formulářem č. 

1 zaslána na MK k posouzení a s žádostí o souhlas k realizaci projektu  

z prostředků EU. Po kladném rozhodnutí byly zahájeny práce na 

projektové žádosti a vysoutěžen zpracovatel tzv. Studie proveditelnosti, 

která je pro podání žádosti nezbytná. V ní byly formulovány hlavní cíle 

projektu: 

 vytvoření nové stálé expozice „Muzeum na hranici – expozice 

celnictví a ochrany hranic v Hatích“ 

 konzervátorsko-restaurátorské ošetření sbírkových předmětů  

z oboru Celnictví – významného sbírkového fondu TMB a jejich 

následné vystavení v rámci stálé expozice 

 digitalizace a následné zpřístupnění digitalizátů – sbírkových 

předmětů TMB, archivních dokumentů z fondu Archivu 

bezpečnostních složek – proryvů, vojenské techniky používané 

Pohraniční stráží a ženijně-technického zabezpečení státní hranice 
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 vytvoření mobilní aplikace s cyklomapou ke konkrétním proryvům  

v oblasti Hatí a Šatova s osobními příběhy aktérů 

 vytvoření předváděcích a vzdělávacích programů pro návštěvníky  

v rámci stálé expozice. 

Žádost byla podána na konci měsíce ledna 2018 a rozhodnutí o přidělení 

dotace se předpokládá v polovině roku 2018. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Místodržitelský palác – V letech 2015/2016 byl vypracován projekt 

Vybudování návštěvnického zázemí a reinstalace dlouhodobé expozice 

starého umění v Místodržitelském paláci, který byl předložen MK ke 

schválení pro program IROP. Projekt nebyl ze strany MK doporučen  

k podání. Při opakované výzvě IROP v roce 2017 již Moravská galerie 

získala pozitivní stanovisko zřizovatele a projekt je aktuálně v procesu 

schvalování.  

Pražákův palác – v souvislosti s vynucenými úpravami všech pater 

tohoto objektu (požární příčky) byl v roce 2015 realizován projekt ART IS 

HERE. V jeho rámci došlo nejen k vybudování plánované expozice Nové 

umění (po roce 1945), ale rovněž k revitalizaci prostor a reinstalaci 

expozice Moderního umění situované ve druhém patře dotčené budovy. 

Dále byl pro návštěvníky pohledově zpřístupněn depozitář sochařství  

v prvním podzemním podlaží a sochařský park na nádvoří Pražákova 

paláce. Jednotlivé expoziční subjekty jsou vzájemně provázány a tvoří 

kompaktní návštěvnickou trasu, která zásadním způsobem rozšířila 

kvantitu i kvalitu prezentace sbírkového fondu instituce. 

Uměleckoprůmyslové muzeum – V roce 2016 byl úspěšně podán do 

IROP projekt Revitalizace UMPRUM – Dovybudování návštěvnického 

zázemí a vytvoření nové stálé expozice designu, který je v realizaci. 

Nový depozitář – v souladu s nastavenou Koncepcí sbírkotvorné činnosti 

Moravské galerie v Brně je každoročně sbírka doplňována o přírůstky, 

které sbírku obohacují a zhodnocují. Akviziční činnost se zaměřuje 

zejména na systematické rozšiřování sbírkového fondu v souvislosti  

s realizovanými výstavami a připravovanou novou stálou expozicí 

Uměleckoprůmyslového muzea. Současně se sbírka Moravské galerie v 

Brně rozšiřuje i o značné konvoluty děl volného umění 20. století, což je 

zejména důsledkem expozice ART IS HERE, a i nadále stoupající prestiže 

Moravské galerie jako sbírkotvorné instituce. Kromě běžné akviziční 

činnosti lze tedy predikovat, že četné přírůstky do sbírky budou 

převážně trojrozměrného, často formátově atypického charakteru, často 

půjde o kompozitní materiál ve spojení s plasty a dalšími novými 

polymerními slitinami. Analýza využití stávajících depozitárních kapacit a 

předpokládaný rozvoj sbírky identifikovaly hrozbu nedostatečného 

zajištění úložné kapacity sbírkovým předmětům ve správě Moravské 

galerie v Brně. Z výše uvedených důvodů byl připraven v letech 

2016/2017 projekt Stavba nové depozitární budovy Moravské galerie  

v Brně v Brně Řečkovicích, který byl po kladném posouzení zřizovatelem 
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podán do IROP. Aktuálně je žádost v procesu vyhodnocování. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

V současnosti probíhá projekt rozvoje depozitárního areálu NTM 

v Čelákovicích, jehož záměrem je vybudování nové moderní haly pro 

sbírkové předměty, které dosud neměly kvalitní uložení, jejich 

konzervování a digitální evidence. Tento projekt je financován  

z Evropského fondu pro regionální rozvoj a jeho celkové náklady budou 

činit 118 mil. Kč. Proběhne v letech 2017 až 2021. Nová depozitární hala 

bude vybavena moderní skladovou a manipulační technologií.  

V roce 2000 přijala Vláda ČR o usnesení č. 1146 o vybudování 

Železničního muzea jako odboru NTM. V souvislosti s tím byl Národnímu 

technickému muzeu svěřen areál bývalého lokomotivního depa na 

Masarykově nádraží v Praze, kde mají vzniknout hlavní expoziční 

prostory Železničního muzea NTM. NTM ustanovilo pracovní skupinu, 

která připravuje zadání soutěže na realizaci Muzea železnice a 

elektrotechniky NTM v tomto areálu. Byl dokončen stavební program 

projektu, rovněž byla připravena a odevzdána finální verze libret 

železniční i elektrotechnické expozice Muzea železnice a 

elektrotechniky. Byla zpracována kompletní tzv. projektová 

dokumentace pro územní rozhodnutí. V současnosti jsou přípravy ve 

stadiu dokončování architektonické studie. Železniční sbírku zatím 

zpřístupňuje NTM v Železničním depozitáři v Chomutově.  

Za podpory Strukturálních fondů EU NTM od roku 2009 do podzimu 

2015 úspěšně realizovalo projekt památkové obnovy nazvaný „Centrum 

stavitelského dědictví v Plasích“. V hospodářském areálu bývalého 

cisterciáckého kláštera v Plasích vznikla první pobočka Národního 

technického muzea: v budově pivovaru stálá Expozice stavebnictví,  

v renovovaném objektu mlýna víceúčelové prostory pro tematické 

výstavy, v členitém areálu hospodářského dvora byly vytvořeny 

podmínky pro aktivity zaměřené na prezentaci stavebních technologií 

(řemeslnické a zážitkové dílny) a v přednáškových sálech pro odborná 

setkávání. Do Centra stavitelského dědictví v Plasích, které je otevřeno  

v letní sezóně, si v letech 2016 a 2017 našlo cestu cca 38 000 zájemců  

o stavební historii z řad veřejnosti i odborníků. 

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze (UPM) 

Ve sledovaném období Uměleckoprůmyslové museum provedlo a 

dokončilo dva investiční projekty z programu Obnova a rozvoj národních 

kulturních institucí: 

Výstavba Centrálního depozitáře UPM v Praze (2015–2017) 

Pětipodlažní budova, která poskytuje 6.340 m² depozitní plochy, 1.343 

m² prostoru restaurátorských ateliérů a 3.788 m² plochy pro pracovny, 

badatelny, fotoateliér, příruční sklady, technické místnosti, hygienické a 

sociální zázemí, je realizována jako nízkoenergetický objekt. V objektu je 

uloženo více než 250 tis. sbírkových předmětů muzea, investiční akce tak 

představuje výrazné zkvalitnění péče o sbírky muzejní povahy ve správě 

UPM. 
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Rekonstrukce historické budovy UPM  

Celkově budova získala téměř 2.380 m
2
 pro stálé expozice a 612 m

2
 pro 

výstavy, což je dvaapůlnásobně více než do roku 2014. Historická 

budova byla plně rehabilitována v prostorách určených pro vystavování 

sbírek. Pro potřeby vnitřního provozu byla nově vybudována pracoviště 

v prostorách krovu budovy, nově uspořádán bezbariérový vstup do 

muzea přes zahradu, která je nyní otevřena veřejnosti. Díky 

přestěhování sbírek a s nimi souvisejících činností do Centrálního 

depozitáře byla historická budova uvolněna zcela pro prezentaci sbírek a 

služby určené návštěvníkům. 

V průběhu roku 2017 byl po náročném připomínkovém řízení projednán 

a schválen další investiční záměr UPM na realizaci stálých expozic UPM a 

dovybavení výstavních prostor nově rekonstruované budovy tak, aby 

mohla sloužit výstavnímu a expozičnímu provozu na standardní 

evropské úrovni.
 

Valašské muzeum 

v přírodě (VMP) 

VMP během roku 2017 zpracovalo projekt výstavby nového depozitáře a 

v lednu 2018 předložilo žádost o jeho financování ze zdrojů IROP. 

Depozitář by měl být propojen se stávající budovou umístěnou na 

detašovaném pracovišti ve Frenštátu pod Radhoštěm.  
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3.2.5.3. PODPORA PREZENTAČNÍCH AKTIVIT MUZEÍ A GALERIÍ 

Prezentační aktivity patří mezi nejdůležitější činnosti muzeí a galerii. Aby je jednotlivé 

organizace mohly účinně rozvíjet, je třeba jim vytvořit optimální prostředí zejména po 

stránce právní a ekonomické. Ministerstvo kultury předloží návrh účinných nástrojů 

k podpoře prezentačních aktivit, jimiž mohou být zejména: mechanismus udělování státní 

záruky24, průběžně aktualizovaná legislativní mapa způsobů poskytování záruky 

nezabavitelnosti sbírkových předmětů, které jsou předmětem mezinárodní kulturní výměny, 

sledování statistických ukazatelů kulturní výměny a finanční podpora vybraných 

prezentačních projektů podle stanovených kritérií. 

Vedle tradičních muzeí a galerií se prezentační aktivity budou dále rozvíjet i v rámci nových, 

netradičních forem paměťových institucí, jimiž jsou specializované památníky. Jejich úloha 

jako specifické formy muzeí spočívá v tom, aby v detailním kontextu připomínaly úlohu 

významných osobností a událostí ve vazbě na konkrétní lokalitu. V tom spočívá 

nenahraditelný přínos památníků pro rozvíjení a prohlubování povědomí o historické a 

kulturní identitě. Ministerstvo kultury proto bude podle konkrétních potřeb a okolností nejen 

budovat nové památníky, ale bude též poskytovat metodickou a dle možností i finanční 

pomoc nestátním institucím – památníkům.25   

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

 A. Finanční podpora projektům muzeí a galerií 

V roce 2016 byl nově zřízen dotační program s názvem Podpora expozičních a výstavních 

projektů. Finanční prostředky jsou poskytovány na instalaci expozic a výstav a na zpřístupnění 

expozic a výstav osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Žadateli mohou být 

vlastníci sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek s výjimkou příspěvkových organizací 

Ministerstva kultury.  

 Udělené finanční prostředky dle let: 

Rok Výše podpory 

2016 5.735.000 Kč 

2017 8.637.000 Kč 

2018 7.655.000 Kč 

Celkem 22.027.000 Kč 

 

                                                           

24
  Podle zákona č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
25

 V této souvislosti lze zmínit např. budovaný Památník romského holokaustu v Hodoníně u Kunštátu nebo Památník 
Jana Palacha ve Všetatech. 
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V letech 2014–2018 byly poskytovány účelové finanční prostředky příspěvkovým organizacím 

Ministerstva kultury a dalším nestátním organizacím na konání akcí k významným výročím: 

2014–2017 Velká válka – projekt k uctění výročí první světové války. Jedná se  

o víceletý projekt, jehož stěžejní část byla v muzeích a galeriích 

reflektována zejména v prvním a druhém roce oslav, tj. v letech 2014 a 

2015. Do tohoto projektu bylo zapojeno např. Technické muzeum v Brně, 

Národní technické muzeum, Poštovní muzeum apod. 

2014–2018 Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České republice – v uvedených 

letech si připomínají 200. výročí založení nejstarší a největší zemské 

muzejní instituce – Národní muzeum (2018), Moravské zemské muzeum 

(2017) a Slezské zemské muzeum (2014). Tyto instituce vytvořily projekt, 

jehož cílem je společné připomenutí významu muzejnictví, muzejního 

fenoménu, bohatství a důležitosti uchování a prezentace kulturního 

dědictví pro společnost (www.200letmuzejnictvi.cz). Každý rok je 

představeno jedno ze stěžejních témat muzejního života – rok 2014 pod 

názvem Muzea vznikající patřil oslavám jubilea Slezského zemského 

muzea. V roce 2015 se muzea pod mottem Muzea pomáhající zaměřila na 

komunikaci s návštěvníky se speciálními potřebami. Rok 2016 

návštěvníkům představil Muzea vzdělávající. Rok 2017 pod názvem 

Muzea objevující je zaměřen na oslavu výročí Moravského zemského 

muzea. Rok 2018 patří připomenutí výročí Národního muzea pod názvem 

Muzea triumfující. 

2015 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – Stěžejním projektem při oslavách 

byla výstava Husitského muzea v Táboře Jan Hus 1415/2015. Významným 

počinem pak bylo obnovení tzv. rodného Husova domu v Husinci. 

2015 70. výročí ukončení 2. světové války – Ministerstvo kultury podporovalo 

aktivity k významnému výročí ukončení 2. světové války, na kterém se 

podílela řada státních (Národní technické muzeum, Památník Lidice, 

Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi, Památník národního písemnictví, 

Technické muzeum v Brně, Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, 

Slezské zemské muzeum, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a 

Památník Terezín) i nestátních organizací. 

2016 700. výročí narození císaře Karla IV. bylo stěžejním výstavním tématem 

pro rok 2016. Rozsáhlý výstavní projekt připravila za podpory Ministerstva 

kultury Národní galerie v Praze. Dále pak byly podpořeny zejména výstavy 

Národního muzea, Národního technického muzea a Památníku národního 

písemnictví. 

Na podporu projektů národních oslav 700. výročí narození císaře Karla IV. 

bylo vyhlášeno výběrové dotační řízení z programu Kulturní aktivity, 

zaměřené na podporu výstavních projektů s tématem osobnosti a doby 
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panování císaře Karla IV. a na podporu muzejních programů a odborných 

publikací s týmž tématem. Příjemci podpory byli vlastníci nebo správci 

sbírek muzejní povahy mimo příspěvkové organizace Ministerstva kultury. 

Celkem byly podpořeny projekty devíti žadatelů v celkové výši podpory 

3.491 tis. Kč. 

2018 Oslavy roku 2018 a zahraniční spolupráce 

V roce 2018 jsou v souladu s Usnesením vlády České republiky ze dne 10. 

května 2017 č. 353, o Konceptu a finančním zabezpečení připomínky a 

oslavy významných výročí roku 2018 spojených s naší státností 

poskytnuty finanční prostředky v programu na Podporu projektů k 

připomínkám významných výročí naší státnosti (1918, 1968 a 1993), a to 

jak příspěvkovým organizacím Ministerstva kultury, tak i dalším 

vlastníkům sbírek zapsaných v Centrální evidenci sbírek.  

Na základě Usnesení vlády České republiky č. 353 byly finanční prostředky 

poskytnuty příspěvkovým organizacím v gesci odboru muzeí formou 

příspěvku na kulturní aktivity, a to jak na přípravu projektu v roce 2017 

(celkem 23.416.240 Kč), tak na samotnou realizaci projektu v roce 2018 

(celkem 95.373.780 Kč). Řada takto financovaných aktivit příspěvkových 

organizací je plánována ve spolupráci se slovenskou stranou. Především 

jde o Česko-slovenskou / Slovensko-českou výstavu připravovanou 

Národním muzeem ve spolupráci se Slovenským národným múzeem, 

která bude nejprve uvedena na jaře 2018 v Bratislavě a na podzim 2018 

bude přesunuta do Prahy. Náklady jsou vyčísleny na 34.200.000 Kč, z toho 

3.000.000 Kč na přípravu v roce 2017 a 31.200.000 Kč pro samotnou 

výstavu v roce 2018. 

Muzeum umění v Olomouci připravilo výstavu „Rozlomená doba. 1908–

1928 (Mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana)“  

s odhadovanými náklady 6.000.000 Kč. Spolupořadateli této výstavy jsou 

slovenská Galéria mesta Bratislavy (odborná spolupráce na přípravě 

výstavy a katalogu), polské Mezinárodní centrum kultury v Krakově a 

maďarská Národní galerie v Budapešti. 

Na podporu výstavních projektů a muzejních programů, pořádaných 

vlastníky a správci sbírek muzejní povahy, které nezřizuje Ministerstvem 

kultury, bylo v roce 2017 vyhlášeno veřejné výběrové dotační řízení. 

Celkem bylo podpořeno 43 projektů dotací v celkové výši 6.631 tis. Kč. 

2018–2022 Národní oslavy výročí J. A. Komenského 

Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy byl 

připraven materiál „Návrh prioritních úkolů pro přípravu a realizaci 

národních oslav výročí J. A. Komenského 2018–2022“, který byl projednán 
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vládou dne 6. listopadu 2017. V souvislosti s koordinací projektu byla 

ustanovena pracovní skupina, která je složena jak z odborníků působících 

na ministerstvu školství a kultury, tak i napříč akademickou sférou včetně 

vybraných specialistů z muzejní oblasti. V rámci připomenutí 350. výročí 

úmrtí a 430. výročí narození J. A. Komenského budou připraveny a 

finančně podpořeny výstavní i publikační počiny, včetně realizace 

výběrového dotačního řízení na podporu kulturních aktivit muzejních 

organizací v regionech. 

 

 Budování a rozvoj památníků v letech 2015–2019 

a) Připraven projekt nové expozice v muzeu při Památníku J. A. Komenského v Naardenu. 

b) Dokončení výstavby Památníku Hodonín u Kunštátu v roce 2016 ve spolupráci 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

c) Městská část Praha 10 ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Památníkem národního 

písemnictví připravuje expozici v Čapkově vile, dokončení plánováno na rok 2018. 

d) Moravské zemské muzeum navázalo spolupráci s Úřadem pro zastupování státu ve 

věcech majetkových při přípravě památníku ve věznici v Uherském Hradišti. 

e) Vybudování Památníku Jana Palacha ve Všetatech s předpokladem zpřístupnění 

veřejnosti v roce 2019. 

f) Ministerstvo kultury řešilo otázku výkupu pozemku v Letech u Písku. Od 1. 1. 2018 je 

Památník Lety ve správě Muzea romské kultury. 

 

Mezinárodní ocenění 2015–2017 

V oblasti muzeí, galerií a movitého kulturního majetku získaly příspěvkové organizace 

Ministerstva kultury např. tato prestižní ocenění:  

Muzeum umění Olomouc (MUO) získalo v roce 2016 ocenění Evropské dědictví. European 

Heritage Label, které bylo z 9 oceněných z celé EU jediným uměleckým muzeem.  

V roce 2017 získalo MUO další ocenění, a to prestižní Mezinárodní visegrádskou cenu  

v polské Gdyni. Ocenění bylo uděleno zejména za postupné naplňování ideje projektu 

Středoevropského fóra Olomouc.  

Evropská muzejní akademie Ema ocenila Národní technické muzeum jako finalistu 

Michelettiho ceny za rok 2014 za podobu nových expozic po rekonstrukci muzea. 

Dále viz kapitolu 3.2.16.2 
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B. Vybrané zahraniční odborné a výstavní aktivity příspěvkových organizací v gesci 

odboru muzeí 2015–2018 

Itálie Jednou z významných možností popularizovat české umění a 

muzejnictví v mezinárodním kontextu je i účast České republiky na 

Bienále v Benátkách, kde prezentaci v českém pavilonu zastřešuje 

Národní galerie v Praze. 

Jelikož se o Česko–Slovenský pavilon dělí Česká republika se Slovenskou,  

v období od roku 2015–2017 zabezpečovala NG pouze o jednu výstavní 

expozici, a to „Apotheosis“ Jiřího Davida, která sklidila velký úspěch jak u 

návštěvníků, tak u zahraničních kritiků a stala se dokladem, že české 

umění má své místo v mezinárodním kontextu. V roce 2017 započaly 

přípravy 16. mezinárodní bienále architektury, které proběhne v roce 

2018. Autorkou projektu, který reprezentuje Českou republiku, je 

Kateřina Šedá. 

USA Příspěvek na zajištění projektu „Rusalka v Novém světě“ ve spolupráci  

s Národním muzeem (2016) – 585 000 Kč 

Slovenská 

republika 

Technické muzeum v Brně – Záchrana kulturních statků z hradu Krásna 

Hôrka 

V rámci tříletého projektu Technického muzea v Brně a Slovenského 

národného múzea bylo v letech 2013‒2015 celkově ošetřeno na 

pracovišti Metodického centra konzervace 77 kusů předmětů patřící do 

sbírky rodu Andrássy z hradu Krásna Hôrka, který byl v r. 2012 zasažen 

požárem.   

Výsledky této spolupráce byly představeny v rámci příspěvku Selucká A., 

Vaníček P. a kol.: Průzkum a konzervování-restaurování sbírek z hradu 

Krásna Horka poškozeného požárem na vědecké konferenci CSTI 2015, 

kterou pořádalo Slovenské národné múzeum ve spolupráci se Slovenskou 

technickou univerzitou ve dnech 7. – 9. 10. 2015 v Bratislavě. V květnu 

roku 2016 byl stejnojmenný příspěvek publikován ve sborníku příspěvků  

z uvedené konference. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány též na 

workshopu „Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov  

s kombinovaným materiálovým zložením“, který pořádalo Technické 

muzeum v Košicích ve spolupráci se Slovenským národním muzeem, ve 

dnech 13. – 14. 5. 2016 v Košicích. Zástupci MCK TMB uvedli několik 

příspěvků k restaurování sečných a palných zbraní včetně výsledků 

materiálových a technologických průzkumů. Prezentace byly doplněny též 

praktickými ukázkami postupu ošetření. Obdobně byly vybrané postupy 

ošetření historických zbraní a zbroje představeny na Konferenci 

konzervátorů-restaurátorů, 13. – 15. 9. 2016. 
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Projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a 

Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu 

poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“ byl završen uspořádáním 

společné výstavy s názvem „Až na kov – záchrana sbírek z hradu Krásna 

Hôrka“, která byla zpřístupněna od 23. října 2015 do 29. února 2016  

v prostorách Technického muzea v Brně. Součástí instalace byla též 

projekce dokumentu, který zachycuje celkový průběh konzervátorsko-

restaurátorských prací včetně komentáře aktérů projektu. V rámci 

vyhlášení výsledků soutěže v roce 2017 získal celý projekt Zvláštní ocenění 

v Národní soutěži Gloria Musaealis udělené na návrh čestného výboru 

soutěže.  

V rámci tříletého projektu Technického muzea v Brně a Slovenského 

národného múzea bylo v letech 2013‒2015 celkově ošetřeno na 

pracovišti Metodického centra konzervace 77 kusů předmětů patřící do 

sbírky rodu Andrássy z hradu Krásna Hôrka, který byl v r. 2012 zasažen 

požárem.   

Výsledky této spolupráce byly představeny v rámci příspěvku Selucká A., 

Vaníček P. a kol.: Průzkum a konzervování-restaurování sbírek z hradu 

Krásna Horka poškozeného požárem na vědecké konferenci CSTI 2015, 

kterou pořádalo Slovenské národné múzeum ve spolupráci se Slovenskou 

technickou univerzitou ve dnech 7. – 9. 10. 2015 v Bratislavě. V květnu 

roku 2016 byl stejnojmenný příspěvek publikován ve sborníku příspěvků  

z uvedené konference. Dílčí výsledky projektu byly prezentovány též na 

workshopu „Odborné ošetrovanie zbierkových predmetov  

s kombinovaným materiálovým zložením“, který pořádalo Technické 

muzeum v Košicích ve spolupráci se Slovenským národním muzeem, ve 

dnech 13. – 14. 5. 2016 v Košicích. Zástupci MCK TMB uvedli několik 

příspěvků k restaurování sečných a palných zbraní včetně výsledků 

materiálových a technologických průzkumů. Prezentace byly doplněny též 

praktickými ukázkami postupu ošetření. Obdobně byly vybrané postupy 

ošetření historických zbraní a zbroje představeny na Konferenci 

konzervátorů-restaurátorů, 13. – 15. 9. 2016. 

Projekt „Mezinárodní spolupráce mezi Technickým muzeem v Brně a 

Slovenským národním muzeem v oblasti záchrany sbírkového fondu 

poškozeného požárem na hradě Krásna Hôrka“ byl završen uspořádáním 

společné výstavy „Až na kov – záchrana sbírek z hradu Krásna Hôrka“, 

která byla zpřístupněna od 23. 10. 2015 do 29. 2. 2016 v prostorách 

Technického muzea v Brně. Součástí instalace byla též projekce 

dokumentu, který zachycuje celkový průběh konzervátorsko-

restaurátorských prací včetně komentáře aktérů projektu. V rámci 

vyhlášení výsledků soutěže v roce 2017 získal projekt Zvláštní ocenění  
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v Národní soutěži Gloria Musaealis udělené na návrh čestného výboru.  

Sýrie Aktivity Národního muzea v rámci záchrany kulturního dědictví v Sýrii 

V rámci rozvojové a humanitární asistence v Sýrii schválené vládou ČR  

v červnu 2016 se Národní muzeum zapojilo do pomoci se záchranou 

památek UNESCO a světového kulturního dědictví v Sýrii. Detaily byly v 

rámci zahraniční cesty generálního ředitele NM PhDr. Michala Lukeše, 

Ph.D. ve dnech 9. 10. – 13. 10. 2016 dohodnuty s ministrem kultury 

Muhammadem al-Ahmadím a generálním ředitelem syrských památek a 

muzeí prof. Maamounem Abdulkarimem. NM podpoří syrskou 

památkovou péči např. materiálem pro konzervaci a uložení historických 

artefaktů nebo poskytne syrským odborníkům školení v oblastech 

restaurování a digitalizace kulturního dědictví.  

Syrské památky jsou za současné situace v této zemi neustále 

poškozovány, stávají se oběťmi válečných operací i cíleného ničení. 

Pracovníci syrské památkové péče se s velkým úsilím a často i s nasazením 

vlastních životů snaží o jejich záchranu. Jejich možnosti a kapacity jsou 

však velice omezené. NM se ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních 

věcí ČR a Ministerstvem kultury ČR rozhodlo zapojit do programu 

humanitární a rozvojové asistence v Sýrii a dle svých možností pomoci.  

V první etapě pomoci bylo dohodnuto: 

 Podpořit syrskou památkovou péči v rámci dodávek humanitární 

pomoci materiálem pro konzervování, restaurování a uložení 

archeologických artefaktů s přihlédnutím k památkám UNESCO. 

 Realizovat v restaurátorských dílnách Národního muzea konzervaci a 

restaurování unikátních historických předmětů. 

 Zajistit školení syrských odborníků v oblastech restaurování a 

digitalizace kulturního dědictví. 

 Realizovat v Praze v roce 2017 fotografickou výstavu o zničených 

památkách v Sýrii a v roce 2019 výstavu unikátních historických a 

archeologických předmětů. 

Během cesty bylo odsouhlaseno znění memoranda o porozumění mezi 

Národním muzeem a Generálním ředitelstvím pro památky a muzea. Bylo 

podepsáno v Praze během návštěvy prof. Abdulkarima na začátku roku 

2017. Během jeho návštěvy též pokračovaly rozhovory o detailech 

dohodnuté spolupráce a pomoci.  

Národní muzeum má s podobnou spoluprací v zahraničí zkušenosti. Již 

několik let se angažuje v Súdánu, Afghánistánu či Alžírsku. 
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Nizozemí Odkaz J. A. Komenského 

Dne 14. září 2017 byl Ministerstvem kultury schválen materiál „Strategie 

rozvoje Muzea a Památníku Jana Amose Komenského v Naardenu 2017–

2022. Cílem tohoto zásadního dokumentu, který je v souladu se 

spoluprací v oblasti kultury mezi Českou republikou a Nizozemským 

královstvím ustanovenou uzavřením dvoustranné mezinárodní smlouvy  

v Praze dne 3. srpna 1972 (č. 92/1973 Sb. m. s.), je účinnější péče o 

zachování a rozvoj Komenského dědictví v mezinárodním kontextu a 

zároveň posílení významu Památníku a Muzea Jana Amose Komenského  

v Naardenu. 

Tento památník je v majetku Nizozemského království a jeho zpřístupnění 

zajišťuje partnerské Comenius museum v Naardenu. Pietní místo má 

autentickou podobu, kterou mu dali významní českoslovenští umělci v 30. 

letech minulého století. Ta je uchovávána a opravy a restaurování jsou 

financovány Nizozemskem nebo sponzory. 

Česká strana se snaží především o podporu kulturních a vzpomínkových 

akcí. S mauzoleem je vnitřně propojeno samotné muzeum, ve kterém 

kromě dočasných výstav slouží návštěvníkům stálá expozice „Vivat 

Comenius“, kterou připravilo uherskobrodské muzeum v roce 2006. Tato 

již zastaralá expozice bude v roce 2020 nahrazena zcela novou, která nese 

název „Mundus Comenii“. Expozice bude koncipována tak, aby kromě 

seznámení s významem Komenského připravila návštěvníka na setkání  

s ním v mauzoleu. 

V souvislosti s udržováním odkazu Jana Amose Komenského v Naardenu 

byla v Muzeu a Památníku J. A. Komenského v Naardenu realizována 

výstava „Jaroslav Horejc. Umění ve službách státu“ (26. 10. 2017 – 28. 2. 

2018), připravené ve spolupráci Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 

Muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. V roce 2016 pak 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě připravilo  

v Naardenu výstavu Komenského díla „Werebeeld“. 

Dne 6. listopadu 2017 pak bylo schváleno usnesení vlády České republiky 

(č.j. 1156/17) „Návrh prioritních úkolů pro přípravu a realizaci národních 

oslav výročí J. A. Komenského 2018–2022“, který byl připraven ve 

spolupráci s MŠMT s MK a bude zajišťovat důstojné připomenutí 

Komenského díla a odkazu. 

Německo a 

Polsko 

Během září 2017 bylo zpracováno libreto České expozice v Mahn- und 

Gedenkstätte Ravensbrück, a to jako profilový úkol Památníku Terezín. 

Právě Památník Terezín byl Ministerstvem kultury České republiky v prvé 

polovině 90. let pověřen zřízením, pravidelnou kontrolou a zajišťováním 

případných nutných oprav národních expozic České republiky  
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v Památníku (Mahn- und Gedenkstätte) Ravensbrück (SRN) a ve Státním 

muzeu Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (Polsko). 

Střední Evropa MK hodlá podpořit kulturní spolupráci v rámci střední Evropy 

prostřednictvím projektu Středoevropské fórum Olomouc – Festival 

moderní a současné vizuální kultury (SEFO). Projekt výstavby SEFO je  

v současnosti stále ještě ve fázi přípravy a nebyl dosud realizován. Ze 

strany odboru muzeí byl již podpořen projekt MUO „SEFO – Polské umění 

po roce 1945“, a to z programu Kulturní aktivity částkou 900 000 Kč. 

 

Ministerstvo kultury v letech 2015–2018 uzavřelo nebo se podílelo na uzavření 

následujících mezinárodních kulturních smluv, které slouží jako nástroj podpory 

prezentačních aktivit českých muzeí a galerií v zahraničí:  

 2015 

 

• Dohoda mezi vládou ČR a vládou Indonésie o spolupráci v oblasti 

kultury, školství, vědy, mládeže a sportu 

• Program spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy a kultury mezi 

vládami ČR a Státu Izrael pro období let 2016–2019 

• Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Vietnamské socialistické 

republiky a vládou České republiky  

• Memorandum o porozumění, které bylo připraveno v rámci 

jednání s bavorským státním ministerstvem vzdělání a kultury, 

vědy a umění 

• Ujednání o spolupráci v oblasti kultury mezi Ministerstvem kultury 

České republiky a Ministerstvem kultury Ukrajiny na léta 2016–

2020 

• Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky  

o spolupráci v oblasti kultury, vzdělávání, vědy, mládeže a sportu 

2016 

 

• Program spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a 

ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 

2017–2021 

• Program kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České 

republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 

2016, 2017 a 2018 

• Rezoluce č. 2199 Rady bezpečnosti OSN o obchodu s iráckými a 

syrskými kulturními památkami 

2017 

 

• Akční plán strategického partnerství České republiky a 

Francouzské republiky na období 2018–2022 

• Program spolupráce mezi vládou Vlámska a vládou České 

republiky v letech 2017–2019 
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2018 

 

• Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi 

vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2019–

2021 

• Návrh dohody o kulturní spolupráci mezi Tuniskou republikou a 

Českou republikou 

 

 C. Agenda mezinárodních výpůjček předmětů muzejní povahy 

Legislativní mapa vývozů 

Ministerstvo kultury na podporu mezinárodní mobility sbírkových předmětů z fondů českých 

paměťových institucí realizovalo projekt Legislativní mapa vývozů jako on-line aplikaci pro 

ulehčení získání informací o problematice vývozů sbírkových předmětů do zahraničí ze strany 

paměťových institucí a jejich administraci. Stránky byly spuštěny dne 1. 7. 2015 na webu: 

http://lmv.mzm.cz. a jsou průběžně aktualizovány a doplňovány.  

Povolování vývozu sbírkových předmětů do zahraničí 

Ve smyslu ustanovení zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, uděluje 

Ministerstvo kultury vlastníkům či správcům sbírky muzejní povahy povolení k vývozu 

sbírkových předmětů v případě, že mají být tyto předměty dočasně vyvezeny z území ČR pro 

účely jejich vystavování či konzervování nebo pro badatelské účely. Tuto agendu zajišťuje 

odbor muzeí. 

2015 

 

110 udělených povolení k vývozu 3 270 sbírkových předmětů do zahraničí 

podle zákona č. 122/2000 Sb. z důvodu jejich vystavování či konzervování 

nebo pro badatelské účely. Z toho bylo 47 povolení k vývozu vydáno pro 

instituce mimo gesci OMG. V rámci 63 povolení k vývozu, které obdržely 

PO v gesci OMG, bylo vyvezeno celkem 1006 sbírkových předmětů. 

Celková hodnota vyvážených předmětů PO v gesci OMG byla cca 5 070 

909 221 Kč.  

2016 

 

151 udělených povolení k vývozu 2083 sbírkových předmětů do zahraničí 

podle zákona č. 122/2000 Sb. z důvodu jejich vystavování či konzervování 

nebo pro badatelské účely. Z toho bylo 62 povolení k vývozu vydáno pro 

nestátní organizace, které vyvezly 887 sbírkových předmětů. V rámci 89 

povolení k vývozu, které obdržely státní příspěvkové organizace, pak bylo 

vyvezeno 1196 sbírkových předmětů. Dále vydáno 11 dodatků k již 

povoleným vývozům sbírkových předmětů podle zákona č. 122/2000 Sb. 

2017 126 povolení k vývozu 2083 sbírkových předmětů do zahraničí podle 

zákona č. 122/2000 Sb. z důvodu jejich vystavování či konzervování nebo 

pro badatelské účely. Z toho bylo 47 povolení k vývozu vydáno pro 

nestátní organizace, které vyvezly 987 sbírkových předmětů. V rámci 79 

povolení k vývozu, které obdržely státní příspěvkové organizace, pak bylo 



58 

 

vyvezeno 1171 sbírkových předmětů. Dále bylo vydáno 14 dodatků k již 

povoleným vývozům sbírkových předmětů podle zákona č. 122/2000 Sb. 

D. Výzkumné projekty recepce expozic a výstav muzeí a galerií specifickými cílovými 

skupinami, podpořené odborem muzeí 

Mapování kulturních kompetencí obyvatel ČR 

Dne 22. 8. 2017 projednala porada vedení Ministerstva kultury materiál týkající se udělení 

dotace na program „Mapování kulturních kompetencí obyvatel ČR v oblasti movitého 

kulturního dědictví“ v oblasti muzeí a galerií, který realizuje Univerzita Karlova (Filozofická 

fakulta) ve spolupráci s Národním muzeem a dalšími institucemi zabývajícími se uchováním a 

prezentací movitého kulturního dědictví. Po projednání poradou vedení ministr kultury 

schválil udělení dotace na uvedený projekt ve výši 400.000 Kč. Peníze byly uvolněny 

rozhodnutím ze dne 5. září 2017, MK-S 8716/2017 OMG. 

Projekt řeší kulturní kompetence spočívající v subjektivních předpokladech lidí pro jejich 

účast na kulturních aktivitách. Předmětem projektu je poznání vztahu obyvatel ČR 

k movitému kulturnímu dědictví a míry jejich participace na kulturních aktivitách sloužících 

zpřístupňování kulturního dědictví veřejnosti v muzeích a galeriích. Projekt se zaměřil na 

identifikaci souvislostí mezi účastí veřejnosti na základních formách prezentace vybraných 

oblastí movitého kulturního dědictví a jejími kulturními kompetencemi, ale i dalšími faktory, 

které mohou mít na participaci na těchto aktivitách podstatný vliv. 

Cílem projektu je získat spolehlivé poznatky o tom, do jaké míry a jakým způsobem různé 

faktory ovlivňují návštěvnost muzeí a galerií a navrhnout konkrétní kroky ke zlepšení 

kulturních kompetencí populace ČR v oblasti movitého kulturního dědictví prezentovaného 

muzei a galeriemi. 

Předmětem analýzy bylo zjistit: 

• zda lze na základě hledisek rozsahu a intenzity navštěvování kulturních činností a akcí 

nalézt a popsat v populaci rozšířené a vzájemně podle rozsahu a intenzity odlišné 

způsoby participace na daných kulturních aktivitách a popsat jejich nositele jako typy 

participantů podle určitých charakteristik; 

• v jakém rozsahu a jak silně se lidé zajímají o movité kulturní dědictví a o jeho 

jednotlivé oblasti a jakou roli v tom sehrávají různé motivy; 

• zjistit, jaké mají lidé kompetence v různých oblastech movitého kulturního dědictví a 

jak jsou tyto kompetence diferencované; 

• zjistit, jak velký vliv by mohlo mít zlepšení parametrů stávajících kulturních aktivit na 

návštěvnost muzeí, ať již celkově nebo specificky jen některých parametrů; 

• zjistit, jak významné jsou pro rozhodování lidí o návštěvách muzeí jednotlivé 

informační zdroje; 

• zjistit, jaký vliv mají sociodemografické charakteristiky na postoje lidí k movitému 

kulturnímu dědictví a zda a jak se některé sociodemografické kategorie odlišují od 
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ostatních z hlediska participace na aktivitách muzeí a dalších faktorů, které ji 

ovlivňují. 

 

Program Pokusné ověřování. Vzdělávací programy paměťových institucí do škol 

Na počátku května 2017 vyhlásilo Ministerstvo školství, tělovýchovy a mládeže ČR ve 

spolupráci s Ministerstvem kultury – odborem muzeí na období od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

program pokusného ověřování „Vzdělávací programy paměťových institucí do škol“. 

Primárním cílem pokusného ověřování bylo ověřit rozsah využívání zážitkové pedagogiky a 

oživené historie v rámci nabízených vzdělávacích programů muzeí a památníků školami a 

posoudit jejich dopad na zkvalitnění výuky především ve společenskovědních předmětech. 

Hlavním koordinátorem projektu je Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. 

Komenského. Koordinátorkou vzdělávacích programů je Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D.  

Nejnovější výsledky vzešlé z aktuálních pozorování muzejně-edukační praxe přinášejí 

svědectví o tom, že právě neotřelé výukové metody, kterými jsou účastníci vzdělávacích 

programů vybízeni k interakci, se u žáků i učitelů těší stále větší oblibě. Neoficiální průběžné 

zprávy z teprve nedávno uskutečněných poznávacích exkurzí do spolupracujících muzeí a 

památníků, které byly koordinátorům do této chvíle poskytnuty na základě vlastní iniciativy 

učitelů, přinášejí v souvislosti s posuzováním prezentovaného projektu a jeho významu pro 

vzdělávací praxi především kladné ohlasy. Pozitivní hodnocení jsou zaznamenávána jak  

v souvislosti s kurikulárně očekávaným navyšováním znalosti žáků z oblasti historie a 

obohacováním historického povědomí současné mladé generace Čechů, tak i například ve 

smyslu zvláštního dopadu zážitkových exkurzí do paměťových institucí na zkvalitňování 

vzdělávání žáků ze škol, které se nacházejí v sociálně vyloučených lokalitách. Očekávaného 

posunu „k lepšímu“ si při reflexi výuky v muzeu lze povšimnout také v oblasti kultivace 

společenského chování a kulturních návyků žáků. 

Přestože k monitorování vzdělávání na základních školách dochází pravidelně, tématu 

soustavného sledování kvality edukace v českých muzeích nebyla zatím věnována takřka 

žádná pozornost. Navzdory tomu dostali koordinátoři projektu za úkol sesbírat profesní 

názory učitelů působících v 72 základních školách (vybraných ze všech 14 krajů ČR), kteří se v 

rámci pokusného ověřování zdarma účastní edukačních programů realizovaných ve 40 

kulturních objektech. V této souvislosti proběhly na půdě všech deseti spolupracujících muzeí 

a památníků neformální hospitace, a to v období od září do prosince 2017. Projekt účinně 

podporuje naplňování kurikulárních cílů pro vzdělávání žáků ZŠ nejen v oblasti výuky 

společenskovědních, ale i přírodovědných předmětů. Z osobních výpovědí mnoha učitelů a 

ředitelů škol zařazených do pokusného ověřování plyne závěr, že jednou z největších výhod 

současné muzejní edukace je právě zážitková podoba výkladu toho či onoho historického 

tématu v širokém kontextu, což umožňuje vnímat jako pedagogickou příležitost k podpoře 

učení napříč průřezovými tématy, včetně rozvoje kompetencí žáků (především kompetence 

ke komunikaci a k řešení problémů). Vedoucí edukačních oddělení ze spolupracujících muzeí 

a památníků postupně hlásí dosud nevídaný zájem škol o účast na edukačních programech,  
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v několika případech (Památník Terezín, Národní technické muzeum v Praze apod.) popisují i 

několikanásobné zvýšení návštěvnosti za 2. pololetí roku 2017. 

Počet žáků, kteří navštívili paměťové instituce: 

a) V roce 2017 (1. polovina školního roku 2017/2018): 31 340 žáků 

b) V roce 2018 (2. polovina školního roku 2017/2018): 35 729 žáků 

Celkem za 1. školní rok pokusného ověřování navštívilo vybraná muzea a památníky celkem 

68.079 žáků základních škol ze 72 škol zařazených do pokusného ověřování (se zastoupením 

všech 14 krajů ČR). Z toho 42 415 žáků se aktivně účastnilo školní výuky v rámci 

specializovaných muzejně-edukačních programů. 

Z toho také vyplývá, že se žáci jednotlivých škol ve školním roce 2017/2018 v rámci 

pokusného ověřování kromě komentovaných prohlídek účastnily v průměru 18 muzejně-

edukačních programů! Škola průměrně utratila celkem 96 668 Kč v roce 2017 a 104 797 Kč 

v roce 2018, tj. 201 465 Kč/rok (z dotace 240 000 Kč/rok). Školy využívaly především možnosti 

realizace jednodenních exkurzí 562 v roce 2017 a 493 v roce 2018, dvoudenních bylo 

zorganizováno pouze 39 v roce 2017 a 69 v roce 2018. Celkem bylo za školní rok realizováno 

1163 vzdělávacích exkurzí do muzeí a památníků, na něž náklady (vstupné, doprava, strava i 

případné noclehy žáků) byly finančně pokryty v plné výši z dotace MŠMT. 

V neposlední řadě z výzkumu vyplynula celá řada hodnotících výstupů výuky v kvalitativní 

rovině, jejichž zpracování (ve formě závěrečné zprávy) bude k dispozici v prosinci 2018.  

S oporou ve výše uvedených číslech lze oprávněně považovat projekt, jehož koordinátorem je 

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK) a který je zaměřený na 

ověřování vlivu zážitkové pedagogiky na vzdělávání žáků, za velmi úspěšný.  

S ohledem na dobré výsledky už 1. fáze projektu (1. pololetí školního roku 2017/2018) je 

logické, že se během jara 2018 podařilo na MŠMT obhájit předložený záměr NPMK na 

pokračování pokusného ověřování, které bylo oficiálně vyhlášeno v květnu 2018. Od 1. září 

2018 pak mohou učitelé se žáky ze škol zařazených do pokusného ověřování vyjíždět na 

exkurze do paměťových institucí dle rozšířeného seznamu – kromě všeobecně oblíbených 

hradů, zámků a knihoven nově přibyla také možnost využití účasti na výuce ve skanzenu nebo 

galerii (celkem se jedná o edukační nabídku 20 organizací se vzdělávací funkcí působících 

celkem v 55 kulturních objektech).  Druhý rok pokusného ověřování má za cíl zjistit, zda mají 

školy opakovaný zájem o výuku v paměťových institucích a zda se využíváním programů zvýší 

kvalita výuky žáků I. a II. stupně základních škol. 

Metodika pro výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií 

Metodika byla vydána ve spolupráci Ministerstva kultury s Moravským zemským muzeem a 

Slezským zemským muzeem v roce 2018. Jejím cílem je definovat soubor doporučení pro 

zkvalitnění vnitřního osvětlení expozic a výstav muzeí, galerií a institucí obdobného typu, 

především s ohledem na ochranu předmětů kulturního dědictví. Na základě popisu a 

charakteristiky základních prvků hardware a software, využívaného při řešení osvětlení 
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expozic a výstav jsou definovány postupy vedoucí je snižování rizik působení světla na 

konkrétní sbírkové předměty. Součástí metodiky je také praktická část, která ukazuje na 

modelovém příkladu typicky návrh osvětlení a seznam doporučených informačních zdrojů a 

norem k dané problematice.26 

 

3.2.5.4. PODPORA ROZVOJE FORMY TZV. VĚDECKÝCH CENTER PŘI TECHNICKÝCH 

A PŘÍRODOVĚDNÝCH MUZEÍCH 

V České republice dosud není odpovídajícím způsobem využíván potenciál, který zejména od 

60. let 20. století představují při přírodovědných a technických muzeích tzv. vědecká centra 

(Science Centers). Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií a Českým 

výborem ICOM navrhne opatření vedoucí k užší spolupráci a rozvoji v této oblasti. 

Termín: do 30. června 2017  

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a  galerií a Českým 

výborem ICOM 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

V současnosti muzea především pouze využívají stávajících externích center, a to zejména  

k vzájemné propagaci.  

Spolupráce Národního technického muzea (NTM) s vědeckými centry v ČR 

Národní technické muzeum spolupracuje se zábavnými vědeckými centry v ČR (Science 

Centers) jako je IQLandia v Liberci, Techmania v Plzni a Vida v Brně.  Společným cílem NTM a 

těchto center je popularizace vědy, techniky a jejich vývoje a historie. Obě strany ve svých 

expozicích, výstavách a programech přispívají k technickému vzdělávání návštěvníků a zvyšují 

zájem o studium technických oborů. Cílem vzájemné spolupráce je především možnost 

vzájemného doplnění těchto aktivit, které se uskutečňují v rozdílných formách, protože NTM 

je paměťovou institucí a tyto centra vědecko-zábavními projekty. 

V rámci spolupráce s centrem Techmania byla do NTM zapůjčena výstava Top secret, která na 

desítkách exponátů ukázala principy daktyloskopie, balistiky, kódování dokumentů a mnoho 

dalšího o využití vědy a techniky pro špionáž a kriminalistiku. Výstava se stala vhodným 

interaktivním doplněním nabídky NTM po dokončení jeho rekonstrukce. V Techmanii  byla 

instalována výstava o Národním technickém muzeu, a to v zajímavé formě obrovského 

fulerenu. Do expozice Techmanie věnované historie techniky, k doložení dějin dopravy,  NTM 

zapůjčilo parní lokomotivu tzv. Všudybylku. 

                                                           

26
 Mudroň, Lubomír – Savický, Nikolaj – Hlubuček, Pavel – Horáková, Jana – Petr, Pavel – Polášek, Martin. Metodika pro 

výběr a aplikaci osvětlovací techniky v rámci muzeí a galerií. Praha: Ministerstvo kultury; Brno: Moravské zemské 
muzeum, 2018. ISBN 978-80-7028-53-9. 50 stran. 



62 

 

Spolupráce s IQlandiií probíhá na základě vzájemné propagace a podpoře návštěvnosti – platí 

20% sleva na vstupném pro návštěvníky NTM a IQLandia. Uskutečňuje se dále vzájemná 

výměna informací o zkušenostech edukace a edukačních technikách. 

V brněnské Vidě byla instalována výstava Klamárium, kterou připravil Psychologický ústav AV 

ČR. Na základě zkušeností z toho vědeckého centra a na základě spolupráce s AV ČR byla 

výstava v upravené formě převzata do NTM. Výstava, jejímž cílem bylo na interaktivních 

exponátech demonstrujících optické klamy ukázat a vysvětlit některé obecné principy 

lidského zrakového vnímání, byla mezi návštěvníky a školními skupinami v NTM velmi 

úspěšná. 

Každoročně se NTM společně s vědeckými centry účastní velkých prezentačních akcí jako 

např. Festival vědy pořádaný AV ČR, ze zahraničních akcí např. Piknik naukowy ve Varšavě. 

Národní technické muzeum na základě zkušeností ze spolupráce se Science Centers využívá 

některých aktivit, postupů a materiálů, které jsou vlastní nabídce zábavných vědeckých 

center, při doprovodných programech pro návštěvníky muzea a v programech muzejní 

pedagogiky. 

Působení Technického muzea v Brně jako science centra pro nejširší veřejnost 

Technické muzeum v Brně od roku 2003 obnovilo svoji činnost v nově upravené budově 

bývalé Tesly v Brně Králově Poli. Speciální zaměření TMB, které dokumentuje vývoj vědy, 

techniky a výroby má oproti muzeím s regionální působností své zvláštnosti, které je třeba při 

edukační práci s mládeží zohlednit. Vedle čtrnácti nových expozic se zrodila myšlenka vytvořit 

Technickou hernu, kde by bylo minimum sbírkových předmětů ve vitrínách, ale vytvořit 

zařízení, které umožňuje návštěvníkovi seznamovat se zábavnou formou s různými zákony 

fyziky a jejich technickými aplikacemi. TMB tak reagovalo na školní osnovy, které zvyšují 

důraz na demonstrační experimenty a vlastní empirickou činnost žáků. Navíc muzeum 

vycházelo ze skutečnosti, že znalost fyziky je základem všech ostatních přírodovědných i 

technických disciplín. Tímto projektem muzeum chtělo přispět k většímu zájmu mládeže  

o fyzikální obory a nabídlo pomoc a podporu škole. Hlavní důraz je kladen na interaktivní 

činnost návštěvníka s fyzikálním, případně technickým experimentem. Návštěvník může  

s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat jejich výslednou reakci. Tím 

se technická herna zásadně liší od běžných muzejních expozic, kde nápisy „Nedotýkejte se 

vystavených předmětů“ nedovolují bližší kontakt s exponátem. V technické herně naopak 

platí zásada “dotýkejte se – zkoušejte – pozorujte – poznávejte“! Zkušenost hovoří o tom, že 

čtený nebo slyšený slovní popis jevu, ani jeho zrakové pozorování nestačí k jeho pochopení a 

získání dokonalé znalosti. Teprve spojení obou vjemů s vlastní manuální činností jsou 

předpokladem pro dokonalé osvojení zkoumaného jevu. Tímto způsobem má technická 

herna působit a povzbuzovat vnímavost a zvídavost mládeže i široké veřejnosti, přispívat ke 

zvyšování jejich vzdělanosti. 

Podobných zařízení dnes nazývaných science centra je dnes v ČR více, ale nutno poznamenat, 

že Technická herna TMB byla první svého druhu u nás. 
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V technické herně je zastoupena řada pokusů a funkčních modelů z mechaniky pevných těles, 

plynů a kapalin, akustiky, optiky, elektřiny a magnetizmu. Pokusná pracoviště nejsou stálá. 

Většina zařízení je postupně obměňována a doplňována novými experimenty. Návod  

k obsluze a vysvětlení fyzikálního jevu jsou připojeny v písemné formě u každého pokusu, a to 

i v angličtině. Nutno podotknout, že finanční možnosti TMB jako příspěvkové organizace se 

nedají srovnat s možnostmi VIDA v Brně nebo Technománie v Plzni, protože jejich činnost je 

velmi úzce orientována. TMB je v první řadě paměťovou organizací a vedle prezentační 

činnosti musí splňovat ještě další podmínky muzejní práce vycházející ze zákona č. 122/2000 

Sb., tedy stručně řečeno sbírat, dokumentovat a ochraňovat. 

I přes skromnější podmínky patří technická herna aneb svět je hrou s fyzikou po celou dobu 

otevření TMB k nejnavštěvovanější expozici. 

V roce 2010 byla herna uzavřena a přestavěna a původní prostor 270 m2 byl rozšířen o 

dalších 125 m2 podlahové plochy. Bylo zřízeno experimentální pracoviště s dlouhým 

demonstračním pultem, na němž může lektor předvádět pokusy, které by návštěvníci sami 

provádět nemohli. Mohou se zde také promítat různé animované programy na velkém 

filmovém plátně. Přibylo i několik pokusů z mechaniky, např. kladky a kladkostroj, plošina 

otáčející se působením direkční síly nakloněného setrvačníku, přenos energie mezi kyvadly 

vázaným lankem a pružinou a další. Nově byl zakoupen pokus znázorňující působení kosmické 

„černé díry“ na okolní blízká kosmická tělesa a pokusy s elektřinou van de Grafův generátor, 

Teslův generátor, Jákobův žebřík a Teslovo vejce. 

Součástí herny je plocha na hraní pro nejmenší návštěvníky, jsou k dispozici orientální hra 

Jenga a dřevěná stavebnice Pony, z níž si mohou děti sestavit různé technické konstrukce – 

koloběžku, jeřáb, letadlo, vozík, které jsou funkční. Stavění přispívá k procvičení myšlení i 

manuální zručnosti. 

Demonstrační pult navíc využívá každoročně o muzejní noci skupina pedagogů se svými 

studenty z Ústavu fyzikální elektroniky Přírodovědecké fakulty v Brně. Pro širokou veřejnost 

předvádějí řadu zajímavých fyzikálních pokusů. 

Od roku 2012 se TMB zapojuje aktivně do Noci vědců a Týdne vědy a techniky. 

Činnost Asociace muzeí a galerií ČR v období 2015–2018 

Zástupci AMG se zúčastnili panelové diskuze na téma „Význam propojování formálního a 

neformálního vzdělávání“, která se uskutečnila dne 27. května 2017 v rámci 57. ročníku 

Zlínského filmového festivalu. Cílem bylo diskutovat o možnostech i úskalích propojování 

formálního a neformálního vzdělávání a využití nabídky, kterou poskytují ČT, science centra či 

muzea a galerie při vzdělávacím procesu. AMG se ve spolupráci s dalšími partnery podílela na 

přípravě a realizaci mezinárodní konference Hands On! International Association of Children 

in Museums na téma „Budoucnost v rukách dětí. Neformální vzdělávání jako nástroj sociální 

změny“, která se uskutečnila ve dnech 10. – 14. října 2017 postupně v Plzni, Písku a v Praze. 

Hands On! poskytuje mj. platformu pro spolupráci muzeí a galerií s dalšími institucemi, např. i 

typu science center. 
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3.2.5.5. PODPORA ROZVOJE TZV. KULTURNÍCH A KREATIVNÍCH PRŮMYSLŮ 

Od rychlého postupu industrializace ve druhé polovině 19. století vzrůstá i na územní dnešní 

České republice role prolínání tzv. vysokého a nízkého umění či kultury, které je v posledních 

desetiletích systematicky využíváno k povzbuzení ekonomického růstu mj. formou tzv. 

kulturních a kreativních průmyslů. Náležejí k nim např. oblasti reklamy, architektury a 

designu. Jedná se o činnosti, při kterých se umění a kultura stávají tvůrčí investicí do 

produkce „nekulturního“ zboží. Dobrá uplatnitelnost výstupů a převládající komerční 

charakter činnosti těchto oblasti jsou předpokladem jejich vysokého podílu na ekonomickém 

výkonu. Kreativita je v těchto oblastech zásadním „motorem“ inovací. Význam kulturních a 

kreativních průmyslů pro ekonomický a společenský růst, zaměstnanost, rozvoj informačních 

a komunikačních technologii, které čerpají z atraktivity obsahu, je již v mnohých zemích 

pokládán za evidentní a nezpochybnitelný. V ekonomicky vyspělých evropských státech  

v současnosti rostou kulturní a kreativní průmysly rychleji než zbytek ekonomiky. Kromě toho 

výrazně přispívají ke kvalitě života. Na jejich podporu jsou přijímána strategická opatření 

na národních i regionálních úrovních. Ministerstvo kultury v součinnosti s organizacemi 

odborné veřejnosti připraví strategii na podporu kulturních kreativních průmyslů v oblasti 

muzejnictví. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií, Radou Galerií 

České republiky a Českým výborem ICOM  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Zapojení sbírkotvorných institucí, zaměřených zejména na technické a průmyslové sbírky, 

do aktivit profesních sdružení a budování užší spolupráce s výrobci, za účelem využívání 

muzejních fondů jako inspirace pro kreativní tvorbu, tvorby společných propagačně-

prezentačních akcí, produktů aj., je velmi žádoucí. Realizace center při těchto organizacích 

pak může být účinnou vazbou na tyto tzv. kreativní průmysly. Tento cíl vychází ze Státní 

kulturní politiky a za rezort kultury jej zastřešuje Institut umění – Divadelní ústav. Současně 

byl Příkazem ministra kultury č. 18/2016 ustanoven pracovní tým pro kulturní a kreativní 

odvětví.  

V oblasti paměťových institucí pak bylo realizací pilotního projektu pověřeno Muzeum skla 

a bižuterie v Jablonci nad Nisou, které je jedinou státní institucí se specializací na tyto 

jedinečné a celosvětově úspěšné obory. Proto v roce 2017 vzniklo při Muzeu skla a 

bižuterie v Jablonci nad Nisou Kulturně-kompetenční centrum pro české sklo a bižuterii. 

Centrum bylo představeno dne veřejnosti dne 3. 10. 2017 na 6. ročníku diskuzního setkání 

o současnosti a budoucnosti českého sklářského a bižuterního průmyslu „Sklářské svítání“  

v rámci Mezinárodního trienále skla a bižuterie Jablonec. 

Jedná se o veřejně přístupnou webovou databázi informací o českém skle a bižuterii a 

odborné servisní pracoviště, jejichž cílem je poskytovat ucelené informace o těchto 

oborech všem skupinám zájemců. 
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V databázi jsou soustředěny informace o soustavě odborných středních a vysokých škol, 

stálých muzejních a galerijních expozicích, zaniklých historických sklárnách, i o aktuální 

nabídce exkurzí do sklářských provozů a dalších turistických cílech. Nalézt lze zde také 

profily stovky sklářských výtvarníků a téměř tři set sklářských a bižuterních firem nebo 

rozsáhlou databanku fotografií. Databáze je přístupná na adrese 

www.czechglasscompetence.com, a to v české i anglické verzi. Servisní pracoviště bude 

průběžně databázi doplňovat a aktualizovat, přidávat odkazy na aktuální výstavy a 

zajímavé sklářské akce. Bude také poskytovat odborné expertní služby formou rešerší, 

zprostředkováním kontaktů a podobně. 

Další příspěvková organizace Ministerstva kultury – Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

jako ústřední paměťová a výzkumná instituce zabývající se dějinami a současností designu 

poskytuje v celostátním rozsahu metodickou pomoc a informační bázi pro sbírkotvornou, 

vědeckou a osvětovou činnost v této oblasti. Odborně přispívá k práci Akademie designu 

ČR a soutěži Czech Grand Design, napomáhá pořádání přehlídek designu a módy 

Designblok, oceňuje významné počiny mladých designérů (Mladý obal, Nejkrásnější české 

knihy, Studentský design), kurátoři zajišťují výuku teorie a dějin na několika vysokých 

školách, poskytují odborné expertizy a konzultace a podílejí se na prezentacích českého 

designu v zahraničí. V rámci spolupráce např. komisí ICOM má tato činnost nezanedbatelný 

přesah do zahraničí. Muzeum je pověřeno zahájením příprav české účasti na Triennale di 

Milano konaném v roce 2019 (téma Broken Nature: Design Takes on Human Survival). 

Vzhledem k těmto širokým aktivitám a nezastupitelné roli garanta v uvedené oblasti UPM 

ke konci roku 2017 dopracovalo koncepce Metodického centra pro design, která bude po 

projednání vědeckou radou muzea předložena zřizovateli. Metodické centrum bude 

partnerem pro paměťové instituce, státní správu, odbornou komunitu i širší veřejnost a 

jako ústřední národní pracoviště bude zajišťovat systematickou podporu a usměrňování 

atomizovaných iniciativ v oblasti akvizičních strategií, výzkumu, restaurování, prezentace a 

popularizace designérské tvorby. 

Činnost Asociace muzeí a galerií ČR v období 2015–2018 

AMG se zúčastnila několika setkání a jednání kulatých stolů v rámci projektu IDU na téma 

„Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice”. Cílem projektu bylo získání 

informací o stavu jednotlivých odvětví kulturních a kreativních průmyslů v ČR a jejich 

následná analýza s vypracováním doporučení pro další rozvoj. Téma je pravidelně 

diskutováno také v rámci Evropské sítě muzejních organizací NEMO, jejímž členem AMG je, a 

kde působí pracovní skupina „Muzea a kreativní průmysly”. 

 

3.2.5.6. NASTAVENÍ NOVÝCH PARAMETRŮ PRO MUZEJNÍ STATISTIKU 

Vzhledem k potřebě zajištění relevantní zpětné vazby, vypovídající o činnosti muzeí a galerií, 

a potřebě zachování návaznosti na výsledky činnosti pracovní skupiny EGMUS (European 

Group on Museum Statistics), která představuje jednotnou základnu vývoje muzejní statistiky 
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v kontextu celé EU, Ministerstvo kultury ve spolupráci s Národním informačním a 

poradenským střediskem pro kulturu (NIPOS) a s profesními sdruženími inovuje stávající 

systém muzejní statistiky, zejména projekt Benchmarking muzeí a galerií.27 Bude přitom 

sledovat zvýšení informační hodnoty statistických výstupů NIPOS-CIK při zachování kontinuity 

klíčových parametrů tak, aby byla zajištěná dlouhodobá kontinuita hlavních sledovaných 

ukazatelů.  

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s  Národním informačním  

a poradenským střediskem pro kulturu  

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

Národní informační a poradenské centrum pro kulturu (NIPOS) dokončilo v roce 2017 další 

dílčí etapu projektu „Benchmarking muzeí a galerií“ a předložil souhrnnou zprávu, shrnující 

stav a perspektivy řešení projektu28.  

Pilotní projekt benchmarkingu probíhal ve spolupráci NIPOS a Asociace muzeí a galerií ČR 

v letech 2009–2014. Záměrem bylo využít pro daný účel údajovou základnu ročních 

statistických výkazů o činnosti, které NIPOS shromažďuje a zpracovává jako jednu ze svých 

statutárních činností (jedná se o výkaz Kult (MK) 14-01). Důležitým krokem v projektu bylo 

vytvořit homogenní srovnávací skupiny institucí v závislosti na jejich typu a stanovení 

parametrů (indikátorů), které mají charakter měřitelných a číselně vyjádřitelných hodnot,  

u nichž dané muzeum zjistí hodnotu svého výkonu ve zvolené srovnávací skupině. Celkem 

bylo v rámci pilotního projektu stanoveno 23 měřitelných indikátorů. Při plnění pilotního 

projektu se ukázalo, že o účast v projektu není velký zájem ze strany muzeí, a to zejména 

z důvodů obav před možným zneužitím jejich vykazovaných výsledků. K účasti v projektu 

byla vyzvána pouze muzea zřizovaná územními samosprávnými celky (kraji, městy, 

obcemi). 

V další etapě projektu 2014–2017 se řešitelé rozhodli vypracovat celkovou databázi 

statistických dat muzeí zřizovaných státem a územními celky s tím, že data budou 

uspořádána podle stanovených srovnávacích skupin (dle zřizovatele, území, velikosti sbírek 

a zaměření muzea) a databáze s údaji celkového benchmarkingu nebude obsahovat data 

jednotlivých muzeí, ale jen data uspořádaná za celý soubor muzeí státu a územních celků, 

případně podle zvolené klasifikační skupiny. Tento dílčí projekt byl pracovně nazván 

„interní benchmarking muzeí“. Tím budou k dispozici také data, která představují 

standardy výkonů posuzovaného souboru muzeí, resp. zvolených specifických skupin muzeí 

v těch okruzích činností, které jsou postižitelné kvantitativními parametry. 

                                                           

27
  NIPOS při provádění změn statistických výstupů bude konzultovat dopady i s dalšími profesními spolky a svazy 

zastupujícími specializovaná muzea a galerie. 
28

 BENCHMARKING MUZEÍ A GALERIÍ. Stav a perspektivy řešení projektu. Centrum informací a statistik kultury, Národní 
informační a poradenské středisko, Praha, 2017, interní materiál. 
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Přetrvávajícími problémy v řešení projektu je jednak nedostatečné porozumění, chyby, 

omyly a uvádění fiktivních hodnot ze strany zpracovatelů údajů za jednotlivá muzea 

metodickým vysvětlivkám k výkazu, a tím pádem zadávání nerelevantních údajů, které 

negativně ovlivňují možnosti srovnávání výkonů institucí ve stanovených skupinách. 

Druhým okruhem problémů je nutnost redefinice souboru vybraných ukazatelů, na základě 

kterých může srovnávání výkonů muzejních institucí probíhat – v současné době je 

ověřována relevance 75 indikátorů, které lze ze statistického výkazu získat a které mohou 

mít vypovídací hodnotu.  

Pro následující období bude nutné provést úpravu softwaru, aby dokázal odhalit chybná 

zadání údajů a posílit metodický výklad při zpracování dotazníků na straně muzeí. 

Odbor muzeí realizaci projektu benchmarkingu podpořil z účelových prostředků, a to 

v letech 2015–2018 celkovou částkou 250 tis. Kč, příjemcem dotace byl NIPOS. 

 

V souvislosti se splněním požadavku UNESCO na zpracování průzkumu v členských státech 

UNESCO formou dotazníku k provádění Doporučení UNESCO z roku 2015 na ochranu a 

podporu muzeí a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti zpracoval odbor 

muzeí v 1. pololetí r. 2018 zaslaný dotazník. Tento dotazník se dotýká mnoha oblastí 

koncepčního, právního i personálního charakteru, a to i v souvislosti s Haagskou a dalšími 

úmluvami UNESCO. Předmětem zkoumání jsou nejen muzea, ale další sbírky muzejní 

povahy v jiných institucích. V průběhu jeho zpracování se ukázalo, že některé aspekty 

činnosti muzeí nejsou sledovány. Otázky směřují nejen na obecnou povahu sbírek, ale i  

k jejich právní ochraně, personálnímu a finančnímu zajištění, využití informačních 

technologií (digitalizace) apod. Vzhledem k tomu, že existuje předpoklad, že tento dotazník 

bude periodicky vyhodnocován, bude odbor muzeí iniciovat rozšíření dotazníku Kult (MK) 

14-01 o identifikátory umožňující lepší zpracování dotazníku v následujícím období. 

 

Dalším možným zdrojem objektivních informací o stavu oboru se jeví být databáze 

Centrální evidence sbírek, vedená Ministerstvem kultury na základě zákona č. 122/2000 

Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. V souvislosti s přípravou projektu pro žádost o 

finanční podporu realizace systému ELVIS – Národní platforma pro elektronickou správu a 

evidenci muzejních sbírek a agend, byla tato databáze statisticky vyhodnocena. Získané 

přehledy data jsou informačně velice cenná a přesná, do budoucna – po nutných úpravách 

a zavedení místních a oborových třídníků a provázáním se statistickými databázemi NIPOS 

– mohou být vyhodnocována pravidelně a poskytovat tak přesný obraz o stavu a oborovém 

složení sbírek muzejní povahy v České republice, jejich správcích a zřizovatelích muzeí a 

galerií v ČR. 
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3.2.5.7. OMEZENÍ RIZIK V SOUVISLOSTI S TERORISMEM 

Nejnovější vývoj v Evropě a severní Africe ukazuje, že se muzea a galerie mohou stát 

symbolickými cíli teroristických útoků. Ministerstvo kultury nemůže tuto skutečnost 

ignorovat. V součinnosti s Ministerstvem vnitra a Policií České republiky proto připraví jednak 

soubor preventivních opatření k zamezení podobnému útoku, jednak bezpečností postupy 

pro nejvíce ohrožené instituce v případě, že by k takovému útoku navzdory preventivním 

opatřením došlo. V první fázi se tato opatření budou týkat historické budovy Národního 

muzea, Národní galerie v Praze, historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze a 

Židovského muzea v Praze. V součinnosti s vrcholovým managementem těchto institucí 

připraví Ministerstvo kultury metodiku prevence a ochrany těchto institucí. 

Termín: do 30. června 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s  Ministerstvem vnitra 

Stav: SPLNĚNO  

V letech 2016–2017 byli zástupci Ministerstva kultury členy pracovní skupiny Terorismus, 

která byla zřízena v rámci Auditu národní bezpečnosti. Členy pracovní skupiny jsou zástupci 

Ministerstva vnitra, ostatních resortů, zodpovědných institucí a přizvaní odborníci. Audit 

národní bezpečnosti byl schválen usnesením vlády dne 14. prosince 2016, č. 1125.  

V letech 2016 a 2017 se Ministerstvo kultury aktivně zapojilo do přípravy Koncepce ochrany 

měkkých cílů pro roky 2017–2020. Tato Koncepce byla schválena dne 19. dubna 2017 

(přijata usnesením vlády ČR č. 293/2017). Cílem schválené Koncepce je vytvořit fungující 

národní systém ochrany měkkých cílů, díky němuž bude možno plošně zvýšit odolnost 

měkkých cílů. Ministerstvo kultury připomínkovalo oblast teroristických hrozeb z hlediska 

cíle útoku.  

Prioritou Ministerstva kultury je uchování a ochrana kulturního dědictví České republiky a 

zároveň zajištění bezpečnosti pracovníků a návštěvníků institucí pečujících o národní 

kulturní poklad. V této souvislosti Ministerstvo kultury upozornilo na skutečnost, že jedním 

z možných měkkých cílů mohou být muzea a památníky, a to zejména ty objekty těchto 

institucí, kde se shromažďuje větší množství osob a/nebo které mají silný symbolický 

význam. 

V roce 2016 byl v oblasti útoku na měkké cíle a zvlášť ohrožené objekty a osoby proveden 

sběr a vyhodnocení informací u svých příspěvkových organizací v rámci připomínkování 

metodiky Základy ochrany měkkých cílů v ČR na léta 2017–2020. 

Z podkladů získaných od příspěvkových organizací vyplývá, že úroveň zhodnocení rizik 

jednotlivými organizacemi a odhad nákladů na jejich eliminaci se výrazně různí. 

Většina organizací přikládá rozhodující význam ochranným prvkům (mechanickým, 

elektronickým), pouze menšina si je vědoma klíčové role proškoleného personálu při 

záchraně lidských životů v případě teroristického útoku, proto byla tato oblast doporučena 

jako prioritní pro školení zaměstnanců paměťových institucí. 
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K oblasti omezení rizik terorismu patří také aktivity směřující k eliminaci financování 

terorismu. K těmto aktivitám lze přiřadit např. aktivní účast na činnosti Odborné pracovní 

skupiny Navracení kulturních statků, která je poradním orgánem Evropské komise, a včetně 

problematiky zavedení a fungování systému IMI, respektive jeho modulu „Cultural 

Objects“, který byl díky Ministerstvu kultury zpřístupněn zainteresovaným stranám v ČR, 

jimiž jsou především organizace pověřené výkonem agendy podle zákona č. 71/1994 Sb. 

celní správa, Policie ČR a celní správa. Na činnosti této odborné pracovní skupiny se 

Ministerstvo kultury podílí od roku 2015 dosud. 

Organizacím pověřeným výkonem agendy podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu 

předmětů kulturní hodnoty Ministerstvo kultury zprostředkovalo zpřístupnění databáze 

odcizených uměleckých děl Interpolu (WOA).  

S úsilím o omezení rizik mezinárodního terorismu, respektive snahou eliminovat zdroje 

jeho financování, přímo souvisí aktivity Odborné pracovní skupiny pro celní záležitosti 

spojené s kulturními statky. Na činnosti této odborné pracovní skupiny se MK podílí od 

roku 2015. Tato odborná pracovní skupina se zabývá především návrhem Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady na kontrolu dovozu kulturních statků do EU. Návrh Nařízení 

vychází z dosavadní evropské legislativy na potírání financování terorismu, informací od 

celní správy a ministerstev kultury členských států EU a z veřejných konzultací, které se 

konaly od 23. 10. 2016 do 23. 1. 2017. 

Ministerstvo kultury se rovněž aktivně účastní jednání smluvních stran Úmluvy UNESCO  

z roku 1970 o opatřeních k zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu a převodu 

vlastnictví kulturních statků, kdy ochrana kulturního dědictví ohroženého ozbrojenými 

konflikty a úsilí omezit rabování kulturního dědictví k financování mezinárodního terorismu 

patří v důsledku současné situace na Středním východě, severní Africe a Sahelu,  

k ústředním tématům. 

Na Ministerstvu kultury byla v rámci odboru bezpečnostního ředitele zřízena pracovní 

pozice koordinátora bezpečnostních otázek spojených s eliminací rizik terorismu. V gesci 

tohoto referátu bude i administrace dotačního titulu zaměřeného na řešení této 

problematiky, přičemž byl tento odbor posílen o tři systemizovaná pracovní místa.  

Výběrové dotační řízení pro ochranu měkkých cílů v oblasti kultury na rok 2019 bude 

vyhlášeno na konci roku 2018. 

 

Pro potřeby zjištění aktuálního stavu zajištění této problematiky v příspěvkových 

organizacích v gesci odboru muzeí a výhledů do budoucna, návrhu postupu a opatření 

příspěvkových organizací v návaznosti na plnění Koncepce ochrany měkkých cílů 2017–

2020 (MV) a návazného materiálu Základy ochrany měkkých cílů – metodika (Soft Targents 

Protection) byl pro rok 2018 ředitelům příspěvkových organizací v gesci odboru muzeí 

stanoven profilový úkol č. 3 „Předložit návrh postupu, opatření a dopady na organizaci při 

naplňování Koncepce měkkých cílů na léta 2017–2020“ s termínem plnění (předložení 

zprávy) do 30. 6. 2018. 
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Součástí obsahu předložených materiálů příspěvkových organizace jsou návrhy postupu a 

opatření (aktuálně i výhledově), z čehož lze určit, že velké a středně velké organizace již 

realizovaly či plánují vytvoření koncepce bezpečnosti, kde budou promítnuty výše uvedené 

základní principy pro ochranu měkkých cílů a formulována přijatá opatření v souladu  

s Koncepcí, mají vytvořenu či plánují vytvořit analýzu tzv. „měkkých cílů“, jejíž součástí jsou 

či budou návrhy na opatření k jejich ochraně. Již byly či plánuje se vytvoření krizových 

plánů, poradních sborů pro ochranu tzv. „měkkých cílů“, zajištění vzdělávání zaměstnanců 

prostřednictvím vzdělávacích kurzů, aj. a standardizace postupů v rámci bezpečnostních 

opatření. 

 

Pro ochranu osob a majetku jsou v příspěvkových organizacích nastaveny mechanismy 

promítnuté především do interních bezpečnostních předpisů, havarijních plánů, 

zabezpečovacích systémů a prakticky do trvalé fyzické ostrahy. Velké a středně velké 

organizace uvádějí ve svých materiálech konkrétní objekty, které jsou zpřístupněné 

veřejnosti, vytipované prioritně pro potřebu ochrany z hlediska tzv. „měkkých cílů“. 

Provedená či plánovaná opatření v rámci příslušných příspěvkových organizacích je nutno 

promítnout do aktualizace a doplnění bezpečnostní dokumentace objektů těchto 

organizací, do praktického postupu, zejména prostřednictvím zaškolení a tréningu 

zaměstnanců na všech úrovních, zajištění praktických pomůcek a dalšího materiálu pro 

ochranu měkkých cílů, podle parametrů požadavků ochrany měkkých cílů do výběrových 

řízení na zajištění bezpečnostní služby v příspěvkových organizacích, aj. 

Potřeby jednotlivých příspěvkových organizací při řešení: 

• Zvážení možnosti ověření validity vnitřních předpisů v této oblasti prostřednictvím 

nezávislého bezpečnostního auditu 

• Hlubší a aktivnější spolupráce s IZS a dalšími bezpečnostními složkami a firmami, a 

to zejména v oblasti analýzy hrozeb, rizik a způsobu komunikace v organizaci,  

v rámci námětových cvičení, aj. 

• Zajištění možností obměňovat zabezpečovací systém tak, aby vyhovoval současným 

standardům vč. možnosti zajištění kvalitní komunikační techniky 

• Možnost vytvoření tzv. bezpečných zón pro zajištění bezpečného úkrytu 

• Možnost aktivní a pravidelné spolupráce s profesionálními záchrannými složkami 

• Zajištění odpovídajících finanční prostředků nad rámec rozpočtu příspěvkové 

organizace 

Z předložených materiálů je patrno, že organizace jsou na zvládání krizových situací  

v souvislosti s ochranou měkkých cílů koncepčně v zásadě připraveny. Další praktické kroky 

ze strany příspěvkových organizací se dají očekávat po vyhlášení nového dotačního 

programu na ochranu tzv. „měkkých cílů“ pro oblast kultury na léta 2019–2021 (viz výše). 
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V souvislosti s ochranou tzv. měkkých cílů je aktuální i problematika naplňování Druhého 

protokolu Haagské úmluvy z roku 1999, jež bylo aktualizováno prováděcí směrnicí z r. 2012 

(poslední aktualizace je pak z roku 2015).  

Pro jednotlivé příspěvkové organizace v gesci odboru muzeí z tohoto dokumentu vyplývá 

potřeba zajištění v odpovídající míře zabezpečení a šetření kulturních statků v jejich správě. 

Pro zjištění aktuálního stavu zabezpečení byl příspěvkovým organizacím v gesci odbor 

muzeí zadán pro rok 2018 profilový úkol „Předložit návrh postupu, opatření, a dopady na 

organizaci při naplňování Haagské úmluvy“ s termínem předložení informace o stavu plnění 

k 30. 6. 2018. 

Obecně lze konstatovat, a z předložených materiálů jednotlivých příspěvkových organizací 

vyplývá, že naplňování Druhého protokolu Haagské úmluvy na ochranu kulturních statků za 

ozbrojeného konfliktu je vnímáno jako jedna z otázek ochrany kulturního dědictví 

uloženého ve sbírkovém fondu příspěvkových organizací se střednědobým impaktem. 

Každá organizace se tímto úkolem zabývá v rámci aktuální situace a zabezpečení kulturních 

statků je zajištěno na základě různých postupů, vždy záleží na jejím typu (velikost, místo 

působnosti, výše rozpočtu a další možnosti pro plnění úkolů souvisejících s touto 

problematikou).  

Dle předložených podkladů je řešení problematiky naplnění článku Druhého protokolu 

Haagské úmluvy (dále Úmluva) promítnuto v rámci již vypracované dokumentace k této 

problematice příp. se plánuje vytvoření dokumentace s promítnutím do jejich vnitřních 

předpisů (např. Režim zacházení se sbírkou, Směrnice, Příkaz ředitele, aj.).  

Opatření k ochraně kulturních statků v době ozbrojeného konfliktu se snaží příspěvkové 

organizace ve svých vnitřních předpisech nastavit tak, aby bylo možné preventivně 

přemístit movité kulturní statky z blízkosti vojenských cílů nebo aby byla zajištěna jejich 

odpovídající ochrana na místě. Některé větší příspěvkové organizace však ve svých 

materiálech upozorňují na problém splnění tohoto požadavku ať už pro nedostatek 

zabezpečených vhodných prostor pro přemístění kulturních statků nebo pro umístění 

statku ve velké průmyslové aglomeraci. 

Základem zajištění ochrany kulturních předmětů v převážné většině příspěvkové organizace 

je priorizace ochrany vybraných částí sbírkových fondů v rámci sbírkotvorných pracovišť, 

vypracování seznamů vytipovaných sbírkových předmětů k záchraně v případě ohrožení, 

jejich aktualizace, označení v CES, příp. logistické zajištění vybraných předmětů pro 

nezbytný případný transport, digitalizace vybraných předmětů. Součástí řešení této 

problematiky je i zajištění úložných prostorů a speciálních ochranných obalů, které  

v naprosté většině případů slouží v klidovém stavu jako součást depozitárního uložení 

předmětů (u prostorově nenáročných předmětů), příprava inventářů, plánů nouzových 

opatření na ochranu, a to nejen pro případ vypuknutí ozbrojeného konfliktu, ale zároveň i  

v rámci ochrany proti požáru, jiné přírodní katastrofy nebo zhroucení budovy. Součástí 

logistického zajištění ochrany vybraných částí sbírkových fondů je i vytipování a využívání 

bezpečnostních úložných prostor, které vykazují stabilní podmínky pro krizové uložení 

sbírkových předmětů v době jejich ohrožení. V příspěvkových organizacích jsou určeny 
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orgány odpovědné za zabezpečení výše uvedené činnosti, v převážné většině organizací se 

touto problematikou zabývá sbírkotvorné oddělení. Pro tyto účely jsou vypracovány 

evakuační plány, plány prevence a ochrany, povodňové plány, požární poplachové 

směrnice, aj. Ve velkých a středně velkých příspěvkových organizacích jsou v rámci 

vnitřních předpisů ustaveny krizové štáby (pod vedením ředitele instituce), které jsou v 

případě krizové situace a mimořádné události aktivovány za účasti dalších zaměstnanců. 

Podrobné postupy včetně odpovědnosti jsou součástí vnitřních dokumentů. 

Ve většině případů nejsou objekty označeny předepsaným poznávacím znakem Úmluvy  

(s ohledem na to, že se jedná pouze o doporučení v rámci Úmluvy) a neplánují označení  

v blízké době realizovat. Součástí dokumentace týkající se této problematiky však je 

vytipování objektů, které by při ozbrojeném konfliktu měly být označeny znakem Úmluvy.  

Pro řádné zajištění naplňování požadavků Haagské úmluvy ve svých materiálech uvádí 

okruhy potřeb: 

• Vybudování nových depozitárních objektů, které budou splňovat vysoké nároky na 

správu sbírky a jejich ochranu, potřeba zajištění pozemků pro tyto účely 

• Modernizace systémů EZS a EPS 

• Potřeba investic a dalších finančních prostředků pro uvedené účely 

• Koordinace a konzultace postupů, jak co nejlépe chránit budovy a sbírky v případě 

ozbrojeného konfliktu nebo rozsáhlé přírodní katastrofy ve spolupráci se složkami 

IZS (zejména s Armádou ČR). 

Závěrem lze konstatovat, že z předložených podkladů jednotlivých příspěvkových 

organizací vyplývá řada problémů, které lze rozdělit do dvou základních oblastí. V prvé řadě 

většina příspěvkových organizací uvažuje o potřebě zajištění finančních prostředků nad 

rámec rozpočtu příspěvkových organizací pro plnění těchto úkolů (zejména pro potřeby 

zajištění kvalitních, bezpečných externích úložišť), další otázky jsou spojené s výkladem a 

praktickým naplňováním legislativních norem jako úkolu pro řešení a pomoc ze strany státu 

(umísťování znaku, koordinace prací v rámci krizových situací, zvýšená či zesílená ochrana 

(památky UNESCO, kulturní památky, národní kulturní památky, které jsou sbírkovými 

předměty), příp. novelizace zákona č. 122/2000 Sb., o sbírkách a zákona č. 20/1987  

o památkové péči, příp. další související zákony. 

Na závěr je rovněž nutno konstatovat, že Haagská úmluva přes provedené aktualizace není 

již v mnoha ohledech aktuální a nezohledňuje např. dynamický vývoj v oblasti 

dokumentace kulturních statků pomocí technik digitalizace a s tím spojenou otázku 

kybernetické bezpečnosti v souvislosti s možnými útoky v rámci tzv. hybridní války. 
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3.2.6. AKVIZICE SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 

Akvizice současného výtvarného umění představují jednu z největších slabin současného 

fungování muzeí umění v České republice. Veřejné finanční prostředky určené na tento účel jsou 

minimální, jejich vynakládání není podřízeno jednotným kritériím a nepodléhá většinovému konsensu 

odborné veřejnosti. V České republice neexistuje specializovaná centrální státní instituce, zaměřená 

pouze na prezentaci současného českého umění s možnými přesahy do zahraničního umění, 

pověřená současně získáváním děl reprezentujících převládající trendy českého a světového umění. 

Absence podobné instituce v České republice je v evropském měřítku neobvyklá. Kořeny tohoto 

stavu tkví hluboko v minulosti, v politicky motivovaném zrušení někdejší Moderní galerie roku 1942.  

Postupný zrod sítě regionálních galerií, dnes vesměs příspěvkových organizací vyšších 

územních samosprávných celků, který kulminoval v 50. a 60. letech minulého století, tuto mezeru 

částečně zaplnil, ale účelně fungující centrální státní instituci nahradit nemohl. V důsledku výše 

uvedeného historického vývoje jsou dnes prostředky všech veřejných institucí, které se v České 

republice zaměřují mimo jiné také na prezentaci a akvizici současného umění, nejen limitované, ale 

také vynakládané nekoordinovaně. Současná situace nijak nezamezuje nezamýšlenému (nikoliv 

záměrně konkurenčnímu) vzniku duplicitně koncipovaných sbírek. Především však nezaručuje, že 

všechny důležité fenomény současného umění v České republice budou podchyceny, zmapovány a 

akviziční strategií jednotlivých regionálních muzeí a galerií adekvátním způsobem uchovány a 

zpřístupněny veřejnosti. 

3.2.6.1. ZŘÍZENÍ DOTAČNÍHO PROGRAMU AKVIZIČNÍ FOND 

Základní veřejnou službu v této oblasti by proto do budoucna měl garantovat dotační 

program Akviziční fond. Navrhované řešení žádným způsobem neomezuje v akvizicích 

současného umění stávající muzea a galerie. Jeho cílem je vytvoření muzejní a galerijní 

základny pro šířeji koncipovanou veřejnou podporu živého umění, vyplňující určité vakuum, 

které v této oblasti v rámci veřejných institucí existuje. Podstatou návrhu je – vedle vyčlenění 

předem stanovených rozpočtových prostředků na tento účel – otevření prostoru při 

rozhodování o jejich vynakládání pro reprezentativní zastoupení odborné veřejnosti a jejích 

organizací tak, aby akviziční činnost takto koncipovaného dotačního programu získala 

vysokou míru legitimity. Nákupy z dotačního programu Akviziční fond nebudou omezeny 

pouze na volné umění, ale budou zahrnovat také oblast užitého umění, zejména špičková díla 

průmyslového designu, dokumentace architektonických návrhů, význačné příklady užité 

grafiky, fotografie atd.   

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

V roce 2016 byl zpracován a na jednání vlády předložen Návrh na zřízení výběrového 

dotačního řízení „Akviziční fond“. Dne 10. 4. 2017 byl na základě tohoto materiálu a na 

návrh Ministerstva kultury usnesením vlády České republiky č. 276 schválen návrh zřízení 
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výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ na poskytování finančních prostředků 

subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní povahy na nákup děl mladších 50 let.  

Bezprostředně bylo zveřejněno vyhlášení výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“ pro 

rok 2017, s termínem podání přihlášek nejpozději do 31. 8. 201729. Nadále každoroční 

příjem žádostí probíhá od 1. 11. předchozího kalendářního roku do 31. 8. kalendářního 

roku, ve kterém má být dotace udělena. Vyhodnocování žádostí probíhá průběžně. 

V roce 2017 bylo uděleno celkem 14 dotací na nákup celkem 101 děl moderního 

výtvarného umění v celkové výši 10 237 460,00 Kč. 

Předmětem výběrového dotačního řízení je poskytování finančních prostředků formou 

dotace muzeím, galeriím a případně dalším subjektům hospodařícím se sbírkami muzejní 

povahy podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vůči nimž neplní Ministerstvo 

kultury funkci zřizovatele a které mají v Centrální evidenci sbírek zapsány sbírky nebo 

podsbírky výtvarného umění, architektury, uměleckého řemesla, uměleckoprůmyslových 

prací, fotografií, filmů, videozáznamů a jiných obrazových nebo zvukových médií a dalších, 

a to na nákup děl mladších 50 let, které jsou volným uměním, respektive originálních 

autorskou dokumentací díla volného umění, včetně původní dokumentace instalací a 

autorských záznamů performancí, dokumentací architektonického návrhu, užitým uměním, 

průmyslovým designem, respektive jeho originální dokumentací, originálem autorské 

fotografie (autorskou zvětšeninou), původním negativem nebo fotografií (autorskou 

zvětšeninou s původním negativem, autorským zprostředkováním pohyblivého obrazu 

rozprostřeného v čase, zaznamenaným na analogovém nebo digitálním nosiči (dílem 

videoartu), nebo autorskou knihou. 

Předmětem nákupu může být pouze takové dílo, které bylo vystaveno na autorské, 

skupinové nebo generační výstavě, publikováno v odborném tisku, souborné publikaci 

nebo výstavním katalogu, případně odborně zhodnoceno na platformě umožňující dálkový 

přístup. Takové dílo by mělo patřit mezi vývojově důležitá díla svého tvůrce, odpovídat 

nejpřísnějším požadavkům na uměleckou kvalitu a reprezentovat podstatný vývojový trend 

v současném umění. Musí také představovat významné obohacení a celkové zhodnocení 

sbírky spravované žadatelem. 

 

3.2.6.2. VEŘEJNÁ KONZULTACE A NÁVRH SYSTÉMOVÉHO ŘEŠENÍ OTÁZKY PREZENTACE 

A ODBORNÉ SPRÁVY DĚL SOUČASNÉHO VÝTVARNÉHO UMĚNÍ  

Dotační program Akviziční fond výrazným způsobem zlepší podmínky pro prezentaci a 

uchování děl současného umění, včetně příkladných ukázek průmyslového designu a 

dokumentace architektonických návrhů. Aby bylo v maximální míře zajištěno efektivní využití 

                                                           

29
 Příkaz ministra kultury č. 15/2017, kterým se vydávají Zásady Výběrového dotačního řízení „Akviziční fond“, č.j. MK 

37568/2017 OMG ze dne 8. června 2017. 
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jeho prostředků, ustanoví Ministerstvo kultury pracovní skupinu tvořenou zástupci 

relevantních akademických a univerzitních pracovišť, oborových profesních sdružení 

a muzejních a galerijních organizací. Práce skupiny bude nejlepší odbornou zárukou, že 

budou systémovým způsobem řešeny otázky uchování a prezentace děl současného 

výtvarného umění, pořízených v rámci dotačního programu Akviziční fond, a to včetně 

zajištění základní odborné péče o ně a jejich následného vědeckého zhodnocení. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

Příkazem ministra č. 15/2017 byla ustanovena Koncepcí předpokládaná pracovní skupina 

jako Rada Akvizičního fondu, která je poradním orgánem ředitele OM. 

Tato devítičlenná Rada je složena z odborníků na oblast moderního umění, architektury a 

designu a jmenuje ji při zachování principu názorové a teritoriální plurality ministr kultury 

následujícím způsobem: 

• jeden člen je jmenován jako zástupce Sekce živého umění Ministerstva 

kultury, 

• jeden člen, odborník na moderní a současné výtvarné umění s minimálně 

pětiletou odbornou publikační činností v oboru, je jmenován jako zástupce 

Uměleckohistorické společnosti v Českých zemích, 

• jeden člen je jmenován jako zástupce Rady galerií České republiky, 

• jeden člen, publicista, kurátor či historik umění specializovaný na současné 

výtvarné umění s minimálně pětiletou publikační činností v oboru, je 

jmenován jako zástupce Sdružení výtvarných kritiků, 

• jeden člen, publicista, historik nebo teoretik architektury specializovaný na 

současnou architekturu, s minimálně pětiletou publikační činnost v oboru, 

je jmenován jako zástupce České komory architektů,  

• jeden člen, odborník na moderní a současné výtvarné umění s minimálně 

pětiletou odbornou publikační činností v oboru, je jmenován jako zástupce 

Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v. v. i., 

• jeden člen, odborník na moderní a současné výtvarné umění s minimálně 

pětiletou odbornou, publikační a pedagogickou prací v oboru, je jmenován 

jako zástupce Univerzity Karlovy, 

• jeden člen, odborník na moderní a současné výtvarné umění s minimálně 

pětiletou odbornou publikační a pedagogickou prací v oboru, je jmenován 

jako zástupce Masarykovy univerzity, 

• jeden člen, odborník na moderní a současné výtvarné umění s minimálně 

pětiletou odbornou publikační a pedagogickou prací v oboru, je jmenován 

jako zástupce Univerzity Palackého v Olomouci. 
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3.2.7. AKTIVITY MUZEÍ A GALERIÍ V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU 

Věda a výzkum představují důležitou složku činnosti muzeí a galerií. Potenciál těchto organizací má 

přitom v dané oblasti svá nezanedbatelná specifika. Hlavní výhodou muzejních pracovníků v oblasti 

vědy a výzkumu je každodenní blízký kontakt se sbírkovými předměty, jejich dokonalá znalost a 

zpravidla také velmi dobrá znalost srovnatelných sbírkových předmětů ze sbírkových fondů jiných 

institucí v České republice, ale často i v zahraničí. Tato výhoda představuje významný potenciál pro 

spolupráci nejen s partnerskými muzejními a galerijními organizacemi, ale především s institucemi z 

akademické sféry. Prostřednictvím grantů na velké výstavní projekty již v této chvíli v rámci 

mechanismů GAČR30 a NAKI31 Česká republika významným způsobem podporuje konsorciální 

projekty, propojující často právě muzea a galerie s institucemi z akademické sféry. Potenciál, který 

tato spolupráce představuje, však stále není dostatečně využíván. 

3.2.7.1. VYUŽITÍ POTENCIÁLU MUZEÍ A GALERIÍ V OBLASTI VĚDY A VÝZKUMU 

Sbírkové fondy muzeí a galerií v České republice vytvářejí optimální podmínky pro 

plnohodnotnou účast jednotlivých institucí na mezinárodní spolupráci, ale ne samy o sobě. 

Jejich využití je nemyslitelné bez odpovídajícího odborného zpracování a publikačního 

zhodnocení. Ministerstvo kultury proto bude i nadále účinně podporovat, vyhledávat a 

vytvářet příležitosti a podmínky pro spolupráci muzeí a galerií v oblasti vědy a výzkumu a to 

jak na národní, tak i mezinárodní úrovni a to zejména s přihlédnutím k funkčním 

mechanismům GAČR a NAKI. Úspěšné plnění kritérií VaVaI32 jednotlivými muzei a galeriemi, 

podle jejich reálných možností, dále vytváří optimální předpoklady pro zlepšení kvality jejich 

veřejné služby a zlepšuje možnosti jejich spolufinancování.  

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Usnesením vlády č. 11 ze dne 2. ledna 2014 byl schválen Program na podporu aplikovaného 

výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) s následným 

zahájením realizace poskytování podpory v oblasti vědy a výzkumu, v návaznosti na 

předchozí program NAKI a za nezměněných podmínek. V rámci NAKI II je od roku 2016  

z rozpočtu Ministerstva kultury financováno celkem 57 běžících projektů výzkumných 

organizací (muzeí a galerií), z toho 27 projektů muzeí a galerií v gesci odboru muzeí. 

Celkové náklady za příjemce podpory (muzea a galerie) za roky 2015–2017 jsou ve výši 

97015 tis. Kč (z toho v roce 2015 46 394 tis. Kč, v roce 2016 26 253 tis. Kč a v roce 2017  

24 368 tis. Kč). 

  

                                                           

30
 Granty, udělované Grantovou agenturou České republiky. 

31
 Granty, udělované Ministerstvem kultury v rámci Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity 

(NAKI). 
32

  Sekce pro vědu, vývoj a inovace vznikla při Úřadu vlády ČR s cílem koordinovat a řídit systém vědy a výzkumu 
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Plnění úkolu příspěvkovými organizacemi v gesci odboru muzeí v letech 2015–2018: 

Národní muzeum (NM) Národní muzeum vypracovalo v roce 2015 Analýzu vědy a výzkumu 

v NM za roky 2010–2014, která byla základem Koncepce rozvoje a 

podpory výzkumu a vývoje v NM 2016–2020. Po projednání  

s Vědeckou radou NM by schválena v roce 2016. Koncepce 

stanovuje směřování a podporu výzkumu a vývoje (VaV) v NM na 

pěti základních pilířích (Lidské zdroje, Financování, Technická a 

technologická podpora, Prezentace a propagace výsledků, 

Spolupráce). Následně byla v roce 2016 vypracována a schválena 

Směrnice GŘ č. 10/2016 „Podmínky naplňování Koncepce rozvoje a 

podpory výzkumu a vývoje v NM“, která koncepci implementuje  

v praxi. Paralelně s přípravou koncepce a směrnice byla vytvořena 

Interní metodika hodnocení výsledků VaV činnosti v NM, 

připraveny semináře zaměřené na Pravidla pro vykazování 

publikací a hlášení výsledků do RIV, či na Financování VaV v NM.  

V letech 2016 a 2017 byl v NM implementován systém OBD 

(Osobní Bibliografická Databáze), který je již od konce roku 2017  

v ostrém provozu a slouží ke sběru dat o VaV činnosti v NM, 

hodnocení, statistikám a vykazování výsledků do RIV. V roce 2017 

bylo NM zapsáno na Nový seznam výzkumných organizací, vedený 

pod MŠMT. Tyto strategické dokumenty a kroky byly zároveň 

přípravou NM na implementaci hodnocení výzkumných organizací 

Metodika 17+. Co se týče samotné VaV činnosti si NM zachovává 

vysoký standard, což dokládá kvalita a počty výsledků hodnocených 

v RIV. Hodnocení se konstantně drží nad hranicí 12 tisíc bodů, což 

se také odráží ve výši institucionální podpory IP DKRVO (2015 –  

22 311 000 Kč; 2016 – 26 545 000 Kč; 2017 – 27 959 000 Kč). V 

rámci hodnocení výzkumných organizací v ČR se NM v roce 2017 

umístilo na 53. místě z 241 výzkumných organizací s 902 výsledky a 

12 241,98 RIV body. V rámci IP DKRVO řešilo NM v tříletém období 

167 výzkumných cílů (55, 55, 57). 

Národní galerie v Praze (NGP) NG má svůj vlastní badatelský program jak v oblasti výzkumu 

základního (podpořeného Grantovou agenturou, zaměřeného,  

v souladu s jejím posláním paměťové instituce, zejména na klíčové 

osobnosti a témata dějin českého výtvarného umění; příklady  

z poslední doby: Norbert Grund, Václav Hollar či projekt 

„Francouzský model“ a Sbírka francouzského umění 19. a 20. 

století), tak v oblasti výzkumu aplikovaného (podpořeného 

resortními prostředky Ministerstva kultury či Ministerstva vnitra; 

příklady z poslední doby Historické technologie a moderní metody 

průzkumu. Interpretační možnosti specializovaných metod 

průzkumu děl středověkého umění s využitím inovativních 

technologií; Komplexní instrumentální metodika pro posuzování 

pravosti výtvarných děl, databáze materiálů barevných vrstev 20. 

století). 

NG pomocí těchto a dalších dotací systematicky rozvíjí znalostní 
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základnu a přístrojové a IT zabezpečení (a také databází informací, 

dokumentů a vzorků, které mají uplatnění v takových oblastech, 

jako je ověřování pravosti děl). O toto jedinečné know-how je stále 

rostoucí zájem. 

Valašské muzeum v Rožnově 

pod Radhoštěm (VMP) 

VMP mezi lety 2015–2017 řešilo každoročně 10–15 vědecko-

výzkumných úkolů. VMP každoročně čerpá institucionální podporu 

na dlouhodobý koncepční rozvoj organizace. V letech 2015–2017 

byly řešeny tyto úkoly: 

2015 – Modrotiskové formy ve sbírce Valašského muzea v přírodě 

2016 – Konzervátorsko-restaurátorský zásah na modelu lodi se 

sbírek VMP 

2017 – Kurlok z Košařisk č.p. 10 (historicko-etnografická 

dokumentace); Paměti Jiřiny Gryczové – kritická edice pramenů 

Mezi úkoly VaV se řadí také tvorba vybraných výstav a katalogů 

k výstavám: 

2016 – Dřevěný svět Josefa Heji – výstava a katalog; Jak jde kroj, 

tak se stroj – stálá expozice (2016) a katalog (2018); Valašská 

dědina – opravdu zmizelý svět? – stálá expozice 

2017 – Jaroslav Sedláček-Marák – architekt Valašského muzea a 

umělec – výstava 

VMP se jako externí subjekt aktivně podílí na řešení projektu NAKI 

Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví 

s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a 

Mendelovou univerzitou.  

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

Pozice Muzea Jana Amose Komenského v oblasti vědy a výzkumu je 

specifická. Ačkoliv i jeho vědecké a publikační aktivity vycházejí ze 

sbírkového fondu a jeho budování, jeho ústřední badatelské 

zaměření spočívá ve studiu života a díla Jana Amose Komenského  

v dobovém kontextu. Studium se opírá především o prameny 

archivní povahy a literaturu. K tomu využívá svůj vlastní bohatý 

knižní fond a specializované oddělení knihovny zaměřené na 

komeniologii. 

Originálním přínosem muzea je i organizování vědeckých aktivit, a 

to především co dva roky pořádaných mezinárodních 

komeniologických kolokvií (v roce 2018 se bude konat již 31. 

kolokvium). Publikační platformou figurující v mezinárodních 

databázích je pravidelně vycházející časopis Studia Comeniana et 

historica. 

Nemalý podíl badatelských aktivit muzejních pracovníků 

představuje regionální historie, od středověku až po dobu 
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současnou, přičemž však stěžejní je zaměření na region v době 

Komenského. 

Slezské zemské muzeum 

v Opavě (SZM) 

Kurátor umělecko-historického pracoviště Mgr. Martin Janák 

spolupracoval v minulých letech s nizozemským odborníkem na 

keramiku Janem P. van Soestem a PhDr. Alenou Kalinovou 

z Moravského zemského muzea v Brně na projektu Evropská fajáns 

a majolika ve sbírce Slezského zemského muzea řešeného 

s podporou IGS (2018). 

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

MUO se dlouhodobě účastní projektů v oblasti vědy a výzkumu, a 

to jak na národní tak i mezinárodní úrovni, a to zejména 

s přihlédnutím k funkčním mechanismům GAČR a NAKI.  

Nejvýznamnějším současným projektem je NAKI II – Za chrám, 

město a vlast. Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna 

uprostřed barokní Evropy (2016–2019), který řeší společně 

s Univerzitou Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou 

v Brně na základě konsorciální smlouvy. K dalším projektům, které 

MUO připravuje společně se zahraničními partnerskými institucemi 

je výstava a konference Zrod moderního Středoevropana │1848–

1918–2018 v rámci připomínky významných výročí i Evropského 

roku kulturního dědictví 2018. 

Husitské muzeum v Táboře 

(HMT) 

HMT vydává mezinárodní husitologický časopis Husitský Tábor, 

organizuje konference, sympózia a kolokvia a vydává odborné 

publikace a katalogy jako výsledky vědeckého výzkumu. 

V roce 2015 se konalo VII. mezinárodní husitologické sympózium 

„Jan Hus 1415 a 600 let poté,“, jehož výsledky byly publikovány  

v kolektivní monografii jakožto supplementum časopisu Husitský 

Tábor. Téhož roku byl vydán rozsáhlý katalog výstavy Jan Hus 

1415/2015. V roce 2016 vyšla monografie František Peterka. 

Pořádány byly Seminář muzejních botaniků ČR a SR Táborsko 2016 

a konference „Jeroným Pražský.“ Spolupořádána byla konference 

Postmedievální archeologie. V roce 2017 se uskutečnila 

mezinárodní konference „Zikmund Lucemburský a město Tábor. 

Královská moc a městské komunity v pozdně středověké Evropě“ 

společně s Centrem medievistických studií Praha. 

HMT připravilo plán projektu vědeckého výzkumu a publikací 

Dějiny Tábora, který byl – bohužel neúspěšně – zpracován do 

žádostí o podporu z programů NAKI a GAČR. Projekt byl v roce 

2017 připraven k realizaci vlastními a externím silami ve spolupráci 

s Historickým ústavem AVČR a Nakladatelstvím Lidové noviny. 

Etapy realizace směřují do roku 2020 (reedice prvního dílu) a 2022–

3 (dokončení a vydání dalších dílů syntézy). 

Muzeum skla a bižuterie MSBJ bylo v roce 2015 zařazeno do seznamu vědecko-výzkumných 
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v Jablonci nad Nisou (MSBJ) organizací. V roce 2017 uspělo ve výběrovém řízení v rámci 

projektu NAKI II a v současné době zahajuje realizaci svého prvního 

(pětiletého) projektu s názvem DESIGN ČESKOSLOVENSKÉHO SKLA 

A BIŽUTERIE 1948–1989. Do jeho řešení se aktivně zapojí většina 

kurátorů muzea, což významně zvýší jejich odbornou kredibilitu. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Technické muzeum v Brně dle své zřizovací listiny a na základě 

rozhodnutí o zápisu do seznamu výzkumných organizací provádí 

základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj a 

veřejně šíří výsledky těchto činností publikováním a transferem 

znalostí. Plněním úkolů vědy, vývoje a inovací jsou pověřeny 

Oddělení dokumentace vědy a techniky a Metodické centrum 

konzervace. Tým odborných a vědeckých pracovníků se 

dlouhodobě věnuje především výzkumu a dokumentaci 

jednotlivých oborů vědy a techniky, tvorbě a zhodnocování 

oborových sbírek dle schválené koncepce sbírkotvorné činnosti, 

řešení interních výzkumných úkolů a projektů podpořených  

z veřejných zdrojů a také prezentaci výsledků svých výzkumů pro 

veřejnost nejrůznějšími formami, včetně výstav a expozic, 

vzdělávací činností a publikační činností (TMB je mj. vydavatelem 

čtyř odborných recenzovaných periodik). TMB jako jedna  

z nejvýznamnějších paměťových institucí v ČR působí jako lídr  

v rámci středoevropského sdružení technických muzeí 

Mitteleuropäische Union Technischer Museen (MUT) a je členem 

výkonného boardu odborné komise pro muzea vědy a techniky 

International Comitee for Museums and Colections of Science and 

Technology (CIMUSET) při ICOM. Jedním z prioritních cílů 

výzkumné činnosti Metodického centra konzervace jako národního 

metodického pracoviště pro oblast konzervování-restaurování 

sbírkových předmětů ze sbírek muzeí v ČR je zvýšení efektivity 

ochrany movitého kulturního dědictví a zkvalitněné péče o sbírkové 

fondy na všech úrovních. V oblasti výzkumu a vývoje se MCK 

zaměřuje především na zvýšení efektivity ochrany movitého 

kulturního dědictví ČR. Šíření výsledků výzkumu a vývoje probíhá 

zpřístupněním a distribucí metodik dobré správy kulturního 

dědictví, organizováním konferencí a seminářů a standardní ediční 

a vzdělávací činností. MCK nabízí metodický servis a poradenství  

v oboru konzervace a restaurování pro různé subjekty, v prvé řadě 

pak pro muzea. Od roku 2015 je TMB příjemcem Institucionální 

podpory pro dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace. 

Na pozici příjemců se TMB zapojuje do veřejné soutěže ve výzkumu 

NAKI MK ČR. 

V letech 2013–2017 byl v rámci programu NAKI MK ČR realizován 

projekt s názvem "Metodika uchovávání předmětů kulturní povahy 

– optimalizace podmínek s cílem dosažení dlouhodobé 

udržitelnosti", (DF13P01OVV016), jehož výstupem je integrace 

poznatků a doporučení v oblasti preventivní péče v sektorech 
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muzeí, galerií a památkové péče. 

V období 2015–2017 bylo zpracováváno několik interních 

výzkumných úkolů, jejichž výstupem byla publikace článků  

v recenzovaných časopisech, odborných publikacích či 

konferenčních sbornících včetně prezentace konferenčních 

příspěvků (výsledky odpovídající platné Metodice hodnocení 

výzkumných organizací byly průběžně odevzdávány do systému 

RIV). V rámci institucionální podpory na dlouhodobý koncepční 

rozvoj výzkumné organizace byla rovněž řešena témata z oblasti 

spektra zaměření MCK: 

 IP DKRVO 2016, Cíl II): „Až na kov! Záchrana sbírek 

poškozených požárem hradu Krásna Hôrka“ – odborná 

publikace 

 IP DKRVO 2017, Cíl II) Historický kovový materiál – muzejní 

dokumentace na základě identifikace povrchových úprav slitin 

kovů – odborná publikace a audiovizuální dokument 

Jedněmi z podporovaných edičních výstupů MCK jsou časopisy 

Fórum pro konzervátory-restaurátory a Textil v muzeu, které byly 

zapsány na seznam českých recenzovaných periodik Rady pro 

VaVaI. Poskytují tedy prostor pro publikaci příspěvků posuzovaných 

dle platné Metodiky pro hodnocení výzkumných organizací a jsou 

důležitým médiem pro pracovníky paměťových institucí, vysokých 

škol a dalších výzkumných organizací, zabývajících se ochranou 

kulturního dědictví. 

Moravská galerie v Brně (MGB) Ve sledovaném období čerpala Moravská galerie na základě 

rozhodnutí MK ČR každoročně IP DKRVO, která se stala základním 

pilířem výzkumných aktivit instituce v oblasti vědy a výzkumu. 

V druhé polovině tohoto období bude stěžejní přechod na novou 

Metodiku17+, vypracování nové střednědobé vědecko-výzkumné 

koncepce a výsledek hodnocení MG jakožto výzkumné organizace 

ze strany zřizovatele. 

V rámci GAČR a NAKI odborní pracovníci MGB řešili, či úspěšně 

žádali o následující projekty: 

 Petr Tomášek: GAP409/12/2017 – Vědecký katalog 

obrazárny v Rájci nad Svitavou a sběratelství rodu ze Salm-

Reifferscheidtu v 18.–20. století 

 Zdeněk Kazlepka: GA13-09381S – Italská kresba 

vrcholného a pozdního baroku z veřejných sbírek České 

republiky (1630–1800) 

 Marta Sylvestrová: 18-24439S – Spotřební imaginace 

komunistické diktatury. Československá reklama  

v poválečném období 

 Igor Fogaš: DF13P01OVV016 – Metodika uchovávání 
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předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek  

s cílem dosažení dlouhodobé udržitelnosti 

 Petra Medříková: DF13P01OVV007 – Historický 

fotografický materiál – identifikace, dokumentace, 

interpretace, prezentace, aplikace, péče a ochrana  

v kontextu základních typů paměťových institucí 

V rámci zpracovávání nové střednědobé vědecko-výzkumné 

koncepce je zásadním cílem přesněji definovat postupy a témata 

tak, aby se zkoumané cíle více dotýkaly sbírek instituce, především 

pak ve smyslu jejich vhodného doplňování a rozšiřování. 

Památník Terezín (PT) Soustavná výzkumná činnost odborných oddělení Památníku 

Terezín byla zaměřena především na výzkum dějin nacistických 

represivních zařízení v Terezíně a Litoměřicích, včetně vývoje 

jednotlivých složek represivního aparátu a osudů vězňů po 

deportaci do dalších věznic, káznic a koncentračních táborů. 

Výzkum vedle práce s vlastními archivními fondy zahrnoval i 

rešeršní práce v dalších domácích i zahraničních archivech a 

rozvíjení spolupráce s partnerskými institucemi a jinými 

výzkumnými centry. Ve sledovaném období byla hlavní pozornost 

zaměřena na zpracování otázek mechanismu transportů vězňů do 

Terezína, ale také z ghetta dále na východ do míst vyhlazování a 

otrocké práce, pokračovalo zpracovávání osudů různých skupin 

vězňů policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti, jakož i 

vývoje koncentračního tábora v Litoměřicích včetně nasazení jeho 

vězňů na otrockou práci v podzemní továrně známé pod krycím 

názvem Richard. 

Soustavně byly doplňovány údaje o bývalých vězních výše 

zmíněných represivních zařízení, ale také o dalších specifických 

skupinách vězňů z doby nacistické okupace. Doposud vzniklo 

celkem deset jmenných souborů, které jsou postupně 

zpřístupňovány jako on-line pamětní knihy na webových stránkách 

Památníku Terezín. Jedná se o následující databáze: 

 Policejní věznice gestapa Terezín 

 Německá vyšetřovací vazební věznice Praha-Pankrác, 

umístěná v Terezíně roku 1945 

 Oběti ghetta Terezín a transportů Židů z českých zemí do 

ghett v Lodži a Minsk, jakož i do koncentračního tábora pro 

Židy Ujazdów 

 Perzekvovaní Židé z českých zemí, kteří neprošli ghettem 

Terezín 

 Národní hřbitov v Terezíně 

 Koncentrační tábor Litoměřice 1944–1945 

 Čeští vězni v koncentračním táboře Ravensbrück 1939–1945 

 Čeští vězni v koncentračním táboře Mauthausen 1938–1945 

 Internační tábor pro německé obyvatelstvo, Malá pevnost 
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Terezín 1945–1948 

 Vězni poboček koncentračního tábora Flossenbürg na území 

českých zemí 

V roce 2017 bylo zahájeno zpracovávání dvou dalších databází:  

 Čeští vězni v koncentračním táboře Dachau 1939–1945 

 Vězni internačního tábora ve Svatobořicích 

Národní technické muzeum 

(NTM) 

NTM provádí základní výzkum i aplikovaný výzkum, jehož 

výsledkem je publikační činnost, spolupráce při tvorbě expozic a 

výstav. Odborní pracovníci se též podílejí na pedagogické činnosti.  

Granty, udělované Ministerstvem kultury v rámci Programu 

aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) 

využívá NTM průběžně: Metodika a nástroje ochrany a záchrany 

kulturního dědictví ohroženého povodněmi (s ČVUT), Tradiční 

vápenné technologie historických staveb a jejich využití  

v současnosti (s AV ČR), Komplexní metodika pro výběr a řemeslné 

zpracování náhradního kamene pro opravy kvádrového zdiva 

historických objektů (s ČVUT), Přemysl Koblic. Fotograf mnoha 

„tváří“ Prahy a výzkumník ve fotografické technice a chemii (NTM 

hlavní řešitel), Průzkum sbírkových předmětů z fondů NTM 

moderními fyzikálními a chemickými metodami s cílem zkvalitnit 

jejich restaurování a preventivní konzervaci, Historický fotografický 

materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, 

aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových 

institucí, Daguerreobase. V současné době je Národní technické 

muzeum zapojeno do projektů NAKI: Historický fotografický 

materiál – identifikace, dokumentace, interpretace, prezentace, 

aplikace, péče a ochrana v kontextu základních typů paměťových 

institucí (řešení: 2013-2017) a Průmyslové město a jeho proměny 

ve 20. století: Kultura, identita a řád urbánní průmyslové 

společnosti na příkladu „ideálního města“ Zlína. 

Moravské zemské muzeum 

(MZM) 

MZM ve sledovaném období bylo opětovně aktivně zapojeno do 

dotačních a grantových titulů, zejména NAKI, GAČR a projekty  

s Masarykovou univerzitou, a další extenzivní vědecko-výzkumný 

rozvoj výzkumné organizace MZM v rámci IP DKRVO. 

Uměleckoprůmyslové museum 

v Praze (UPM) 

Díky statutu výzkumné organizace ve smyslu zákona č. 110/2009 

Sb., jíž se UPM stalo v roce 2010, získala oblast vědeckého výzkumu 

pevné a v mnoha ohledech klíčové postavení ve struktuře hlavních 

úkolů UPM. Ke koncepčnímu rozvoji v této oblasti velmi pozitivně 

přispěla institucionální podpora DKRVO, která za období 2015–

2017 dosáhla 17 mil. Kč, což umožnilo efektivně realizovat 38 

interních výzkumných programů v oblasti dějin užitého umění, 

designu a fotografie. Dle hodnocení prováděného Radou pro 

výzkum, vývoj a inovace muzeum vykazovalo rostoucí počet 

uznaných vědeckých výsledků a stejně tak dosáhlo nárůstu 
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bodového ocenění, svědčícího o kvalitě a efektivitě odborné práce. 

UPM se tak zařadilo mezi nejúspěšnější výzkumné organizace 

rezortu kultury se zaměřením na výlučně humanitní obory. 

Limitujícím faktorem přitom bylo ztížení podmínek vědecké práce  

v době stěhování muzejních fondů (včetně odborné knihovny a 

archivu), výstavby depozitáře a rekonstrukce historického sídla 

muzea. Přes tyto obtíže muzeum vydalo v období 2015–2017 ve 

spolupráci s externími nakladateli tři desítky odborných publikací, 

včetně náročných výzkumných a edičních počinů, jako bylo vydání 

souborných dějin českého designu (Design v českých zemích 1900–

2000. Instituce českého designu). Velký ohlas zaznamenala též 

kniha o vývoji české módy druhé poloviny 20. století a jejích 

ideologických souvislostech (Móda za železnou oponou – 

Československo 1948–1989), monografie textilního výtvarníka 

Antonína Kybala nebo publikace věnované architektuře panelových 

sídlišť České republiky (Paneláci 1, 2). Pokračovalo vydávání dvou 

edičních řad UPM, edice Kontexty, tematizující širší souvislosti a 

prameny dějin užitého umění, a edice Design – Osobnosti – Profily, 

zaměřené na zpracování tvorby význačných osobností českého 

designu (např. Eva Eisler, Václav Cigler, Oldřich Rosenbaum). 

Rozsáhlá byla spolupráce se zahraničními nakladateli, s nimiž byly 

realizovány katalogy výstav v Itálii, Japonsku, Číně a Koreji. 

Pracovníci muzea publikovali odborné texty také ve Francii, 

Kanadě, Německu, Rakousku, Slovensku a v koprodukci  

s Velvyslanectvím Bosny a Hercegoviny v ČR. Nakladatelství Scala 

Arts & Heritage Publishers v Londýně zařadilo katalog pražské 

výstavy UPM Director´s Choice do své stejnojmenné ediční řady, 

věnované významným evropským sbírkám umění. 

Potěšujícím aspektem vědecké práce bylo uplatnění vědeckých 

studií v renomovaných mezinárodních časopisech, např. Journal of 

Glass Studies, Studies in Conservation, Umění, Jahrbuch des 

Kunsthistorischen Museums Wien a dalších. Obdobně významný 

indikátor kvality představovalo získání výzkumných grantů GA ČR, 

NAKI, Norských fondů a Evropské komise. V letech 2015–2017 bylo 

muzeum řešitelem šesti těchto grantových projektů, z nichž 

nejnáročnější byl pětiletý grant Panelová sídliště v České republice 

jako součást městského životního prostředí: Zhodnocení a 

prezentace obytného potenciálu panelových sídlišť (program NAKI, 

2013-2017). Celkem zahrnul realizaci 14 exteriérových výstav ve 

všech krajích ČR, vydání 3 objevných publikací, tvorbu metodik a 

památkového postupu, a na závěr též uspořádání souhrnné výstavy 

v UPM. Úspěšně byl v loňském roce dokončen i projekt Historické 

tapiserie a textil ze sbírky UPM v Praze – Konzervace a prezentace, 

financovaný Norskými fondy a uskutečněný v kooperaci  

s University of Bergen / Museum of Bergen, díky němuž mohly být 

nákladně restaurovány vzácné tapiserie, paramenta a jiné textilie 
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17. a 18. století z muzejních sbírek. 

O plnění dlouhodobých programových cílů muzea v oblasti 

výzkumu užitého umění a designu svědčí nejen počet výstav, 

přednášek či odborných publikací, ale i respektované postavení 

UPM mezi ostatními uměnovědnými pracovišti a v neposlední řadě 

také ocenění vědeckých výsledků muzea např. v soutěži Gloria 

Musaealis či Magnesia Litera. 
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3.2.8. STRATEGIE DALŠÍHO POSTUPU V OBLASTI DIGITALIZACE NÁRODNÍHO KULTURNÍHO 

DĚDICTVÍ 

Klíčovou otázkou dalšího rozvoje muzejnictví je schopnost muzeí a galerií osvojit si 

a všestranně využívat informační technologie. V letech 2010 až 2014 učinila v tomto směru řada 

muzeí v České republice zásadní pokrok především směrem k prezentacím svých sbírek a své činnosti 

na webu. Marketingové využití webových stránek jednotlivých muzeí a galerií se pronikavě zlepšilo a 

v některých případech se přiblížilo běžným světovým standardům. Některé instituce začaly v letech 

2010 až 2014 zavádět jako standard služeb veřejnosti specializované webové stránky jednotlivých 

krátkodobých výstavních projektů. Prakticky o všech veřejných muzeích a galeriích, spadajících do 

působnosti zákona č. 122/2000 Sb., je možné najít na jejich webových stránkách základní informace  

o objektech, které spravují, o jejich stálých expozicích a nejznámějších sbírkových předmětech,  

o krátkodobých výstavách, ale také informace praktického rázu, zejména otvírací dobu a kontakty na 

vedení a pracovníky těchto institucí. Jinou otázkou zůstává, jak často jsou tyto informace 

aktualizovány a jak jsou webové stránky jednotlivých institucí uživatelsky přátelské a atraktivní.  

V této oblasti existují mezi jednotlivými organizacemi velké rozdíly. 

Pokud se webové stránky staly nezbytnou součástí veřejné služby muzeí a galerií a jsou tak 

dnes až na výjimky chápány i vedením těchto organizací, pak se totéž bohužel netýká interních 

informačních systémů. Přitom z hlediska infrastruktury představuje digitalizace movitého národního 

kulturního dědictví zásadní úkol. Na jeho plnění závisí řada činností od odborného zpracování 

sbírkových předmětů až po jejich mobilitu a schopnost uplatnění ve velkých výstavních projektech a 

tím i jejich zhodnocování. Pomalý postup digitalizace sbírkového fondu navíc způsobuje, že jednotlivé 

organizace vkládají důležitá data o sbírkových předmětech do zastaralých a neaktualizovaných 

systémů. Potom je stále obtížnější zajistit jejich kompatibilitu s novějšími uživatelskými rozhraními.  

Po technické stránce vede cesta z této situace přes důslednou standardizaci těchto systémů a 

pravidelnou aktualizaci užívaných softwarových nástrojů, přičemž nejvyšší prioritu musí mít ochrana 

uložených dat. Tato Koncepce nemůže nahrazovat základní dokument, Strategii ICT Ministerstva 

kultury, a řeší jenom dílčí úsek aplikačních nástrojů, užívaných speciálně v muzeích a galeriích. Klade 

důraz také na motivaci muzejních pracovníků k užívání nejmodernějších dostupných verzí 

standardizovaných systémů. Klíčovou úlohu v tomto směru hrají databáze CES a systém DEMUS. 

3.2.8.1. MODERNIZACE DATABÁZE CENTRÁLNÍ EVIDENCE SBÍREK (CES) ONLINE 

Databáze CES, která je zřízena zákona č. 122/2000 Sb., musí být pravidelně doplňována a 

modernizována, aby neztratila svůj význam.33 Neustálým vývojem musí procházet také její 

uživatelská rozhraní tak, aby byla využitelná i pro nejnovější generace moderních mobilních 

komunikačních zařízení. Je nezbytné, aby byla databáze CES v souladu se Strategií ICT 

Ministerstva kultury modernizována tak, aby mohla sloužit skutečným potřebám muzeí 

a galerií, a to včetně přípravy výstavních projektů. 

Termín: do 31. prosince 2016 

                                                           

33
 Viz Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle 

usnesení vlády č. 96/2014. 
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Gestor: Moravské zemské muzeum a Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

Úkol 3.2.8.1 byl realizován formou programového řešení státní správy v souvislosti se 

Strategií digitalizace kulturního obsahu, vyplývající ze Státní kulturní politiky ČR na léta 

2009–2014. Projekt byl podán v rámci výzvy č. 17 Integrovaného operačního programu 

Ministerstva vnitra, oblast intervence 1.1. – Rozvoj informační společnosti ve veřejné 

správě. Řešením projektu bylo pověřeno Moravské zemské muzeum, resp. jeho Centrum 

informačních technologií v muzejnictví (CITeM), které zde funguje od roku 2005. Samotný 

projekt byl řízen Řídící radou projektu. Jeho úlohou bylo podpořit práci projektového týmu, 

monitorovat průběh projektových prací, garantovat plnění cílů a očekávání projektu a 

přispět k efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu v rámci partnerských 

organizací. 

První věcné podněty k vytvoření Modernizace databáze Centrální evidence sbírek (CES 

online) – celkový přehled funkčních prvků systému, souvisejících častí a další navrhované 

funkcionality systému k realizaci v rámci udržitelnosti projektu vznikly z jednání Řídící rady 

projektu na Ministerstvu kultury.   

Tato Rada byla zřízena již v roce 2014 ze zástupců odboru muzeí, Moravského zemského 

muzea, AMG, Národní galerie v Praze, Národního památkového ústavu, Policie ČR, CITeM a 

Národního muzea, první setkání proběhlo dne 27. 2. 2015. Během celého roku 2015 se pak 

konala řada dalších jednání, kterých se účastnila i vybraná realizační IT společnost. 

CES on-line byl navržen jako webovský informační systém, jimž je zajištěna dostupnost bez 

nutnosti instalace programových komponent na počítačích jednotlivých uživatelů. Díky 

tomu je systém multiplatformní a lze jej používat na různých počítačích bez ohledu na 

použitý operační systém, ale také na mobilních zařízeních jako jsou tablety, případně tzv. 

chytré mobilní telefony. Modernizací CES došlo i na rozšíření obecných záznamů  

o informace ke konkrétním sbírkovým předmětům (např. kulturní památky, archiválie), je 

možnost čerpat data z jiných systémů evidence sbírek, je tato možnost významným 

přínosem i s ohledem na možnou interoperabilitu s jinými systémy – např. PSEUD, evidence 

NPÚ. 

Práce na vývoji systému byly podle plánu ukončeny na podzim 2015, poté došlo  

k podrobnému testování funkcionalit, tak aby na v březnu 2016 došlo k bezpečné migraci 

dat CES do nového systému. Praktické spuštění systému pro uživatele bylo realizováno  

v dubnu 2016, s tím že souběžně byla realizováno spuštění řady odborných školení správců 

sbírek. Školení byla realizována pracovníky odboru muzeí a CITeM, a to jak v počítačové 

učebně Ministerstva kultury, tak i Moravského zemského muzea, případně proběhla na 

jiných místech, podle množství a zájmu správců – např. v Plzni, Uherském Hradišti, aj. Více 

jak padesáti školení se účastnilo přes 530 uživatelů systému (školení se podle potřeby a 

zájmu budou realizovat i nadále). Pro zkvalitnění práce se systémem je správcům sbírek 

poskytnuta cvičná databáze CES on-line, která simuluje všechny funkcionality systému.  
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Informačně-metodický materiál pro potřeby správců sbírek k systému CES on-line je 

publikován na webu Správa sbírek, který je součástí odborného portálu eMuzeum. 

3.2.8.2. MODERNIZACE SYSTÉMU DEMUS A JEHO ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ POTENCIÁLNÍM 

UŽIVATELŮM 

Veškeré moduly muzejního evidenčního systému DEMUS musejí procházet modernizacemi a 

aktualizacemi tak, aby byly použitelné i prostřednictvím moderních mobilních komunikačních 

zařízení. Zároveň je třeba postupně nahradit starší evidenční systémy, používané v některých 

muzejních organizacích,34 v návaznosti na vypršení licencí či periodickou obměnu hardware 

odpovídajícími moduly systému DEMUS.35  

Termín: průběžně dle schváleného harmonogramu  

Gestor: Moravské zemské muzeum a Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Vláda České republiky usnesením č. 70 ze dne 30. ledna 2013 schválila Strategii digitalizace 

kulturního obsahu na léta 2013–2020. Tento materiál představuje cíle, které Ministerstvo 

kultury vnímá jako klíčové a jež jsou naplňováním bodu 3.2.8. této Koncepce. 

Mezi dílčí cíle z muzejní oblasti jde zejména o podporu vyšší odborné správy a 

zpřístupňování muzejních sbírek – interoperabilních digitálních systémů zajišťujících 

běžnou operativní agendu spojenou se správou muzejních sbírek (akvizice, katalogizace, 

inventarizace, půjčování i vyřazování sbírkových předmětů). Systémy mají komunikovat se 

systémy státní správy (CES, PSEUD, NAD atd.), prezentačními systémy (eSbírky, Europeana 

atd.) a edukačními systémy pro školy. 

Úkol 3.2.8.2 je realizován přípravou moderního muzejního systému, který nahradí stávající 

systém DEMUS (Dokumentace a Evidence Muzejních Sbírek). DEMUS byl dán do užívání 

správcům sbírek již roku 1995 a stal se v České republice nejrozšířenějším systémem 

počítačové evidence muzejních sbírek – pořídilo si jej cca 230 muzeí. I přes řadu vylepšení 

se však stal systém morálně i technicky zastaralým, problematickou se pro jeho činnost 

stalo nové operační prostředí Windows a nové datové platformy, problematické je i jeho 

chování na síti.  

Ministerstvo kultury pověřilo v roce 2015 na základě schváleného investičního záměru 

Moravské zemské muzeum, příspěvkovou organizaci ministerstva, realizací projektu 

iDEMUS (dotační program 134V112 – podpora a reprodukce majetku státních kulturních 

zařízení). iDEMUS měl být cenově dostupnou variantu informačního systému pro správu 

sbírek, i jako určitá kompenzace majitelům sbírek za jisté omezení jejich vlastnických práv 

dané zákony ČR.  K realizaci projektu byla ustanovena Řídící rada projektu, jejíž úlohou bylo 

                                                           

34
 Např. systém BACH v Národní galerii v Praze. 

35
 Viz Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle 

usnesení vlády č. 96/2014. 
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podpořit práci projektového týmu, monitorovat průběh projektových prací a přispět  

k efektivní komunikaci a spolupráci při řešení projektu v rámci partnerských organizací 

(zástupci Ministerstva kultury, AMG, Národního muzea a Asociace krajů ČR). Informace  

o projektu iDEMUS byly zveřejněny na webu Ministerstva kultury a na speciálním webu 

realizátora projektu. Projekt však nebyl realizován. 

Na počátku roku 2017 se naskytla možnost využít k financování realizace projektu účelovou 

dotační podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 3.2, 

průběžná výzva č. 26. Díky této možné podpoře bylo přistoupeno ke změně celkového 

zaměření systému na Národní systém elektronické evidence a správy muzejních sbírek a 

agend (ELVIS), který bude poskytován majitelům a správcům sbírek muzejní povahy.  

ELVIS - Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci sbírek muzejní povahy a 

agend 

Systém je plánován jako kompatibilní s ostatními národními i mezinárodními elektronickými 

evidencemi dle zásad eGovernment (CES on-line, IMI aj.) a dalšími používanými evidenčními 

systémy muzeí a galerií. Koordinací oborové problematiky projektu bylo v březnu 2017 

pověřeno Národní muzeum. Pro vytvoření co nejrelevantnějších podkladů k podání žádosti  

o podporu z IROP byl ustanoven Odborný panel ve složení: 

a) Ministerstvo kultury ČR, odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií – 

Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru (předseda odborného panelu) 

b) Český výbor ICOM – Mgr. Martina Lehmannová, předsedkyně, ředitelka Památníku Lidice 

(místopředsedkyně odborného panelu) 

c) Asociace muzeí a galerií ČR – PhDr. Luděk Beneš, člen exekutivy AMG, ředitel Muzea 

Mladoboleslavska v Mladé Boleslavi  

d) Rada galerií České republiky – Mgr. Jiří Jůza, Ph.D, předseda, ředitel Galerie výtvarných 

umění v Ostravě 

e) Moravské zemské muzeum – Mgr. Petr Neruda, Ph.D., výzkumný a vývojový pracovník, 

Ústav Anthropos 

f) Národní technické muzeum – Mgr. Walter Schorge, vedoucí oddělení informačních služeb 

g) Vojenský historický ústav Praha – plk. Mgr. Michal Burian, PhD., ředitel odboru muzeí  

h) Zástupce Asociace krajů ČR – Ing. František Štangl, ředitel Jihočeského muzea v Českých 

Budějovicích 

i) Oblastní muzeum v Mostě – Mgr. Michal Soukup, ředitel 

j) Odbor hlavního architekta Ministerstva vnitra ČR – Mgr. Hana Žaludová 

k) Projekt Czechiana, sektorový agregátor za oblast muzejnictví – Národní muzeum – RNDr. 

Jiří Frank, Ph.D., vědecký tajemník Národního muzea 

Odborný panel zasedal ve druhé polovině roku 2017 celkem 4x. Na svém zasedání definoval 

SWOT analýzu projektu, potřebnou pro zpracování žádosti o podporu z IROP, diskutoval 

otázky potřebnosti centrálního programu pro jednotnou evidenci, otázky jednotné metodiky 

správy sbírek v rámci ČR a definoval finální název projektu, pod kterým byla podána žádost o 

finanční podporu z programu IROP: „ELVIS – Národní platforma pro elektronickou správu  

a evidenci muzejních sbírek a agend“. 
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Za Ministerstvo kultury je hlavním garantem a řešitelem Odbor projektového řízení a 

informačních technologií (OPŘIT), s nímž byly v součinnosti OM a Národní muzeum tak, aby 

byly zajištěny včasné a potřebné dílčí odborné podklady pro realizaci tohoto projektu, 

zejména projektová a předprojektová dokumentace v souladu s požadavky odboru Hlavního 

architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra a Ministerstva pro místní rozvoj. Po řadě 

jednání Odborného panelu během jara a léta 2017 byla vypracována potřebná dokumentace 

a bylo přistoupeno k podání žádosti o podporu realizace projektu z IROP.  

Žádost o finanční podporu projektu ELVIS byla v souladu s pravidly programu společně  

s vydaným souhlasným stanoviskem Odboru hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva 

vnitra podána v řádném termínu stanoveném výzvou, konkrétně 11. září 2017.  

V červenci 2018 získal projekt finanční podporu z Integrovaného regionálního operačního 

programu (IROP), specifického cíle 3. 2 – Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné 

správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT. Maximální výše prostředků 

z Evropského fondu pro regionální rozvoj určená na realizaci projektu je 99.116.204,99 Kč, 

což činí 80,86 % celkových způsobilých veřejných výdajů. Celková maximální výše prostředků 

ze státního rozpočtu určená na realizaci projektu je 23.456.795,01 Kč, což činí 19,14 % 

celkových způsobilých veřejných výdajů. Datum ukončení realizace projektu je 31. 7. 2018. 

Hlavními cíli projektu jsou: 

 Správa a evidence sbírek muzejní povahy – plná náhrada systému DEMUS 

 On-line přístup k vybraným službám v informačním systému (IS) ELVIS – funkcionality pro 

kurátory, vedoucí pracovníky muzeí, zřizovatele i MK ČR 

 Zefektivnění výkonu a elektronické vedení agend státní správy – nejen zákon  

č. 122/2000 Sb., ale i další agendy v oblasti nakládání s kulturními statky (vývozy, prodej, 

navracení nezákonně vyvezených kulturních statků ad.) 

 Zajištění stability a bezpečnosti IS ELVIS – VIS dle zákona o kybernetické bezpečnosti 

 Naplnění požadavků zákona o informačních systémech ve veřejné správě – vazba ELVIS 

na ostatní informační systémy veřejné správy 

Cílovými skupinami projektu jsou: 

 Zaměstnanci ve veřejné správě a odborní pracovníci ve veřejném sektoru 

o zaměstnanci paměťových institucí 

o příspěvkové organizace a organizační složky státu 

o příspěvkové organizace a organizační složky krajů a obcí 

o zaměstnanci MK ČR 

o zaměstnanci dalších zřizovatelů v oblasti veřejné správy 

 Podnikatelé a další fyzické a právnické osoby 

o neziskové organizace, podniková muzea 

o soukromí sběratelé, majitelé sbírek 

 Občané ČR a EU 
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Hlavní součástí zpracování projektové dokumentace pro žádost z programu IROP bylo 

definování byznys architektury budoucího systému ELVIS. Tato architektura byla definována  

v rovině životních cyklů následujících agend: 

 Základní proces správy a evidence sbírek 

 Proces při evidenci doprovodné dokumentace 

 Proces agendy při inventarizaci sbírek muzejní povahy 

 Proces při vyřazení předmětu 

 Proces při výpůjčkách vlastních sbírkových předmětů 

 Proces při správě věcí cizích (výpůjčky, deponáty) 

 Proces při odcizení předmětu 

 Proces při restaurování sbírek muzejní povahy 

 Proces agendy vývozu kulturních statků v rámci EU 

 Proces agendy vývozu kulturních statků mimo EU 

 Proces při kontrole sbírkotvorné instituce 

Harmonogram projektu: 

Fáze / milník Začátek Konec Základní náplň Návaznost 

Příprava projektu 06/2017 04/2018 Studie proveditelnosti 

Žádost 

Architektura 

Zadávací dokumentace 

- 

Veřejná zakázka 05/2018 09/2018 Veřejná zakázka 

Smlouva o dodávce 

Smlouva o podpoře 

Příprava projektu 

Analýza a návrh řešení 10/2018 04/2019 Detailní návrh 

implementace 

Veřejná zakázka 

Podpis smlouvy 

Vývoj a implementace 05/2019 04/2020 Vývoj a implementace IS Detailní návrh 

implementace 

Pilotní provoz, migrace dat, 

testování, školení 

05/2020 02/2021 Pilotní provoz, migrace 

dat, testování, školení 

Vývoj a implementace 

IS 

Bezpečnostní audit, 

atestace referenčního 

rozhraní 

01/2021 02/2021 Bezpečnostní audit 

Atestace referenčního 

rozhraní 

Pilotní provoz, 

testování 

Finální akceptace 03/2021 04/2021 Finální akceptace Pilotní provoz 

Bezpečnostní audit 

Atestace ref. rozhraní 

Produkční provoz 05/2021 - Produkční provoz IS ELVIS Finální akceptace 
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Obrázek 1 – Základní architektura projektu ELVIS 
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3.2.8.3. PROJEKT ESBÍRKY 

V návaznosti na základní databázi bude založen a rozvíjen národní internetový informační 

portál eSbírky, přinášející veřejně dostupné informace o významných sbírkových předmětech 

muzeí a galerií České republiky. Součástí projektu je rovněž propojení obsahu eSbírek 

s Europeanou v rámci doporučení Evropské komise o digitalizaci kulturního materiálu a jeho 

dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů.  

Termín: průběžně 

Gestor: Národní muzeum a Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Portál eSbírky (www.esbirky.cz), který vznikl v roce 2010 jako prezentační platforma pro 

digitalizované sbírky Národního muzea a posléze dalších českých sbírkotvorných institucí, 

byl do roku 2015 finančně podporován projekty napojené na portál Europeana. Od roku 

2015 je jeho vývoj financován z prostředků Národního muzea. 

V roce 2014 byla z projektu AthenaPlus financována nová verze portálu, spuštěná v lednu 

2015, s administrací vedenou prostřednictvím evidenčního systému Museion. Kromě 

nového designu byla přidána funkce virtuálních výstav, kterých je v současnosti 

publikováno přes 20, dále prostor pro uživatele, který slouží k vytváření vlastních kolekcí 

napříč celým obsahem portálu a vložen byl také kontaktní formulář pro dotazy a požadavky 

ze strany uživatelů. Touto formou přicházejí od uživatelů požadavky na digitalizáty do 

médií nebo publikací, dotazy ohledně prezentovaných předmětů, připomínky nebo dodatky 

k obsahu apod. Frekvence dotazů skrze formulář je 2-5 týdně. Současná verze portálu je  

k dispozici i v anglické mutaci. Veškeré digitalizáty a metadata jsou označovány licencí 

Creative Commons, kterou určují kurátoři zodpovědní za sbírkové předměty. Podle 

citlivosti aplikované licence je možné požadovaný digitalizát stáhnout, či nikoli. Co se týče 

metadatových standardů, aplikován je již od vzniku portálu klasický model Dublin Core,  

v rámci projektu NAKI byl v roce 2015 aplikován data model pro přírodovědné sbírky.  

V plánu je i příprava datového modelu pro umělecké sbírky. 

V letech 2015–2017 přibylo na eSbírkách 55 000 digitalizovaných předmětů a 15 nových 

paměťových institucí. V dubnu roku 2016 bylo v rámci akce Europeana 1914–1918 

nashromážděno a publikováno kolem 1000 digitálních předmětů z období 1. Světové války. 

Ke konci roku 2017 bylo portálem zpřístupněno celkem 115 300 sbírkových předmětů z 65 

institucí, z nichž valná většina je muzejního charakteru. Nejpočetnější publikaci má Národní 

muzeum (72 158 předmětů), Přírodovědecká fakulta UK (29 221 předmětů – Mapová 

sbírka) a Slezské zemské muzeum (3 315 předmětů). V roce 2017 byla mimo jiné navázána 

spolupráce s Národním památkovým ústavem, díky které se počet publikovaných děl na 

eSbírkách rozšíří o desetitisíce položek. Přes eSbírky bylo na Europeanu poskytnuto celkem 

75 157 předmětů ze 13 institucí, které jsou s nadací smluvně vázány. Kromě portálu 

Europeana jsou eSbírky propojeny i s portálem Do muzea! (www.domuzea.cz). 
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V následujících 2 letech bude probíhat příprava na novou verzi portálu, která má přinést 

přehlednější prohlížení obsahu, obohacení funkce virtuálních výstav, prostoru pro uživatele 

a nově také prostor pro kurátorský blog. V rámci nové verze bude připravována i nová 

administrační část. eSbírky budou pro plánovaný portál Czechiana, v budoucnu spravovaný 

Ministerstvem kultury ČR, fungovat jako sektorový agregátor muzejních sbírek. 

3.2.8.4. ZAČLENĚNÍ DATABÁZE CES A PREZENTAČNÍHO PORTÁLU ESBÍRKY DO 

RESORTNÍHO ÚLOŽIŠTĚ ELEKTRONICKÝCH DAT 

V rámci standardizace informačních technologií bude databáze CES alokována na rezortním 

datovém úložišti, budovaném v rámci projektu eCulture. Vzhledem ke kapacitním nárokům 

CES a především k nutnosti zajistit za všech okolností bezpečnost a úplnost dat do CES 

vložených je však třeba, aby existovala i jejich pravidelně aktualizovaná nezávislá záloha.  

K systémovému řešení této otázky a realizaci opatření, která budou výsledkem odborných 

doporučení, svolá Ministerstvo kultury ve spolupráci s Centrem pro informační technologie  

v muzejnictví (CITeM) konferenci „Technologická budoucnost CESu“. 

Termín: do 31. března 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

V rámci optimalizace provozu a zabezpečení trvalého chodu systému CES on-line, je 

databáze po zprovoznění systému v březnu 2016 zabezpečena na rezortním úložišti dat, 

jako sekundárním zdroji pro případnou obnovu systému. Primárně systém pracuje  

s úložištěm v Moravském zemském muzeu v Brně a na rezortní úložiště jsou posílána data 

jako funkční záloha. Samotná databáze bez příloh a dalších nepodstatných dat je 

replikována na server v rámci infrastruktury Ministerstva kultury. Kompletní zálohování 

provozního serveru systému je zajištěno v rámci infrastruktury serverů umístěných 

v Moravském zemském muzeu. 

Opatření je v souladu s celkovým řešením modernizace elektronické části centrální 

evidence sbírek. 

V rámci dalšího naplňování Strategii digitalizace kulturního obsahu na léta 2013–2020, a 

přistoupení k podpoře komplexního řešení sbírkové evidence v muzeích a galeriích ČR, 

došlo ke změně záměru a technologické zarámování a budoucnost CES i prezentačního 

portálu eSbírky je stvrzena projektem ELVIS. Dále je zabezpečení dat součástí projektu 

eCulture – elektronizace agend v rezortu Ministerstva kultury skládající se z několika dílčích 

projektů např. Czechiana, JEGIS a další. 
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3.2.9. FUNKCE MUZEÍ V PROCESU UCHOVÁNÍ A PREZENTACE STATKŮ NEMATERIÁLNÍ KULTURY 

Statky nemateriální povahy představují důležitou součást kulturního dědictví a funkce muzeí 

v procesu jejich uchování je nezastupitelná. V České republice je již tradičně věnována péče 

venkovské tradiční lidové kultuře, kterou zajišťují vybraná muzea s etnografickými pracovišti spolu 

s Národním ústavem lidové kultury ve Strážnici. Je však třeba vytvořit podmínky i pro další muzea, 

která se podílejí na péči o nemateriální kulturní dědictví, například pro muzea v přírodě, a nově i  

o muzea uchovávající a prezentující dědictví takových statků nemateriální kultury, které se vymykají 

tradičním etnografickým a folkloristickým výměrům. Jde například o dokumentaci a prezentaci 

historických technologických postupů a „folklórních“ projevů z městské oblasti a ze specifických 

období moderních dějin i sfér lidské profesní činnosti. Ale nejedná se pouze o tradiční lidovou 

kulturu, obdobný důraz bude kladen rovněž i na problematiku nemateriálního dědictví v oblasti 

výtvarné kultury. Ministerstvo kultury bude dbát o důslednou implementaci mezinárodních závazků 

v oblasti nemateriální kultury do praktické činnosti muzejních institucí v České republice. Dále bude 

podporovat participaci muzeí při realizaci Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České 

republice a Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví a při realizaci Koncepce účinnější 

péče o památkový fond České republiky. Zvláštní zřetel bude i nadále věnovat činnosti muzeí, 

zařazených do sítě informačních, školících a metodologických pracovišť pro zajištění Koncepce 

účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice. 

3.2.9.1. SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ PŘI UCHOVÁNÍ A PREZENTACI STATKŮ 

NEMATERIÁLNÍHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ 

Ministerstvo kultury bude koordinovat a metodicky podporovat činnosti jednotlivých muzeí a 

galerií směřující k dokumentaci, odbornému zpracování a prezentaci statků nemateriálního 

kulturního dědictví jak na regionální, tak na národní úrovni. Muzejní instituce budou 

s ministerstvem spolupracovat při nominaci statků nemateriální kultury pro Seznam 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, respektive, bude-li založen, pro 

Národní reprezentativní seznam nemateriálního kulturního dědictví České republiky. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Odbor regionální a národností kultury Ministerstva kultury (ORNK) a jím přímo řízená 

organizace Národní ústav lidové kultury (NÚLK) koordinují a metodicky a v rámci 

výběrových dotačních řízení finančně podporují již od roku 2005 činnost krajských muzeí, 

při kterých byla na základě rozhodnutí krajských úřadů vytvořena regionální odborná 

pracoviště pro péči o tradiční lidovou kulturu. Jedná se o tato muzea: 

• Praha – Muzeum hlavního města Prahy; 

• Středočeský kraj – Regionální muzeum v Kolíně; 

• Jihočeský kraj – Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích; 

• Plzeňský kraj – Vlastivědné muzeum dr. Hostaše v Klatovech; 

• Karlovarský kraj – Muzeum Cheb; 
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• Ústecký kraj – Regionální muzeum v Teplicích; 

• Liberecký kraj – Muzeum Českého ráje Turnov; 

• Královéhradecký kraj – Muzeum východních Čech v Hradci Králové; 

• Pardubický kraj – Soubor lidových staveb Vysočina v Hlinsku; 

• Kraj Vysočina – Muzeum Vysočiny Třebíč; 

• Jihomoravský kraj – Masarykovo muzeum v Hodoníně – detašované pracoviště 

Muzeum Kyjov; 

• Zlínský kraj – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti; 

• Olomoucký kraj – Vlastivědné muzeum v Olomouci; 

• Moravskoslezský kraj – Muzeum Těšínska v Českém Těšíně a Muzeum Novojičínska 

v Novém Jičíně. 

Tato pracoviště se trvale zabývají dokumentací, odborným zpracováním a prezentací statků 

nemateriálního kulturního dědictví. Pro podporu této jejich činnosti odbor regionální a 

národnostní kultury vytvořil již v roce 2005 speciální grantový okruh v rámci výběrového 

dotačního řízení na podporu tradiční lidové kultury. Tato podpora činila v jednotlivých 

letech: 

Rok Počet projektů Výše dotace 

2015 18 1.211.000 Kč 

2016 21 1.247.000 Kč 

2017 24 1.444.000 Kč 

Celkem 63 3.902.000 Kč 

 

Kromě podpory v rámci výběrového dotačního řízení spolupracuje ORNK s některými 

příspěvkovými organizacemi zřizovanými Ministerstvem kultury a podporuje ze svého 

rozpočtu vybrané projekty týkající se péče o tradiční lidovou kulturu formou účelového 

navýšení jejich rozpočtu. Jedná se o tyto instituce, spravující sbírky zapsané v Centrální 

evidenci sbírek: 

• Národní muzeum 

• Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

• Národní památkový ústav, ú. p. s. Sychrov – detašované pracoviště Soubor lidových 

staveb Vysočina se sídlem v Hlinsku 

• Národní ústav lidové kultury 

Účelová podpora příspěvkových organizací na péči o tradiční lidovou kulturu činila: 

Rok Počet projektů Výše dotace 

2015 11 3.465.000 Kč 

2016 12 3.799.000 Kč 

2017 11 2.865.000 Kč 

Celkem 34 10.129.000 Kč 
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NÚKL vydal pro potřeby regionálních pracovišť a dalších odborných institucí publikaci 

„Metodika identifikace a dokumentace tradiční lidové kultury v České republice v kontextu 

Koncepce účinnější péče o tradiční lidovou kulturu na léta 2011–2015“, která je v platnosti 

dosud. Její koncipování vycházelo z pětiletého dotazníkového šetření v letech 2006–2010 

„Identifikace a dokumentace jevů tradiční lidové kultury v České republice“, které bylo 

společným úkolem NÚKL a regionálních pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu. 

Všechna regionální pracoviště získala z tohoto výzkumu cenná data, se kterými dále pracují 

(zejména zajímavá a ohrožená řemesla, místní zvyky a tradice) a lze konstatovat, že toto 

dotazníkové šetření nasměrovalo pozornost odborných pracovníků muzeí k dokumentaci 

současných lokálních živých projevů tradiční lidové kultury.  

Většina výše uvedených muzeí v minulosti předložila vlastní nominace k zápisu do Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky, případně se podílela na jejich 

zpracování jako konzultanta. Spolupráci s regionálními pracovišti pro péči o tradiční lidovou 

kulturu na vytváření tohoto národního seznamu považuje odbor regionální a národnostní 

kultury za stěžejní. Bližší informace o národním seznamu jsou dostupné na 

https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-

republiky-299.html. 

Důležitá je rovněž aktivita těchto pracovišť při předkládání nominací řemeslníků na ocenění 

udělovaném Ministerstvem kultury Nositel tradice lidových řemesel. Po celou dobu 

existence tohoto ocenění (projekt začal již v roce 2001), nominace regionálních pracovišť 

dominují. Seznam oceněných řemeslníků je uveřejněn na: https://www.mkcr.cz/nositele-

tradice-lidovych-remesel-354.html. 

Ministerstvo kultury vytvořila spolu s NÚLK jako po zapisování do Seznamu nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury České republika, tak pro předkládání nominací na ocenění 

titulem Nositel tradice lidových řemesel metodiky, které jsou určeny pro předkladatele 

návrhu a zároveň se staly vzorem pro regionální odborná pracoviště pro využití inspiraci 

v podobných projektech na krajské úrovni. Zde totiž měla regionální odborná pracoviště 

pro péči o tradiční lidovou kulturu nezastupitelnou úlohu při vytvoření krajských systémů 

oceňování mistrů tradiční rukodělné výroby a krajských seznamů statků tradiční lidové 

kultury.  

Ministerstvo kultury pořádá pravidelné 2x ročně porady pracovníků NÚKL, regionálních 

odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu, při kterých řeší zejména 

koncipování a plnění společných úkolů vyplývající z koncepce účinnější péče o tradiční 

lidovou kulturu v ČR (nyní platná pro osobní 2016–2020, schválena usnesením vlády 

10/2016). Občas jsou na tyto pracovní porady ozváni i zástupci krajských úřadů (pravidla po 

přijetí nového koncepčního materiálu).  

Vybraní zástupci regionálních odborných pracovišť pro péči o tradiční lidovou kulturu jsou 

také zastoupeni v poradním orgánu ministra kultury v Národní radě pro tradiční lidovou 

kulturu (zřízena příkazem ministra č. 39/2004). 

https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-republiky-299.html
https://www.mkcr.cz/seznam-nematerialnich-statku-tradicni-lidove-kultury-ceske-republiky-299.html
https://www.mkcr.cz/nositele-tradice-lidovych-remesel-354.html
https://www.mkcr.cz/nositele-tradice-lidovych-remesel-354.html


98 

 

Jedním z hlavních úspěchů v rámci plnění bodu 3.2.9.1 byla výrazná participace Muzea 

loutkářských kultur na procesu zapsání českého a slovenského loutkářství na seznam 

světového nehmotného kulturního dědictví Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu 

(UNESCO), které proběhlo roku 2016 v Addis Abebě.   

Příspěvkové organizace v gesci OM v letech 2015 až 2017 naplňovaly tento cíl následujícími 

aktivitami: 

Národní muzeum (NM) 

 

V oblasti etnografie NM některé nemateriální statky tradiční a lidové 

kultury prezentuje v Národopisném muzeu v expozici (např. Masopustní 

obchůzky na Hlinecku), další nemateriální statky tradiční a lidové kultury 

jsou prezentovány v Národopisném muzeu v rámci cyklu Folklorní 

regiony (v roce 2017 to byly Slovácký verbuňk a skřipácká muzika  

z Jihlavska). Jedná se ale o spolupráci s národopisnými soubory, které se 

prezentací těchto nemateriálních statků tradiční a lidové kultury přímo 

zabývají. V současné době Národní muzeum připravuje výstavu  

o dějinách modrotisku, NM poskytuje i badatelský servis, v jeho sbírkách 

se nachází rozsáhlá sbírka modrotiskových forem. 

V oblasti "České loutkářství – lidové interpretační umění" NM 

provozuje expozici Muzeum české loutky a cirkusu v Prachaticích. 

Pravidelně jsou připravovány výstavy, které reflektují loutkářskou tradici 

v České republice. V roce 2017 to byla výstava zachycující fenomén 

Čertů v loutkovém divadle. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Historické muzeum MZM 

Na téma metody oral history se v MZM ve dnech 15. – 16. 2. 2017 

konala mezinárodní konference spolupořádaná Etnografickým ústavem 

MZM (EÚ MZM) a Českou asociací orální historie, Ústavem 

pedagogických věd Filozofické fakulty Masarykovy univerzity nazvaná 

„Mnoho tváří orální historie. Od teorie a metodologie k výzkumné praxi, 

výuce i popularizaci“. Konference byla přímým dokladem společných 

vědeckých projektů a práce expertních skupin.  

Zcela výjimečný prostor pro rozvoj hmotného i nehmotného potenciálu 

kulturního dědictví Moravy poskytne připravovaná expozice „TRADIČNÍ 

KULTURA NA MORAVĚ V ZRCADLE ČASU – OBRAZY ZE ŽIVOTA 

MORAVSKÉHO VENKOVA“. V jejím rámci budou představeny čtyři 

fenomény tradiční kultury (jízda králů, verbuňk, masopustní obchůzka, 

modrotisk) zapsané na Seznam nehmotného kulturního dědictví 

UNESCO. Prezentace nikoliv jednotlivosti ale celého souboru jevů 

zapsaných na seznam UNESCO dokazuje ochranu, podporu, 

zhodnocování a generační předávání aspektů kulturního dědictví a 

především její koncentrace do expozice EÚ MZM tvoří v rámci ČR 

absolutní výjimkou.  Při zvýšeném zájmu široké laické veřejnosti o vlastní 

historii a identifikaci napomůže zajistit životaschopnost nemateriálního 

kulturního dědictví a v případě modrotisku odkáže na dovednosti 

spojené s tradičními řemesly.  
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Současná designerská tvorba v Česku se čím dále tím více se nechává 

inspirovat projevy české a moravské tradiční kultury, což je výchozí 

premisou pro stávající spolupráci EÚ MZM s Galerií designu ÚLUV 

Bratislava při realizaci výstavního projektu Vivien Babicové v r. 2018 (EÚ 

jako kurátor). Prostřednictvím Centra humanistických studií (garant  

V. Vlnas) Historické muzeum MZM aktivně spolupracuje na galerijních 

projektech. 

EÚ MZM na základě zázemí sbírky tradičního textilu představuje 

možnosti propojení tradice a současného designu. Dokladem jsou 

realizované výstavní projekty  MEMORY Liběna Rochová (MZM 

2011/2012), Budoucnost tradice I. (MZM 2015 ve spolupráci  

s Univerzitou T. Bati Zlín, ateliér oděvního designu) a Budoucnost tradice 

II. (Mikulov 2016, spolupráce Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, ateliér 

oděvního designu). 

Uměnovědné muzeum MZM 

Všechna čtyři odborná oddělení Uměnovědného muzea MZM se ze své 

pravé podstaty zabývají nehmotnými projevy kultury. Z toho vyplývá, že 

valná část činnosti těchto pracovišť souvisí úzce se sférou 

„nemateriálního kulturního dědictví“ – počínaje výzkumem, přes 

dokumentaci, péči o sbírky, až po hodnocení, zveřejňování a popularizaci 

rezultátů. Zcela konkrétní výsledky v uplynulém období představují 

zejména:  

Nominace a zápisy loutkářství na národní i mezinárodní seznamy, na 

nichž se významně podílelo Oddělení dějin divadla. PhDr. Jaroslav Blecha 

byl členem nominačních týmů pro zápisy východočeského loutkářství, 

posléze českého loutkářství na seznam kulturních statků ČR, dále členem 

mezinárodního nominačního týmu pro zápis „Loutkářství na Slovensku a 

v Čechách“ do Reprezentativního seznamu nehmotného kulturního 

dědictví lidstva UNESCO. J. Blecha byl spoluautorem odborných pasáží 

nominace a autorem scénářů nominačních filmů. 

Dne 10. 3. 2017 se v Hradci Králové uskutečnila konference „Fenomén 

Východočeské loutkářství“ u příležitosti Roku Východočeského 

loutkářství a na počest zapsání českého a slovenského loutkářství do 

seznamu UNESCO. Jaroslav Blecha zde přednesl příspěvek „Loutkářská 

tradice regionu skrze tvůrce loutek“. 

Po zápisu českého a slovenského loutkářství na seznam světového 

dědictví UNESCO nadále probíhá a prohlubuje se spolupráce 

jednotlivých kulturních institucí včetně nositelů prvku (a to jak na 

národní, tak i na mezinárodní úrovni), pod jejichž kuratelu fenomén 

loutkářství spadá. Součástí této péče je další dokumentace, tvorba 

audiovizuálních výstupů, shromažďování archivních materiálů a jejich 

prezentace odborné i laické veřejnosti a celá řada jiných „záchovných“ 

opatření. 
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Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

Dne 4. 10. 2016 schválila Rada Moravskoslezského kraje usnesením  

č. 11/8592 – Metodický pokyn pro tvorbu a vedení Seznamu 

nemateriálních statků tradiční lidové kultury Moravskoslezského kraje a 

souladu s tím zřídila pracovní skupinu pro posuzování návrhů na zápis do 

Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

Moravskoslezského kraje. Zástupcem Slezského zemského muzea v této 

pracovní skupině byla jmenována PhDr. Miroslava Suchánková – 

etnografka SZM. Na jednáních v roce 2017 byly navrženy pracovní 

skupinou k zápisu do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové 

kultury MSK tyto dva statky:    

 Jízda kolem osení v Lukavci u Fulneku 

 Ověnžok – točivý párový tanec 

Dále se v oblasti nemateriálního kulturního dědictví SZM soustřeďuje 

především na uchovávání a prezentaci listinného a obrazového 

materiálu. SZM spravuje podsbírku novodobých dějin, jež krom jiného 

obsahuje fondy fotografií a vzpomínek. Zejména posledně uvedený 

fond, vytvářený kontinuálně od 60. let 20. století, je cenným zdrojem 

písemných dokumentů k historii regionu. SZM zároveň zajišťuje 

odbornou inventarizaci pozůstalosti Antonína Satkeho, jednoho  

z předních českých folkloristů. Ta mimo jiné obsahuje rozsáhlou 

korespondenci dokumentující původcovy vědecké kontakty v rámci 

evropské vědecké scény a také persekuci Satkeho komunistickým 

režimem, dále se zde nacházejí rukopisy nepublikovaných vědeckých 

textů. Z prezentačních aktivit je třeba zmínit vydání kritické edice 

vzpomínek historika Andělína Grobelného (ed. Pavel Šopák, Opava 2017) 

a výstavu věnovanou dílu opavského a norimberského muzejníka 

Edmunda Wilhelma Brauna (2017). 

Valašské muzeum v 

přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

Prezentace nemateriálního kulturního dědictví je součástí činnosti VMP, 

a to v několika rovinách. VMP pravidelně zve nositele tradiční lidové 

kultury, aby účinkovali na programech Valašského roku. Vybraní nositelé 

tradic lidových řemesel celoročně vyrábějí a prodávají své výrobky 

v areálu muzea (kamenné brousky, dlabané nádoby). VMP spolupracuje 

také s řadou dalších řemeslníků z regionu, kteří své řemeslo představují 

v průběhu celé sezóny (vázání metel, řezbářství, drátenictví aj.). Tato 

spolupráce přispívá k životaschopnosti těchto řemesel, jelikož jejich 

nositelé v muzeu nalézají zákazníky, a tedy i obživu, mohou se proto 

řemeslu věnovat naplno bez potřeby dalšího zaměstnání. VMP dále 

působí jako odborný partner pro místní společenství i jednotlivce, kteří 

usilují o revitalizaci určitých prvků tradiční lidové kultury. Poskytne jim 

přístup ke svým sbírkám, metodickou a odbornou pomoc. 

VMP v rámci své dokumentační a vědecko-výzkumné činnosti zachycuje 

také současné statky tradiční lidové kultury, což se odráží také 

v publikační činnosti a v účasti odborných pracovníků na konferencích 

v České republice i v zahraničí.  
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VMP navrhlo do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury 

valašský odzemek, odpovídá tedy za záchovná opatření a o statek 

systematicky pečuje, a to zejména těmito aktivitami: 

 Rada pro valašský odzemek – poradní orgán ředitele VMP, schází se 

1x ročně, jsou v ní tanečníci, organizátoři a etnografové 

 Škola mladých odzemkářů a absolventská představení – každoroční 

týdenní seminář pro začínající i pokročilé tanečníky 

 soutěž Kdo vyskočí, ten je chlap – 1x za 2 roky 

 výzkum nositelů odzemku – rozhovory s pamětníky, periodické 

dotazníky 

 organizace semináře Mužský sólový taneční projev v Karpatech 

v červenci 2017 

 archiv fotografií, digitalizace článků, tvorba kompletní bibliografie 

 stálá komunikace a spolupráce s Valašským folklorním spolkem 

Dále VMP příležitostně uskutečňuje výzkumy obřadní a obyčejové 

kultury (svatojánské ohně, masopust apod.). V rámci programové 

nabídky Valašský rok zve muzeum autentické nositele tradiční lidové 

kultury jako účinkující, celoročně tedy prezentuje VMP nemateriální 

kulturní dědictví v rámci muzea. Mezi stěžejní oblasti prezentace patří 

lidová řemesla (především Den řemesel a setkání kovářů). Celoročně má 

VMP stánek, prezentuje výrobu a prodává své výroby pan Štefan Kanaloš 

– nositel tradice lidových řemesel, zveme i další oceněné nositele.  

V rámci Oddělení péče o sbírky a Metodického centra pro muzea v 

přírodě se ve spolupráci s akademickými pracovišti VMP specializuje na 

aplikovaný výzkum tesařských a stolařských technologií včetně 

povrchových úprav, poskytuje také metodickou pomoc v těchto 

oblastech. 

VMP spolupracuje se Souborem lidových staveb Vysočina, který 

muzeum považuje za vzor prezentace nemateriálního kulturního 

dědictví mezi muzei v přírodě. 

Této oblasti bude věnována také část konference Poslání a budoucnost 

muzeí v přírodě viz muzeavprirode.cz. 

Náměstkyně pro odbornou činnost je od roku 2017 členkou Národní 

rady pro tradiční lidovou kulturu a aktivně se podílí na revizi 

metodického pokynu a návrhového listu pro Seznam nemateriálních 

statků tradiční lidové kultury ČR. Zastupuje Českou národopisnou 

společnost v Evaluačním orgánu – poradním orgánu Mezivládního 

výboru Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví UNESCO. 

VMP je kolektivním členem České národopisné společnosti, přičemž lze 

tuto spolupráci považovat za dobře fungující. 

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě v letech 2015–

2017 zprostředkovalo veřejnosti prostřednictvím svých expozic, výstav, 

akcí, doprovodných pořadů, videodokumentace a ediční činnosti tradiční 

i současné nemateriální hodnoty, které uchovává a rozvíjí v oblastech 
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zvykosloví (písně, pohádky), interpretačního umění (hudba, 

loutkoherectví, tanec, divadlo), zvyků a jejich obraze v současné 

společnosti, v oblasti vědomostí, dovedností a tradičních řemeslech. 

Muzeum se v práci s návštěvníky zaměřuje na všechny věkové skupiny. 

Svým nejmladším návštěvníků vyšla vstříc muzejní knihovna, která se v r. 

2017 zapojila do celostátního projektu Celé Česko čte dětem. Výsledkem 

bylo osm literárně výtvarných dílniček (leden–prosinec)  pro děti 

mateřských škol s názvem Pohádky pro Jeníčka. Pohádková literární 

tvorba uchovávaná v rukopisech muzea našla před tím své obdivovatele 

na výstavě Uherskobrodské pohádky a pověsti (léto 2016). 

Naopak děti a mládež účinkovali při rekonstrukci folklorní inscenace 

spojené s písněmi a vyprávěním Anička z Kopaníc (prosinec 2017). Od 

ledna 2015 do prosince 2017 se v muzeu odehrála řada scénických 

představení, ať už koncertních (židovská hudba, netradiční spojení 

hudebních nástrojů, kombinace s recitací – Vivat Carolus Quartus 

Alfreda Strejčka a Štěpána Raka, Labyrint světa a ráj srdce v interpretaci 

Tomáše Thona a Marka Ebena, interpretace klasické a naší i cizokrajné 

folklorní hudby) nebo představeních divadelních (letní divadelní 

představení v atriu muzea v letech 2016 a 2017 pro děti s rodiči). 

Folklorního taneční odkazu v interpretaci souborů různých kontinentů 

muzeum prezentovalo ve spolupráci s Národním ústavem lidové kultury 

(MFF Strážnice) v pořadu Zahraniční folklorní soubory (2015–2017). 

Silný vztah muzea k videodokumentaci dává možnost zaznamenávat 

množství zvyků v jeho okolí a distribuovat je na internetu (youtube kanál 

muzea) nebo na pevných nosičích (DVD, Blu-ray v e-shopu muzea). 

Vznikají tak cenné sestřihy masopustních obchůzek, obchůzek  

s „létečkem“ (2017) nebo zdejších hodů („vození berana“, dožínky 

apod.). Důraz na zvyky a jejich bohatství klade také doprovodný program 

muzea Národopisná truhlice, určený žákům ZŠ. Svou periodicitu si již  

v muzeu získaly akce, přibližující historické společenské zvyklosti nebo 

dávné tradice (pořady Ochutnejte historickou hostinu, Přijďte na svatbu 

– v letech 2017–2017 představení romské, slovácké a valašské svatby, 

dále Festival masopustních tradic Fašank v obci Strání, na němž se 

muzeum podílí především komentovanou projekcí Fašanková filmotéka 

a oživení stálé expozice Rolnický dům a hospodářství čp. 57 ve Vlčnově 

vždy v rámci zdejší Jízdy králů). Tento záměr doprovází také výstavní 

činnost muzea, která se soustředí především na zápůjčky fotografických 

sbírek archivních nebo autorských (celkem 9 výstav instalovaných u nás i 

v zahraničí s tematikou tradic lidových nebo historických). 

Nemateriální hodnoty muzeum zprostředkovává také pomocí ukázek 

tradičních řemesel a jejich výkladem (doprovodné programy v expozicích 

muzea – Řemeslo jak vyšité, U vlčnovského sedláka a v krajině 

moravských Kopanic – S muzeem na výlet). Podstatnou roli zde však 

sehrávají dílny lidových výrobců (Perníčky, Kraslice), konané před 

vánočními a velikonočními svátky, při nichž si žáci škol mohou sami  
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v muzeu vyzkoušet dovednosti přímo předávané a vysvětlované nositeli 

tradic. Další ukázky lze spatřit např. při národopisně laděných 

vernisážích výstav nebo v takto oživovaných expozicích. 

MJAK také spolupracuje na dvou základních tématech uchování a 

prezentace statků nehmotného kulturního dědictví: 

1) Masopust – „fašank“: již třicet let se MJAK podílí jako 

spolupořadatel na uspořádání a jako paměťová instituce i na 

dokumentaci fašankových obchůzek při masopustu na východním 

Slovácku, zejména v obci Strání. Od roku 2016 se zaměřuje muzeum 

i na dokumentaci masopustních tradic dalších obcí – Komni, Bystřice 

pod Lopeníkem a Korytné, kde jsou patrné etnografické rozdíly.  

V archivu muzea se tak nachází velmi obsáhlý materiál, zejména 

videí, dokumentující tyto folklorní tradice. Nejinak tomu bude i  

v příštím roce: http://www.strani.cz/fasank/ 

Také MJAK připravuje každoročně různá propagační videa 

(https://m.youtube.com/watch?v=X0-diiI2g9A ) a tzv. „fašankovou 

filmotéku“, která se každý rok prezentuje v pondělí před začátkem 

masopustu. MJAK je také členem CIOFF (http://www.cioff.org/). 

2) Jízda králů – MJAK provozuje ve Vlčnově etnografickou expozici ve 

vlastním objektu (http://www.mjakub.cz/rolnicky-dum-a-

hospodarstvi?idm=23), každoročně se během „Jízdy králů“ aktivně 

zapojuje kulturním programem a je součástí oficiálního programu 

celého víkendu ve Vlčnově. Např. v roce 2017 uvedlo pořad „Vitajte 

u nás doma“ (podrobněji zde: http://www.mjakub.cz/rolnicky-dum-

a-hospodarstvi-2017?idc=1739). O úspěchu akce svědčí její 

návštěvnost, která v tomto roce za jediný den přilákala do objektu 

muzea 2.587 návštěvníků. 

Kromě toho již deset let každoročně pořádá MJAK tradiční program 

„Přijďte na svatbu“ (http://www.mjakub.cz/prijdte-na-

svatbu!?idm=104), který se koná vždy třetí sobotu v květnu  

k příležitosti Mezinárodního dne muzeí. Každým rokem jsou 

představeny a také natáčeny svatební zvyky a obyčeje různých 

etnografických oblastí nebo také etnik. 

Muzeum skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou (MSBJ) 

MSBJ úzce spolupracuje s odborem národnostní a regionální kultury MK 

ČR a s krajským pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu při Muzeu 

Českého ráje v Turnově. Průběžně dokumentuje také nehmotné dědictví 

spočívající v uchování znalostí tradičních řemesel. S krajským 

pracovištěm pro tradiční lidovou kulturu v Turnově spolupracovalo na 

přípravě nominace výroby perličkových vánočních ozdob v Poniklé na 

seznam UNESCO, při vhodných příležitostech usiluje o prezentaci tohoto 

statku v rámci své činnosti (prodejní výstava Křehká krása, vánoční dílny, 

Sklářská slavnost na Kristiánově, zapojení do projektu „Křišťálové údolí“, 

…). Obdobně se podílí na zpracování nominací titulu nositel tradičního 

lidového řemesla (v posledních letech Kamila Parsí Žďárská – tažené 

http://www.mjakub.cz/rolnicky-dum-a-hospodarstvi?idm=23
http://www.mjakub.cz/rolnicky-dum-a-hospodarstvi?idm=23
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figurky). Pořádá, často s podporou ORNK, řadu akcí, na nichž řemeslníci 

předvádějí a předávají své dovednosti dalším generacím. Kurátoři muzea 

se podíleli na zpracování publikace mapující výrobu (zejména domáckou) 

perliček na Zásadsku, ve spolupráci se společností Preciosa. 

Muzeum loutkářských 

kultur 

V rámci prezentace českého loutkářství, zapsaného na seznam 

světového nehmotného kulturního dědictví, v letech 2015–2017 bylo 

uskutečněno celkem 10 zápůjček muzeím v ČR, zapůjčeno bylo více než 

1100 sbírkových předmětů. Na rok 2019 jsou připravovány rozsáhlé 

výstavní projekty ve spolupráci s Francouzským institutem (výstava Stíny 

černé kočky, březen-duben 2019), společný projekt s NM a MZM na 

téma českého loutkářství v UNESCO k 90. výročí založení UNIMA (květen 

– prosince 2019 v Českém muzeu hudby) a zápůjčka loutek na velkou 

výstavu o Jiřím Trnkovi v GASK Kutná Hora. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

V rámci řešených úkolů byla pozornost zaměřena na dokumentaci 

historických řemeslných technik, které jsou důležitou součástí znalosti 

tradičních dovedností a výrobních technologií. Mizející znalost řemesel 

je problémem i v rámci oboru konzervování-restaurování. Proto si MCK 

vytýčilo v rámci dílčích cílů soustředit dosud existující potenciál 

specialistů a dokumentovat postupy jimi používaných technik  

v uměleckém řemesle. Záměrem bylo rovněž integrovat tyto poznatky  

v kontextu jejich historického vývoje a uplatnění v moderních 

technologiích ochrany materiálů: 

 2016 – uspořádání workshopu Smalt/email, 8. - 9. 11. 2016, MCK 

TMB (pracovní setkání restaurátorů a smaltérů za účelem 

prezentace vybraných technik emailování) 

 2017 – zpracován byl audiovizuální dokument „Povrchové úpravy 

kovů a jejich slitin – Smalt/email“, který dokumentuje vybrané 

řemeslné postupy z uvedeného workshopu 

3.2.9.2. SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ PŘI UCHOVÁNÍ A PREZENTACI STATKŮ 

SOUČASNÉ NEMATERIÁLNÍ KULTURY 

Ministerstvo kultury bude koordinovat a metodicky podporovat činnosti jednotlivých muzeí a 

galerií směřující k dokumentaci, odbornému zpracování a prezentaci statků moderní a 

současné nemateriální kultury. K tomuto účelu již slouží Centrum populární hudby a nových 

médií v Českém muzeu hudby, organizační složky Národního muzea. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

 V roce 2017 proběhlo na Ministerstvu kultury interní jednání o implementaci Úmluvy  

o zachování nemateriálního kulturního dědictví, resp. té její části, jež se nevztahuje 

k tradiční lidové kultuře. K implementaci Úmluvy bude zpracován služební předpis, který 
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stanoví odpovědnou organizační složku ministerstva, zřízení Národní rady jako poradního 

odránu ministerstva a budou doplněny zřizovací listiny příslušných národních kulturních 

institucí.  

Národní muzeum (NM) Centrum pro dokumentaci populární hudby a nových medií při 

Národním muzeu provádělo v letech 2015 až 2017 pilotní projekty 

dokumentace současnosti. Sbírá data o konání hudebních událostí, které 

jsou vznikající pouze v digitální podobě (digital born). Sbírá hudební 

počítačové programy s volnou licencí. Dále provádí pilotní projekty 

dokumentace současnosti založené na etnografickém výzkumu: vytváří 

digitální autorské audiovizuální záznamy, zvukové záznamy a 

fotografické snímky ze zkoumaných terénů. Také formuluje na úrovni 

Národního muzea teoretické a metodologické postupy pro 

kontextualizaci současné moderní a nemateriální kultury v návaznosti na 

aktuální debaty vedené na úrovni ICOFOM. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Jednou z podsbírek Moravské galerie je podsbírka „fotografie, filmy, 

videozáznamy a jiná média“. Kromě početné sbírky klasických fotografií 

jsou v této části sbírky evidovány i tzv. „nová média“. Jedná se převážně 

o datové nosiče, jejichž obsah je sbírkovým předmětem, předmětem 

nemateriální kultury, naopak nosič je z pohledu kulturního dědictví 

nepodstatný. 

Současně i v jiných částech sbírky vyvstává problém, jak nakládat se 

sbírkovými předměty, které nemají materiální podstatu a jsou vytvořeny 

v elektronickém prostředí, tzv. „digital born“, bez materiální podstaty.  

V podsbírkách, kde původně fyzický materiál sbírkových předmětů tvořil 

100% obsahu, se nyní setkáváme stále častěji s digitální podobou 

sbírkových předmětů. 

Součástí archivů a sbírek současných umělců jsou z velké části i „digital 

born“ díla, která nejsou a často ani nemohou být převedena do 

materiální podoby. Uchování těchto děl pro budoucí generace je 

mimořádně důležitým a aktuálním problémem pro práci kurátorů 

Moravské galerie. 

Statky moderní a současné nemateriální kultury jsou jednou z priorit 

rozvoje sbírky Moravské galerie v Brně. Proto v rámci projektu Stavba 

nové depozitární budovy Moravské galerie v Brně v Brně-Řečkovicích 

(Integrovaný regionální operační program), který byl zpracován  

v průběhu let 2016–2017, byla vyprojektována i speciální místnost  

s bezpečným datovým úložištěm právě pro tento charakter sbírkových 

předmětů. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Uměnovědné muzeum MZM 

Všechna čtyři odborná oddělení Uměnovědného muzea MZM se ze své 

pravé podstaty zabývají nehmotnými projevy kultury. Z toho vyplývá, že 

valná část činnosti těchto pracovišť souvisí úzce se sférou 

„nemateriálního kulturního dědictví“ – počínaje výzkumem, přes 
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dokumentaci, péči o sbírky, až po hodnocení, zveřejňování a popularizaci 

rezultátů. 

Oddělení dějin literatury v kontextu mezinárodní spolupráce uspořádalo 

v dubnu 2016 Mezinárodní konferenci k výstavě „Marie Ebner von 

Eschenbach, Deník moderní Evropanky“. Výstava byla realizována též na 

Českém velvyslanectví ve Vídni, dále výstavu „Ivan Kyncl. Rebel  

s fotoaparátem“ v roce 2015 ve spolupráci s Univerzitou v Brémách – 

Vorschungstelle Osteuropa. Také výstavy „Ondřej Sekora“ v Českém 

centru v Paříži a ve Varšavě v letošním roce a putovní „Sto let českého 

komiksu“ (od podzimu 2017 do ledna 2018, Japonsko). 

Oddělení dějin hudby – nominace a úspěšný zápis Archivu Leoše Janáčka 

do registru UNESCO – Paměť světa. Spolupráce na nominaci archivu 

Antonína Dvořáka Českého muzea hudby Národního muzea. Výstava 

„Mozart v muzeu“ 26. 4. – 31. 12. 2016 byla připravena ve spolupráci  

s Moravskou galerií v Brně, Národním památkovým ústavem a Národním 

divadlem. Spolupráce s Památníkem národního písemnictví, Českým 

muzeem hudby Národního muzea na Edici korespondence Leoše 

Janáčka. Pokračovala spolupráce s centrálou Mezinárodní databáze 

hudebních pramenů (RISM) ve Frankfurtu nad Mohanem a s Národní 

knihovnou ČR. Archiv Leoše Janáčka zahájil spolupráci a stal se čestným 

členem The Dvořák Society v Londýně. 

Centrum kulturně-politických dějin 20. století prezentovalo dvojjazyčnou 

putovní výstavu „Šťastný bezdomovec – Evropan a světoobčan Jiří Gruša 

/ Glücklich heimatlos – Europäer und Weltbürger Jiří Gruša“ ve Vídni ve 

dnech 7. 11. – 12. 11. 2017 v rámci knižního veletrhu Buch Wien. 

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

Funkci předávání vědomostí o nemateriální kultuře plní již stálé expozice 

muzea Komenský lidstvu (Uherský Brod) a Vivat Comenius (Naarden  

v Nizozemsku). Ke svým expozicím muzeum nabízí celou řadu 

doprovodných programů s cílem naznačit historický kontext a vývojové 

fáze intelektuálních a dovednostních odkazů (Komenského Orbis pictus, 

Putování historií královského města). Muzeum též nabízelo odborné 

přednášky z oblastí historie osobností (Komenský, Shakespeare, Marie 

Terezie – 2017, historie židovské obce v Uherském Brodě vč. události 

holocaustu – 2016 a 2017, historie města a oblasti vědy). Důraz na 

interaktivitu si kladly další ročníky akcí, čerpajících z odkazu J. A. 

Komenského Dny Komenského. 

Muzeum v r. 2016 uspořádalo také mezinárodní komeniologické 

kolokvium na téma Fines – Limes – Termini. Hranice mezi filosofickou 

kategorií, sociální interakcí a kartografickým zápisem. Vědomosti 

poskytují také autorské i přejaté putovní výstavy zaměřené na historické 

osobnosti a duchovní odkazy, jež jsou prezentovány bannerovým 

systémem (JAK chtěl změnit svět – 5 instalací, Komenského Jednota 

bratrská, Jan Hus roku 1415 a 600 let poté a 800 let řádu dominikánů 

1216–2016). 
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3.2.10. MUZEA V PŘÍRODĚ 

 Od konce devatenáctého století sleduje evropské muzejnictví cíl uchovat maximum kvalitních 

ukázek regionální a lokální lidové architektury, a to jak ve stavu in situ, tak přenesených 

a shromážděných na jednom místě. Tak vznikl samostatný typ tzv. „muzeí v přírodě,“ která plní 

nezastupitelnou ochrannou, konzervační, badatelskou i edukační roli. Od roku 2007 působí i v České 

republice jejich samostatné odborné sdružení, Český svaz muzeí v přírodě, který užívá jako své 

motto: „…Posláním muzeí v přírodě je předkládat širokým vrstvám návštěvníků pravdivé příběhy  

o skutečných lidech prostřednictvím živých, interaktivních prezentací s využitím autentických staveb a 

objektů a povzbudit je k tomu, aby své zážitky sdíleli s námi i mezi sebou navzájem." 

 Muzea v přírodě tvoří mezi návštěvníky sice poměrně populární, ale odborně dosud 

nedoceněnou součást muzejnictví v České republice. Cílem Ministerstva kultury je v letech 2015 až 

2020 dosáhnout zásadní změny tohoto stavu. Bude to vyžadovat kvalifikovanou součinnost s jejich 

zřizovateli a rozvoj odpovídajících forem muzejní pedagogiky. 

3.2.10.1. KONFERENCE O POSLÁNÍ A BUDOUCNOSTI MUZEÍ V PŘÍRODĚ A PŘÍPRAVA 

KONCEPCE 

Ve spolupráci s Českým svazem muzeí v přírodě, s Metodickým centrem pro muzea v přírodě 

při Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm a spolu s dalšími odbornými sdruženími, 

zejména s Asociací muzeí a galerií a Českým výborem ICOM, uspořádá Ministerstvo kultury 

po důkladné přípravě a po několika dílčích seminářích zásadní oborovou konferenci o poslání 

a budoucnosti muzeí v přírodě. Na této konferenci budou řešeny otázky programové náplně, 

legislativního ukotvení a financování muzeí v přírodě v návaznosti na dosud existující dotační 

programy. Závěry této konference zpřístupní ve spolupráci s dalšími organizacemi ve formě 

návrhu střednědobé koncepce rozvoje muzeí v přírodě způsobem umožňujícím dálkový 

přístup a zohlední je při návrhu nezbytných legislativních změn.  

Termín: do 30. června 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s  Českým svazem muzeí v přírodě  

Stav: SPLNĚNO  

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a Ministerstvo kultury začalo 

konferenci připracovat na podzim roku 2016, kdy ustavilo organizační výbor ve složení: 

 Ing. Jindřich Ondruš (ředitel Valašského muzea v přírodě) 

 Mgr. Eva Kuminková, Ph.D. (náměstkyně pro odbornou činnost Valašského muzea  

v přírodě) 

 Ing. Jaroslav Polášek (náměstek pro provoz Valašského muzea v přírodě) 

 Ing. Milan Gesierich (technický náměstek Valašského muzea v přírodě) 

 Ing. Věra Cábová (náměstkyně pro ekonomiku Valašského muzea v přírodě) 

 Mgr. Radek Bryol (vedoucí Metodického centra pro muzea v přírodě) 

 Mgr. Lenka Kučerová (vedoucí Oddělení výzkumu a sbírkových fondů Valašského muzea  

v přírodě) 
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 Mgr. Zdeněk Cvikl (vedoucí Oddělení dokumentace Valašského muzea v přírodě) 

 Mgr. Pavel Hlubuček (ředitel odboru muzeí Ministerstva kultury) 

 Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D. (Ústav evropské etnologie Masarykovy univerzity) 

 PhDr. Jan Krist 

 PhDr. Jiří Langer, CSc. 

 PhDr. Václav Michalička, Ph.D. (Muzeum Novojičínska) 

 Mgr. Katarína Očková (Múzeum slovenskej dediny Martin) 

 PhDr. Lubomír Procházka, CSc. (Muzeum vesnických staveb středního Povltaví Vysoký 

Chlumec) 

 PhDr. Martin Šimša, Ph.D. (Národní ústav lidové kultury) 

 PhDr. Ilona Vojancová (Soubor lidových staveb Vysočina) 

Organizační výbor se sešel celkem pětkrát, aby připravil koncepci konference a průběžně 

směřoval její náplň a přípravu. VMP oslovilo potenciální spolupořadatele a partnery 

konference; pořadateli konference byli Ministerstvo kultury České republiky, Valašské 

muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, Metodické centrum pro muzea v přírodě, 

Český svaz muzeí v přírodě; partnery konference se stali Asociace muzeí a galerií České 

republiky, Český výbor ICOM, Česká národopisná společnost a Národní ústav lidové kultury. 

Organizační výbor se dohodl na rozčlenění konference do tří tematických okruhů. První okruh 

se věnoval přehodnocení definice muzea v přírodě v souvislosti s aktualizací a inovací 

metodiky (Muzea v přírodě v České republice: Teoretická a metodická východiska k realizaci a 

činnosti). Druhé téma se zabývalo ekonomickými aspekty muzeí v přírodě. Jelikož muzea mají 

různé zřizovatele (stát, kraje, obce, soukromé iniciativy), bylo třeba toto téma pojmout tak, 

aby odpovídalo potřebám muzeí v přírodě s různým zaměřením i různými zřizovateli. 

Posledním tématem byla palčivá otázka vztahu výstavby a provozování muzeí a stávající 

legislativy, především zákonů a jejich prováděcích směrnic mimo resort kultury (stavební 

zákon, zákon o požární ochraně aj.). V průběhu přípravy se ukázalo, že bude potřeba přidat 

čtvrtý tematický okruh – prezentaci v muzeích v přírodě. Témata byla připravena a 

rozdiskutována v rámci čtyř přípravných workshopů: 

1. přípravný workshop – Co je to muzeum v přírodě? 16. – 17. března 2017, Hlinsko 

První pracovní workshop, jehož cílem bylo rozdiskutovat a předpřipravit jedno z témat 

konference a budoucnost muzeí v přírodě, se uskutečnil ve dnech 16. – 17. března 2017  

v Hlinsku, na půdě Souboru lidových staveb Vysočina. Vedle odborníků – současných i 

emeritních pracovníků předních českých a moravských muzeí v přírodě – byli přizváni 

kolegové a kolegyně ze Slovenska (Múzeum slovenskej dediny v Martine, Múzeum oravskej 

dediny v Zuberci), ale i zástupci jiných oborových institucí u nás (Národní památkový ústav, 

Uměleckoprůmyslové muzeum). Workshop pod zkušeným vedením dr. Václava Michaličky 

(Muzeum a pamětní síň Sigmunda Freuda v Příboře, pobočka Muzea Novojičínska) probíhal 

formou otevřené diskuze v rámci předem stanovených témat, jejichž cílem bylo především 

odpovědět na otázku, zda stávající definice muzea v přírodě vytvořená v 80. letech 20. století 

stále dopovídá současným potřebám a vnímání, co je to muzeum v přírodě. 
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2. přípravný workshop – Prezentace v muzeích v přírodě, 19. – 20. dubna 2017, Brno 

Druhý workshop odborně připravil a vedl dr. Martin Šimša, ředitel Národního ústavu lidové 

kultury ve Strážnici. Jeho cílem bylo rozvinout problematiku, která byla otevřena v rámci 

prvního workshopu a do hloubky se věnovat otázce prezentace v muzeích v přírodě. Mezi 

účastníky se podařilo přizvat také zástupce z muzeí jiného typu, konkrétně Hornického 

skanzenu Mayrau a Technického muzea v Brně (Areál československého opevnění v Šatově). 

Stejně jako na první workshop byli pozváni také zástupci několika archeoskanzenů, kteří se 

ovšem z pracovních důvodů nemohli ani jedné z akcí zúčastnit. Workshop byl opět rozčleněn 

do tří tematických celků, pragmaticky rozdělených na otázky co chceme prezentovat, jak a 

komu to chceme prezentovat a kdo to bude prezentovat. 

3. přípravný workshop – Muzea v přírodě, ekonomika a marketing, 27. – 28. června 2017, 

Praha 

Třetí přípravný workshop hostil jeden z pořadatelů – Ministerstvo kultury ČR. Přípravu a 

řízení workshopu si vzal na starost dr. Michal Mejdrech, ředitel Odboru příspěvkových 

organizací. Mezi pozvanými byla zastoupena muzea v přírodě se všemi typy zřizovatelů – 

státní, krajská, zřizovaná městem i v soukromých rukách. Dr. Chocholoušek z České 

zemědělské univerzity účastníky seznámil se základními principy fungování vztahu zákazníka a 

dodavatele – v tomto případě muzea v přírodě. Z průběhu workshopu vyplynulo, že je 

užitečné připravit si vlastní analýzu jednotlivých probíraných oblastí v našich muzeích a stejně 

jako u minulých workshopů byly vytipovány okruhy hlavních příspěvků na konferenci, které 

by neměly být koncipovány teoreticky, ale měly by naopak pracovat s reálnými analýzami a 

průzkumy a přinést nové informace, využitelné při plánování budoucích marketingových 

strategií v muzeích v přírodě jakéhokoliv typu. 

4. přípravný workshop – Muzea v přírodě a legislativa, 26. – 27. října 2017, Rožnov pod 

Radhoštěm 

Poslední přípravný workshop pod vedením Ing. arch. Taťány Tzoumasové se věnoval 

nejsložitějšímu tématu. Cílem workshopu bylo pozvat vedle muzejních pracovníků zástupce 

státní správy, Hasičského záchranného sboru, krajských a stavebních úřadů. Organizátoři 

chtěli v rámci konferenci dojít ke vzájemnému pochopení a lepší komunikaci mezi muzei  

v přírodě a dotčenými orgány, jejichž výsledkem bude takový výklad zákonů a jejich 

prováděcích předpisů, který nebude odporovat základnímu poslání muzejních institucí a 

kulturních památek. Další zamýšlenou alternativou je systém výjimek ze stavebního  

(č. 183/2006 Sb., č. 225/2017 Sb.), požárního (133/1985 Sb.) a jiných zákonů pro stavby 

odpovídající památkově chráněným objektům a sbírkovým předmětům, jak je definují zákony 

č. 20/1987 Sb. a č. 122/2000 Sb. Workshop byl rozdělen do tří částí:  

1) Požární ochrana, požárně bezpečnostní zařízení a související legislativa ve vztahu  

k muzeím v přírodě 

2) Stavební zákon a jeho vazby na vyhlášky a další zákony ve vztahu k muzeím v přírodě 

3) Zadávání veřejných zakázek, dotační programy, autentické prostředí muzeí, odpovědnost 

za porušení jednotlivých ustanovení občanského zákoníku. 
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Paralelně s workshopy probíhala organizační příprava konference. V srpnu byla otevřena 

online registrace a byla vytvořena dedikovaná webová stránka na doméně muzeavprirode.cz. 

Zde jsou průběžně doplňovány všechny informace pro účastníky konference. Na začátku 

listopadu byl předložen první návrh programu, který byl do konce listopadu finalizován a 

zveřejněn. Konference proběhla v termínu 30. 1. – 2. 2. 2018 s možností post-konferenčního 

programu. Informace o konferenci byly cirkulovány mezi všechny známé památky  

s charakterem muzea v přírodě včetně archeologických, technických, vojenských a jiných a 

včetně všech odborných a územních pracovišť Národního památkového ústavu. Výsledky 

konference a tištěný recenzovaný sborník by měly připravit základ pro zamýšlenou koncepci 

rozvoje muzeí v přírodě (vyjde v roce 2019). 

  

3.2.10.2. ZEFEKTIVNĚNÍ SPRÁVY A ORGANIZACE STÁTNÍCH MUZEÍ V PŘÍRODĚ 

V PŮSOBNOSTI MINISTERSTVA KULTURY 

Správa muzeí v přírodě je v současnosti rozptýlena mezi několik příspěvkových organizací 

Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury ve spolupráci s Českým svazem muzeí v přírodě, 

Národním památkovým ústavem a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

předloží návrh metodického a organizačního sjednocení státních muzeí v přírodě do jednoho 

organizačního celku.  

Termín: do 30. června 2016  

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Českým svazem muzeí v přírodě  

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

Ministerstvem kultury a Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm je 

v současné době zpracováván koncepční materiál, který se týká postavení a dalšího vývoje 

muzeí v přírodě spravovaných příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury. Cílem 

koncepčního materiálu je vytvoření efektivní a účelné struktury muzeí v přírodě 

spravovaných příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury. 

Národnímu památkovému ústavu bylo uloženo předložit soupis majetku k převodu do 

Valašského muzea v přírodě. Jedná se zejména o Soubor lidových staveb Zubrnice, Soubor 

lidových staveb Veselý kopec a Soubor lidových staveb Příkazy. 

V září 2016 byla jmenována odborná pracovní skupina náměstka ministra kultury pro 

otázky muzeí v přírodě spravovaných příspěvkovými organizacemi Ministerstva kultury ČR, 

jejíž členy jsou zástupci Ministerstva kultury, Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm a Národního památkového ústavu.   

Odborná pracovní skupina doporučila připravit materiál do porady vedení Ministerstva 

kultury, který uloží provést převod majetku z Národního památkového ústavu (NPÚ) na 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm (VMP) a změnit strukturu VMP  

v jiný organizační celek, včetně vyřešení personálních záležitostí nově vznikající instituce.   
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3.2.11. SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ S VYSOKÝMI ŠKOLAMI PŘI KONCIPOVÁNÍ EDUKAČNÍCH 

AKTIVIT  

 Muzea a galerie plní důležitou úlohu v procesu tzv. celoživotního učení,36 jehož role v životě 

společnosti postupně vzrůstá spolu s růstem rychlosti technologických a procesních změn  

v každodenní praxi. Muzea a galerie současně až na výjimky nemají a z finančních důvodů ani  

v budoucnu nebudou mít dostatečnou odbornou kapacitu pro vývoj náročných edukačních aktivit. 

Jako nejvhodnější forma dalšího rozvoje jejich veřejné služby se v tomto směru ukazuje systematická 

spolupráce s vysokými školami příslušného odborného zaměření. 

 Vzhledem k velmi různorodé povaze muzejních a galerijních sbírek a k velkému počtu 

institucí, které do spolupráce v těchto případech vstupují a budou vstupovat, musí iniciativa k rozvoji 

interinstitucionálních vztahů vycházet buď od jednotlivých muzejních a galerijních organizací, nebo 

od vysokých škol příslušného odborného zaměření. Úlohou Ministerstva kultury v tomto směru 

zůstává zajistit, aby se výsledky této spolupráce promítaly do hodnocení jednotlivých muzeí a galerií. 

Je důležité, aby se staly jedním z hodnotících kritérií a usnadňovaly financování těch veřejných muzeí 

a galerií, které budou aktivně a iniciativně přistupovat k rozvoji svých edukačních aktivit ve spolupráci 

s vysokými školami. V tomto kontextu je třeba zdůraznit neopominutelnou roli muzejní pedagogiky a 

nutnost jejího dalšího rozvoje, ideálně formou akreditovaných studijních programů. Posilování úlohy 

muzeí a galerií v celoživotním vzdělávání37 se stane předmětem koordinace mezi Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem kultury. 

3.2.11.1. SYSTEMATICKÁ SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI  

Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, 

odbornými organizacemi v oblasti muzejnictví, stavovskými odbornými sdruženími a Radou 

vysokých škol bude průběžně spolupracovat při přípravě specializovaných vzdělávacích 

programů. Muzea jsou však místy pro projekty zejména neformálního vzdělávání (galerie pak 

i místem estetické kultivace) nejširší veřejnosti, proto budou preferovány edukační projekty 

připravené na míru konkrétním regionálním odlišnostem i charakteru sbírek v muzeích. 

Zkušenosti z této spolupráce mohou v budoucnu vést například k založení stálé pracovní 

skupiny, která bude v této oblasti evidovat dosažené výsledky a vydávat doporučení pro její 

další rozvoj. Ministerstvo kultury bude rovněž rozvíjet potenciál spolupráce muzeí s vysokými 

školami na tvorbách akreditovaných studijních programů a účasti muzejních pracovníku 

na výuce.   

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, Asociací muzeí a galerií, Českým výborem ICOM a  Radou vysokých 

škol 

                                                           

36
 Do roku 1996 byl ve stejném významu užíván termín „celoživotní vzdělávání,“ který dosud užívají četné vysokoškolské 

výukové programy a který má v dané souvislosti rovněž své opodstatnění. 
37

 Vzhledem k tomu, že v tomto případě jde o iniciativu na straně nabídky vzdělávacích aktivit, je zde tento termín na 
místě spíše než dnes obvykle užívaný pojem „celoživotní učení“. 
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Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Od roku 2016 bylo pravidelně svoláváno pracovní jednání na půdě OM ve věci uznání 

profese „edukátora v kultuře“ a jeho zařazení do Katalogu prací. Tohoto jednání se účastnili 

zástupci Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, dále Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy, Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni a Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity. 

V roce 2017 pak vznikla Komise náměstka ministra kultury pro edukaci v kultuře, přičemž  

z 10 jejích členů jsou 4 zástupci výše zmíněných institucí. Komise se podílela mimo jiné na 

přípravě semináře pro zřizovatele muzeí a pracovníky muzejního managementu, 

realizovaného dne 18. 10. 2017 Ministerstvem kultury, Národním pedagogickým muzeem a 

knihovnou J. A. Komenského a Národním památkovým ústavem. Rovněž je v plánu vytvořit 

systém akreditace edukačních programů v paměťových institucích. 

Hlavním výstupem je zatím návrh na změnu v katalogu prací v profesi „registrátor“ a 

„edukátor v kultuře“, které byly schváleny Usnesením vlády č. 770 ze dne 6. listopadu 2017. 

OM vydalo ve věci udělení autorizace k profesní kvalifikaci Muzejní edukátor, kód 82-041-T 

kladné stanovisko (č.j. MK 57024/2017 OM). 

Odbor muzeí pověřil Metodické centrum muzejní pedagogiky, aby realizoval projekt 

centrálního portálu edukačních aktivit muzeí a galerií ve vazbě na rámcové vzdělávací 

programy pro základní, střední a vysoké školy názvem „MUZEOEDU“. Výstup je k dispozici 

na webovém portálu http://www.muzeoedu.cz/. 

Ministerstvo kultury v období 2015–2018 podpořilo existenci studijních programů 

Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (Muzejní a galerijní pedagogika), 

Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (Galerijní pedagogika a zprostředkování 

umění), Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy (Edukace a interpretace v oblasti kulturního 

dědictví) a Střední školy umělecké a řemeslné (Konzervování, opravy a restaurování 

předmětů ze dřeva). 

3.2.11.2. SOUSTAVNÉ MAPOVÁNÍ STAVU A ROZVOJE SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ 

S VYSOKÝMI ŠKOLAMI V OBLASTI VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ A JEJICH PODPORA 

Při plnění cíle 3.2.5.4. Koncepce (Nastavení nových parametrů pro muzejní statistiku) 

přihlédne Ministerstvo kultury k potřebě získávat úplné a aktuální informace o stavu 

spolupráce mezi muzei a galeriemi a vysokými školami při koncipování a realizaci 

vzdělávacích programů. Na základě možného návrhu stálé pracovní skupiny, zřízené v rámci 

plnění cíle 3.2.11.1. Koncepce případně do struktury sledovaných parametrů vloží údaje  

o edukačních aktivitách, založených na bázi této spolupráce. 

Termín: do 31. prosince 2017 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy, Asociací muzeí a galerií, Českým výborem ICOM a  Radou vysokých 

škol 

http://www.muzeoedu.cz/
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Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Ministerstvo kultury v rámci dotačního program Podpora výchovně vzdělávacích aktivit 

v muzejnictví podporuje studijní programy vysoký škol včetně vydávání metodických a 

studijních materiálů. Státní příspěvkové organizace intenzivně spolupracují s vysokými 

školami, a to jak v rámci realizace studijních programů, tak na společných vědeckých a 

výzkumných aktivitách. Příklady dobré praxe a spolupráce muzeí s vysokými školami lze 

nalézt v činnosti jednotlivých příspěvkových organizací Ministerstva kultury: 

Národní muzeum (NM) Historické muzeum NM 

Spolupráce je velmi obsáhlá a intenzívní (stálé expozice, projekty, 

výstavy, výpůjčky, poskytování obrazového materiálu do tiskovin a 

publikací), včetně odborných dotazů a konzultací. 

 Farmaceutické muzeum Kuks, Hospitál Kuks – Univerzita Karlova – 

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, dlouhodobá expozice, 

příprava společné studie v roce 2016 (za NM garant Jana Kunešová) 

 Akademie výtvarného umění, výstava Když umírá císař (2016-2017) 

 Univerzita Karlova, stálá expozice UK (do 2019) 

 Univerzita Karlova, výstava Druhý život Karla IV. (2016) 

 Akademie výtvarného umění, absolventská výstava (2016) 

 Akademie múzických umění v Praze – FAMU děkanát, badatelská 

činnost ve spolupráci s Archivem NM 

 VŠCHT, spolupráce při přípravě a realizaci restaurátorských a 

konzervátorských prací v NM, odborné dotazy a konzultace, 

v Historickém muzeu (HM) probíhá rozsáhlá praxe studentů  

v restaurátorských dílnách 

 Akademie výtvarných umění, spolupráce při přípravě a realizaci 

restaurátorských a konzervátorských prací v NM, odborné dotazy a 

konzultace, studenti v rámci svých diplomových prací restaurují 

sbírkové předměty HM 

 Fakulta restaurování Univerzity Pardubice, spolupráce při přípravě a 

realizaci restaurátorských a konzervátorských prací v NM, odborné 

dotazy a konzultace, studenti v rámci svých diplomových prací 

restaurují sbírkové předměty HM 

Knihovna Národního muzea 

Ředitel Knihovny Národního muzea (KNM) Martin Sekera se podílí na 

výuce na katedře žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a 

jako školitel vede bakalářské a diplomové. Vedoucí oddělení rukopisů a 

starých tisků KNM Richard Šípek působí rovněž jako akademický 

pracovník v Ústavu informačních studií a knihovnictví Filosofické fakulty 

UK (ÚISK FF UK), podílí se na výuce českých i zahraničních studentů  

v oblasti dějin knihoven, dějin knižní kultury a logistiky historických 

knižních fondů. Vede jako školitel bakalářské, diplomové a disertační 

práce. Na vedení a oponování bakalářských a diplomových prací na ÚISK 

se podílí rovněž vedoucí oddělení zámeckých knihoven KNM Petr Mašek 
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a na oponování bakalářských prací na Fakultě restaurování Univerzity 

Pardubice spolupracuje restaurátor oddělení rukopisů a starých tisků 

KNM Karel Křenek. Vedoucí oddělení knižní kultury KNM Pavel Muchka 

každoročně zajišťuje semináře pro studenty na Ústavu českých dějin  

FF UK (moderní knižní kultura). 

KNM spolupracuje se studenty ÚISK také na retrokonverzi dosud 

nezpracovaných knihovních katalogů. 

Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur NM 

• Universita Karlova. V Náprstkově muzeu asijských, afrických a 

amerických kultur NM (NpM) probíhá intenzivní spolupráce  

s Českým egyptologickým ústavem FF UK na výuce – příprava 

seminářů pro kurzy (např. egyptský jazyk); kurz Archeologie Súdánu 

v rámci nové akreditace bakalářského studijního programu; s účastí 

na výuce se počítá také v rámci nové akreditace magisterského 

studijního programu spolupráce s Ústavem pro klasickou archeologii 

FF UK na zpracování jeho sbírky egyptských starožitností. Dále NpM 

spolupracuje s Ústavem srovnávací jazykovědy – doc. Zemánek 

(konzultace, posudky, recenze, ediční spolupráce), kontinuálně 

• Universita Lipsko – spolupráce s Egyptologickým ústavem a 

Egyptským muzeem – Georg Steindorff – Univerzity v Lipsku na 

Archeologické expedici do Wad Ben Naga; 

• Západočeská universita – FF ZU Plzeň, Katedra blízkovýchodních 

studií - prof. Charvát, dr. Pecha (publikace, konzultace, posudky, 

recenze, ediční spolupráce), kontinuální spolupráce 

• Palackého Universita Olomouc – FF, Katedra historie, Sekce 

archeologie – doc. Nováček (prezentace výsledků DKRVO, 

spolupráce v oblasti orientální numismatiky), kontinuálně 

České muzeum hudby NM 

Pro studenty oboru hudební věda ze všech českých univerzit jsou 

pořádány v rámci jejich pravidelných exkurzí po paměťových institucích 

přednášky o sbírkách Českého muzea hudby. Cílem těchto přednášek je 

seznámení s institucí, její historií, sbírkami (včetně prezentace 

sbírkových předmětů) a možnosti práce s historickými prameny.  

Účastníky exkursí jsou studenti z filozofických fakult Univerzity Karlovy, 

Univerzity Palackého v Olomouci, Masarykovy univerzity v Brně, 

Ostravské univerzity a Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy. 

Muzeum poskytuje konzultace studentům hudební vědy, hudebních 

oborů pedagogických fakult a uměleckých středních a vysokých škol při 

vytváření jejich seminárních, bakalářských, magisterských a doktorských 

prací. V minulých letech byla přednáška o historii a sbírkách Českého 

muzea hudby připravena i pro studenty oboru hudební vědy univerzity  

v Mnichově a v Curychu. Mezi badateli ve sbírkách muzea je také dosti 

vysoký počet studentů ze zahraničí, kterým jsou poskytovány konzultace 

k jejich pracím nejen se vztahem ke sbírkám, ale i v širších souvislostech 
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hudební pramenné základny v ČR. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

 

Aktivní přístup kurátorů MZM ke spolupráci s vysokými školami vyplývá z 

podstaty odborné práce, je realizován formou výuky, konzultací, 

vedením studentských prací, vedením studentských praxí na konkrétních 

pracovištích., mj. zpracování sbírkových fondů v rámci bakalářského, 

magisterského i doktorandského studia – probíhá průběžně. 

Oddělení dějin hudby (ODH) dlouhodobě spolupracuje s Ústavem 

hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (ÚHV). 

Vedoucí ODH a kurátor janáčkovských sbírek doc. PhDr. Jiří Zahrádka, 

Ph.D. na ÚHV řadu let působí jako pedagog, vede a oponuje seminární a 

diplomové práce vztahující se k materiálům uloženým ve sbírkách ODH. 

Někteří kurátoři pokračují na ÚHV ve studiu podpořeného jako studenti 

doktorského studijního programu (Mgr. Michaela Ratolístková, Mgr. 

Libuše Janáčková), kurátor Mgr. Ondřej Pivoda, Ph.D. oponuje seminární 

a diplomové práce týkající se materiálů ve sbírkách ODH. Také některé 

studijní předměty ÚHV jsou zaměřeny na činnost pracovníků ODH, 

zejména kurzy vztahující se k heuristice a ediční problematice.  

Pracovníci ODH a ÚHV spolupracují i v oblasti společného výzkumu 

podporovaného různými grantovými programy. V letech 2000–16 byl 

doc. PhDr. Jiří Zahrádka, Ph.D. řešitelem společného projektu ÚHV a 

ODH Korespondence Leoše Janáčka, Grantovou agenturou České 

republiky. ODH a ÚHV společně podalo projektovou žádost z programu 

NAKI na zpracování fondů svatojakubské sbírky, které jsou částečně 

uloženy ve sbírkách ODH. Dále tato dvě pracoviště dlouhodobě 

spolupracují na digitalizaci fondů Janáčkova archivu. Dalším okruhem je 

badatelská činnost pro vysokoškolské studenty, kteří na jejím základě 

píší bakalářské, magisterské a dokonce doktorské práce. Významná je 

přirozeně i spolupráce historiků MZM s Archeologickým a Historickým 

ústavem FF Masarykovy univerzity. 

Mineralogicko-petrografické oddělení dlouhodobě a velmi úzce 

spolupracuje zejména s Ústavem geologických věd Masarykovy 

univerzity v Brně (ÚGV MU). Tato spolupráce bude v neztenčené míře 

pokračovat. Pracovníci oddělení budou nadále poskytovat studentům a 

odborníkům studijní materiál pro bakalářské, diplomové a doktorské 

práce, podílejí se na výuce a zůstávají nadále také externími členy 

zkušebních komisí a podílejí se na grantech, jejichž nositeli jsou badatelé 

ÚGV MU v Brně. Naopak využívají vysoce kvalitní přístroje ÚGV k vlastní 

práci (určování minerálů, publikace vědeckých výsledků). 

Z jiných institucí lze uvést Univerzitu J. A. Komenského v Bratislavě a 

Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. V těchto případech jde o spolupráci 

založenou na požadavcích studentů a vědeckých pracovníků – 

mineralogů a petrologů, z těchto univerzit. Podobně bude nadále 

pokračovat spolupráce s Českou geologickou službou. 

Významnou spolupráci vykazují i entomologické, zoologické a botanické 

oddělení: vedení seminářů, vědecká spolupráce, kooperace při 
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zpracovávání sbírek (MZM x Masarykova univerzita a Mendelova 

univerzita). 

Na přípravě výstavy „Analfabeta Negramotná“ spolupracovalo MZM  

s Masarykovou univerzitou – Filosofickou fakultou. 

Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

 

Spolupráce SZM s vysokými školami probíhá na několika úrovních. Část 

zaměstnanců SZM (zejména vědecko-výzkumných pracovníků) externě 

vyučuje například na Ostravské univerzitě v Ostravě, Slezské univerzitě  

v Opavě nebo Univerzitě Palackého v Olomouci. Pokud se studenti 

rozhodnou vykonávat v SZM vysokoškolskou praxi, mohou tak učinit na 

vybraných odborných odděleních a pracovištích SZM, na kterých jsou po 

dobu výuky pod dohledem zkušených muzejních pracovníků. V ryze 

kulturní oblasti se pak spolupráce s vysokými školami uplatňuje 

například pořádáním společných výstav a kulturních akcí (výstavy, 

koncerty, přednášky, křty publikací apod.) V neposlední řadě existují 

mezi SZM a vybranými vysokými školami v moravskoslezském kraji také 

rámcové smlouvy o spolupráci, jejichž předmětem je zejména 

spolupráce ve vědecko-výzkumné oblasti, vzdělávání apod. 

Oddělení přírodních věd: 

Dlouhodobá spolupráce SZM (entomologického pracoviště) s Katedrou 

biologie Ostravské univerzity v oblasti výzkumu byla v letech 2015–2017 

rozšířena a intenzifikována. Vedle výzkumu biodiverzity dvoukřídlého 

hmyzu v Národním parku Muránska planina a v Chráněné krajinné 

oblasti Cerová vrchovina (Slovensko) se spolupráce týkala i výzkumu 

molekulárně-fylogenetického.  Mineralogicko-petrografické pracoviště 

dlouhodobě spolupracuje s Ústavem geologických věd Masarykovy 

univerzity v Brně a Vysokou školou báňskou – Technickou univerzitou, 

Institutem geologického inženýrství (determinace vzorků, zápůjčky 

materiálu, konzultace, odborná spolupráce, výstavní činnost). Botanické 

pracoviště SZM spolupracuje s Ostravskou univerzitou na projektu 

výzkumu mechorostů. Již několik let se odborní pracovníci Oddělení 

přírodních věd SZM podílejí na zajištění výuky na Slezské univerzitě  

v Opavě, na Ostravské univerzitě a na Palackého univerzitě v Olomouci. 

Oddělení ochrany sbírkových předmětů: 

Oddělení ochrany sbírkových předmětů rozvíjí ve spolupráci  

s Univerzitou Palackého v Olomouci (Katedra geografie Přírodovědecké 

fakulty) interdisciplinární spolupráci - společně připravena projektová 

žádost „Pohraniční opevnění Opavska a Ostravska a jeho uchování jako 

součásti národní identity“ v rámci Programu na podporu aplikovaného 

výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity NAKI.  

Knihovna SZM: 

Knihovna SZM spolupracuje s vysokými školami zejména v oblasti 

získávání knihovního fondu formou výměny. 
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Památník Petra Bezruče: 

Probíhá velmi úzká spolupráce s Filozofickou fakultou Ostravské 

univerzity. Systematicky jsou vedeny bakalářské, diplomové a disertační 

práce kurátory Památníku Petra Bezruče. Zároveň probíhá výuka 

studentů Ostravské univerzity vedena kurátory Památníku Petra Bezruče 

v tzv. projektovém semináři. Studenti filologie v rámci řádné výuky 

pravidelně navštěvují Památník Petra Bezruče a učí se zpracovávat 

menší a jednodušší pozůstalosti dle muzejní, ale také dle archivní 

evidence. V září 2017 byla po ročních přípravách realizována ve 

spolupráci s Ostravskou univerzitou literárněvědná konference Petr 

Bezruč – bard prvý, co promluvil. V roce 2018 vyjde z této konference 

sborník, který v úzké spolupráci společně připravují pracovníci 

Památníku Petra Bezruče s kolegy z Ostravské univerzity. 

Oddělení historického výzkumu: 

V oblasti vědy a výzkumu na Oddělení historického výzkumu (OHV SZM) 

v letošním roce probíhala spolupráce se Slezskou univerzitou v Opavě a 

Univerzitou Palackého v Olomouci v rámci příprav projektů pro výzvu 

NAKI II. Někteří vědečtí pracovníci Slezské univerzity se podílejí na 

výzkumné činnosti OHV SZM jako externisté. Současně dochází ke 

spolupráci s univerzitami v Moravskoslezském kraji v rámci výuky, a to 

zejména formou lektorování a oponování studentských kvalifikačních 

prací pracovníky OHV SZM a účastí pracovníků na realizaci kurzů 

univerzity třetího věku na Ostravské univerzitě. Na podzim letošního 

roku došlo k podpisu rámcové smlouvy s Ústavem historických věd 

Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU ohledně studentských praxí  

v SZM. 

Oddělení společenských věd: 

V rámci rozvoje je vhodná spolupráce s vysokými školami, neboť řada 

vědeckých pracovníků z muzeí pracuje zároveň jako vysokoškolští 

pedagogové. Důležitá je také podpora a spolupráce s vysokými školami, 

umožňování stáží studentům na odborných pracovištích, součinnost při 

řešení projektů či poskytování materiálu ke studentským absolventským 

pracím. Muzejní prostředí poskytuje vhodný prostor pro praktické 

vzdělávání studentů v rámci seminářů.  

Archeologické pracoviště SZM spolupracuje se Slezskou univerzitou  

v Opavě v rámci přednáškové činnosti na oboru archeologie a historie:  

 Lužická kultura ve Slezsku (kód předmětu UHV/A1214) 

 Pravěká náboženství (kód předmětu UHV/A1244) 

 Terénní teorie a praxe, přednáška (kód UA/A0035) 

 Základy typologie archeologického mobiliáře, přednáška (kód 

UA/M0086) 

 Archeologie Českých zemí – doba laténská (kód UA/A0051) 

 Archeologie Evropy – doba laténská (kód UA/A0108) 
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 Duchovní projevy v pravěku (kód UA/A0137) 

 Popelnicová pole v Evropě (kód UA/A0141) 

 Cvičení z terénní teorie a praxe (kód předmětu UHV/A0131) 

 Dějiny pravěku, přednáška (kód UHV/D1003) 

Dále archeologické pracoviště SZM spolupracuje se Slezskou univerzitou 

v Opavě při plnění povinné praxe studentů oboru archeologie a při 

vedení diplomových prací a konzultací. Také v rámci konzultací studentů 

ohledně diplomových a seminárních prací spolupracuje s Univerzitou 

Palackého v Olomouci a Masarykovou univerzitou v Brně.  

Umělecko-historické pracoviště 

Slezská univerzita v Opavě, Ostravská univerzita i Univerzita Palackého  

v Olomouci využívají sbírkové fondy SZM k výběru a zpracovávání témat 

svých diplomových prací. Též pedagogové z uvedených institucí se 

naopak podílejí např. na katalozích výstav a s novými zjištěními v oblasti 

svých odborností seznamují posléze své studenty a svými publikačními 

výstupy i širokou veřejnost.     

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

 

Národní galerie v Praze dlouhodobě spolupracuje s vysokými školami u 

nás i v zahraničí. Jedná se zejména o dlouhodobou spolupráci  

s Katolickou teologickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze, Filozofickou 

fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem i Univerzity Karlovy  

v Praze či Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské Českého vysokého učení 

technického v Praze. 

Oddělení vzdělávání Národní galerie dlouhodobě spolupracuje  

s Katedrou výtvarné výchovy pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. NG 

je předním pracovištěm na poli galerijní pedagogiky, které vyvíjí a 

inovuje vlastní metodické přístupy ve zprostředkování umění, je také 

místem, kde studenti výtvarné výchovy a budoucí pedagogové realizují 

náslechy programů, mají možnost konzultovat metodické postupy či 

realizovat svoji praxi v oblasti galerijní pedagogiky. 

Přehled aktivit Oddělení vzdělávání na poli muzejní pedagogiky: 

• v akademickém roce 2014/2015 se studenti ze seminářů Výtvarná 

výchova pro 1. stupeň ZŠ, Základy vizuální kultury, Výtvarná výchova 

pro MŠ seznámili s metodikou a průběhem programů pro školy 

formou náslechů a ukázkových lekcí, následně vytvořili návrh aktivit 

pro děti k vybranému dílu z expozice NG; 

• studenti navazujícího magisterského studia Výtvarné výchovy pro ZŠ 

a ZUŠ absolvovali praxi formou náslechů a asistence odborným 

lektorům v rámci programů Otevřená výtvarná herna pro děti 1,5– 5 

let a Výtvarný ateliér pro děti 6–10 let. V obdobném rozsahu 

pokračovala spolupráce v letech 2016 a 2017; 

• v roce 2015 proběhla také spolupráce s Katedrou Zahradní a 

krajinné architektury České zemědělské univerzity v Praze a 

Fakultou umění – Univerzitou 3. věku Ostravské univerzity  
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v Ostravě; 

• v oblasti vzdělávání budoucích pedagogů byla diskutována také 

spolupráce s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého  

v Olomouci, se kterou se uvažuje o těsnější spolupráce  

v budoucnosti. 

V roce 2017 se uskutečnila spolupráce s filosofickým ústavem AV ČR při 

organizaci přednášky významného a světoznámého francouzského 

filosofa Jacquese Ranciéra – Politika fikce, navázaná na téma 

revolučního rou 1968. 

Náslechy a metodické konzultace poskytuje Oddělení vzdělávání také 

pracovníkům regionálních galerií a muzeí, kteří mají možnost se 

inspirovat příklady dobré praxe z činnosti NG. 

S vysokými školami spolupracují také pracovníci NG v rámci vědecko-

výzkumné činnosti, a to jak v oblasti základního výzkumu (mj. na 

grantech GAČR – aktuální příklad: s Fakultou humanitních studií, projekt 

Od balónu ke kosmickému vědomí), tak výzkumu aplikovaného (s ČVUT 

či VŠCHT, např. granty NAKI). Výstupy a poznatky vzniklé při společné 

práci na projektech jsou následně využívány pro potřeby vzdělávání 

specialistů v oboru. 

Moravská galerie v Brně 

(MG) 

 

MG průběžně spolupracuje s vysokými školami na různých úrovních. Se 

Seminářem dějin umění Filozofické fakulty Masarykovy univerzity 

organizuje dva přednáškové cykly. První z nich – Středověc jinax – je 

zaměřený na středověk, a v galerii probíhá již jeho několikátý ročník. 

Jeho úspěch dokazuje i to, že spolupráce byla od září 2017 rozšířena  

o další cyklus, který přibližuje témata z baroka a renesance. 

Studenti zmíněného semináře a dále pak studenti Teorie interaktivních 

médií Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (FF MU), studenti 

Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU 

VUT) a studenti Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty FF MU 

tvoří páteř externích lektorů, se kterými MG spolupracuje na přípravě a 

realizaci edukačních programů pro školní skupiny. Nejužší spolupráce 

probíhá s Pedagogickou fakultou, jejíž studenti se podílejí i na 

doprovodném programu MG (např. Brněnská muzejní noc, křest knihy 

vydané Pedagogickou fakultou apod.) Pro tyto studenty také pravidelně 

organizujeme workshopy pro externí lektory.  

MG také spoluorganizuje Národní cenu za studentský design, určenou 

studentům průmyslového designu a grafického designu. Každoročně  

v MG probíhá výstava Cena profesora Jindřicha Halabaly – studentské 

klauzurní a závěrečné práce, které MG spoluorganizuje s LDF MENDELU 

v Brně. Studenti této fakulty se také s architektem a designérem 

Martinem Rajnišem podíleli na instalaci Sloní břich, která je umístěna na 

terase Uměleckoprůmyslového muzea. 

Pro vysokoškolské studenty připravuje Lektorské oddělení Moravské 
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galerie komentované prohlídky aktuálních výstav. 

Od roku 2016 probíhají v Uměleckoprůmyslovém muzeu Moravské 

galerie pravidelně semestrální přednášky z dějin módy 20. století a  

z dějin fotografie pro studenty Masarykovy univerzity. 

Muzeum umění 

v Olomouci (MUO) 

 

MUO intenzívně spolupracuje s vysokými školami. Nejužší je spolupráce 

s Univerzitou Palackého v Olomouci (dále jen UPOL). Letitá je však i 

spolupráce s Masarykovou univerzitou v Brně (dále jen MU). V roce 2016 

také vyvrcholila několik let trvající spolupráce s Karlovou univerzitou  

v Praze na přípravě publikace a expozice Kroměřížský kabinet kresby | 

Kresby starých mistrů. Kromě mnoha dílčích témat vzájemná spolupráce 

především s oběma univerzitami se promítla v několika významných 

projektech:  

1. NAKI II – Za chrám, město a vlast. Olomoucký biskup Karel  

z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed barokní Evropy (2016-2019) 

je společný výzkumný projekt všech tří institucí (MUO, UPOL i MU) 

na základě konsorciální smlouvy. 

2. Zrod moderního Středoevropana |1848–1918–2018 – v rámci 

národního výročí i Evropského roku kulturního dědictví bude v roce 

2018 uspořádaná odborná konference na daná témata ve 

spolupráci s UPOL i Národním památkovým ústavem.  

3. UPOL ve spolupráci s MUO připravilo projekt do programu 

Integrovaných teritoriálních investic Olomoucké aglomerace
38

  

s názvem Arteca (2018–2022). Cílem projektu bude vytvoření 

zázemí pro budoucí vznik výzkumného a restaurátorského centra 

uměleckých děl při UPOL.  

Mimo velké projekty probíhá vzájemná spolupráce jak s UPOL, tak i MU 

na řadě výstavních projektů a publikací:  

 Výstavní projekty: Např.: Gotické Madony na lvu | Splendor et 

Virtus Reginae Coeli (2014), Josef Stern 1716–1775 (2015), Barokní 

knihkupectví světa (2015). 

 Publikace: 4 svazky k expozicím Olomoucká obrazárna I–IV (1996–

2016), 1 svazek k expozici Kroměřížská obrazárna (1998), 4 svazky  

k výstavě Od gotiky k renesanci (2000–2002), 3 svazky k výstavě 

Olomoucké baroko (2010), 2 svazky k projektu NAKI II (v přípravě) + 

publikace k jednotlivým krátkodobým výstavním projektům. 

Od založení edukačního oddělení v MUO (2000) se uskutečňuje 

oboustranně prospěšná spolupráce s UPOL, zvláště pak s Katedrou 

výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UP v Olomouci a Katedrou dějin 

umění Filosofické fakulty UP v Olomouci. Tato participace se 

systematizovala zejména od doby, kdy byla uzavřena mezi muzeem a 

univerzitou „Rámcová smlouva o spolupráci“ (2015). K většímu 

                                                           

38
 https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod  

https://www.olomoucka-aglomerace.eu/uvod


121 

 

pracovnímu propojení mezi oběma institucemi přispěla také akreditace 

oboru „Muzejní a galerijní pedagogika na Katedře výtvarné výchovy“ 

(2013).  

Spolupráce probíhá především v těchto oblastech: 

1. Spolupráce odborných pracovníků muzea na vedení 

pedagogických a odborných praxí studentů Katedry výtvarné výchovy a 

Katedry dějin umění. 

2. Externí spolupráce odborných pracovníků muzea na výuce 

studentů (účast studentů na animačních programech muzea, umožnění 

náslechů edukačních programů, vedení a oponování diplomových prací). 

Ze strany univerzitních pracovišť je partnersky zajištěno:  

1. Propagování partnerského pracoviště na webových stránkách 

univerzity. 

2. Partnerství v rámci výzkumných, vzdělávacích či rozvojových 

projektů. 

3. Dobrovolnická práce studentů (vytváření pracovních listů a 

edukačních pomůcek, pomoc s organizováním doprovodných akcí 

muzea, pomoc se zajištěním edukační činnosti, např. spolupráce při 

vytváření a realizaci workshopů, muzejních nocí, akcí u příležitosti 

významných dní apod.). 

4. Publikační příležitosti pro pracovníky muzea, např. v odborném 

recenzovaném časopise Kultura, umění a výchova, v rámci 

vědeckých monografií či metodických publikací a studijních opor. 

5. Přístup do databází vědeckých periodik, služby knihovny UP  

v Olomouci, přístup do archivu kvalifikačních prací. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

 

 NTM spolupracuje dlouhodobě s Českým vysokým učením 

technickým, jehož profesoři podpořili v roce 1908 vznik muzea. 

Spolupráce probíhá na základě odborném, propagačním i při 

pořádání společných projektů. Odborní pracovníci ČVUT 

spolupracují s NTM na vědeckých projektech, podílí se na přípravě 

některých výstav i programech k nim. Jednotlivá pracoviště ČVUT 

využívají návštěvu expozic NTM pro výuku. V roce 2017 se již po 

páté účastnilo ČVUT Pražské muzejní noci v NTM, kde představilo 

návštěvníkům interaktivní formou jednotlivé části školy a jejich 

práci. Z výstavních projektů, během kterých proběhla spolupráce, 

můžeme jmenovat např. výstavu Přehrady jako odkaz kulturního 

dědictví v ochraně před povodněmi z roku 2015, ze spoluprací na 

programech pro návštěvníky např. programy z cyklu V NTM 

technika ožívá. V roce 2016 a 2017 byly v NTM vyhlášeny výsledky 

Letní školy architektury a stavitelství Fakulty stavební ČVUT.  

 Spolupráce s Fakultou architektury ČVUT na přípravě a realizaci 

stálé expozice stavebně historického průzkumu v CSD Plasy. 

Dlouhodobá spolupráce s Fakultou architektury a Fakultou stavební 

ČVUT na realizaci tematických studentských exkursí v CSD Plasy.  
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 NTM je v úzkém kontaktu s Fakultou elektrotechnickou ČVUT. Obě 

instituce jsou provázány odborně i personálně. Obě instituce 

intenzivně spolupracují a bude spolupracovat především na 

přípravě a realizaci projektu Muzea železnice a elektrotechniky na 

Masarykově nádraží. Za tím účelem byla také podepsána smlouva  

o spolupráci. V rámci Národního technického muzea se mimo jiné 

koná přednáška Industrializace v českých zemích a v Československu 

(s důrazem na elektrotechniku), která je určena nejen studentům 

ČVUT, ale také Filozofické fakulty UK v Praze.  

 V souvislosti se založením a budováním sbírky zdravotnické techniky 

v Národním technickém muzeu došlo k navázání spolupráce také  

s Fakultou biomedicínského inženýrství ČVUT, která je pro další 

rozvoj uvedené sbírky klíčová. Rovněž v tomto případě byla 

podepsána smlouva o spolupráci. 

 Muzeum dopravy intenzivně spolupracuje například s fakultou 

dopravní ČVUT – společná realizace několika výstavních projektů 

dokumentujících historii výroby dopravních prostředků u nás 

(například naposledy akce „České vozy velkých cen“). V nedávné 

době též proběhla úspěšná akce ve spolupráci s VŠUP zaměřená na 

cyklistiku. Pracovníci Muzea dopravy NTM též průběžně 

spolupracují jako oponenti, či konzultanti při tvorbě diplomových 

prací studentů vysokých škol. 

 Dále NTM spolupracuje při vědeckých i prezentačních projektech i  

s Univerzitou Karlovou. Příkladem může být spolupráce na 

konferenci Ringhoffer 200 r. 2017, propagace výstavních projektů  

k výročí Karla IV. v roce 2016 apod. V roce 2017 se stala hlavním 

výstavním projektem NTM výstava Člověk v náhradách aneb 

technika slouží medicíně, na které se UK podílela významnou 

měrou. 

 Semestrální výběrová přednáška Mgr. Michala Novotného, Ph.D. na 

Filozofické fakultě UK nazvaná Kapitoly z dějin železniční dopravy  

v českých zemích, v letním semestru 2017.  

 NTM spolupracuje s vysokými školami také při akvizicích vyřazených 

učebních pomůcek do sbírek NTM, každoročně pořádá 

monotematické sympozium „Z dějin geodézie a kartografie“ za 

hojné účasti pedagogů i studentů VŠ. 

 pravidelné komentované prohlídky expozice Technika v domácnosti 

pro studenty ČVUT (1-2 x ročně). 

 Hornické a hutnické oddělení NTM dlouhodobě spolupracuje  

s Hornicko-geologickou fakultou VŠB-TU Ostrava a Výzkumné 

centrum průmyslového dědictví při ČVUT formou publikační a 

přednáškové činnosti nebo formou malých výstav a prezentací. 

Věnuje se také dovzdělávání studentů Hornicko-geologické fakulty 

VŠB-TU v hornické expozici NTM. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Systematická spolupráce je spojena přímo s praktickou výukou studentů 

a té se věnuje zejména Metodické centrum konzervace (MCK) TMB, 

které je smluvním partnerem Masarykovy univerzity v Brně při výuce 
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oborů chemie konzervování-restaurování, archeologie a muzeologie. 

Zajištěny byly následující cykly přednášek i praktická cvičení: 

MUKS20 Základy muzejní konzervace, MUKS26 Konzervační 

praktikum, MUI18 Ochrana a bezpečnost sbírek, AEA_01 Úvod 

do studia archeologie, C9630 Konzervační metody v archeologii, 

G9181 Analytické metody v archeologické praxi, G9191 Základy 

archeologie pro přírodovědce, C2856 Technologie a materiály 

konzervování a restaurování keramiky, C2800 -– Chemie a 

metodiky konzervování předmětů vyrobených z anorganických 

materiálů I. 

Pracovníci MCK rovněž individuálně přednášeli na Střední škole umění a 

designu a VOŠ Brno: Přehled konzervování-restaurování kovů. 

V rámci sledovaného období se pracovníci MCK podíleli na zajištění 

výuky, stáží a exkurzí studentů z různých vysokých a středních škol: 

 2015 – odborné stáže, výuka a exkurze pro 57 studentů oboru 

konzervování-restaurování z Přírodovědecké fakulty MU, FF MU 

a Střední školy umění a designu a VOŠ Brno. 

 2016 – odborné stáže, výuka a exkurze pro 184 studentů oboru 

konzervování-restaurování z Přírodovědecké a Filosofické 

fakulty MU, Střední průmyslové školy a VOŠ Brno, Sokolská, 

Střední školy umění a designu a VOŠ Brno, Střední odborné 

školy tradičních řemesel Brno, SPŠ Jedovnice. 

 2017 - odborné stáže, výuka a exkurze pro 145 studentů oboru 

konzervování-restaurování z PřF a MU FF MU, VŠCHT Praha, 

Střední průmyslové školy a VOŠ Brno, Sokolská, Střední školy 

umění a designu a VOŠ Brno, Střední odborné školy tradičních 

řemesel Brno, SPŠ Jedovnice, VOŠ Turnov. 

Uměleckoprůmyslové 

museum (UPM) 

 

Úzké propojení UPM s vysokoškolskými pracovišti, zvláště  

s uměnovědně zaměřenými katedrami a ústavy (s Vysokou školou 

uměleckoprůmyslovou v Praze, Filosofickou fakultou UK, Pedagogickou 

fakultou UK, Katolickou teologickou fakultou UK, Univerzitou Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, MU Brno, Západočeskou 

univerzitou v Plzni, Univerzitou Palackého v Olomouci, Univerzitou 

Tomáše Bati ve Zlíně a další), má mnohostrannou podobu a zahrnuje jak 

externí pedagogické působení kurátorů, účast sbírek na studijních 

programech a edukačních aktivitách, participaci na výzkumu a 

odborných publikacích, tak vzájemnou metodologickou pomoc a podíl 

na práci vědeckých rad či na oponentním a recenzním řízení. Téměř 

všichni kurátoři UPM se podílejí na těchto pedagogických a edukativních 

aktivitách (nejčastěji na VŠUP v Praze, FF UK a KTF UK). 

Společné projekty výzkumu a sbírkové péče byly uskutečněny rovněž  

s VŠCHT (restaurování, materiálové analýzy, výzkum plastů), 

s Pedagogickou fakultou (PedF) UK a PřF UK (granty NAKI v 9+oblasti 

muzejní edukace a v oblasti sociologických výzkumů bydlení na 
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sídlištích). S katedrami výtvarné výchovy a dějin a didaktiky dějepisu 

PedF UK se realizoval i grantový projekt Škola za školou: učíme se  

v muzeu, podpořený MK z fondu kulturních aktivit. Nově byl vypracován 

návrh projektu s Technickou univerzitou v Liberci (dějiny textilního 

tisku).  

V roce 2017 bylo uzavřeno Memorandum o spolupráci UPM a VŠUP  

v Praze, které zakotvuje pořádání školních bienále v UPM i vytvoření 

nových výukových programů pro restaurování. Obdobná smlouva byla 

nyní také připravena s Ústavem pro dějiny umění FF UK, umožňující 

širokou účast studentů na stážích v UPM v oblasti výzkumu a zpracování 

sbírek, digitalizace i v oblasti depozitární a konzervátorské péče  

o sbírkový fond. UPM bylo osloveno ze strany PedF UK k uzavření 

smlouvy, ve které by se jako fakultní muzeum stalo výukovým 

pracovištěm připravovaného navazujícího magisterského oboru 

Edukátor v kultuře. 

Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

(MSBJ) 

 

MSBJ cíleně a intenzívně prohlubuje spolupráci muzea s vysokými 

školami, zejména umělecko-průmyslového zaměření. Studenti škol mají 

volný vstup do muzea, čehož v posledních letech zvýšenou měrou 

využívají.  

Muzeum je již 10 let společně s a.s. Preciosa pořadatelem soutěže 

mladých designérů Mistr křišťálu, které se zúčastňují ve velkém počtu 

také studenti VŠ. 

Velmi úzká je spolupráce s katedrou designu Technické univerzity  

v Liberci, která má své sídlo v Jablonci nad Nisou. V prostorách její 

Galerie N se uskutečnila už podruhé jedna z výstav Mezinárodního 

trienále skla a bižuterie zaměřená právě na prezentaci oborových škol. 

V roce 2017 se jí zúčastnilo 9 vysokých škol (včetně jednotlivých 

ateliérů), z toho 4 zahraniční. K výstavě byl vydán katalog s prezentací 

zúčastněných škol a zastoupených děl. 

Mimořádným projektem spolupráce s vysokými školami byl REDESIGN 

realizovaný v roce 2017 společně s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně,  

v rámci kterého studenti vytvořili současná díla inspirovaná sbírkami 

našeho muzea. Vybrané výsledky projektu byly představeny na veletrhu 

Ambiente ve Frankfurtu nad Mohanem v únoru 2017, v širším rozsahu 

byl projekt prezentován jako součást Mezinárodního trienále skla a 

bižuterie JABLONEC 2017 přímo ve stálých expozicích muzea, kde byly 

nově vytvořené předměty vystaveny přímo u svých inspiračních vzorů.  

K projektu byl vydán katalog. Tento projekt bychom chtěli v příštím 

ročníku Mezinárodního trienále skla a bižuterie rozšířit na další 

vysokoškolské ateliéry. 

Památník Terezín (PT) 

 

Památník Terezín uzavřel smlouvu o spolupráci s Univerzitou J. E. 

Purkyně v Ústí nad Labem. V jejím rámci byl například realizován projekt 

„Comunitas pro Praxis“. Ve spolupráci s pedagogy UJEP jsou 

organizovány semináře pro studenty této vysoké školy v Památníku 
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Terezín. Nepravidelně jsou rovněž organizovány a lektorsky zajišťovány 

semináře pro studenty dalších vysokých škol – Pedagogické fakulty 

Univerzity Karlovy v Praze a Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. 

Učitelé z vysokých škol také přednášejí na seminářích dalšího vzdělávání 

pedagogů, které organizuje Památník Terezín. Pracovníci vzdělávacího 

oddělení působí také jako odborní konzultanti studentských prací, které 

se zabývají tématy, jež jsou předmětem činnosti Památníku Terezín. 

Muzeum loutkářských 

kultur (MLK) 

 

MLK má podepsané Memorandum o vzájemné spolupráci s DAMU Praha 

ze dne 30. 5. 2013 v těchto oblastech:  

Výzkum a z něho plynoucí publikační činnost o historii českého 

loutkářství, studium a propagace fenoménu Východočeského 

loutkářství, výzkum a z něho plynoucí publikační činnost v celé škále 

současného profesionálního a amatérského loutkářského umění v ČR, 

výzkumné a badatelské stáže studentů Katedry alternativního a 

loutkového divadla v magisterském a doktorandském stupni studia, 

rozvoj práce s postiženými a to praktickými dílnami a výzkumem 

principů, poslání, metod této aktivity na katedře „Divadlo ve 

specifických skupinách“. 

MLK poskytuje odbornou praxi studentům škol: Vyšší odborná škola 

restaurátorská v Písku, Soukromá vyšší odborná škola grafická a Střední 

umělecká škola grafická, s.r.o. v Jihlavě, Universita Pardubice fakulta 

filosofická, Vysoká škola polytechnická Jihlava. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

 

Památník národního písemnictví spolupracuje od roku 2015  

s Pedagogickou fakultou Univerzity Hradec Králové (UHK) v rámci 

edukačních aktivit. Byly realizovány projekty v Týdnu knihoven, 

edukačních výstav s tématikou knihy, výstava František Bidlo – homo 

politicus, Bohumil Hrabal. Na základě dlouhodobé smlouvy o spolupráci 

mezi PNP a UHK probíhá účast studentů v muzejním prostředí formou 

odborné praxe, přednášek a zpřístupnění literárních pramenů pro 

diplomové práce studentů. 

 „František Bidlo – Homo politicus,“ putovní verze výstavy, v rámci 

doprovodného programu festivalu Šrámkova Sobotka, 2. – 9. 7. 

2016, a Pedagogická fakulta Univerzity Hradec Králové, 5. – 21. 10. 

2016 

 Výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda,“ PNP, Ústav 

pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, Ústav pro 

klasickou archeologii Filosofické fakulty Univerzity Karlovy 

 Týden knihoven v Hradci Králové spojený s výstavou soutěže 

Nejkrásnější česká kniha roku (NČKR) prezentované také  

v přednášce V. Rollové, tajemnice NČKR (5. 10. 2017) 

 Přednáška M. Sládka (PNP) Slovo ze srdce jejich… aneb Nedělní 

kázání v pobělohorských bohemikálních postilách a tradiční 

perikopní systém, KTF UK  

 Přednáška J. Kašpara (PNP): „Smlouva s ďáblem z roku 1639 a její 
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dobové souvislosti,“ 20. – 21. září 2017, 2. Olomoucká religionistická 

konference, Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie 

FF Univerzity Palackého v Olomouci 

Valašské muzeum 

v Přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

 

Spolupráce s vysokými školami probíhá v prvé řadě na bázi poskytování 

odborné praxe studentům – v současné době se jedná převážně  

o studenty Univerzity Palackého v Olomouci – Pedagogické fakulty 

(zaštiťuje muzejní pedagog). Studenti téže univerzity zpracovávali ve 

svých diplomových pracích část sbírkového fondu VMP (podmalby na 

skle) nebo jevy každodenního života (lidová strava). VMP pravidelně 

zpřístupňuje své sbírkové fondy za účelem tvorby studentských prací 

také studentům jiných univerzit (Masarykova univerzita, Ostravská 

univerzita, Slezská univerzita), především se jedná o sbírku písemností a 

tisků a služby odborné knihovny. 

Na rok 2018 připravuje VMP ve spolupráci s Ostravskou univerzitou 

rozsáhlou mezioborovou konferenci Valašsko: historie a kultura II – 

Obživa. Jedná se o pokračování velmi úspěšného prvního setkání v roce 

2013. 

Odborní pracovníci VMP na vyzvání externě přednášejí na univerzitách. 

V minulosti to byla především Slezská univerzita v Opavě (preventivní 

konzervace), nyní se jedná o Ústav evropské etnologie Masarykovy 

univerzity (ochrana tradiční lidové kultury a UNESCO, lidové stavitelství a 

problematika muzeí v přírodě, vedení terénních výzkumů, zadání témat 

diplomových prací). 

VMP již několik let spolupracuje také s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, 

konkrétně s Fakultou multimediálních komunikací, ateliérem Grafický 

design a ateliérem Digitální komunikace. Studenti UTB v rámci svých 

ročníkových projektů a samostatných prací navrhují a připravují pro 

VMP grafiku periodika Museum vivum a webové stránky metodického 

centra. 

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

 

Muzeum Jana Amose Komenského je ve své odborné činnosti výrazně 

provázáno s vysokými školami, především v široké oblasti 

komeniologických disciplín. Spolupracuje především s univerzitami  

v Praze, Plzni, Českých Budějovicích, Pardubicích, Brně a Olomouci. 

Jedná se o spolupráci na pořádání vědeckých konferencí, vydávání 

odborného časopisu, řešení grantových projektů, případně o otázky 

správy památníku Komenského v nizozemském Naardenu. Pracovníci 

muzea často zpracovávají i posudky odborných prací či článků do 

univerzitních časopisů.   

Husitské muzeum 

v Táboře (HMT) 

 

HMT spolupracovalo s FF Jihočeské univerzity (JČU) na realizaci putovní 

výstavy Poklady, depoty, obětiny (2015–2017). 

HMT pravidelně spolupracuje s Archeologickým ústavem FF JČU na 

vědeckých aktivitách v oblasti archeologického výzkumu. V roce 2016 

bylo HMT partnerem a spolupořadatelem mezinárodní konference 
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archeologie středověku na téma „Postmedievální archeologie“ (19. – 23. 

9. 2016, FF JČU České Budějovice). HMT spolupracuje účastí odborných 

pracovníků v redakci mezinárodního časopisu Archaeologia historica. 

HMT spolupracuje pravidelně s Centrem medievistických studií, jež je 

společným vědeckým ústavem AV ČR a UK Praha, na pořádání 

mezinárodních historických konferencí v Táboře a vydávání jejich 

výstupů v časopisech Husitský Tábor a Studia Mediaevalia Bohemica:  

 Jan Hus roku 1415 a 600 let poté (Tábor, 23. – 25. 3. 2015) 

 Jeroným Pražský. Pozdně středověká univerzitní vzdělanost a 

intelektuálové v kultuře latinského západu (Tábor, 9. – 10. 11. 2016) 

 Zikmund Lucemburský a Tábor. Královská moc a městské komunity 

v pozdně středověké Evropě (Tábor, 2. – 3. 10. 2017) 

Muzeum romské kultury 

(MRK) 

 

Muzeum romské kultury spolupracuje pravidelně s Kabinetem 

multikulturní výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

(přednášky Dějiny Romů I. a II., semináře, worshopy ad.), s Katedrou 

evropské etnologie Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

(přednáška Romové a výtvarné umění, další semináře), s katedrou 

sociální pedagogiky Západočeské univerzity v Plzni, s Historickým 

ústavem Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (Úvod do 

studia oboru romistika, Úvod do studia dějin Romů, Romská hudba ad.), 

Fakultou sociálních věd a zdravotnictví Univerzity Konštantína filozofa 

v Nitře (Kultura Romů z historického hlediska), uspořádalo sérii 

workshopů pro studenty Katedry sociální pedagogiky PdF MU v rámci 

předmětu Muzejní pedagogika. Dále spolupracuje s Lékařskou fakultou 

Masarykovy univerzity v Brně a s Univerzitou Pardubice. 

Památník Lidice (PL) Památník Lidice rozvíjí spolupráci s vysokými školami velmi intenzivně. 

Nejvýznamnější aktivitou realizovanou pracovníky edukačního oddělení 

je mezinárodní vědomostní soutěž Lidice pro 21. století, pořádané od 

roku 2006 (v roce 2017 se koná již 13. ročník). Na přípravě této soutěže 

spolupracuje PL s Ústavem českých dějin Filozofické fakulty Karlovy 

univerzity. 

V roce 2016–2017 probíhala spolupráce s pracovníky Katedry výtvarné 

výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity na zhodnocení 45 

let od vzniku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice. Výsledkem 

této spolupráce je publikace Děti pro Lidice, 45. výročí Mezinárodní 

dětské výtvarné výstavy Lidice, která jednak představuje výstavu jako 

takovou, hodnotí její význam, interpretuje dětská díla uložená  

v Památníku Lidice a uplatňuje je také jako nástroj pro práci pedagogů, 

čímž velmi zásadním způsobem posunuje a zvyšuje význam celé kolekce 

dětských výtvarných prací, a to v mezinárodním měřítku. Zástupce 

katedry se v roce 2018 stal členem jury mezinárodní dětské výtvarné 

výstavy Lidice. 

Památník Lidice připravuje akreditované semináře, kterých se účastní 

pedagogové středních i vysokých škol jako autoři i jako účastníci. 
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Památník Lidice spolupracuje s Pedagogickou fakultou Karlovy 

univerzity, poskytuje praxe studentům. 

  

Činnost Asociace muzeí a galerií ČR v období 2015–2018 

Mapování stavu muzeologických pracovišť a rozvoje spolupráce muzeí a galerií s vysokými 

školami bylo provedeno v rámci semináře na téma „Současnost a budoucnost 

muzeologického vzdělávání a výzkumu v ČR", který se uskutečnil ve dnech 20. – 21. června 

2017 v Masarykově muzeu v Hodoníně. Na semináři, který společně připravily Masarykovo 

muzeum, AMG a Ústav archeologie a muzeologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity – 

oddělení muzeologie, zazněly příspěvky mj. shrnující proměny muzejního výzkumu a vize jeho 

budoucnosti, byly představeny modely profesního uplatnění absolventů muzeologie  

v kulturních institucích, svoje aktivity zde prezentovala dvě metodická centra MK ČR – 

Metodické centrum muzejní pedagogiky MZM a Metodické centrum pro muzea výtvarného 

umění NG, se svojí činností seznámil účastníky konference Spolek brněnských muzeologů 

působící při Oddělení muzeologie FF MU. Příspěvek PhDr. Františka Šebka, shrnující výuku 

muzeologie na veřejných vysokých školách v ČR s přehledem rozsahu a charakteru výuky, byl 

publikován v časopise Museologica Brunensia 2/2017. 

V srpnu 2018 se uskutečnilo jednání zástupců AMG a Ústavu archeologie a muzeologie FF MU 

mj. v souvislosti s budoucím zajištěním výuky muzeologie na tomto pracovišti. Byla 

diskutována problematika studentských praxí v muzeích a galeriích a možnost zřízení přímých 

fakultních pracovišť ve významných muzejních institucích. První číslo Věstníku AMG v roce 

2019 bude věnováno tématu „Muzeologie a muzeologická pracoviště v ČR". AMG na základě 

tohoto setkání oslovila náměstka ministra kultury Ing. Vlastislava Ourodu, Ph.D. se žádostí  

o uskutečnění společného jednání k možnostem spolupráce AMG, MK ČR a Ústavu 

archeologie a muzeologie FF MU. Na základě strategických cílů usiluje AMG o změnu 

právního postavení muzejních institucí jako nedílné součásti systému dalšího vzdělávání 

v České republice a integraci jejich role do strategií či předpisů zastřešujících koncept 

celoživotního učení. Ve spolupráci s MK ČR, MŠMT a dalšími partnery v oblasti muzejnictví 

chce AMG definovat požadavky na výuku muzeologie v souvislosti s přípravou akreditačního 

řízení pro studijní program magisterského studia a rigorózum pro obor muzeologie na 

Masarykově univerzitě. Ta již obhájila akreditaci pro toto studium v bakalářském programu. 

Dalšími tématy možné spolupráce v oblasti vzdělávání jsou pak – podpora dalšího vzdělávání 

pracovníků muzeí a galerií v ČR; vytváření teoretických pokladů, vč. návrhů praktických řešení 

pro muzejní práci; vznik dalších specializovaných vzdělávacích programů, vč. nových forem 

výuky či postgraduálního studia; pořádání společných setkání, konferencí, seminářů či 

kolokvií na vybraná témata oboru atd. 
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3.2.11.3. EDUKAČNÍ PORTÁL PRO MUZEA A GALERIE, POSKYTUJÍCÍ VEŘEJNOU SLUŽBU 

PODLE ZÁKONA Č. 122/2000 SB.39 

Ministerstvo kultury ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi realizujícími edukační 

aktivity zřídí pro společné sdílení zkušeností s těmito aktivitami specializovaný edukační 

portál, zaměřený na rozvoj programů muzejní pedagogiky a důslednou aplikaci již rozvinutých 

tzv. Best Practices v této oblasti.40 Bude přitom přihlížet k názorům profesních organizací, 

zejména Asociace muzeí a galerií České republiky, Českého výboru ICOM a Rady galerií České 

republiky. 

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: SPLNĚNO  

Metodické centrum muzejní pedagogiky v prosinci 2015 uvedlo s podporou Ministerstva 

kultury do provozu webový portál muzejních vzdělávacích aktivit pro žáky a studenty od 

mateřských škol až po střední školy s názvem MUZEOEDU: Centrální portál edukačních 

aktivit muzeí a galerií – http://www.muzeoedu.cz/ 

Portál byl vytvořen s možností výběru muzejně-edukačních aktivit podle několika kritérií 

současně:  

 podle místa (aktivní mapa krajů ČR),  

 podle stupně vzdělávání (předškolní, 1. stupeň ZŠ, 2. stupeň ZŠ, gymnázia a střední 

školy),  

 podle vzdělávacích oblastí a průřezových témat Rámcových vzdělávacích programů, 

 podle termínů. 

V roce 2016 Metodické centrum muzejní pedagogiky v ověřovacím provozu zjišťovalo 

uživatelský komfort nabízených funkcionalit z hlediska návštěvníků portálu a 

vyhodnocovalo jejich připomínky, podněty a spokojenost v rámci jeho počátečního 

provozu. Na základě konzultace s odborníky z oblasti IT a poskytovatelem webhostingu a 

servisu redakčního systému byly provedeny následující úpravy: vytvoření archivu událostí  

v profilu instituce, přidání možnosti vkládat klíčová slova a fráze a přidání informace o 

doporučených formátech do formuláře. 

MUZEOEDU nabízí zejména pedagogům přehlednou orientaci v nabídce edukačních 

programů muzeí a galerií, možnost výběru s ohledem na tematickou návaznost edukačních 

programů na školní výuku. 

Muzejním pedagogům a dalším odborným pracovníkům muzeí a galerií MUZEOEDU 

poskytuje příležitost ke zveřejnění edukačních aktivit jejich muzeí a galerií přehlednou 
                                                           

39
 Viz ustanovení § 10a, odst. 2, písm. b, zákona č. 122/2000, Sb. 

40
 Viz Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle 

usnesení vlády č. 96/2014. 
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formou, přehledný archiv muzejně pedagogické práce (souhrn všech vytvořených nabídek 

programů), který zároveň slouží jako přehled příkladů dobré praxe, zdroj podnětů pro 

inovaci a jako databáze informací o muzejně edukačních programech aktivních muzeí a 

galerií u nás. Předpokládané dlouhodobé provozování webového portálu bude vzhledem  

k rozšiřující se databázi stále ve větší míře a kvalitě naplňovat cíle, pro které byl edukační 

portál zřízen. Metodické centrum muzejní pedagogiky je připraveno pružně reagovat na 

změny jak v Rámcových vzdělávacích programech, tak na nové požadavky odborné muzejní 

veřejnosti, včetně technického zajištění provozu portálu. 

Celková návštěvnost v roce 2016 MUZEOEDU byla 3286 návštěvníků, unikátních 

návštěvníků bylo 1715, v roce 2017 (do 10. 11.) byla návštěvnost 2309, uživatelů bylo 1224. 

Správu webového portálu zajišťuje Metodické centrum muzejní pedagogiky Moravského 

zemského muzea. 
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3.2.12. SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ S NÁRODNÍM PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM 

Národní památkový ústav je největší státní příspěvkovou organizací v oblasti péče o kulturní 

dědictví České republiky. Je specifický svým posláním, organizační strukturou, rozsahem 

působnosti, množstvím objektů, které spravuje, i počtem zaměstnanců. Těžiště jeho činnosti 

spočívá v péči o nemovité kulturní dědictví České republiky. Jeho působnost se s muzejními 

organizacemi prolíná v péči o některé části movitého kulturního dědictví České republiky a ve 

zpřístupňování historicky cenných budov a lokalit veřejnosti. Neformální spolupráce mezi 

Národním památkovým ústavem a muzei a galeriemi funguje prakticky trvale,41 ale přesto 

existují dvě oblasti, v nichž je nutné tuto spolupráci dále posílit. První z nich se týká ochrany 

movitého kulturního dědictví, zejména pak ochrany proti krádežím, požáru a dalším hrozbám 

a aktivit vedoucích k úspěšnému navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, druhá 

propagace veřejné služby. 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Úkol 3.2.12 byl plněn příspěvkovými organizacemi v gesci OM následovně: 

Národní muzeum (NM) Historické muzeum NM 

Spolupráce s Národním památkovým ústavem (NPÚ) je velmi obsáhlá a 

intenzívní (výpůjčky do stálých expozic, společné projekty, výstavy, 

výpůjčky do Národního muzea, poskytování obrazového materiálu do 

tiskovin a publikací) 

Příklady projektů: 

1. Výstavy 

• „Za oponou české fantazie“, státní zámek Dačice, 2015 

• „Když umírá císař“, České muzeum hudby, NM, 2016 

• „Marie Terezie“, zámek Konopiště 

2. Stálé expozice 

• expozice zámku Duchcov (do 2019) 

• zámek Kratochvíle (do března 2018) 

• expozice zámku Velhartice, miniatury a hračky (do prosince 2017) 

• expozice J. E. Purkyně, zámek Libochovice (do prosince 2017) 

3. Jiné projekty 

NPÚ, ú.o.p. v Lokti, krátkodobá výpůjčka archeologického materiálu pro 

badatelské účely 

                                                           

41
 Za připomenutí v uplynulém období stojí např. velký projekt Pernštejnský rok, realizovaný v roce 2012, jehož klíčovou 

součástí byla výstava Pernštejnové a jejich doba, na níž se zápůjčkami podílely z ostatních příspěvkových organizací 
Ministerstva kultury např. Národní muzeum, Uměleckoprůmyslové museum v Praze či Muzeum umění Olomouc, 
desítky veřejných i soukromých institucí a která se uskutečnila v Salmovském paláci, budově spravované Národní galerií 
v Praze. 
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Farmaceutické muzeum Kuks, Hospitál Kuks (spravuje Univerzita Karlova 

– Farmaceutická fakulta v Hradci Králové) 

Poskytování obrazového materiálu pro NPÚ pro účely publikační a 

výstavní činnosti na základě licenčních smluv 

Knihovna Národního muzea 

Již po desítky let spolupracují Národní muzeum (NM) a Národní 

památkový ústav (NPÚ) při ochraně a péči o fondy muzejních a hradních 

knihoven v ČR. Nyní je před dokončením nová společná koncepce této 

péče a smlouva o spolupráci s platností do roku 2025. Následující 

informace pocházejí z těchto materiálů. 

Historický vývoj a současný stav 

V letech 1945 a 1948 byly postupně znárodněny všechny hrady 

a zámky a také zámecké knihovny v Československu. Zámky a 

zámecké knihovny na historických územích Čech, Moravy a 

Slezska převzala Národní kulturní komise (NKK, později Státní 

památková správa – SPS) a zahájila jejich svozy z objektů tzv. II. 

kategorie na objekty tzv. I. kategorie, které byly určeny ke 

kulturnímu využití. Práce na těchto svozech se jako expert NKK 

účastnil Dr. Bohumír Lifka, ředitel knihovny Náprstkova muzea. 

V roce 1954 byla správou všech zámeckých knihoven pověřena 

Knihovna Národního muzea (KNM) (č. 26.727/54 ze dne  

4. června 1954) a knihovny byly majetkově rozděleny mezi KNM 

a SPS podle toho, zda byly v tu chvíli knihovny instalovány  

v regálech (majetek SPS) či zda byly v haldách a hromadách 

(KNM). Vedle těchto knihoven zbylo několik fondů, které nebyly 

dány do majetku SPS ani KNM, ale jejich majiteli se staly další 

instituce (regionální muzea, archivy). I tyto knihovny jsou stále  

v odborné správě KNM, stejně jako knihovny po roce 1990 

restituované původním vlastníkům, se kterými NM uzavřelo 

smlouvy o spolupráci. 

V současnosti eviduje KNM 358 zámeckých knihoven, z toho 197 

v majetku NM, 92 v majetku NPÚ, 43 restituovaných a 26  

v majetku jiných organizací. Podle počtu svazků orientačně 

vlastní NM 35 %, NPÚ 36 %, restituce 21 % a ostatní majitelé  

8 %. 

Vzhledem k novým úkolům NPÚ, zejména rozšiřování expozic 

docházelo v posledních desetiletích stále častěji k nutnosti 

uvolnit původní depozitáře a KNM zahájila pozvolný přesun 

svých knihoven do vlastních depozitářů. Paralelně s tímto 

trendem se naopak zvyšuje počet zámeckých knihoven 

reinstalovaných v jejich původních objektech, v rámci NPÚ např. 

Bečov nad Teplou, u jiných organizací např. Čechy pod Kosířem, 

Zruč nad Sázavou aj. Svozové knihovny byly na zcela jiných 
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objektech v rámci expozic NPÚ vystaveny např. v Duchcově, ve 

Vile Stiassny nebo v Jindřichově Hradci, v případě jiných institucí 

např. v Karviné. Interiérové knihovny instalované na objektech 

svého původu je KNM připravena časem předat do majetku NPÚ 

(např. Bečov, Velké Březno, Horšovský Týn). 

KNM bude nadále spolupracovat s NPÚ při zpracování a 

katalogizaci zámeckých knihoven, na jejich odborném a 

vědeckém zhodnocení a využití (např. programy NAKI), při 

zprostředkování knih odborné veřejnosti a mnoha dalších 

směrech. KNM má veškeré potřebné faktické i odborné 

předpoklady pro řádné a úplné poskytování odborné gesce na 

všechny knihovny ve správě NPÚ, které tím nabízí. Zároveň se 

zavazuje poskytovat odbornou pomoc NPÚ při tvorbě 

interiérových instalací, expozic, sezónních výstav či při vytváření 

edukačních programů, což se již fakticky děje, např. realizovaná 

soutěž „Objevte zámecké knihovny“, která probíhá na několika 

zámcích. KNM bude nadále monitorovat stav uložení zámeckých 

knihoven, vlastních i v majetku NPÚ, a zajišťovat odbornou 

pomoc ve věci ochrany a preventivní péče o zámecké knihovny 

(v oblasti konzervátorství). Dle potřeby NPÚ a možností KNM 

bude nadále pokračovat spolupráce při revizích zámeckých 

knihoven. NPÚ zpřístupní NM své katalogy v elektronické 

podobě, aby mohly být integrovány do Souborného katalogu 

zámeckých knihoven. NM a NPÚ budou nadále spolupracovat 

na odborných a vědeckých projektech týkajících se zámeckých 

knihoven. NM a NPÚ si budou navzájem bezplatně poskytovat 

publikační právo pro účely výstav a odborných publikací. NM 

poskytuje informační servis odborné veřejnosti i z fondů ve 

správě NPÚ a realizuje absenční výpůjčky z fondů ve správě NPÚ 

prostřednictvím studovny KNM. NPÚ a NM budou nadále úzce 

spolupracovat na nových postupech ochrany a konzervace 

knihovních fondů, tj. na vývoji a zavádění nových technologií  

k ochraně knihovních fondů zejména z hlediska mikroklimatu a 

výzkumu materiálu restaurování. NPÚ a NM se dohodly na 

zlepšení organizační a technické připravenosti zámeckých 

knihoven a depozitářů ke zvládnutí krizových situací v případě 

živelných pohrom a válečného nebezpečí. V případě nutnosti 

vypracují metodiku pro řešení mimořádných (krizových) situací.  

NPÚ a NM se dohodly, že společně budou spolupracovat při 

systémovém řešení ochrany historických knihovních fondů  

z hlediska nakládání s nimi (zajištění stabilních klimatických 

podmínek v hodnotách tepla a relativní vlhkosti). 

V letošním roce připravila KNM ve spolupráci s NPÚ a NK ČR 

společnou žádost o grant NAKI Virtuální rekonstrukce 

rozptýlených provenienčně bohemiálních knižních celků  

v tuzemských i zahraničních knihovnách, který by měl v případě 

získání finanční dotace do velké míry spočívat na průzkumu 
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zámeckých knihoven v ČR. Výsledky tohoto výzkumu, na němž 

budou spolupracovat pracovníci KNM i NPÚ by byly 

prezentovány v databázi spravované pracovníky KNM. Projekt 

volně navazuje na předchozí projekty NAKI, které řešila KNM  

v letech 2012–2015: Tisky 16. století v zámeckých knihovnách 

České republiky a PROVENIO: Metodika výzkumu knižních 

proveniencí, přičemž první z nich byl konsorciálním projektem 

NPÚ, KNM a NK ČR. 

Projekt také předpokládá spolupráci KNM a NPÚ na návrhu 

Metodiky průzkumu, revize a pasportizace historického knižního 

fondu.  

České muzeum hudby NM 

Spolupráce Národního muzea s Národním památkovým ústavem  

v oblasti dějin hudební kultury je dlouholetá především v oblasti tvorby 

expozic a výstav. Novou kapitolu v posledních dvou letech zahájila 

činnost Metodického centra dokumentace, konzervace a restaurování 

hudebních nástrojů, které se věnuje posouzení významu a stavu 

historických hudebních nástrojů ve fondech movitého kulturního 

dědictví. K tomuto účelu uzavřelo Národní muzeum s Národním 

památkovým ústavem smlouvu o spolupráci. V letošním roce proběhly 

prohlídky nástrojů v 10 památkových objektech, jejichž výsledkem bylo 

několik nástrojů doporučených k restaurování a dílčí doporučení  

k vhodnějšímu uložení nástrojů v depozitářích. 

Výstavní projekt Hrady a zámky 

Společně s Národním památkovým ústavem připravilo Národní muzeum 

úspěšnou zahraniční výstavu „Hrady a zámky České republiky“, která 

byla v letech 2015-2017 vystavena v těchto destinacích: 

6. Afghánistán, Kábul 6/2015 

7. Malajsie, Kuala Lumpur 3–4/2016, Penang 5–6/2016 

8. Filipíny, Manila 5/2017 

9. Myanmar, Rangún 9–10/2017 

Výstava se těší mimořádné pozornosti návštěvníků, pozornosti tamních 

médií a probíhá za aktivní spolupráce s našimi ambasádami. 

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Vzhledem k povaze a rozsahu sbírkových fondů spravovaných Národní 

galerií v Praze a Národním památkovým ústavem je spolupráce při 

přípravě, realizaci a propagaci výstavních projektů nevyhnutelná. Ať už 

se jedná o činnost zápůjční, výstavní, badatelskou či vzdělávací, princip 

reciprocity hraje klíčovou roli. Příkladem úspěšné spolupráce z poslední 

doby jsou například výstavní projekty Madona z Opočna (2016) a 

Podoby a příběhy. Portréty renesanční šlechty (2017–2018), v rámci 

kterého byl představen reprezentativní výběr renesančních portrétů 

nejen ze sbírek NPÚ a na jehož realizaci se podílela i NG. Oba zmíněné 
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výstavní projekty se konaly v prostorách Šternberského paláce v Praze,  

v místě, kde jsou již od roku 1948 prezentována mistrovská díla ze sbírek 

Národní galerie v Praze. 

Výstavní projekty byly doprovázeny nabídkou edukačních aktivit – 

jednalo se o tvořivé dílny pro pedagogy, seniory a rodiny s dětmi, 

komentované prohlídky pro školy i širokou veřejnost, výstavu Podoby a 

příběhy. Portréty renesanční šlechty doprovázel i cyklus přednášek. 

Národní galerie v Praze s NPÚ spolupracovala na zabezpečení projektů i 

v rovině vzájemné propagace. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Spolupráce MZM s NPÚ je skutečně intenzívní, mimo aktivit na 

výstavních projektech zejména v oblasti vzájemných výpůjček a zápůjček 

sbírkových předmětů, odborných posudků i doporučení postupů při 

opravách objektů. GŘ MZM je členem Památkové rady NPÚ Brno. 

Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

Oddělení fotodokumentace a digitalizace: 

Oddělení fotodokumentace a digitalizace spolupracuje s NPÚ v oblasti 

poskytování a zpracování historických obrazových materiálů a 

písemných informací při vydávání různých tiskovin v rámci činnosti NPU. 

Provádí konzultace při určování nově nabytých historických snímků. Dále 

se rozvíjí spolupráce ve vzájemné koordinaci činnosti při pořizování 

fotodokumentace architektonických a krajinných proměn ve Slezsku  

v návaznosti na tiskové a digitální výstupy. 

Knihovna SZM spolupracuje s NPÚ zejména v oblasti získávání 

knihovního fondu formou výměny. 

Oddělení společenských věd – Umělecko-historické pracoviště: 

Spolupráce s NPÚ probíhá na několika úrovních, od vzájemného 

zapůjčování sbírkových předmětů do instalovaných objektů, expozic a na 

výstavy přes poskytování a konzultování historických fotografií a plánů 

např. při řešení nových architektonických či urbanistických úkolů nebo 

při zkoumání jejich historie, až po vzájemnou pomoc při odborném 

zkoumání, posuzování a zhodnocování často velmi blízkého sbírkového 

materiálu. Výhledově bude ve všech těchto oblastech prohlubována a 

zefektivňována. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Spolupráce Moravské galerie v Brně s Národním památkovým ústavem 

je ve sledovaném období realizována již tradičně zejména dlouhodobými 

výpůjčkami v expozicích objektů spravovaných NPÚ. 

V letech 2015–2017 trvaly výpůjčky předmětů na státních zámcích 

Kunštát, Lysice, Valtice, Bučovice, Milotice, Pernštejn, Vranov nad Dyjí, 

přičemž nejvýznamnější je dlouhodobá výpůjčka 43 předmětů užitého 

umění na SZ Vranov nad Dyjí. 

Společným úspěšným projektem Moravské galerie v Brně a Národního 
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památkového ústavu ve sledovaném období byla zejména výstava 

Aristokracie vkusu – Obrazárna zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství 

knížat ze Salm-Reifferscheidtu (Moravská galerie v Brně, Místodržitelský 

palác, Moravské nám. 1a, 16. prosince 2016 – 16. dubna 2017, kurátor 

Petr Tomášek), která představila sběratelství moravské větve 

starohraběcího a knížecího rodu Salm-Reifferscheidtů se sídlem v Rájci 

nad Svitavou, a to jednak prostřednictvím pestrého výběru významných 

či jinak pozoruhodných artefaktů, jednak pomocí dalších objektů a 

dokumentů umožňujících nahlédnout do zákulisí narůstání rájeckých 

obrazových sbírek a obecně přiblížit vztah jednotlivých členů rodiny  

k výtvarnému umění. 

Obsáhla rovněž některé další doprovodné jevy jako mecenát, 

amatérskou uměleckou činnost a šlechtickou výtvarnou výchovu. 

Od roku 2015 spolupracuje Moravská galerie s NPÚ na organizaci tzv. 

Hradozámecké noci, která probíhá na osmi desítkách památek po celé 

České republice. Moravská galerie při této příležitosti připravuje večerní 

program v Jurkovičově vile. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

2016–2017: Spolupráce mezi NTM a NPÚ na edukačních aktivitách a 

vzdělávacích programech v rámci Centra stavitelského dědictví:  

 18. – 19. 3. 2016 17. ročník mezinárodní konference „Dějiny staveb 

2016“ (spolupráce s NPÚ ú.o.p. v Plzni)  

 1.–2. 4. 2016 Řemeslná obnova historických staveb  – kurz 

zpracování a konzervace kovových materiálů (spolupráce s NPÚ 

ú.o.p. v  Telči) 

 21. 5. 2016 představení publikace „Tradiční vápenné omítky“ v CSD 

Plasy (spolupráce s NPÚ ú.o.p. v Plzni)  

 26. – 28. 5. 2016 Letní škola vápenných technologií - Úvod do 

tématu vápno a vápenné omítky (spolupráce s Generálním 

ředitelstvím NPÚ) 

 Letní škola vápenných technologií – pro doktorandy Politecnica 

Milano (spolupráce s NPÚ GnŘ) 

 24. – 25. 3. 2017 18. mezinárodní konference DĚJINY STAVEB 2017 

(spolupráce s NPÚ ú.o.p. v Plzni)  

 29. – 30. 3. 2017 Řemeslná obnova historických staveb – kurz 

zpracování a konzervace kovových materiálů (spolupráce s NPÚ 

ú.o.p. v  Telči) 

 18. – 19. 5. 2017 Letní škola památkové technologie – záchrana a 

doplňování omítkové rustiky ve vápenném systému (spolupráce s 

NPÚ GnŘ) 

 8. – 9. 6. 2017 Letní škola památkové technologie – restaurování 

vápenných omítek ve vápenném systému I. (spolupráce s NPÚ GnŘ) 

 14. – 15. 9. 2017 Letní škola památkové technologie – Úvod do 

tématu vápno a vápenné omítky (spolupráce s NPÚ GnŘ) 

 Probíhala výměna zkušeností s přípravou a realizací školních 

edukačních aktivit zejména s Edukačním centrem NPÚ v Telči 
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(projekt „Památky nás baví“ apod.) 

 Dále probíhala spolupráce na programech v rámci akcí pro děti  

s NPÚ správa klášter Plasy (Dětský den ad.)  

 Realizaci aktivit pro školní skupiny, edukaci pro dětské kolektivy i 

přípravu programů pro rodiny s dětmi v CSD Plasy od srpna 2016 

zajišťuje muzejní pedagožka NTM 

 Ve spolupráci s Národním památkovým ústavem byla v roce 2015 

připravena nominace tzv. Kynžvartské daguerrotypie do registru 

Paměť světa UNESCO. Oficiální rozhodnutí, zda Kynžvartská 

daguerrotypie bude zařazena mezi nejvýznamnější dokumenty  

z historie lidstva, bude známo na konci roku 2017. Pokud 

Kynžvartská daguerrotypie do uvedeného registru zapsána bude, 

připraví NTM a NPÚ společnou prezentaci této výjimečné fotografie, 

která stojí na počátku moderní vizuální dokumentační kultury.  

 Spolupráce NTM a NPÚ se uskutečnila např. při realizaci výstavy 

NTM Civitas Carolina aneb stavitelství doby Karla IV., připravené  

k 700. výročí narození Karla IV. v r. 2016. V souvislosti s odbornou 

spoluprací kolegů z NPÚ na přípravě výstavy i s ohledem na 

zapůjčené předměty byly propagovány formou plakátů, letáků a na 

webových stránkách NTM  pracoviště NPÚ – hrad a zámek Bečov, 

hrad Veveří a hrad Karlštejn. V rámci širší spolupráce při přípravě 

edukačních programů byla navázána kooperace s metodickým 

Edukačním centrem NPÚ v Telči, která proběhla i při přípravě 

programů k této výstavě.  

 Mgr. Michal Novotný, Ph.D., ředitel Železničního muzea, je od roku 

2013 členem Komise pro ochranu památkového fondu v oblasti 

železniční dopravy, poradního sboru generální ředitelky v agendě 

prohlašování KP z oblasti železniční dopravy. 

 V letech 2009 a 2010 spolupracovalo NTM s územním odborným 

pracovištěm NPÚ v Plzni na zpracování vědeckovýzkumného úkolu 

č. 201 (Odborné hodnocení a systematické vědecké zpracování 

základní evidence mobiliárních fondů kulturních památek). Jednalo 

se konkrétně o zpracování hodinářských sbírek na památkových 

objektech NPÚ Švihov, Kozel, Velhartice, Chudenice, Horšovský Týn, 

Manětín, Kladruby, Nebílovy, Klášter Plasy a Centrální depozitář 

Plasy. 

 V roce 2011 byla realizována podobná spolupráce s územním 

odborným pracovištěm v Lokti. Odborně byla zpracována sbírka 

hodin, deponovaná na památkovém objektu Zámek Kynžvart 

(přibližně polovina mobiliárních fondů NPÚ v Lokti). 

 Spolupráce s NPÚ při posouzení stavu a stanovení závazného 

doporučení postupu při rekonstrukci vodní elektrárny Miřejovice.  

 Po několik let byl v NTM zpracováván lektorský posudek na dílčí 

části víceletého projektu soupisu a odborného zpracování věžních 

hodin na sakrálních i církevních objektech ve středních Čechách. 

Projekt realizovalo středočeské pracoviště NPÚ a řešitelem úkolu 

byl Petr Skála. 
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Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Prostřednictvím konsorcionálního projektu „Metodika uchovávání 

předmětů kulturní povahy – optimalizace podmínek s cílem dosažení 

dlouhodobé udržitelnosti“, DF13P01OVV016, podpořeného z programu 

NAKI MK ČR, 2013–2017, probíhá úzká spolupráce TMB, NPÚ (ú.o.p.  

v Brně a v Českých Budějovicích, ú.p.s. v Kroměříži) a též Moravské 

galerie v Brně. Předmětem spolupráce je hodnocení vytipovaných 

objektů ve správě památkové péče z hlediska parametrů prostředí 

uchovávání předmětů kulturní povahy v návaznosti na muzejní a 

galerijní standardy. Výsledkem projektu je zpracování společných 

certifikovaných metodik, propojujících jednotlivé segmenty péče  

o společné kulturní dědictví: „Metodika uchovávání předmětů kulturní 

povahy“, „Preventivní péče o předměty kulturní povahy v expozicích, 

depozitářích a zpřístupněných autentických interiérech“. Ověřeny byly i 

dílčí opatření a metody regulace podmínek vnitřního prostředí, které 

jsou uplatnitelné jak v depozitářích, tak i v expozicích muzeí a galerií 

nebo instalovaných interiérech historických budov. 

Dalšími společnými výstupy jsou audiovizuální dokumenty – Databáze 

hodnocení objektů uchovávání předmětů kulturní povahy a instruktážní 

DVD (Preventivní péče o mobiliář ve sbírkách historických památkových 

objektů – Textil a dřevo, Obrazy a papír, Keramika a kovy), odborná 

publikace – „Buildings for storing cultural heritage objekcts – principles 

and methods for assessing indoor enviroments, včetně odborných 

článků v recenzovaných časopisech. 

Další forma spolupráce je rozvíjena v oblasti zabezpečování památek a 

muzejních sbírek proti požárům a odcizení. V této souvislosti se MCK 

TMB podílelo na spolupráci při zajištění odborného programu semináře 

Požární ochrana industriálních budov a historických památek, který se 

uskutečnil 15. – 16. 6. 2017 v Metodickém centru moderní architektury 

při vile Stiassni v Brně.   

Dále TMB spolupracovalo a spolupracuje na realizaci níže uvedených 

projektů:  

 Průmyslové dědictví z pohledu památkové péče, identifikační kód 

projektu: DG16P02H029 (program NAKI II), řešitel příjemce – 

koordinátor: NPÚ, doc. Miloš Matěj, řešitel příjemce: TMB, 

spoluřešitelé příjemce z TMB: PhDr. Petra Mertová, Ph.D. a Mgr. 

Ondřej Merta, doba řešení: 2016–2021; publikační výstup, 

workshopy 

 Vzdělávací role NPÚ: Edukace jako klíčový nástroj zkvalitnění péče 

o kulturní dědictví České republiky, identifikační kód: 

DF12P01OVV014 (program NAKI), řešitel příjemce: Národní 

památkový ústav, PhDr. Martina Veselá, prof. PhDr. Kateřina 

Charvátová, CSc. (PedF UK), Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (MU), doba 

řešení: 2012–2015 

TMB nebylo do projektu zapojeno jako spoluřešitel, ale jako externí 

poradce v oboru muzejní pedagogiky. Hlavním cílem projektu bylo 
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vytvoření systému vzdělávacích programů v oblasti nemovitého a 

movitého kulturního dědictví, včetně historických sídel, kulturní 

krajiny a archeologických památek. Cílovými skupinami projektu 

byly děti a mládež, rodiny s dětmi, laická a odborná veřejnost. 

Internetové stránky projektu www.pamatkynasbavi.cz. 

Uznatelné výsledky: pracovní výstupy; uznatelné výsledky jsou 

vázané na příjemce dotace 

 Tradiční lidový oděv na Moravě. Identifikace, analýza, konzervace a 

trvale udržitelný stav sbírkového materiálu z let 1850–1950, 

identifikační kód: DF11P01OVV017 (NAKI), Řešitel příjemce – 

koordinátor: Národní ústav lidové kultury ve Strážnici, PhDr. Martin 

Šimša, příjemce: Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, 

prof. Jiří Příhoda, Doba řešení: 2011–2015 

TMB bylo do projektu zapojeno jako poskytovatel jedinečných 

služeb, nikoli v pozici spoluřešitele. V rámci projektu byla 

dokončena konzervace vybraného souboru textilních vzorníků  

v MCK TMB, a dokončena metodika ošetření textilních vzorníků a 

identifikace části textilních vzorníkových knih z bývalých textilních 

firem v Brně a okolí.  

Uznatelné výsledky: pracovní výstupy; uznatelné výsledky jsou 

vázané na příjemce dotace 

Další formy spolupráce:  

 PhDr. Zdeněk Vácha, ředitel NPÚ, ú.o.p. Brno – člen Vědecké rady 

TMB, 2015 

 Prezentace – Ing. arch Naděžda Goryczková, generální ředitelka 

NPÚ, udělila záštitu výstavnímu projektu Umění emailu/Technika 

smaltu (spolupráce na odborné náplni výstavy, zápůjčky exponátů, 

fotodokumentace) 2017 

 Konzultace a metodické vedení oprav a stavebních prací na 

kulturních i národních kulturních památkách ve správě TMB 

 Mgr. P. Nekuža, kurátor sbírky Jemné mechaniky TMB, badatelské 

oprávnění pro práce v depozitářích a archívech NPÚ, 2015 

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze (UPM) 

UPM realizuje s NPÚ řadu společných projektů v oblasti 

vědeckovýzkumné práce, odborných publikačních výstupů a výstav, a 

participuje i na práci odborných komisí či na rozvoji společných 

informačních a propagačních platforem. Pracovníci muzea a NPÚ se  

v posledních letech podíleli na společném výzkumu historického 

mobiliáře památkových objektů (grant NPÚ), slonovinové Madony z 

Olešnice, děl Františka Tkadlíka v majetku NPÚ (grant GAČR) nebo na 

odborném zhodnocení památkového potenciálu českých panelových 

sídlišť (grant NAKI, příjemcem UPM). Výstupy z těchto projektů byly 

publikovány jak knižně, tak také v několika časopiseckých studiích, 

otištěných mj. ve Zprávách památkové péče. Kurátoři UPM byli členy 
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poradních orgánů NPÚ, např. Regionální komise NPÚ v Praze, 

recenzenty odborných periodik (ZPP) i řady publikací vydávaných NPU. 

Velký význam měla spolupráce s pracovníky památkové péče také při 

rekonstrukci historické budovy UPM. 

Významnými projekty posledních let bylo také vytvoření Expozice 

evropské kameniny ze sbírky UPM na zámku Vranov nad Dyjí, 

spolupráce na grantovém výzkumu historických fotografií (projekt NAKI: 

Historický fotografický materiál) či realizace výstavy Karlštejnského 

pokladu v roce 2016 na hradě Karlštejn.  

Dlouhodobé zápůjčky z muzejních fondů do expozic NPÚ činily v období 

2015–2017 více jak dva tisíce předmětů (především do objektů Zákupy, 

Lemberk, Sychrov, Benešov nad Ploučnicí, Duchcov, Vranov nad Dyjí), na 

krátkodobé výstavy bylo zapůjčeno sedmdesát položek uměleckých děl, 

především na zámek Jindřichův Hradec (výstava UPM věnovaná 

historickým tapiseriím) a na hrad Karlštejn. Kurátoři zasedali i  

v poradních sborech a komisích NPÚ (např. v Regionální komisi NPÚ 

Praha) a spolupracovali na akcích k Roku renesanční šlechty (mj. 

pořádáním doprovodných přednášek). Úzká součinnost probíhala i ve 

vzájemné propagaci zmíněných akcí jak na centrální úrovni, tak na 

úrovni regionů. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

Památník národního písemnictví v rámci spolupráce s Národním 

památkovým ústavem připravil výstavní projekt pro budoucí využití 

objektu Invalidovny v Karlíně a dále se účastí v národní porotě podílel na 

výběru nominací pro zařazení na listinu projektu Evropské dědictví 

(European Heritage Label). 

Výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda,“ 7. 9. – 29. 10. 

2017, letohrádek Hvězda, Památník národního písemnictví – spolupráce 

s NPÚ formou zápůjčky na výstavu.  

Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

Ministerstvo kultury, VMP a NPÚ spolupracují a společně se podílejí na 

utváření koncepce dalšího vývoje muzeí v přírodě spravovaných 

příspěvkovými organizacemi MK ČR, z nichž tři ze čtyř spadají pod NPÚ. 

Cílem koncepce je vytvoření efektivní a účelné struktury muzeí v přírodě 

spravovaných příspěvkovými organizacemi MK ČR. Na jejím vytvoření se 

podílejí všechny dotčené subjekty s vizí propojení a kvalitní odborné 

spolupráce „pod jednou střechou“. Za tímto účelem byla vytvořena 

odborná pracovní skupina náměstka ministra kultury pro otázky muzeí  

v přírodě spravovaných příspěvkovými organizacemi MK ČR.   

VMP má dále intenzivní kontakt s územním odborným pracovištěm 

v Kroměříži, nicméně vzhledem ke svému jedinečnému charakteru 

zaměření na tradiční lidovou kulturu nesdílí s většinou památek 

spravovaných NPÚ společné odborné zájmy. Výjimkou jsou Soubor 

lidových staveb Vysočina, Soubor lidové architektury Zubrnice a Hanácké 

skanzen v Příkazích. S těmito institucemi má VMP dlouhodobou 

odbornou spolupráci, dva pracovníci VMP se v roce 2017 stali členy 
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ředitelské rady Hanáckého skanzenu a podílejí se na tvorbě jeho nové 

koncepce včetně rozšíření stávajících expozic. 

Vedoucí SLS Vysočina byla od roku 2016 členkou organizačního výboru 

konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě – společného projektu 

MKČR, VMP a oborových organizací. Zástupci ostatních muzeí v přírodě 

spravovaných NPÚ se zúčastnili konference Poslání a budoucnost muzeí 

v přírodě v ČR v lednu 2018. 

VMP v současné době poskytuje některým památkám spravovaným 

nebo dozorovaným NPÚ metodickou pomoc v oblasti konzervace. V roce 

2017 se tato pomoc vztahovala především na vyhořelý kostel v Gutech 

nebo na napadení dřevokazným hmyzem na zámku Telč. 

Muzeum Policie ČR 

 

Běžná spolupráce Muzea Policie ČR a NPÚ je na vstřícné úrovni. 

Nicméně zaměření této instituce nekoresponduje se záměrem hlubší 

spolupráce v oblasti přípravy a realizace výstavních projektů v oblasti 

památkové péče. Objekt muzea (bývalý augustiniánský klášter) je 

zpřístupněn veřejnosti celý, udržován v odpovídajícím stavu. 

Památník Lidice (PL) Památník Lidice průběžně spolupracuje s pracovníky Národního 

památkového ústavu, a to Územního odborného pracoviště Středních 

Čech v Praze a Územního odborného pracoviště v Pardubicích. Průběžně 

probíhají konzultace k jednotlivým činnostem připravovaným či 

probíhajícím v prostorách NKP Lidice i Ležáky. V roce 2016 bylo 

zamítnuto řešení přesunu odpadní zeminy v rámci pietního území 

v Lidicích připravované v projektu IROP obnovy pietního území PL. 

Žádost byla předchozím vedením přesto podána. V roce 2017 byla 

provedena revize celého projektu a PL nakonec projekt odmítl, a to  

z důvodu přímého rozporu stanoviska NPÚ s cílem projektu. 

V roce 2018 byl v PL uspořádaný seminář Architektura pietních území, 

které se zúčastnili i pracovníci NPÚ a památkového odboru krajských 

úřadů, kteří s průběhem semináře byli velmi spokojení. PL se bude 

nadále intenzivně věnovat problematice významu a péče o pietní území 

a počítá s intenzivní komunikací s příslušnými pracovníky. 

Od roku 2018 je pracovnice edukačního oddělení NPÚ členkou jury 

Mezinárodní výtvarné výstavy Lidice a také spolupracuje na přípravě 

edukačního programu pro tuto výstavu. 

Památník Terezín (PT) Národní památkový ústav provádí dohled nad pracemi, které Památník 

Terezín provádí při restaurování a opravách bývalých fortifikací, které 

jsou v jeho správě. Další forma spolupráce probíhá na půdě Městského 

úřadu v Terezíně, kde odborní pracovníci Památníku Terezín poskytují 

odborné konzultace k historickým otázkám. V poslední době je tato 

spolupráce soustředěna především na podporu snah městských orgánů 

o záchranu významných památek, kterými jsou Poterna (pevnostní 

chodba) č. 3, v níž se nalézají texty (především z doby ghetta) ve formě 

vrypů do kamenů ve zdech, a dále unikátní malby vězňů ghetta, které se 
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dochovaly ve věži terezínské pošty. 

3.2.12.1. MECHANISMY SPOLUPRÁCE NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU  

S OSTATNÍMI STÁTNÍMI PŘÍSPĚVKOVÝMI ORGANIZACEMI PŘI OCHRANĚ MOVITÝCH 

KULTURNÍCH PAMÁTEK  

V oblasti vzájemné komunikace muzeí a galerií – státních příspěvkových organizací – 

s Národním památkovým ústavem docházelo v uplynulém období k technickým 

nedopatřením, která mohla mít negativní dopad na ochranu movitého kulturního dědictví. 

Šlo o otázku uplatnění předkupního práva státu na movité kulturní památky,42 dále pak  

o případy odúmrtí či bezúplatných převodů. Ministerstvo kultury a jeho věcně příslušné 

příspěvkové organizace se zaměří na důslednou ochranu movitého kulturního dědictví i mimo 

muzejní sbírky, a to především systematickou a koordinovanou aplikací zákona č. 71/1994 

Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Tato 

vzájemná součinnost, spojená v opodstatněných případech s využitím institutu předkupního 

práva státem, bude využívaná v důsledné vzájemné koordinaci tak, aby byly veřejné finanční 

prostředky při ochraně movitého kulturního dědictví využívány co nejefektivněji.  

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Samostatné oddělení ochrany kulturních statků (dále jen „SOOKS“) systematicky 

spolupracuje s NPÚ při aplikaci zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní 

hodnoty: SOOKS každoročně obesílá všechny organizace pověřené výkonem agendy podle 

zákona č. 71/1994 Sb. dotazníkem zaměřeným na praktický výkon agendy podle výše 

uvedeného zákona43.  SOOKS analyzuje tyto dotazníky a tyto výstupy spolu s podněty 

odborníků z Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů 

za kulturní památku a žádostí na zrušení prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů za 

kulturní památku44 a poznatků ze správního řízení o prohlášení za kulturní památku a / 

nebo správního řízení o přestupku využívá SOOKS při přípravě programu každoročních 

konzultací k výkonu agendy podle zákona č. 71/1994 Sb. Zástupci generálního ředitelství a 

všech územních odborných pracovišť NPÚ pověřených výkonem agendy podle zákona  

č. 71/1994 Sb. se účastní těchto každoročních konzultací, které mají charakter kulatých 

stolů a jejichž cílem je především výměna informací a sdílení příkladů dobré praxe. Výstupy 

z dotazníkového šetření a každoročních konzultací využilo SOOKS mj. k aktualizaci 

Metodického pokynu MK k výkonu činnosti vyplývajícího ze zákona č. 71/1994 Sb.,  

o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty45.  Získané informace poslouží rovněž při 

                                                           

42
 Podle ustanovení § 13 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

43
  Organizacemi pověřenými výkonem agendy podle zákona č. 71/1994 Sb. jsou s výjimkou Židovského muzea výhradně 

státní příspěvkové organizace. 
44

  Příkaz ministryně č. 17/2012, č.j. MK 15181/2012 OPP 
45

 Aktualizovaný metodický pokyn č. j. MK 29452/2018/SOOKS vstoupil v platnost 24. 4. 2018. 
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připravované novelizaci zákona č. 71/1994 Sb.46 V rámci přípravy novelizace zákona byli 

zástupci NPÚ spolu se zástupci ostatních organizací pověřených výkonem agendy podle 

zákona č. 71/1994 Sb. jmenováni do odborné komise náměstka kultury pro řízení sekce 

kulturního dědictví pro mobilitu kulturních statků. 

Co se týče otázky předkupního práva na prohlášené kulturní památky, SOOKS v rámci 

procesu správního řízení o prohlášení za kulturní památku využívá podnětů NPÚ a odborné 

Komise pro hodnocení návrhů na prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů za kulturní 

památku a žádostí na zrušení prohlášení movitých věcí nebo jejich souborů za kulturní 

památku. Role SOOKS je v tomto ohledu mediační. Agenda výkupu prohlášených kulturních 

památek je v gesci OPP (dotační program ISO/E). 

Agenda tzv. odúmrtí je pro oblast muzejnictví řešena odborem muzeí ve spolupráci 

s územními pracovišti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. 

3.2.12.2. VZÁJEMNÁ SPOLUPRÁCE NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU, MUZEÍ A 

GALERIÍ PŘI PŘÍPRAVĚ, REALIZACI A PROPAGACI VÝSTAVNÍCH AKTIVIT 

V gesci Národního památkového ústavu je vedle jiných odborných činností rovněž správa 

veřejně přístupných státních hradů a zámků v České republice. Vesměs jde o značně 

navštěvované památky, jejichž okruh návštěvníků se do velké míry kryje s cílovými skupinami 

výstavních aktivit veřejných muzeí a galerií. Vzájemnou koordinací a propagací výstavních 

aktivit lze proto významně zvýšit efektivitu vynakládání veřejných finančních prostředků na 

tyto účely. S účinností od 1. ledna 2013 vstoupila v platnost reorganizace Národního 

památkového ústavu. Při této reorganizaci byly mimo jiné zřízeny čtyři územní památkové 

správy,47 v jejichž kompetenci je správa těchto veřejně přístupných památek v jednotlivých 

regionech. Veřejná muzea a galerie budou v oblasti jejich působnosti spolupracovat při 

propagaci významných výstavních projektů s územními památkovými správami. Tam, kde to 

bude mít opodstatnění dané charakterem sbírkových fondů nebo odborným zaměřením 

zaměstnanců partnerských institucí, se budou podílet také na přípravě a realizaci obdobných 

projektů.  

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury a příspěvkové organizace Ministerstva kultury  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Úkol 3.2.12 byl plněn příspěvkovými organizacemi v gesci OM následovně: 

Národní muzeum (NM) Knihovna Národního muzea 

V rámci projektu NAKI Virtuální rekonstrukce rozptýlených provenienčně 

                                                           

46
 Novelizace zákona č. 71/1994 Sb. reflektuje v Programovém prohlášení vlády deklarovaný zájem na revizi režimu vývozu 

starožitností. 
47

 NPÚ, Územní památková správa v Praze, Územní památková správa v Českých Budějovicích, Územní památková správa 
na Sychrově a Územní památková správa v Kroměříži. 
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bohemiálních knižních celků v tuzemských i zahraničních knihovnách 

počítají řešitelé se čtyřmi výstavami, které budou realizovány ve 

spolupráci KNM a NPÚ v zámeckých interiérech a které budou 

prezentovat výsledky provenienčního výzkumu zámeckých knihoven, na 

němž se bude rovněž podílet KNM a NPÚ. Pracovní názvy všech čtyř 

výstav jsou:  

1) Urozený čtenář 

2) V nejhlubší úctě… 

3) Slezské aristokratické knihovny 

4) Krása šlechtických exlibris a supralibros 

České muzeum hudby NM 

Hudební nástroje ze sbírek Českého muzea hudby jsou dlouholetou 

významnou součástí stálých expozic mnoha památkových objektů ve 

správě Národního památkového ústavu (např. státní zámky a hrady 

Kratochvíle, Kozel, Duchcov). Umožňují zvýšit výpovědní hodnotu těchto 

expozic a spolupráce probíhá úspěšně. Muzeum se podílelo i na vzniku 

samostatných expozic (Klavír? Klavír! Klavír! na zámku v Litomyšli). 

Předměty z fondů jednotlivých památkových objektů jsou naopak v 

expozicích Národního muzea (např. státní zámek Kynžvart) a spolupráce 

na pořádání výstav vždy probíhá úspěšně. Exponáty jsou volně dostupné 

oběma organizacím k propagaci expozic a výstav. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

MZM (Centrum humanistických studií) řeší v rámci DKRVO projekt "Tváří 

v tvář: barokní portrét v zemích Koruny české", jehož hlavními výstupy 

budou publikace a následně výstava v Brně. Obojí probíhá v těsné 

spolupráci s NPÚ, jehož fondy se stanou významným zdrojem zápůjček 

pro výstavu. Ve spolupráci s NPÚ realizuje MZM práce na zámku 

Moravec – mj. instalaci původní moravecké knihovny ze Státního zámku 

Lysice pro nový expoziční okruh. 

Dále MZM připravilo výstavu Apartmá princezen na zámku Valtice 

(2016–2017), včetně komentovaných prohlídek, k tomu propagační 

materiály, včetně prodeje muzejních publikací.   

Ve fázi příprav jsou také některé společné ikonografické databáze, 

aktuálně fotografická sbírka (cca 20 tisíc negativů) fotografa Františka 

Kressy ze 70. až 90. let 20. století. 

Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

Pracoviště umělecké historie SZM realizovalo zápůjčky sbírkových 

předmětů na zámky spravované Národním památkovým ústavem – 

Jánský vrch v Javorníku, Hradec nad Moravicí. 

Řadu let již probíhá vzájemně prospěšná spolupráce s územním 

odborným pracovištěm Národního památkového ústavu Ostrava při 

stanovení priorit pro pořizování fotodokumentace vybraných kulturních 

památek i staveb, a to nejen v památkově chráněných územích. 

Od roku 2017 navázalo archeologické pracoviště SZM spolupráci  
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s odborným pracovištěm Národního památkového ústavu v Olomouci  

v rámci Mezinárodního dne archeologie, tato spolupráce bude 

pokračovat také v dalších letech. 

Národní galerie v Praze 

(NGp) 

Vzhledem k povaze a rozsahu sbírkových fondů spravovaných Národní 

galerií v Praze a Národním památkovým ústavem je spolupráce při 

přípravě, realizaci a propagaci výstavních projektů nevyhnutelná. Ať už 

se jedná o činnost zápůjční, výstavní, badatelskou či vzdělávací, princip 

reciprocity hraje klíčovou roli. Příkladem úspěšné spolupráce z poslední 

doby může být například výstavní projekt nazvaný Podoby a příběhy. 

Portréty renesanční šlechty, který představuje reprezentativní výběr 

renesančních portrétů nejen ze sbírek Národního památkového ústavu a 

na jehož realizaci se podílela i Národní galerie v Praze. Výstava se koná  

v prostorách Šternberského paláce v Praze, v místě, kde jsou již od roku 

1948 prezentována mistrovská díla ze sbírek Národní galerie v Praze. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Společným úspěšným projektem Moravské galerie v Brně a Národního 

památkového ústavu byla výstava Aristokracie Vkusu – Obrazárna 

zámku Rájec nad Svitavou a sběratelství knížat ze Salm-Reifferscheidtu 

(Moravská galerie v Brně, Místodržitelský palác, Moravské nám. 1a, 16. 

prosince 2016 – 16. dubna 2017, kurátor Petr Tomášek), která 

představila sběratelství moravské větve starohraběcího a knížecího rodu 

Salm-Reifferscheidtů se sídlem v Rájci nad Svitavou, a to jednak 

prostřednictvím pestrého výběru významných či jinak pozoruhodných 

artefaktů, jednak pomocí dalších objektů a dokumentů umožňujících 

nahlédnout do zákulisí narůstání rájeckých obrazových sbírek a obecně 

přiblížit vztah jednotlivých členů rodiny k výtvarnému umění. Obsáhla 

rovněž některé další doprovodné jevy jako mecenát, amatérskou 

uměleckou činnost a šlechtickou výtvarnou výchovu. 

Od roku 2015 spolupracuje Moravská galerie s NPÚ na organizaci tzv. 

Hradozámecké noci, která probíhá na osmi desítkách památek po celé 

České republice. Moravská galerie při této příležitosti připravuje večerní 

program v Jurkovičově vile. 

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

MUO dlouhodobě a soustavně spolupracuje na mnoha úrovních s NPÚ. 

Velmi úzká vazba vznikla zvláště v roce 2007, kdy bylo založeno 

Arcidiecézní muzeum Kroměříž (dále jen AMK), které sídlí v prostorách 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži (dále jen AZZ). Zde AMK spravuje 

zámecké sbírky v celkovém počtu přesahujícím 100.000 uměleckých 

exponátů. NPÚ má ve své správě zámek i obě zámecké zahrady. Ve 

vzájemné kooperaci již bylo vytvořeno mnoho projektů: 

1. Výstavní projekty: Např.: Kardinál František z Dietrichsteina (1570–

1636) | Prelát a politik neklidného věku (2008), Mincovnictví 

církevních institucí v době kardinála Dietrichsteina | Z numismatické 

sbírky olomouckého arcibiskupství (2008), Arcibiskup Theodor Kohn 

(1893–1904) | Neklidný osud talentovaného muže (2012), Rozumný 

les (2014), Mariánské tapisérie (2014), Restaurování a zajištění 
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vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku v Kroměříži 

(2015), Michal Ožibko | Postmoderní Pieta (2015), Car a císař | 

Setkání v Kroměříži v srpnu 1885 (2015), Memento Tiziani (2016), 

Pod kůží Marsya | Restaurátor a malíř František Sysel (1927–2013).  

2. Zámecké expozice: Zámecká obrazárna, Kabinet zahradní kultury, 

Kabinet hudby, Kabinet numizmatiky, Kabinet kresby a grafiky, 

Expozice v zámeckém informačním centru, Expozice v informačním 

centru Květné zahrady v Kroměříži. 

3. Festival barokní kultury Hortus Magicus v kroměřížském Libosadu. 

NPÚ i MUO jsou spoluorganizátory festivalu. 

4. Vzájemný podíl na přípravě i realizaci významných projektů  

z národních i evropských dotací: IOP – Národní centrum zahradní 

kultury v Kroměříži (2009–2014), IROP – Obnova Arcibiskupského 

zámku a Podzámecké zahrady v Kroměříži | Dědictví moci, slávy a 

štědrosti (2017 – příprava žádosti o podporu), EHP a Norské fondy – 

Obnova vybraných obrazů a nábytku Arcibiskupského zámku  

v Kroměříži (2015–2017), NAKI II – Za chrám, město a vlast. 

Olomoucký biskup Karel z Lichtensteinu-Castelcorna uprostřed 

barokní Evropy (2016–2019) 

5. Edukační aktivity: NPÚ i MUO v kooperaci provádějí edukační 

činnost na AZZ. NPÚ prezentuje zámek a obě zahrady. MUO 

krátkodobé výstavy, expozice a umělecké sbírky. Obě instituce 

nabízejí nejširšímu publiku komplexní nabídku aktivit. Provázanost 

edukačních aktivit také probíhá v rámci festivalu Hortus Magicus a 

dalších příležitostech (Muzejní noc, Vánoce na zámku ad.). 

6. Hudební vystoupení: obě instituce spolupořádají celou řadu 

hudebních vystoupení, které vycházejí z bohatého zámeckého 

hudebního archivu. Společně také organizují charitativní koncerty, 

ze kterých výtěžek putuje buď na restaurování zámeckých sbírek, 

nebo na restaurování objektů v Podzámecké zahradě. 

7. Vytvoření společné vstupenky pro tři objekty (AZZ, Arcidiecézní 

muzeum Olomouc a Arcibiskupský palác Olomouc) a dvě města 

(Olomouc, Kroměříž) nazvané Duchovní Osa Moravy. Cílem bylo 

propojit všechny tři významné objekty, které prezentují jedinečné 

postavení olomoucké arcidiecéze a jejich bohatých uměleckých 

sbírek a architektur, vytvoření společných propagačních materiálů, 

balíčku pro cestovní kanceláře atd. 

8. Společná prezentace objektů i jednotlivých kulturních počinů: 

společné tiskové konference, vzájemné odkazy, společné tiskoviny, 

propagační materiály. 

9. Mimo tuto úzkou spolupráci, která se týká především Územní 

památkové správy v Kroměříži a Územního odborného pracoviště 

v Kroměříži, spolupracuje MUO také s dalšími pracovišti NPÚ – a to 

především formou zápůjček na jednotlivé výstavy. V poslední době 

byla zvláště intenzivní spolupráce s Územní památkovou správou  

v Českých Budějovicích. V případě mnoha konzultací, 

archeologických průzkumů i přednášek MUO kooperuje s Územním 
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odborným pracovištěm v Olomouci. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

2017: Spolupráce s NPÚ ú.o.p. Plzeň na přípravě výstavy v CSD Plasy 

„Poklady v českých keramických obkladech“ – zápůjčka exponátů  

 Po celé období průběžná spolupráce s řadou dalších muzeí a galerií 

v České republice při realizaci výstavních aktivit formou zápůjček ze 

sbírek NTM (UPM, Galerie výtvarného umění Cheb, Galerie 

výtvarného umění Ostrava, Východočeská galerie Pardubice, 

Západočeská galerie, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum TGM 

Rakovník, NPÚ ú.p.s. Praha, Sychrov, Kroměříž)  

 Spolupráce NTM a NPÚ – Správa státního hradu a zámku Bečov, 

metodická pomoc výstavního oddělení NTM při budování nové 

expozice Relikviáře Sv. Maura na Státním hradu a zámku Bečov.  

 Muzeum dopravy NTM se v roce 2015 podílelo na výstavním 

projektu „Zámek s vůní benzínu“. A to jednak na odborné přípravě 

výstavy a též později zápůjčkou sbírkových předmětů. 

 Dlouhodobá spolupráce s českobudějovickým pracovištěm NPÚ při 

zápůjčce sbírkových předmětů NTM do kláštera ve Zlaté Koruně. 

 Hornické a hutnické odd. NTM spolupracovalo s NPÚ Ostrava na 

projektech věnovaných průmyslu formou různých konzultací a 

přednáškovou činnosti v rámci seminářů NTM, které jsou často 

aktivně vyhledávány pracovníky NPÚ, kteří na půdě NTM prezentují 

svoje projekty a výsledky VaV. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Spolupráce byla realizována na projektech:  

 Industriální dědictví Moravy a Slezska, identifikační kód: 

DF12P01OVV039 (program NAKI), řešitel příjemce – koordinátor: 

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště Ostrava, Doc. 

Ing. et Ing. Miloš Matěj, CSc., řešitel příjemce – TMB: PhDr. Petra 

Mertová, PhD., spoluřešitelé příjemce za TMB: PhDr. Jiří Merta a 

Mgr. Ondřej Merta, doba řešení: 2012–2015 

Publikační výstupy, certifikovaná mapa s odborným obsahem, 

výstava 

 Umění emailu/Technika smaltu (spolupráce na odborné náplni 

výstavy, zápůjčky exponátů, fotodokumentace, propagace) 2017 – 

2018, TMB 

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze (UPM) 

Muzeum vystavovalo zvláště v období uzavření vlastních expozic 

významnou část sbírkového fondu v mimopražských památkových 

objektech – např. na zámku Vranov nad Dyjí (NPÚ), kde prezentovalo 

více jak 800 děl evropské a české kameniny. V roce 2016 připravilo 

společně s NPÚ výstavu Karlštejnský poklad – kultura císařského dvora 

Karla IV., instalovanou v prostorách hradu Karlštejn. V roce 2017 

uspořádalo výstavu historických tapiserií a textilu ze sbírek UPM a NPÚ 

na státním zámku Jindřichův Hradec; rovněž se odborně podílelo na 

výstavě renesančního šlechtického portrétu ze sbírek NPÚ ve 
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Šternberském paláci v Praze. Nadále rozvíjena bude propagace 

mimopražských expozic UPM, např. zámku Kamenice nad Lipou, formou 

společných programů, map a turistických tras. 

Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

(MSBJ) 

MSBJ s libereckým územním pracovištěm v Liberci muzeum spolupracuje 

při přípravě investičních projektů a restaurování sbírek. Bezproblémová 

byla spolupráce při realizaci rekonstrukce Kristiánova. Vedoucí odboru 

péče o památkový fond je členem poradního sboru ředitelky muzea. Ta 

je členem poradního orgánu pro krajskou nominaci na udělení ceny 

PATRIMONIUM PRO FUTURUM 

S územní správou památkových objektů na Sychrově spolupracuje MSBJ 

příležitostně – zejména vzájemnou propagací, zápůjčkami předmětů na 

výstavy a akce. V minulosti byl pro vybrané státní hrady a zámky ve 

správě NPÚ zaměstnanci MSBJ zpracován soupis a fotodokumentace 

skleněných artefaktů v jednotlivých objektech. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

 Výstava „Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda,“ 7. 9. – 29. 10. 

2017, letohrádek Hvězda, Památník národního písemnictví –

spolupráce s NPÚ formou zápůjčky na výstavu  

 Výstava „Lekce z karikatury – kubismus,“ 13. 10. 2016 – 12. 2. 2017, 

UPM, PNP 

Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

Valašské muzeum v přírodě má intenzivní kontakt s územním odborným 

pracoviště v Kroměříži, nicméně vzhledem ke svému jedinečnému 

charakteru zaměření na tradiční lidovou kulturu nesdílí s většinou 

památek spravovaných NPÚ společné odborné zájmy. Výjimkou jsou 

Soubor lidových staveb Vysočina, Soubor lidové architektury Zubrnice a 

Hanácké skanzen v Příkazích. S těmito institucemi má VMP dlouhodobou 

odbornou spolupráci, dva pracovníci VMP se v letošním roce stali členy 

ředitelské rady Hanáckého skanzenu a podílejí se na tvorbě jeho nové 

koncepce včetně rozšíření stávajících expozic. 

Vedoucí SLS Vysočina je od roku 2016 členkou organizačního výboru 

konference Poslání a budoucnost muzeí v přírodě – společného projektu 

MKČR, VMP a oborových organizací. Zástupci ostatních muzeí v přírodě 

spravovaných NPÚ se budou konference v lednu 2018 rovněž aktivně 

účastnit. 

VMP v současné době poskytuje některým památkám spravovaným 

nebo dozorovaným NPÚ metodickou pomoc v oblasti konzervace. Letos 

se tato pomoc vztahuje především na vyhořelý kostel v Gutech nebo na 

napadení dřevokazným hmyzem na zámku Telč. Metodickou pomoc  

v oblasti konzervace VMP poskytuje také muzeím s jinými zřizovateli. 

Společné výstavní aktivity s NPÚ Valašské muzeum nerealizuje. 

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

Muzeum spolupracuje s územním pracovištěm v Kroměříži. Odborný 

muzejní pracovník je členem redakční rady časopisu Ingredere hospes. 

Rovněž byla společně realizována akce pro širokou veřejnost 
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„Ochutnejte historickou hostinu II.“ v roce 2016 s tématikou 

připomenutí výročí narození císaře Karla IV.; spolupráce probíhala 

konkrétně se státním hradem Buchlov. 

Husitské muzeum 

v Táboře (HMT) 

Spolupráce HMT s NPÚ spočívala ve vyřízení žádosti o převedení 

sbírkového předmětu pocházejícího prokazatelně z původního mobiliáře 

státního zámku Červená Lhota ze sbírky HMT do mobiliární sbírky NPÚ 

(2017). 

Proběhly výpůjčky NPÚ Praha, NPÚ Brno – Vila Stiassny a NPÚ České 

Budějovice. Proběhly zápůjčky od NPÚ Praha, České Budějovice,  

Výstavní aktivity HMT jsou propagovány v teritoriálně blízkých objektech 

NPÚ (tj. Červená Lhota a České Budějovice, popř. Hluboká n. Vlt.) a 

naopak. HMT realizovalo zápůjčky exponátů pro vlastní výstavní projekt 

(2016). 
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3.2.13. SPOLUPRÁCE STÁTNÍCH MUZEÍ A GALERIÍ S MUZEI A GALERIEMI ZŘIZOVANÝMI 

ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY 

Od první poloviny devatenáctého století ve městech a obcích České republiky vznikala místní 

a městská muzea, z nichž velká část existuje dodnes. Městská muzea ve významných regionálních 

centrech se navíc časem stala základem krajských muzeí, jejichž zřizovateli jsou dnes vyšší územně 

samosprávné celky. Vývoj této organicky vznikající soustavy institucí završila v 50. a 60. letech 

dvacátého století vlna zakládání regionálních galerií,48 jejichž sbírkový fond často zahrnuje špičková 

díla českého umění od poslední třetiny devatenáctého do konce dvacátého století. Tato síť muzeí a 

galerií je komplementární k soustavě centrálních institucí, státních příspěvkových organizací a 

představuje velký potenciál pro oboustrannou spolupráci. 

Státní muzea a galerie těchto možností již dnes široce využívají. Velké vědeckovýzkumné, 

výstavní a publikační projekty často sdružují vedle představitelů akademické sféry také odborné 

pracovníky státních příspěvkových organizací a příspěvkových organizací vyšších územně 

samosprávných celků. Zejména v případech, kde se vhodně doplňují sbírkové fondy obou typů 

institucí, přináší tato spolupráce vynikající výsledky.49 V letech 2015 až 2020 se bude kooperace 

státních muzeí a galerií s jejich partnerskými organizacemi, zřizovanými územními samosprávnými 

celky, nadále prohlubovat, a to ve třech oblastech: v rámci společných projektů, v oblasti metodické 

pomoci a v oblasti propagace a marketingu. V poslední jmenované oblasti se navíc nabízí spolupráce 

rovněž s územními památkovými správami Národního památkového ústavu. 

3.2.13.1. VYHLEDÁVÁNÍ POTENCIÁLU KE SPOLEČNÝM PROJEKTŮM STÁTNÍCH MUZEÍ A 

GALERIÍ S MUZEI A GALERIEMI ZŘIZOVANÝMI ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY 

Ministerstvo kultury bude při posuzování žádostí o granty a jiné formy finanční podpory 

výstavních a publikačních projektů muzeí a galerií přihlížet k potřebám rozvoje jednotlivých 

regionů České republiky. Upraví kritéria hodnocení žádosti o poskytnutí finančních 

prostředků tak, aby mohlo při hodnocení kvalitou srovnatelných projektů upřednostnit ty, 

které budou založené na spolupráci obou typů institucí a povedou k realizaci projektů 

celostátního významu v jednotlivých regionech. Tímto způsobem budou státní příspěvkové 

organizace – muzea a galerie – motivovány systematicky vyhledávat a zpracovávat projekty, 

založené na bázi spolupráce s muzei a galeriemi zřizovanými územními samosprávnými celky.  

Termín: průběžně 

Gestor: Příspěvkové organizace Ministerstva kultury  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

                                                           

48
 V dikci ustanovení § 2, odst. 4, zákona č. 122/2000 Sb. „muzeí umění“. 

49
 Např. společný projekt Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a 

Národní galerie v Praze, příspěvkové organizace Ministerstva kultury výstava Jan Zrzavý: Božská hra, realizovaná  
v Domě umění v Ostravě, získala druhé místo v soutěži Gloria musaealis v kategorii Muzejní výstava roku 2012.  
Spolupráce centrální a krajské galerie pak pokračovala od října 2014 do ledna 2015 dalším výstavním projektem Zářivý 
krystal – Bohumil Kubišta a české umění 1905-2013, Průniky, střety, přesahy.  
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Ministerstvo kultury každoročně podporuje prostřednictvím výběrového dotačního řízení 

projekty veřejných regionálních muzeí a galerií, zaměřených na poskytování 

standardizovaných veřejných služeb, ve smyslu ustanovení § 10a odst. 2 písm. d) zákona  

č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Žadateli o podporu z tohoto programu 

mohou být garanti standardizovaných veřejných služeb, tedy zřizovatelé veřejných muzeí 

(územní samosprávné celky). V roce 2018 byla podpora zaměřena na prezentaci sbírek 

muzeí a galerií v informačním systému s dálkovým přístupem (internet) a na prezentaci 

sbírek formou odborných (vědeckých) katalogů sbírek. 

Dalším novým dotačním programem administrovaným odborem muzeí je program na 

podporu expozičních a výstavních projektů. Podpora z tohoto programu může být udělena 

žadatelům, kteří jsou vlastníky sbírky zapsané v Centrální evidenci sbírek muzejní povahy, 

pokud se projekt koná pod záštitou ministra nebo Ministerstva kultury nebo pokud je 

pořádán ve spolupráci se státní příspěvkovou organizací. 

Úkol 3.2.13 byl dále plněn příspěvkovými organizacemi v gesci OM následovně: 

Národní muzeum (NM) Historické muzeum NM 

Spolupráce je velmi obsáhlá a intenzívní (stálé expozice, projekty, 

výstavy, výpůjčky, poskytování obrazového materiálu do tiskovin a 

publikací), včetně odporných dotazů a konzultací. 

1. Výstavy a expozice: 

• Severočeské muzeum v Liberci, Návraty volyňských Čechů (2015) 

• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Zbraně a Žižka (do 2019) 

• Západočeská galerie v Plzni, Riziko loajálnosti – rakouská, německá 

a česká kulturní identita v umění 19. století (2015) 

• Západočeská galerie v Plzni, Rembrandtova tramvaj. Kubismus, 

tradice a "jiné" umění (2015) 

• Galerie výtvarného umění v Chebu, F. X. Naske, fotbalové utkání 

Angličanů se Slávií v Praze, 1905, Josef Koudelka na kopané, 1907 

(2015) 

• Muzeum Cheb, výstava Archeologická dílna v muzeu, Poklady 

Chebska (2015) 

• Severočeské muzeum v Liberci, výstava Když císař umírá (2016-

2017) 

• Severočeské muzeum v Liberci, výstava Vincenc Janke (2017) 

• Oblastní galerie v Liberci, výstava František Tkadlík (2017) 

• Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, výstava PTP v Brandýse nad 

Labem (do prosince 2017) 

• Západočeské muzeum v Plzni, expozice Muzea loutek (do prosince 

2017) 

• Západočeská galerie v Plzni, Světlo, šero, temnoty (2017)   

• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Čas zkázy a bolesti 

(2017-2018) 

• Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Marie Terezie, do 
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března 2018 

• Galerie umění Karlovy Vary, Čapek & Čapek/Hravě světem umělců 

Josefa a Karla (do ledna 2018) 

2. Jiné 

Smlouva o spolupráci s Regionálním muzeem v Jílovém u Prahy, p. o. 

Středočeského kraje na přípravě expozice s názvem „Historie v odlesku 

zlata – Jílové od gotiky po baroko“ 

Knihovna Národního muzea (KNM) 

Jako doprovodný program projektu NAKI PROVENIO: Metodika výzkumu 

knižních proveniencí (2012–2015) byla uskutečněna výstava Hanuš 

Jelínek a Příbram, na níž spolupracovala nejen KNM a Státní okresní 

archiv Příbram, ale jejímž hlavním realizátorem byla především 

příbramská Knihovna Jana Drdy. Významnou aktivitou KNM v oblasti 

spolupráce s muzei a galeriemi zřizovanými samosprávnými územními 

celky je rovněž půjčování knih a dalších předmětů na výstavy v menších 

muzeích a galeriích, a to často velmi vzácných sbírkových předmětů. Tak 

byl například v letošním roce krátkodobě zapůjčen Rukopis 

královédvorský do Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem a 

Rukopis zelenohorský Muzeu jižního Plzeňska v Blovicích. Časté jsou 

zápůjčky předmětů z pozůstalosti Josefa Váchala na výstavy v ČR 

(Portmoneum – Muzeum Josefa Váchala v Litomyšli, Západočeská 

galerie v Plzni, Muzeum Blanenska).  

Dlouhodobá je spolupráce s Vlastivědným muzeem a galerií v České Lípě 

na výstavních aktivitách (České hrady v díle Jana Konůpka, Dílo K. H. 

Máchy v ilustracích, Matice česká) a dalších projektech (prezentace 

nového vydání Máchova Máje). Každoročně je i přínosná spolupráce  

s Krkonošským muzeem v Jilemnici (výstavy, exteriérové informační 

panely). V roce 2016 uspořádala Knihovna Národního muzea první 

literární kolokvium, zaměřené na současnou literární paměť v regionech 

ČR. Ve spolupráci se Středočeským krajem a institucemi, které kraj 

zřizuje (knihovny, muzea), bylo uspořádáno kolokvium pod názvem 

Literární paměť ve středních Čechách, jehož výstupem je sborník 

příspěvků, který se setkal i s kladným ohlasem u literárních historiků. Na 

rok 2018 je plánováno pokračování mapování současné literární paměti, 

a to ve východních Čechách. 

KNM se rovněž zapojila do přípravy odborné konference Knižní kultura 

19. století, kterou zajišťovalo v září 2017 Muzeum Jindřichohradecka.  

Náprstkovo muzeum NM  

Náprstkovo muzeum dlouhodobě spolupracuje s nestátními muzei 

městskými i krajskými. Nestátní muzea mají o sbírky mimoevropských 

kultur poměrně velký zájem, buď si půjčují jen sbírky, koncept výstavy 

tak vzniká společně s autorskou podporou z Náprstkova muzea, nebo se 
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často v nestátních muzeích reprízují výstavy, které jsou primárně 

realizovány v Náprstkově muzeu.  

• 2015 – Hrajeme si celý den, Muzeum Jindřichohradecka, 25. 4. 2015 

– 30. 12. 2015 – A. V. Novák, fotografie, Městské muzeum a galerie 

Vodňany, 26. 3. 2015 – 31. 5. 2015  

• 2016 – INDIE, Muzeum Brněnska, 12. 2. – 1. 5. 2016 

• 2017 – Zaniklý svět na fotografiích E. S. Vráze, Regionální muzeum 

Vysoké Mýto, 3. 10. – 24. 11. 2017 

České muzeum hudby NM 

České muzeum hudby spolupracuje s muzei zřizovanými územními 

samosprávnými celky několikrát ročně na přípravě výstav obou stran. 

Převažují výpůjčky z Národního muzea. Pro mnohá muzea se jedná i  

o dlouholetou spolupráci na stálých expozicích. České muzeum hudby 

také poskytuje konzultační činnost v oboru dějin hudební kultury, 

protože regionální muzea většinou nemají specialisty v tomto oboru. 

Nově také přispěje k péči o hudební nástroje činnost ve sbírkách těchto 

muzeí Metodické centrum dokumentace, konzervace a restaurování 

hudebních nástrojů, i když to bude náročnější na jednání s mnoha 

subjekty a bude nutné najít právní rámec této spolupráce s jednotlivými 

územními samosprávnými celky, u kterých se přístup k péči o movité 

kulturní dědictví organizačně i koncepčně liší. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

GŘ MZM je již cca 8 let předsedou Komise regionální historie Moravy a 

Slezska.  

Spolupráce při výstavní činnosti: 

 Výstava „Vítejte u neandertálců“ – spolupráce s Národním muzeem 

a Popradským muzeem (Slovensko).  

 Výstava „Chvála sběratelství“ – spolupráce s Moravskou galerií 

Brno, Veterinární a farmaceutickou univerzitou a Muzeem Vysočiny 

Třebíč 

 Výstava „Ivan Marchuk – Hledání pravdy“. Díky mimořádné 

iniciativě a spolupráci Moravského zemského muzea, Krajského 

úřadu Jihomoravského kraje a spolku Ukrajinská iniciativa se 

podařilo přivést do Brna světoznámého umělce fenomenálně 

širokého uměleckého rozmezí, považovaného za génia moderního 

umění, Ivana Marchuka  

 Prezentace paměťových institucí Kraje Vysočina v rámci oslav 200. 

výročí založení MZM – Muzeum Vysočiny Třebíč, Muzeum Vysočiny 

Jihlava 

 Prezentace paměťových institucí Jihomoravského kraje v rámci 

oslav 200. výročí založení MZM – Muzeum Blanenska, Muzeum 

Boskovicka, Muzeum Brněnska, Muzeum Vyškovska, Regionální 

muzeum v Mikulově, Masarykovo muzeum v Hodoníně, 

Jihomoravské muzeum ve Znojmě.   
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 Zápůjčky výstav: Jak se rodí večerníčky – Muzeum Sokolov  

Probíhají vzájemné zápůjčky sbírkových předmětů pro výstavní projekty 

a kurátoři a dokumentátoři MZM poskytují poradenskou činnost. 

Zpracovávají sbírkové fondy v muzeích ve správě územních 

samosprávných celků. Kurátoři MZM průběžně spolupracují s muzei a 

galeriemi zřizovanými územními samosprávnými celky formou 

odborných konzultací, zápůjčkou exponátů ev. kompletních výstavních 

projektů, účastí na zasedáních oborových komisí (např. nákupní komise), 

členstvím ve výstavních radách (ev. redakčních radách), vyhotovováním 

odborných posudků a recenzí.  

Nadále budou pokračovat ve spolupráci v dokumentaci nově 

objevovaných i historicky významných mineralogických lokalit v dílčích 

regionech Moravy a Slezska, včetně určování minerálů a hornin. Dále 

budou probíhat vzájemné informace o nových publikacích a poznatcích v 

oboru, vzájemná výměna minerálů vhodných pro studijní i výstavní 

účely. 

Odborná spolupráce při botanických výzkumech v terénu i v práci se 

sbírkami, např. determinace specializovaného materiálu, podíl na 

exkurzní a přednáškové činnosti muzeí pro veřejnost. Probíhají a jsou 

dále plánovány prezentační aktivity (spolupráce na výstavách, společné 

exkurze, workshopy pro širokou veřejnost). Dlouhodobá spolupráce 

s Městským kulturním střediskem Tišnov v podobě zápůjčky exponátů 

pro jejich expozici již od roku 2011 (smlouva je nyní prodloužena do roku 

2022). Aktivity s ostatními organizacemi se spíš týkají ojedinělých potřeb 

v podobě krátkodobých zápůjček (v roce 2016 např. Masarykovo 

muzeum v Hodoníně, Muzeum Karlova mostu s. r. o), nebo případné 

práce v podobě oprav a re-preparací exponátů (např. pravidelná údržba 

Brněnského draka na radnici; v roce 2014 oprava Dalbergovy sbírky 

ptáků pro Muzeum Vysočiny Jihlava).   

Spolupráce s obecním úřadem, který zřizuje místní knihovnu, expozice 

Bílovický salon a spolupráce na přípravě panelů na naučné stezce v okolí 

obce Bílovice nad Svitavou. 

Slezské zemské muzeum 

v Opavě (SZM) 

Entomologické pracoviště SZM spolupracovalo v r. 2011–2017 

s přírodovědným oddělením Severočeského muzea v Liberci na 

dipterologickém výzkumu Jizerských hor a Frýdlantska, jehož výsledkem 

bude série studií o fauně dvoukřídlých této oblasti (první již vyšla  

v r. 2017). Od r. 2018 bude spolupráce pokračovat terénním výzkumem 

dipterofauny na Českolipsku. Od r. 2016 entomologické pracoviště úzce 

spolupracuje také s entomologickým oddělením Národního muzea při 

výzkumu biodiverzity hmyzu v oblasti Gemeru (Slovensko), a to včetně 

terénních prací a publikačního zpracování výsledků. Tato spolupráce 

bude pokračovat nejméně do r. 2019. Mineralogicko-petrografické 

pracoviště spolupracuje s Vlastivědným muzeem Jesenicka (odborná 

spolupráce, výstavní činnost). 
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SZM (botanické pracoviště) dlouhodobě spolupracuje s řadou muzeí, 

jako jsou například: Vlastivědné muzeum v Šumperku, Muzeum Těšínska 

či Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Spolupráce spočívá 

především ve výpůjčce herbářového materiálu, který je 

nepostradatelným zdrojem informací pro většinu botanických 

průzkumů.  

Pracoviště umělecké historie realizovalo zápůjčky do Muzea v Bruntále, 

na zámek Fryštát v Karviné, do Muzea Beskyd ve Frýdku-Místku, na 

zámek Kravaře, do expozice a na výstavy Opavské kulturní organizace, 

do Vlastivědného muzea Jesenicka, do muzea Novojičínska, na zámek 

Žerotínů ve Valašském Meziříčí a do Muzea umění Olomouc. 

S Muzeem Jesenicka probíhá užší typ spolupráce již několik let hlavně 

v oblasti získávání nových akvizic ve formě historických obrazových 

materiál dokumentujících architektonické a krajinné proměny v západní 

části českého Slezska. Mimo klasickou fotodokumentaci je pozornost 

zaměřena na pořizování obrazové dokumentace starých hřbitovů. 

Stranou nezůstává ani zpracování historie starých fotografických ateliérů 

a fotografů působících v letech 1850–1948 v lokalitě západního Slezska 

s přesahem i do jiných krajů ČR. 

Slezské zemské muzeum – Knihovna SZM spolupracuje zejména v oblasti 

získávání knihovního fondu formou výměny. 

Slezské zemské muzeum – Památník Petra Bezruče spolupracoval s 

Muzeem a galerií v Prostějově na výstavě Petr Bezruč – bard prvý, co 

promluvil. 

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Dlouhodobá úspěšná spolupráce Národní galerie v Praze s muzei a 

galeriemi zřizovanými samosprávnými celky se neomezuje jen na 

bohatou činnost při vzájemném vypůjčování sbírkových předmětů a při 

realizaci výstavních projektů. Kontinuálně probíhá spolupráce mezi NGP 

a regionálními muzei a galeriemi také v oblasti badatelské, 

dokumentační a metodické. Odborní pracovníci muzeí a galerií využívají 

dokumentační fondy Archivu Národní galerie v Praze, který jim 

poskytuje maximální podporu a součinnost, podporu zejména muzeím 

galerijního typu poskytuje Metodické centrum pro muzea výtvarného 

umění Národní galerie v Praze. Nezanedbatelná je také společná 

výzkumná a s ní spojená publikační a výstavní činnost. 

Jako příklad lze uvést výstavní projekty: 

 Mnichov, zářící metropole umění 1870–1918, Západočeská galerie  

v Plzni, 2015 

 Zastihla je noc. Čeští umělci ve Francii 1939–1945, Galerie 

výtvarného umění Cheb, 2015 

 KRAJINA – SÍDLO – OBRAZ / romantický řád Jiřího Jana Buquoye, 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, 2015 

 Giovanni Battista Piranesi. Geniální grafik italského baroka, 
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Arcidiecézní muzeum v Olomouci, 2015 

 Úpadek nezastavíš. (Podle) Williama Hogartha, Oblastní galerie  

v Liberci, 2016 

 Václav Rabas a mýtus hnědé, Galerie výtvarného umění v Chebu; 

OGV Jihlava, 2016 

 Živly v nás. Katastrofa a její obraz ve vizuální kultuře 19. století, 

Západočeská galerie v Plzni, 2016 

 V novém světě – principy modernity 1917–1927, Galerie výtvarného 

umění Ostrava, 2016 

 Bedřich Hrozný a Chetité, Muzeum Bedřicha Hrozného v Lysé nad 

Labem (stálá expozice – do 2020), 2016 

 František Tkadlík (1786–1840), Oblastní galerie v Liberci, 2017 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Přímo pro metodickou pomoc a kooperaci s ostatními kulturními 

institucemi bylo v rámci Moravské galerie zřízeno Centrum nových 

strategií muzejní prezentace Moravské galerie – CENS. 

V roce 2016 byla navázána spolupráce mezi CENS Moravské galerie  

v Brně a Městským kulturním střediském Tišnov, týkající se spolupráce 

na výstavním programu Galerie Josefa Jambora (Jamborův dům, 

Brněnská ulice 475, Tišnov). Zřizovatelem městské galerie je územní 

samosprávný celek – město Tišnov. Výsledkem této spolupráce je v roce 

2017 uspořádaná výstava Neznámý Jambor, výstava k 130. výročí 

narození umělce, a soupisový katalog Josef Jambor – Tišnovská sbírka 

(ISBN 978-80-7027-315-9, Moravská galerie v Brně).  

Spolupráce bude pokračovat i v roce 2018, a to vytvořením nově 

koncipované stálé expozice Josefa Jambora v Tišnově. 

Taktéž v roce 2016 se podařilo završit dlouhodobou spolupráci s Alšovou 

jihočeskou galerií v Hluboké nad Vltavou (AJG) realizací nové podoby její 

stálé expozice. AJG je instituce s výraznou tradicí a s širokým 

společenským dopadem. Kromě sbírky středověkého umění vlastní i 

bohatou kolekci českého moderního umění, jejíž těžiště spočívá v české 

klasické meziválečné moderně a informelu.  

MGB prezentuje předměty ze své sbírky v prostorách stálé expozice 

zámku Mikulov, který je ve správě Regionálního muzea v Mikulově. Na 

rok 2018 je v plánu obnova této části expozice ve spolupráci muzea a 

MG. 

Spolupráce MGB s muzei a galeriemi zřizovanými územními 

samosprávnými celky probíhá ve velké míře formou zápůjček sbírkových 

předmětů. Konkrétně se pak jedná o tato muzea a galerie (2015 – 2018): 

Galerie hlavního města Prahy, Západočeská galerie v Plzni, Krajská 

galerie výtvarného umění ve Zlíně, Oblastní galerie v Liberci, Oblastní 

galerie Vysočiny v Jihlavě, Muzeum Brněnska, Galerie Klatovy Klenová, 

Muzeum města Brna, Dům umění města Brna, Městská galerie Panský 

dům Veselí nad Moravou, Galerie výtvarného umění v Ostravě, 
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Východočeská galerie v Pardubicích, Galerie Středočeského kraje, 

Městské muzeum v Novém Městě nad Metují, Vlastivědné muzeum 

Olomouc, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Prachatické muzeum, 

Galerie umění Karlovy Vary, Kulturní zařízení města Valašské Meziříčí, 

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, Vlastivědné muzeum Šumperk, 

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou, Městské muzeum 

Hodonín, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Galerie 

výtvarného umění Cheb, Galerie města Trutnova, Městské muzeum  

v Blansku, Muzeum a galerie v Prostějově, Galerie moderního umění  

v Hradci Králové, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, Galerie výtvarného 

umění v Hodoníně, Muzeum hlavního města Prahy, Muzeum 

Kroměřížska, Regionální muzeum Kopřivnice, Regionální muzeum 

Mikulov, Středočeské muzeum Roztoky u Prahy, Zámek Slavkov, 

Opavská kulturní organizace, Městské kulturní centrum Valašské 

Meziříčí, Městské kulturní centrum Tišnov, Městské muzeum Moravská 

Třebová 

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

MUO jakožto významná sbírkotvorná instituce spolupracuje s muzei a 

galeriemi zřizovanými vyššími územně samosprávními celky, městy a 

obcemi od samého svého vzniku. Intenzivně spolupracuje s členskými 

institucemi Rady galerií ČR, ale také Asociace muzeí a galerií ČR. Vedle 

spolupráce na významných projektech se nebrání zápůjčkám na 

nejrůznější výstav. Kromě toho své sbírky zpřístupňuje desítkám 

badatelů, kteří je dále využívají k nejrůznějším projektům či publikacím. 

V datačně vymezeném období 2015–2020 se MUO podílelo na dílčích 

spolupracích i na vytváření projektů prezentující:  

 sbírkové fondy (podsbírka fotografie, kresby, art-brut, 

architektury, kniha 20. století, autorská kniha) 

 významné autory zastoupené ve sbírce Středoevropského Fóra 

Olomouc (SEFO)  (Zbyněk Sekal, Victor Vasarely, Jindřich Štreit) 

 projekt Roku evropského kulturního dědictví 2018 

Přehled realizovaných projektů: 

Tajemné dálky / Symbolismus v českých zemích 1880 – 1914, Národní 

galerie, klášter sv. Anežky České, 22. 4. – 27. 9. 2015  

V rámci mezinárodní spolupráce realizovalo výstavu Muzeum umění  

v roce 2014 v Mezinárodním centru kultury v Krakově a v MUO, posléze 

v rozšířené repríze v roce 2015 v Národní galerii v Praze. 

Zbyněk Sekal | A věci se zvolna berou před se, Alšova jihočeská galerie, 

Hluboká nad Vltavou, 12. 03. – 12. 06. 2016 

Výstava Zbyňka Sekala, výrazného představitele středoevropské 

modernistické generace šedesátých let, představila klíčové ukázky ze 

všech oborů autorovy tvorby – od soch a obrazů přes specifické 

materiálové asambláže (tzv. skládané obrazy), objektové konstrukce 
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(tzv. schránky) až ke kresbám, kolážím a fotografiím i jeho knižním 

grafikám. 

Listování, Moderní knižní kultura ze sbírek MUO, Západočeská galerie 

v Plzni, 15. 6. – 16. 10. 2016 

Výstava představující to nejlepší ze sbírek MUO, Kniha 20. století a 

Autorská kniha. Touto specializací se MUO jako jediná instituce svého 

druhu věnuje systematickou odbornou a akviziční činností.  

Victor Vasarely, Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, 25. 6. – 

1. 10. 2017  

Muzeum umění Olomouc připravilo pro AJG hlavní výstavní projekt 

sezóny 2017, retrospektivní výstavu světoznámého autora Victora 

Vasarelyho z děl ve vlastnictví MUO a zahraničním partnerů Muzea 

umění Olomouc (Fondation Vasarely v Aix-en-Provence, Museum 

Vasarely Pécs). 

Květy a jiné světy, Art brut ze sbírek Muzea umění Olomouc, 

Východočeská galerie v Pardubicích, Dům u Jonáše, 20. 9. 2017 – 7. 1. 

2018 

V repríze olomoucké výstavy se představila sbírkotvorná práce muzea 

sledující i oblast neprofesionální tvorby. 

Fenomén Ateliéru Papír a kniha: autorské knihy a objekty studentů J. 

H. Kocmana, Galerie Středočeského kraje, Kutná hora (GASK), 1. 10.  – 

21. 1. 2017  

Muzeum umění Olomouc připravilo pro GASK reprízu výstavy prací na 

papíře a autorských knih. Touto specializací se MUO jako jedna z mála 

institucí svého druhu v Evropě věnuje systematickou odbornou a 

akviziční činností. 

V oplatce jsi všecek tajně / Podoby eucharistického Krista ve vizuální 

kultuře, Západočeská galerie v Plzni, výstavní síň „13“, 20. 10. 2017 – 4. 

2. 2018  

Bydlet spolu. České kolektivní domy, Oblastní galerie Liberec, 15. 3. – 

10. 6. 2018; Alšova jihočeská galerie v Českých Budějovicích, 19. 7. – 30. 

9. 2018 

Výstava mapuje fenomén kolektivního bydlení za pomoci příkladů z 

české architektury 20. a 21. století a zároveň prezentuje odbornou a 

sbírkotvornou činnost MUO v oblasti architektury 

Fenomén Ateliéru Papír a kniha: autorské knihy a objekty studentů  

J. H. Kocmana, Galerie umění Karlovy Vary, 26. 4. – 17.6.2018 

Muzeum umění Olomouc připravilo pro GUKV reprízu žádané výstavy 

prací na papíře a autorských knih. Touto specializací se MUO jako jedna 
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z mála institucí svého druhu v Evropě věnuje systematickou odbornou a 

akviziční činností.  

Pro rok 2018 – Rok evropského kulturního dědictví MUO intenzivně 

pracuje na víceletém mezinárodním výstavním projektu Rozlomená 

doba. Mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana 1908-

1928, který je založen na dlouhodobé spolupráci odborných institucí 

zemí V4. Výstava představí vůbec první syntetický pohled na vývoj 

moderního umění na území střední Evropy v historicky přelomových 

letech 1908–1928. Výstava bude mít premiéru v Muzeu umění Olomouc 

v termínu 20. 9. 2018 – 27. 1. 2019. Spolupořadatelé akce jsou kromě 

Muzea umění Olomouc zahraniční instituce, které budou výstavu 

reprízovat: 

 Międzynarodowe Centrum Kultury Kraków (5. 3. 2019 – 9. 6. 

2019) 

 Galéria mesta Bratislavy (27. 6. 2019 – 30. 9. 2019) 

 Janus Pannonius Múzeum Pécs (listopad 2019 – leden 2020)     

Za účelem zapůjčení děl na tuto výstavu byly osloveny česká muzea a 

galerie zřizovaná vyššími územně samosprávními celky, městy a obcemi: 

Západočeská galerie v Plzni, Galerie výtvarného umění v Ostravě, Alšova 

jihočeská galerie, Oblastní galerie v Liberci, Galerie Benedikta Rejta  

v Lounech, Galerie Středočeského kraje, Krajská galerie výtvarného 

umění ve Zlíně, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v 

Chebu, Galerie hlavního města Prahy, Muzeum města Brna.  

Národní technické 

muzeum (NTM) 

 2017: Spolupráce se Západočeským muzeem v Plzni při prezentaci 

barokního zvonu v rámci dočasné výstavy a akce „Den zvonařství“ a 

při zhotovení restaurátorské repliky tohoto zvonu.  

 2017: Spolupráce s Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích a s Muzeem 

TGM v Rakovníku při přípravě výstavy „Poklady v českých 

keramických obkladech“ – zápůjčky exponátů. 

 od 2014: Spolupráce s Muzeem a galerie severního Plzeňska  

v Mariánské Týnici – účast pracovníka CSD Plasy ve sbírkotvorné 

komisi muzea.  

 od 2014: Spolupráce s Muzeem a galerie severního Plzeňska  

v Mariánské Týnici při akviziční činnosti.  

 od 2016: Spolupráce s Muzeem a galerie severního Plzeňska  

v Mariánské Týnici v rámci projektu „Centrum baroka“ – NTM 

partnerem projektu 

 NTM úzce spolupracuje s Muzeem fotografie a moderních 

obrazových médií, o. p. s., v Jindřichově Hradci (MFMOM), a to 

zejména v expoziční a sbírkotvorné činnosti. Národní technické 

muzeum je zastoupeno ve správní radě MFMOM. Společnými silami 

vznikla expozice Moc médií, která je průběžně aktualizována a její 

dokončení se plánuje na léta 2018–2019. 

 NTM se významným způsobem podílelo na vybudování expozice 
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Design a životní styl 60. až 80. let v ČSSR v rámci Galerie výtvarného 

umění v Chebu, přičemž ve spolupráci bude i nadále pokračováno. 

 NTM je také v kontaktu s Regionálním muzeem ve Vysokém Mýtě a 

s Městským muzeem a galerií ve Svitavách, kam již zapůjčilo několik 

svých výstav (např. Hudba ve spirále či Fenomén rozhlas), přičemž  

v této spolupráci je vzájemná vůle pokračovat (např. při 180. výročí 

vzniku fotografie). Nově byla rovněž navázána spolupráce  

s Městským muzeem v Ústí nad Orlicí.  

 Muzeum dopravy NTM velmi aktivně spolupracuje s řadou muzeí a 

galerií zřizovaných územními samosprávnými celky. Jde jednak  

o dlouhodobé projekty, kdy se Muzeum dopravy NTM podílí na 

tvorbě dlouhodobé expozice. Například v případě spolupráce  

s Muzeem Vysočiny v Pelhřimově jde o společnou motocyklovou 

expozici na hradě Kámen. Tato spolupráce byla zahájena již v roce 

1974 a NTM je po celou dobu existence motocyklové expozice jejím 

hlavním partnerem. Významná je též dlouhodobá spolupráce  

s Oblastním muzeem v Děčíně na tvorbě tamní expozice lodní 

dopravy. Mezi další regionální instituce, se kterými Muzeum 

dopravy NTM dlouhodobě spolupracuje, patří: Regionální muzeum  

v Litomyšli, Městské muzeum Antonína Sovy v Pacově, Muzeum 

města Brna, Městské muzeum Česká Třebová, Regionální muzeum 

ve Vysokém Mýtě, Regionální muzeum v Kopřivnici.  

 Krátkodobá spolupráce na výstavních či výzkumných projektech  

s regionálními subjekty jde do desítek případů. 

 V současné době probíhá na úrovni zápůjček sbírkových předmětů 

ze železniční podsbírky NTM spolupráce s Městským muzeem Česká 

Třebová a Polabským muzeem v Poděbradech. 

 V roce 2016 se uskutečnila společná výstava NTM a Regionálního 

muzea v Litomyšli: „Astronomické tradice v Pardubickém kraji“, 

významnou zápůjčkou se NTM podílí na expozici času ve Šternberku. 

NTM spolupracuje s Oblastním muzeem v Lounech, Muzeem 

východních Čech v Hradci Králové, Jihomoravským muzeem ve 

Znojmě a dalšími. V letech 2003–2010 pořádalo NTM putovní 

výstavu “Osobnosti české vědy a techniky“, která navštívila 14 

regionálních muzeí na Moravě (a Slezsku). 

 Za techniku v domácnosti a textilní průmysl: s městskými a 

krajskými muzei probíhá řada odborných konzultací o určení, 

porovnání či vysvětlení mechanismu sbírkových předmětů viz Dům 

historie Přešticka (konzultace k fondu domácí techniky a zápůjčka 

na výstavu k domácí technice), Městské muzeum v Krnově 

(konzultace o určení textilních sbírek), Vlastivědné muzeum a 

galerie v České Lípě (konzultace ohledně uložení a určení fondu 

textilních vzorkovnic). Za výstavní projekty např. Muzeum 

Třineckých železáren a města Třince (zapůjčení výstavy Domácí 

strojky z kolekce Vojty Náprstka). 

 Do 90. let 20. století bylo NTM republikovým metodickým orgánem 

pro obor hornického muzejnictví, tato role zanikla s decentralizací 

řízení muzeí. Od roku 1990 lze sledovat prudký nárůst 
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zpřístupněných štol a dolů pro veřejnost. V roce 1990 to bylo pouze 

jedno důlní dílo v Kutné Hoře, v roce 2017 je zpřístupněno pro 

veřejnost již 75 důlních děl. Neexistuje zde nějaká koordinační 

činnost, vše probíhá živelně v gesci spolků, obcí či regionálních 

muzeí. Hornické oddělení v případě zájmu odborně pomáhá těmto 

počinům. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Metodické centrum konzervace TMB poskytuje odbornou pomoc a 

služby vlastníkům sbírek dle § 10 odst. 1 zákona č. 122/2000 Sb. a 

vyhlášky č. 275/2000 Sb. v oblasti konzervování-restaurování. 

Prostřednictvím hlavního partnera MCK, a to Komise konzervátorů-

restaurátorů AMG, je rozvíjena účinná vazba s krajskými zástupci, 

konzervátory-restaurátory působícími v muzejních institucích s různými 

zřizovateli (různými kraji či městy). Na základě této spolupráce se odvíjí 

celá řada konzultačních výpomocí a služeb v rámci konzervování-

restaurování muzejních sbírek: 

 Muzeum Vysočiny – průzkum a konzervace vrtule letadla  

z 2. světové války  

 Regionální muzeum v Mikulově – průzkum a ošetření souboru 

archeologických artefaktů Vojenský historický ústav – sanace 

militarií   

 Prácheňské muzeum v Písku – konzultace k průzkumu a ošetření 

archeologických artefaktů (souboru stříbrných mincí) 

 Asociace muzeí a galerií – výroba cen Gloria Musaealis 

 Národní památkový ústav – oprava padacího mostu na Státním 

hradu Bouzov 

 Krajská knihovna v Pardubicích – posouzení Volkovy tiskárny  

z exponátů Východočeského muzea v Pardubicích 

Pracovníci MCK TMB jsou rovněž aktivními členy Komise konzervátorů-

restaurátorů AMG a podílejí se na zajištění pravidelných pracovních 

setkání výboru a rady komise. K osobnímu kontaktu a znalosti místních 

podmínek konzervátorsko-restaurátorských pracovišť v jednotlivých 

regionech přispívá též koncept pořádání Konferencí konzervátorů-

restaurátorů, pro jejichž destinaci a hostitelská zázemí jsou každoročně 

oslovována muzea a galerie v různých oblastech ČR. V roce 2017 byl 

hlavním spoluorganizátorem MCK TMB při pořádání uvedené 

konference Univerzita Pardubice, Fakulta restaurování, nicméně  

k dalšímu partnerství bylo přizváno i Regionální muzeum v Litomyšli.  Ve 

spolupráci s Regionálním muzeem v Mikulově byl připravován další 

ročník konference 2018. 

TMB v daných třech letech intenzivně spolupracovalo s dalšími 

institucemi, zřizovanými územními samosprávnými celky, a to např. na 

společných projektech: v roce 2015 jako koordinátor projektu Velká 

válka 1914–1918 (realizována v letech 2014–2015) s institucemi 

zřizovanými Ministerstvem kultury ČR (Moravské zemské muzeum, 

Moravská galerie, Národní technické muzeum, Národní muzeum) a také 
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s institucemi dalších zřizovatelů: Muzeem města Brna (město Brno), 

Vojenským historickým ústavem (Ministerstvo obrany ČR), Poštovním 

muzeem. Výstava Až na kov – záchrana sbírek z hradu Krásna Hôrka 

(2015) vznikla ve spolupráci se Slovenským národním muzeem – 

Múzeum Betliar. V roce 2017 (s přesahem do roku 2018) zrealizovalo 

TMB výstavu Umění emailu/Technika smaltu, v níž spolupracovalo  

s Muzeem smaltu a smaltovaného nádobí (zřizovatel městys Netvořice, 

Vojenským muzeem Králíky atd. Zároveň byly v roce 2017 zahájeny 

přípravy na projekt Republika 100, na němž se mimo jiné podílejí také 

Muzeum města Brna (zřizované statutárním městem Brno) a Muzeum 

Brněnska (zřizované Jihomoravským krajem). 

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze (UPM) 

Ačkoli větší část zápůjček ze sbírek UPM směřuje sice na výstavy a 

expozice státních příspěvkových organizací (NPÚ, NGP, NTM aj.), přesto 

muzeum rozvíjí dlouhodobé partnerské vztahy s desítkami krajských a 

městských muzeí či galerií, a to jak v oblasti výzkumu, tak v prezentaci a 

publikování užitého umění, designu a fotografie. Muzeum velmi úzce a 

prospěšně spolupracuje především s významnými paměťovými 

institucemi zřizovanými kraji, na prvním místě v Západočeském, 

Středočeském, Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji 

(Západočeská galerie, Západočeské muzeum, Středočeské muzeum  

v Roztokách u Prahy, Galerie výtvarného umění Cheb, Severočeská 

galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Severočeské muzeum v Liberci, 

Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou a další). Kurátoři UPM  

v posledních letech připravili desítky výstavních projektů pro tyto 

instituce zřizované územními samosprávnými celky. Z mnoha příkladů 

jmenujme expozici Retromusea v Chebu (GVU Cheb), výstavy Václava 

Šeráka (GU Karlovy Vary), Františka Tkadlíka (Oblastní galerie Liberec), 

historických tapiserií (Muzejní a galerijní centrum ve Valašském Meziříčí) 

či výstav současné keramické tvorby v Bechyni, Kolíně nebo 

Středočeském muzeu v Roztokách. V loňském roce byla významnou 

odborná spolupráce na souborné výstavě díla Vlastislava Hofmana  

v Galerii výtvarného umění v Ostravě. Každoročně bývá zapůjčeno těmto 

institucím několik set sbírkových předmětů, někdy v režimu 

dlouhodobých zápůjček, jako například do Retromusea v Chebu či do 

Rothmayerovy vily v Praze zpřístupněné Muzeem hlavního města Prahy, 

na jejíž instalaci se muzeum také odborně podílelo. Díky těmto 

kontaktům zároveň UPM pravidelně využívá sbírek regionálních institucí 

pro vlastní výzkum, výstavy a publikace (připomeňme zápůjčku ZČG  

v Plzni do stálé expozice českého kubismu), opírá se o znalosti a pomoc 

místních kurátorů, jako tomu bylo při organizaci 14 výstav Příběh 

paneláku v jednotlivých krajských městech ČR, a také zapojuje tyto 

odborníky do práce poradních sborů UPM (vědecká rada, poradní sbor 

pro sbírkotvornou činnost aj.).  

Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

(MSBJ) 

MSBJ udržuje dobré vztahy s Libereckým krajem (odborem kultury, 

památkové péče a cestovního ruchu), což umožňuje aktivní zapojení do 

propagačních aktivit kraje, včetně speciálních projektů (např. Křišťálové 

údolí), bezplatnou propagaci na veletrhu Holiday World na společném 
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stánku v Praze a být běžným cílem press tripů CzechTourismu 

koordinovaných krajským oddělením cestovního ruchu. Na rok 2018 

začlenil Liberecký kraj edukační aktivity MSBJ do nabídky v rámci nového 

grantového programu pro základní a střední školy. 

S krajskými muzei a galerií spolupracuje jak na bázi krajské sekce AMG, 

tak na jednotlivých projektech – zejména na společné muzejní noci (od 

roku 2012) a vzájemnými zápůjčkami předmětů do výstav. 

Také se samosprávou Jablonce nad Nisou a jejími zřizovanými 

organizacemi MSBJ úzce spolupracuje – např. s Jabloneckým 

informačním a kulturním centrem na materiálech v oblasti propagace a 

cestovního ruchu, s Eurocentrem na přípravě mezinárodního trienále 

skla a bižuterie a Křehké krásy, s Domem Scheybalových na výstavních 

projektech, jabloneckým městským divadlem na organizaci přehlídky 

Tanec, Tanec apod. 

Město Jablonec pravidelně podporuje činnost muzea dotačními 

příspěvky. 

Památník Terezín (PT)  9. června – 30. září 2016 uvedl PT výstavu Adolf Hoffmeister – 

Protiválečná tvorba (Výběr z díla). Na přípravě katalogu k výstavě a 

jeho vytištění spolupracoval PT s Severočeskou galerií výtvarného 

umění v Litoměřicích, příspěvkovou organizací Ústeckého kraje. Ta 

se také na vydání publikace finančně podílela. 

 7. dubna – 31. května 2016 uvedl PT výstavu Josef Čapek – malíř, 

básník, spisovatel. Výstava byla zapůjčena z Památníku Karla Čapka, 

příspěvkové organizace Středočeského kraje. 

Muzeum loutkářských 

kultur v Chrudimi (MLK) 

Projekt „Chrudim – město tří muzeí“ 

Projekt vzniklý v roce 2013 sdružuje tři chrudimská muzea: Regionální 

muzeum v Chrudimi, Muzeum barokních soch, Muzeum loutkářských 

kultur v Chrudimi. Na projekt je napojeno rovněž Turistické informační 

centrum města Chrudimi. 

V rámci projektu byla vytvořena zvýhodněná společná vstupenka do 

všech muzeí a průvodce hrou určený především pro rodiny s dětmi  

s názvem „Tři klíče k chrudimskému pokladu“. Průvodce návštěvníky po 

splnění všech úkolů dovede až k tajemnému dominikánskému pokladu. 

Pro školy v rámci projektu vznikl edukační program „Poznáváme 

Chrudim“ s dílčími programy „Za dominikánským pokladem“, 

„Kacafírkovo dobrodružství“ a „Příběh tesaný do kamene“. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

 Výstava Ferdinand II. Tyrolský a letohrádek Hvězda, od 3. 4. 2018. 

Letohrádek Hvězda, PNP, Archiv Pražského hradu, Kunsthistorisches 

Museum Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Královská 

kanonie premonstrátů na Strahově, Národní galerie v Praze, 

Národní knihovna České republiky, Národní muzeum, Národní 

památkový ústav, Národní technické muzeum, Správa Pražského 
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hradu, Ústav pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, 

Ústav pro klasickou archeologii Filosofické fakulty Univerzity 

Karlovy, Ústav dějin umění Akademie věd České republiky, 

Západočeské muzeum v Plzni 

 Výstava Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého 

Ruského impéria v meziválečném Československu, 16. 6. – 29. 10. 

2017, letohrádek Hvězda, PNP, Slovanský ústav AV ČR, Národní 

galerie v Praze a Národní filmový archiv 

 Výstava XV. Trienále českého ex libris, 7. 10. – 5. 11. 2017, výstavní 

síň, Divadlo K. Pippicha, Chrudim, PNP ve spolupráci s Chrudimskou 

besedou, Spolkem sběratelů a přátel ex libris a s podporou: města 

Chrudim, Pardubický kraj  

 Výstava Zdeněk Burian a jeho svět/Pod dobrodružnou vlajkou, 30. 

6. – 29. 10. 2017, Muzeum Zdeňka Buriana v Štramberku, PNP 

 Výstava Osudy 50. let – Proces se Zelenou internacionálou, 28. 4. – 

4. 6. 2017, Regionální muzeum a galerie v Jičíně, Muzeum hry, Jičín, 

PNP 

 Výstava Kniha prostor pro grafiku – grafika inspirace pro knihu, 26. 

4. – 21. 5. 2017, Sdružení českých umělců grafiků HOLLAR, PNP 

 Výstava Kniha prostor pro grafiku/grafika inspirace pro knihu, 

Galerie F. Drtikola v Příbrami 

 Výstava Vojmír Vokolek – mizející poselství, 27. 3. – 4. 6. 2017, 

Východočeská galerie v Pardubicích a Dům u Jonáše, Pardubice 

 Výstava LIS TŘÍ BRATŘÍ. VOKOLKOVI. Pocta uměleckému rodu 

z Pardubic, 17. 5. - 27. 2017, Východočeské muzeum v Pardubicích. 

 Výstava Slabikáře z celého světa, 15. 5. – 10. 8. 2017, Muzeum 

klasického knihařství v Rožďalovicích, PNP  

 Výstava Josef Kainar 1917–1971, Památník písemnictví na Moravě, 

PNP, 12. 4. – 12. 11. 2017 

 Výstava Karel Hlaváček – Jsou ohně marny. Kresby a rukopisy, 15. 

2. – 2. 4. 2017, Grafický kabinet Krajské galerie výtvarného umění ve 

Zlíně  

 Josef Váchal/Kdo kněhoznačky pilně sbírá…, 7. 4. – 4. 6. 2017, 

Městská galerie v Litomyšli 

 Výstava prací Josefa Lady, 14. 3. - 7. 5. 2017, Opavská kulturní 

organizace, PNP 

 Josef Váchal/ Kniha vzpomínek. Dialog díla a fotografie, 14. 4. – 19. 

6. 2016, GAVU Cheb, PNP 

 František Bidlo – Homo politicus, putovní verze výstavy, v rámci 

doprovodného programu festivalu Šrámkova Sobotka, 2. – 9. 7. 

2016 a Pedagogická fakulta univerzity Hradec Králové, 5. – 21. 10. 

2016 

 Výstava Spisovatelé a výtvarníci Pardubického kraje, Východočeská 

galerie v Pardubicích, PNP, 2018 

 V dialogu s Libuší Moníkovou, 16. 4. – 45. 5. 2018, Krajská knihovna 

Františka Bartoše ve Zlíně 
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Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

VMP pravidelně poskytuje metodickou pomoc ostatním muzeím  

v přírodě, v některých oblastech (především konzervace) také jiným 

muzeím. Externě zásadním způsobem spolupracuje na projektu NAKI 

Diagnostika poškozování a životnosti objektů kulturního dědictví  

s Ústavem teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a 

Mendelovou univerzitou, a to především skrze své metodické centrum 

pro muzea v přírodě. Ačkoliv mělo být VMP jedním z hlavních partnerů 

projektu, díky závažné překážce se jím nemohlo stát. VMP se podílí na 

výzkumu tématu povrchové úpravy a opracování dřeva, na své půdě 

organizuje semináře, zpřístupňuje své areály a objekty lidové 

architektury k aplikovanému výzkumu, apod., odborní pracovníci VMP se 

přímo podílejí na realizaci projektu. 

Spolupráce VMP s ostatními muzei zřizovanými územními 

samosprávnými celky probíhá v několika rovinách. Zcela převažující jsou 

oboustranné zápůjčky sbírkových předmětů – ať na krátkodobé výstavy 

nebo jako součásti dlouhodobých expozic. Zde je dlouholetá spolupráce 

s nejbližšími muzei v okolí – Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně  

(s pobočkou ve Valašském Meziříčí) a Muzeum Novojičínska  

(s pobočkami v Hodslavicích, Příboře a zámku v Kuníně). Sbírkový fond 

VMP je rozsáhlý a i přes specifické zaměření muzea rozmanitý –  

s přesahy do sbírkových předmětů např. umělecké povahy, které mohou 

rozšířit nabídku takto zaměřených expozic a výstav. 

Další spolupráce probíhá v rovině vzájemného studia sbírkových fondů. 

VMP řešilo a řeší výzkum malovaného nábytku z Valašska nebo 

modrotiskových forem z dílen rožnovských barvířů. Zpracování těchto 

úkolů obnáší také studium fondů zejména v okolních muzeích nebo 

např. v Národním muzeu, které byly pracovníků VMP bez problému 

zpřístupněny (např. Národní muzeum, Moravské zemské muzeum, aj.). 

Sbírkový fond VMP naopak slouží pro studium jiných organizací např.  

v oblasti výtvarného umění, keramiky, betlémů, textilu, materiálů 

archivní povahy apod. 

V souvislosti s přípravou nového expozičního areálu Kolibiska ve 

Valašském muzeu v přírodě byla navázána odborná spolupráce s těmito 

institucemi: 

 Etnologický ústav AV ČR Praha 

 Muzeum regionu Valašsko Vsetín 

 Muzeum Beskyd Frýdek-Místek 

 Muzeum Jihovýchodní Moravy Zlín 

 Moravské zemské muzeum Brno 

 Národní zemědělské muzeum 

 Národopisné muzeum Národního muzea  

 Ostravské muzeum 

Byl proveden průzkum fotoarchivů jednotlivých institucí k zadanému 

záměru. Vybrané dokumenty byly recipročně skenovány a digitalizovány. 
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Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

Spolupráce je realizována především v regionu Zlínského kraje, zejména 

se Slováckým muzeem v Uherském Hradišti a Muzeem Bojkovska  

v Bojkovicích, případně s obecními muzei, např. s Muzeem Bystřice pod 

Lopeníkem. Mimo region muzeum úzce spolupracuje např. s Muzeem 

Komenského v Přerově. Jedná se o celé spektrum aktivit, zvláště na 

přípravě výstav, zapůjčování sbírkových předmětů či konzultace a 

členství v poradních orgánech (sbírkotvorné komise). 

Husitské muzeum 

v Táboře (HMT) 

Výstavní aktivity HMT jsou propagovány v teritoriálně blízkých objektech 

NPÚ (tj. Červená Lhota a České Budějovice, popř. Hluboká nad Vltavou), 

tato propagace je vzájemná.  

Muzeum romské kultury 

(MRK) 

Genocida Romů v době II. světové války, 12. 5. 2015 — 15. 1. 2016, 

Muzeum Těšínska, Česky Těšín, Památník životické tragédie, Havířov-

Životice 

Řemesla našich předků / Sikhľarďi buťi — somnakuňi buťi,  28. 5. —  

6. 9. 2015, Muzeum Těšínska, Česky Těšín, výstavní síň Jablunkov; 17. 

9.2015 — 10. 1. 2016, Muzeum Těšínska, Česky Těšín, výstavní síň 

Karviná 

Stálá expozice Příběh Romů – putovní verze, 2. — 10. 4. 2016, Městské 

muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů v Poličce, Polička 

Řemesla našich předků / Sikhľarďi buťi — somnakuňi buťi, 2. — 10. 4. 

2016, Městské muzeum a galerie Polička, Centrum Bohuslava Martinů  

v Poličce, Polička 

Roma Rising / Romské obrození, 2. — 10. 4. 2016, Městské muzeum a 

galerie Polička, Polička 

Výstava fotografií amerického fotografa Chada Evanse Wyatta 

představila 100 romských osobností z České republiky  

Genocida Romů v době II. světové války, 15. 3. — 22. 5. 2016, Muzeum 

města Ústí nad Labem, Ústí nad Labem  

Krásné časy…?, 21. 3.—30. 4. 2016, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě 

Výstava fotografií Romů ze sbírek Muzea romské kultury prezentovaná 

v rámci Týdne romské hrdosti  

Genocida Romů v období II. světové války, 29. 3.—25. 4. 2016, Městské 

muzeum a galerie, Svitavy  

Genocida Romů v době II. světové války, 12. 5. 2015 — 15. 1. 2016, 

Muzeum Těšínska, Český Těšín, Památník životické tragédie, Havířov-

Životice  

Genocida Romů v době II. světové války, 8. 9. — 28. 11. 2016, Muzeum 

cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice, Dobrovice  
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Roma Rising / Romské obrozeni, 15. 9. — 27. 11. 2016, Sládečkovo 

vlastivědné muzeum, Kladno, příspěvková organizace 

Řemesla našich předků / Sikhľarďi buťi — somnakuňi buťi, 17. 9.—10. 

1. 2016, Muzeum Těšínska, Česky Těšín, výstavní síň Jablunkov, Karviná 

Romský svět: Na cestě / Le Romengero dživipen: Amaro drom, 4. – 20. 

4. 2017, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě. Soubor výtvarných děl ze 

sbírky Muzea romské kultury – fondu výtvarného umění, v rámci oslav 

Mezinárodního dne Romů.  

Maska, 24. 2. – 21. 5. 2017, Muzeum Brněnska, Šlapanice. Fenomén 

masky, její podoby a funkce ve vzájemných kontrastech a souvislostech. 

Pro tuto výstavu zapůjčilo Muzeum romské kultury 2 předměty z Fondu 

ohlasů romské kultury v kultuře majoritní. Jednalo se o masku „cikána“ 

používaná při novoročních hrách z Rumunska, a dále o hlavu kozy, 

kterou „Cikán“ pase.  

Roma Rising / Romské obrození, 28. 6. – 3. 9. 2017, Městská galerie 

Vysoké Mýto 

Muzeum Policie ČR Muzeum Policie ČR spolupracuje pravidelně s regionálními muzei  

v podobě metodické pomoci při jejich aktivitách, jde-li o zaměření  

k dějinám bezpečnostních sborů, či preventivní akce pro širokou 

veřejnost a zejména školy. 

 

3.2.13.2. ÚČINNÁ POMOC METODICKÝCH CENTER MUZEÍM A GALERIÍM ZŘIZOVANÝM 

ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY 

Metodická centra, uvedená v bodě 3.2.4. této Koncepce, provedou průzkum požadavků 

muzejních organizací zřizovaných územními samosprávnými celky, a přizpůsobí jim své 

aktivity. Jednotlivá metodická centra provedou tento průzkum v průběhu let 2015 a 2016. 

Jeho vyhodnocení podají Ministerstvu kultury současně se zprávou o tom, jakým způsobem 

vyšla nebo budou vycházet vstříc muzeím a galeriím zřizovaným územními samosprávnými 

celky. 

Termín: do 31. prosince 2016 

Gestor: Metodická centra  

Stav: SPLNĚNO  

V rámci naplňování úkolu 3.2.13.2 zpracoval odbor muzeí materiál Metodická centra – 

hodnocení z pohledu kraje. Oslovilo všechny krajské úřady včetně magistrátu hlavního 

města Prahy a Svaz měst a obcí ČR se žádostí o zhodnocení činnosti jednotlivých 

metodických center, respektive jejich přínosu pro jimi zřizované muzejní instituce.  
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Na tuto výzvu reagovali (v abecedním pořádku):       

1. Jihočeský kraj 

2. Jihomoravský kraj 

3. Hlavní město Praha 

4. Karlovarský kraj 

5. Kraj Vysočina 

6. Královéhradecký kraj 

7. Liberecký kraj 

8. Moravskoslezský kraj 

9. Olomoucký kraj 

10. Plzeňský kraj 

11. Ústecký kraj 

12. Zlínský kraj 

a samostatně ještě Muzeum Středního Pootaví Strakonice. 

Odbor muzeí dále samostatně poskytoval metodickou pomoc zřizovatelům muzeí a galerií 

zejména na úrovni krajských úřadů prostřednictvím metodických seminářů: 

2017 Seminář k činnosti Centra pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s 

Dne 25. května 2017 byl uspořádán ve spolupráci s odborem muzeí 

Ministerstva kultury a Centra pro dokumentaci majetkových převodů 

kulturních statků obětí II. světové války, o.p.s (dále jen „Centrum“) 

seminář, který prezentoval úlohu, cíle a konkrétní činnost Centra při 

dokumentace majetkových přesunů v rámci druhé světové války.   

 Seminář Osvětlení v muzejních expozicích 

27. září 2017 proběhl v sálu Purkmistrů v Obecním domě v Opavě 

seminář „Osvětlení v muzejních expozicích“, zaměřený na praktické 

využití osvětlování v muzeích a příslušnou metodiku. Akci pořádalo 

Slezské zemské muzeum ve spolupráci s Masarykovým ústavem vyšších 

studií ČVUT v Praze a odborem muzeí Ministerstva kultury. 

 Seminář Muzea ve službách veřejnosti 

Dne 18. 10. 2017 byl v Konírně Nostického paláce uspořádán seminář 

„Muzea ve službách veřejnosti: prezentace, edukace, finance“ pro 

zřizovatele muzeí a muzejní management, pořádaný ve spolupráci  

s odborem muzeí Ministerstva kultury, Národního pedagogického muzea 

a knihovny J. A. Komenského a Národního památkového ústavu. 

Seminář byl zaměřen především na vztah mezi edukačními aktivitami  

v muzeích a ekonomickým přínosem. 

 Kurz Základy muzejního PR a marketingu 

Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha, v. o. s. pořádá za 
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podpory odboru muzeí Ministerstva kultury semestrální kurz 

celoživotního vzdělávání "Základy muzejního PR a marketingu". Kurz 

probíhá v termínech 20. října 2017, 10. listopadu 2017, 1. prosince 2017 

a 12. prosince 2018. 

 Porada Aktuální témata v muzejnictví 

Dne 15. listopadu 2017 byla odborem muzeí Ministerstva kultury 

uspořádána porada vedoucích pracovníků odborů kultury krajských 

úřadů „Aktuální témata v muzejnictví“, a to ve spolupráci s Národním 

muzeem. 

2018 Muzeum pro návštěvníky III: komunikace, marketing a rozvoj publika 

Ve dnech 17. a 18. října 2018 pořádá Národní muzeum – Centrum pro 

prezentaci kulturního dědictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury 

konferenci Muzeum pro návštěvníky III: komunikace, marketing a rozvoj 

publika. Akce proběhne v Nové budově Národního muzea, Vinohradská 

1, Praha 1, přednáškový sál H. Konference je primárně určena 

pracovníkům muzeí a galerií. Bližší informace viz: www.emuzeum.cz. 

 

3.2.13.3. SPOLUPRÁCE MUZEÍ A GALERIÍ – STÁTNÍCH PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ – 

A MUZEÍ A GALERIÍ ZŘIZOVANÝCH ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY V OBLASTI 

PROPAGACE A MARKETINGU 

Jednotlivá veřejná muzea a galerie si budou v rámci regionů nebo na bázi tematické 

spřízněnosti svých výstavních projektů recipročně poskytovat vzájemnou podporu při 

propagaci výstav a edukačních aktivit, a to jak formou výměny a vzájemného poskytování 

tištěných propagačních materiálů, tak podporou na svých webových stránkách (tzv. cross-

promotion). Na regionální bázi tuto vzájemnou podporu rozšíří tam, kde to bude účelné a 

možné, také s jednotlivými objekty v působnosti územních památkových správ Národního 

památkového ústavu. 

Termín: průběžně 

Gestor: Příspěvkové organizace Ministerstva kultury  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Státní příspěvkové organizace a organizace zřizované samosprávnými celky v oblasti 

propagace a marketingu spolupracují zejména v rámci velkých tematických projektů, jako 

byly oslavy 700. výročí narození Karla IV. nebo připravované oslavy a připomínky výročí let 

1918, 1968 a 1993 v roce 2018. V rámci těchto oslav je kladen důraz na jednotné logo a 

propagační stránky. 

Ministerstvo kultury také ve spolupráci s Vysokou školou mezinárodních a veřejných vztahů 

Praha, v. o. s. uspořádalo 2. 12. 2016 seminář „Public relations a marketing v muzejnictví“, 
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který se této problematice věnoval. Ve spolupráci se stejnou školou se koná na podzim 

roku 2018 jednosemestrální kurz celoživotního vzdělávání „Základy muzejního public 

relations a marketingu“. 

Ve dnech 17. a 18. října 2018 pořádá Národní muzeum – Centrum pro prezentaci kulturního 

dědictví ve spolupráci s Ministerstvem kultury konferenci Muzeum pro návštěvníky III: 

komunikace, marketing a rozvoj publika. Akce proběhne v Nové budově Národního muzea, 

Vinohradská 1, Praha 1, přednáškový sál H. Konference je primárně určena pracovníkům 

muzeí a galerií. Bližší informace viz: www.emuzeum.cz. 

Konkrétní další naplňování úkolu jednotlivými příspěvkovými organizacemi v gesci odboru 

muzeí bylo následující: 

Národní muzeum (NM) Národní muzeum v rámci svých propagačních aktivit informuje i  

o spolupráci s muzei zřizovanými územními samosprávnými celky. 

Propagace je navázána zejména na zápůjčky předmětů (např.: RKZ – 

2017/ Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích) a výstavy a expozice NM 

pořádané v ostatních institucích (např.: výstava Ragby – 2017 / 

Ostravské muzeum, expozice Pomocné technické prapory – 2016 / 

Zámek v Brandýse nad Labem, výstava Zaniklý svět na fotografiích E. St. 

Vráze – 2017 / Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Expozice  

o Volyňských Češích – 2017 (propagace v článku na Muzeum 3000) / 

Muzeum Podbořany, výstava Maska – 2017 / Muzeum Brněnska – 

Muzeum ve Šlapanicích).  

České památky pak NM propaguje i v zahraničí putovní výstavou České 

hrady a zámky, kterou připravilo ve spolupráci s Národním památkovým 

ústavem. O každém jejím uvedení v nové destinaci informuje Národní 

muzeum i na svých webových stránkách. NM také vytvořilo, spravuje a 

propaguje portál Do muzea!, kde se prezentují muzea z celé republiky. 

Další instituce pomáhá NM přibližovat veřejnosti i díky tomu, že spravuje 

a propaguje portál eSbírky, kde mohou česká muzea prezentovat své 

sbírkové předměty. 

Všechny tyto aktivity jsou spojené jak z PR hlediska (webové stránky, 

sociální sítě, komunikace s médii) tak i z hlediska marketingového 

(výlepy, skládačky apod.). 

Knihovna Národního muzea 

Na již zmiňované výstavě Hanuš Jelínek a Příbram byla propagována 

hlavní výstava projektu NAKI Komu asi patřila? Knihy a jejich lidé – 

sběratelé a nepřátelé a recipročně příbramská výstava o Hanuši Jelínkovi 

na výstavě v Českém muzeu hudby. S propagací aktivit Národního muzea 

počítají rovněž již zmíněné čtyři výstavy, jejichž realizace je plánována 

jako součást řešení projektu NAKI. KNM se zapojuje do propagace 

literární pamětí regionů například ve sbornících NM-řada C, v regionech 

pak ve formě přednášek, instalací informačních panelů a odborné 

pomoci při realizaci nových expozic a výstav.  
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Centrum pro prezentaci kulturního dědictví  

CPP spravuje portál domuzea.cz, který je portálem pro komunikaci 

muzeí a návštěvníků. Zapojena jsou muzea a galerie napříč celé ČR. 

Portál je využíván jednak pro zpětnou vazbu návštěvníků, tak jako 

informační portál o dění v muzeích. Centrum dále každoročně organizuje 

Pražskou muzejní noc. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Při spolupráci na jednotlivých projektech se uskutečňuje spolupráce i  

v oblasti marketingu – propagace výstav, uvádění spolupracujících 

institucí v materiálech včetně log spolupracujících institucí, tiskové 

konference za účasti zástupců spolupracujících institucí, aktivní odkazy 

webových stránek u jednotlivých projektů, zástupci jednotlivých 

spolupracujících institucí představováni na vernisážích výstav. 

Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

SZM rozesílá elektronickou verzi svého kulturního zpravodaje, pozvánek 

či plakátů do vybraných turistických infocenter a muzeí 

v Moravskoslezském kraji. Tištěné verze propagačních materiálů jsou 

dále distribuovány například v knihovnách, na univerzitách, obecních 

úřadech či v partnerských institucích. Stejně tak se v areálech SZM 

objevují pozvánky či letáky, které k nám dorazí z okolních kulturních 

organizací. Vzájemná propagace probíhá také na sociálních sítích a 

webových stránkách. 

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Propagace a marketing je nedílnou součástí šíření povědomí o aktuálním 

stavu poznání sbírkového fondu jednotlivých muzeí, galerií i Národního 

památkového ústavu. Již zavedené sdílení informací na webových 

stránkách, v rámci sociálních médií či sdílené propagaci výstavních 

projektů formou tištěných materiálů a sníženého vstupného 

návštěvníkům společných výstavních projektů patří mezi několik málo 

příkladů fungující spolupráce. I v tomto případě však hraje reciprocita 

klíčovou roli a je potřeba nadále hledat nové způsoby, jak tento způsob 

popularizace kultury obohacovat a rozvíjet. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Spolupráce MGB a galerií zřizovaných územními samosprávnými celky  

v oblasti propagace a marketingu probíhá dle uvedeného – Moravská 

galerie poskytuje podporu při propagaci výstav, edukačních a 

doprovodných programů ve formě poskytnutí prostoru pro prezentaci 

propagačních materiálů (letáků, plakátů apod.) ve všech svých 

budovách. Dále pak též v rámci sdílení příspěvků na sociálních sítích 

MGB. 

Vybraným institucím zřizovaným územními samosprávnými celky 

poskytuje MGB prostor v rubrice „kulturní tipy“ v magazínu Moravské 

galerie. 

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

Spolupráce MUO se státními či oblastnímu galeriemi a muzei na 

propagaci výstavních či jiných projektů je dlouhodobě velmi rozsáhlá. 

Marketingovou a propagační spolupráci s dalšími institucemi tedy lze 
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ilustrovat v bodech na konkrétních projektech. 

1. Propagace vlastních či společných výstavních projektů v dalších 

galeriích 

Fenomén Ateliér papír a kniha, 2016–2018 (GASK, Galerie města Karlovy 

Vary); Květy a jiné světy, 2016–2018 (Východočeská galerie Pardubice); 

V oplatce jsi všecek tajně, 2017–2018 (Západočeská galerie Plzeň, 

Královská kanonie premonstrátů na Strahově); Bydlet spolu, 2017–2018 

(Oblastní galerie Liberec) atd. 

2. Propagace zápůjček významných výtvarných děl či celých kolekcí 

 Budování státu. Reprezentace Československa v umění, 

architektuře a designu, Veletržní palác, Národní galerie v Praze, 

2015 

 Krása bude křečovitá, AJG Hluboká nad Vltavou, 2016 

 Henri Rousseau. Celníkův ztracený ráj, Národní galerie v Praze, 

2016 

 Jaroslav Horejc (1886–1983). Mistr českého art deca, Dům  

U Kamenného zvonu, GHMP, 2016 

 Světlo v obrazech – Český impresionismus, Inspirace blízké  

i vzdálené, Správa Pražského hradu, 2017 

 Otto Gutfreund, Od kresby k soše, Západočeská galerie v Plzni, 

2017 

 Victor Vasarely, AJG Hluboká nad Vltavou, 2017 

 

3. Spolupráce s NPÚ, zejména s jeho územním pracovištěm Kroměříž, 

je spolupráce velmi úzká a specifická, což vyplývá z toho, že MUO je 

správcem arcibiskupských sbírek na zámku v Kroměříži, který NPÚ 

spravuje. Ve vymezených letech od roku 2015 je nutné zdůraznit 

společné marketingové a propagační aktivity při ukončení 19 

milionového projektu restaurování uměleckých děl z fondů EHP. 

Velkým společným projektem je od roku 2014 organizace a 

propagace festivalu barokní kultury Hortus Magicus, kde se podílí 

MUO i na tvorbě obsahu speciálního webu. Kromě toho zde ve 

spolupráci s NPÚ (a Arcibiskupstvím olomouckým) rozvíjí vlastní 

výstavní projekty (například v roce 2017: nová stálá expozice 

Kabinet kresby a grafiky, výstava restaurátora Františka Sysla Pod 

kůží Marsya, výstava Koně v piškotech). Společně se zámkem 

(zastoupeným NPÚ) postupuje i při některých marketingových 

aktivitách směrem do zahraničí, například při propagaci na 

stránkách National Geografic. 

4. Spolupráce s MK ČR 

Úzká a dlouhodobá spolupráce funguje s tiskovým oddělením 

Ministerstva kultury ČR při vzájemné propagaci našich projektů na 

webu, Facebooku a dalších sítích, ať už jsou to výstavy či akce MUO 
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nebo například každoroční Den otevřených dveří na MK ČR. 

5. Místní a regionální spolupráce 

Vzájemná propagace existuje i na místní či regionální úrovni, přičemž 

např. v roce 2017 byla nejviditelnější Muzejní noc – MUO iniciovalo  

v Olomouci první celoměstské slavnostní zahájení Muzejní noci. Konalo 

se před budovou MUO ve spolupráci se Statutárním městem Olomouc, 

Vlastivědným muzeem Olomouc, Vědeckou knihovnou Olomouc a 

olomouckými galeriemi. 

Do této části aktivit patří i výměna propagačních materiálů a propagace 

pořadů MUO a například Galerie výtvarného umění Ostrava, Vědecké 

knihovny Olomouc apod. 

6. Edukace a edukátoři 

MUO propagačně využilo, že v roce 2017 pořádalo setkání Komory 

edukačních pracovníků, která sdružuje edukátory z Rady galerií ČR.  

7. Mimořádné akce  

Mnohostrannou spolupráci přineslo například Česko-německé kulturní 

jaro 2017, jehož regionální část začala slavnostně v MUO vernisáží 

výstavy obrazů Adolfa Hölzela. Zahrnovala vzájemně se propojující 

marketingové aktivity s Česko-německým fondem budoucnosti, 

Ministerstvem kultury ČR, Vědeckou knihovnou Olomouc a mnoha 

dalšími institucemi. 

Kromě toho MUO při propagaci využívá marketingovou synergii se 

Statutárním městem Olomouc a jeho kulturními organizacemi při 

různých akcích (například každoroční Olomoucké barokní slavnosti). 

Bohatá je marketingová spolupráce s Univerzitou Palackého například 

při každoročním pořádání festivalu Academia Film Olomouc. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

2017: Uzavřeny smlouvy o spolupráci umožňující návštěvníkům 

partnerských muzeí slevu 20% na vstupném, vč. vzájemné propagace 

expozici a aktivit partnerských muzeí:  

 Muzeum a galerie severního Plzeňska v Mariánské Týnici  

 Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích  

 Západočeské muzeum v Plzni (smlouva v přípravě pro rok 2018)    

Jednotlivá veřejná muzea a galerie si budou v rámci regionů nebo na 

bázi tematické spřízněnosti svých výstavních projektů recipročně 

poskytovat vzájemnou podporu při propagaci výstav a edukačních 

aktivit, a to jak formou výměny a vzájemného poskytování tištěných 

propagačních materiálů, tak podporou na svých webových stránkách 

(tzv. cross-promotion). Na regionální bázi tuto vzájemnou podporu 

rozšíří tam, kde to bude účelné a možné, také s jednotlivými objekty  

v působnosti územních památkových správ Národního památkového 
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ústavu. 

 Spolupráce NTM s galeriemi a s muzei zřizovanými územními 

samosprávnými celky probíhá především v rámci výstavní 

kooperace. Častá je spolupráce ve formě zapůjčení sbírkových 

předmětů.  Jedná se také o zapůjčení výstav NTM  – např. Hudba ve 

spirále v roce 2015 v Městském muzea a galerii ve Svitavách, a  

o spolupráci odborných pracovníků NTM na výstavách či expozicích 

v těchto subjektech – např. výstava Umění (a) spotřebiče ve 

Východočeské galerii v Pardubicích. Souběžně NTM tyto výstavy 

propaguje na svých webových stránkách a upozorňuje na ně na 

sociálních sítích.  

 Muzeum dopravy NTM je garantem společné motocyklové expozice 

na hradě Kámen společně vytvořené ve spolupráci s Muzeem 

Vysočiny v Pelhřimově. Tato expozice je též společně propagována. 

Veškeré další výstavní projekty v regionálních institucích jsou též 

společně s tamními partnery propagovány. 

 Do expozice hornictví NTM se plánuje umístění stojanu, kam budou 

vloženy skládačky a letáky různých hornických muzeí a 

zpřístupněných dolů, kterých je v ČR cca 70. Ze sbírek NTM jsou 

tvořeny různé výstavní celky v celé řadě regionálních muzeí. 

Hornické a hutnické oddělení odborně spolupracuje s NPÚ v oboru 

hornictví a hutnictví. Z regionálních muzeí NTM  spolupracuje  

s Muzeem ve Rtyni, Muzeem břidlice v Budišově nad Budišovkou, 

Landek Parkem, kde NTM má velkou stálou výstavu bánské 

záchranářské techniky, Regionálním muzeem v Jílové, Muzeem 

Vysočiny v Jihlavě, Muzeem Jeseník a dalšími muzei. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Společná propagace a marketing byl realizován u níže uvedených 

kulturních i výstavních projektů: 

 Jihomoravský kraj, dotační program Muzejní noci  

v jihomoravském kraji 2015 a 2016, společná propagace 

krajských, městských a státních muzeí  

 Chladná krása, Jihomoravské muzeum ve Znojmě, výstava 2016 

 Krása moravského Manchesteru, Moravská galerie v Brně a 

Národní památkový ústav, výstava 2016 

 Výstava vzorníků z továrny Gebrüder Stiassny, Vila Stiassny 

 Auta brněnských továrníků Löw-Beer, Stiassny a Tugendhat, 

Muzeum Brněnska p.o., výstava 2016, Vila Löw-Beer v Brně 

TMB se, stejně jako řada dalších muzeí v ČR, připravuje ke stoletému 

výročí vzniku Československa v roce 2018 celou řadu akcí. Stěžejním 

bodem bude výstava o historii průmyslu na Moravě, což doprovodí řada 

dalších programů. TMB se také zapojí do akcí pořádaných městem 

Brnem a Jihomoravským krajem. Z toho vyplynula potřeba koordinovat 

všechny části programu s ostatními institucemi v Brně a jeho nejbližším 

okolí. Proto TMB navázalo spolupráci s dalšími muzejními institucemi  

v Brně – Muzeem Brněnska, Muzeem města Brna a Moravským 
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zemským muzeum – ve věci spolupráce při pořádání akcí k výročí vzniku 

Československa. Vzájemná spolupráce je zaměřena na společnou 

propagaci a marketing všech akcí, termínovém sladění zahájení výstav 

(aby nedocházelo k jejich vzájemnému překrývání) a konání dalších 

doprovodných programů a při vydávání publikací k výročí. V rámci toho 

byl získán od města Brna grant, z kterého bude hrazena společná 

propagace všech akcí, prezentace na veletrhu cestovního ruchu 

Regiontour 2018, akci Republika 1918–2018 apod. Muzea rovněž 

společně uspořádají odborné konference k danému tématu, z kterých 

pak budou publikovány sborníky. 

Uměleckoprůmyslové 

muzeum (UPM) 

Dlouhodobá propagační spolupráce se rozvíjí především s obdobně 

zaměřenými sbírkovými institucemi, jako např. regionálními sklářskými 

muzei, s krajskými uměleckoprůmyslovými muzei v Plzni a Liberci, nebo 

též s Muzeem hlavního města Prahy a Galerií hlavního města Prahy.  

Na zámku Kamenice nad Lipou je přínosem propagační i organizační 

propojení s aktivitami Městského muzea, obdobně jako v Klášterci nad 

Ohří, kde muzeum vystavuje sbírky porcelánu v prostorách zámku, který 

je příspěvkovou organizací města. 

Památník Terezín (PT) Památník Terezín umožňuje již několik let muzeím a galeriím, 

zřizovaným územními samosprávnými celky, umísťovat jejich tištěné 

propagační materiály v prodejnách literatury a upomínkových předmětů 

v areálu Malé pevnosti, v Muzeu ghetta a v bývalých Magdeburských 

kasárnách. Této možnosti mohou využít jednak instituce, jež jsou PT 

blízké svou geografickou polohou, tedy především z Ústeckého a 

Středočeského kraje a z Prahy. Dále tuto možnost mají také partneři, 

které s Památníkem Terezín pojí tematická blízkost jejich činnosti bez 

ohledu na geografickou vzdálenost. Ve většině případů je přitom 

uplatňován princip reciprocity a Památník Terezín tak může 

prostřednictvím svých letáků upozorňovat na své aktivity i mimo 

Terezín. Podobný režim je zaveden při vzájemné propagaci na sociálních 

sítích, v případě PT jde zejména o facebookovou stránku. 

Muzeum loutkářských 

kultur (MLK) 

V rámci projektu „Chrudim – město tří muzeí“ byly vytvořeny webové 

stránky spravované TIC města Chrudimi, kde jsou k dispozici nejen 

informace o projektu samotném a možnostech návštěvy jednotlivých 

muzeí, ale jsou zde rovněž informace o aktuálním dění v jednotlivých 

muzeích, samozřejmostí jsou odkazy na webové stránky a facebook 

jednotlivých subjektů. V rámci marketingové podpory projektu 

spolupořádají dotčené subjekty každý rok společnou Chrudimskou 

muzejní noc. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

 Výstava NČKR 2015, 21. 4. – 29. 5. 2016, letohrádek Hvězda, PNP 

 prosinec 2015 – 6. 3. 2016: NČKR 2014, Moravská galerie v Brně; 17. 

9. 2015 – 29. 5. 2016: NČKR 2014, Národní technické muzeum; 12. 

5. – 15. 5. 2016: NČKR 2015, Svět knihy; 30. 9. – 15. 10. 2016: NČKR 

2015, Tabook, festival malých nakladatelů, Galerie 140, Tábor; 27. 
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10. – 31. 10. 2016: NČKR 2015, Designblok. Design and Fashion 

Week, Superstudio, Průmyslový palác, Praha 

 17. – 20. 3. 2016: NČKR 2014, Leipziger Buchmesse, Německo; 12. – 

14. 4. 2016: NČKR 2014, London Book Fair, Velká Británie; 20. – 24. 

4. 2016: NČKR 2014, Knižní arsenál v Kyjevě, Ukrajina; 19. – 23. 10. 

2016: NČKR 2015, Frankfurter Buchmesse, Německo 

 Výstava „Havel-Prigov a česká experimentální tvorba,“ 17. 6. – 30. 

10. 2016, PNP, The Dmitri Prigov Foundation 

 Výstavy NČKR 2016 pořádané mimo PNP:  

 Svět knihy 2017, 11. – 14. května 2017, Praha 

 Střední uměleckoprůmyslová škola sv. Anežky České  

v Českém Krumlově, 7. – 14. 6. 2017, Český Krumlov 

 Festival malých nakladatelů Tabook, 28. 9. – 1. 10. 2017, 

Tábor 

 Týden knihoven 2017, Univerzita Hradec Králové, 5. 10. 

2017, Hradec Králové 

 Designblok, Prague International Design Festival, 26. – 30. 

10. 2017, Praha 

Zahraniční prezentace na knižních veletrzích – organizované ORNK MK 

ČR: 

 „Ozvuky Trienále ex libris,“ 10. 5. – 10. 6. 2016, České 

centrum v Mnichově 

 „František Bidlo – Homo politicus,“ putovní verze výstavy,  

v rámci doprovodného programu festivalu Šrámkova 

Sobotka, 2. – 9. 7. 2016 a Pedagogická fakulta univerzity 

Hradec Králové, 5. – 21. 10. 2016 

 Výstava „Czech Avant-Garde Book Art,“ 5. 4. – 31. 8. 2017, 

Saská zemská knihovna v Drážďanech, knižní muzeum 

Saské univerzitní knihovny v Drážďanech, Česko-německý 

fond budoucnosti, PNP 

 Výstava „Secessioni Europee – Monaco, Vienna, Praga, 

Roma – l´onda della modernitá!, 23. 9. 2017 – 21. 1. 2018, 

Pallazzo Roverella, Rovigo, Itálie 

Literární večer z cyklu „Slova mají křídla“ (hosty byli literární a filmový 

kritik a historik Jan Lukeš a vědec Ivan M. Havel, hudební doprovod  

M. Paleček).  

Pořad „Petr Bezruč a Ostrava“ k 150. výročí narození Petra Bezruče 

(hosty byli písničkář J. Nohavica a básník Ondřej Boleslav Petr), 12. října 

2017.  

Odborná konference Knižní kultura 19. století, 21. 9. 2017 Jindřichův 

Hradec. Pořadatelem bylo Muzeum Jindřichohradecka za podpory 

Národního muzea a Metodického centra pro knižní kulturu a literární 

muzea při Památníku národního písemnictví. 
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Valašské muzeum 

v přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

Na poli vzájemné propagace VMP aktivně spolupracuje především 

s ostatními muzei v přírodě. V rámci Českého svazu muzeí v přírodě 

(ČSMP) členské organizace vydávají společný propagační materiál, 

probíhá reciproční distribuce informací a vzájemná propagace akcí. Byl 

zřízen profil ČSMP na Facebooku. ČSMP odstartoval také projekt Genius 

loci, který má za cíl podpořit návštěvnost jednotlivých muzeí 

prostřednictvím věrnostní kartičky.  

Muzeum Jana Amose 

Komenského v Uherském 

Brodě (MJAK) 

V současnosti v regionu okolo Uherského Brodu neexistuje systematická 

vzájemná propagace těchto institucí. Upozornění na dílčí akce na 

webových stránkách či na facebooku však příležitostně realizováno je. 

Projekt vzájemného propojení institucí a obcí spojených s životem a 

působením J. A. Komenského – Komenského cesty – z různých příčin 

nevešel v život, ale s myšlenkou se dále pracuje, zvláště s ohledem na 

blížící se kulatá výročí Komenského.    

Husitské muzeum v 

Táboře (HMT) 

V letech 2015–2017 probíhala spolupráce na propagaci výstavních a 

dalších aktivit formou vzájemné výměny a nabízení propagačních 

materiálů v objektech muzeí a galerií (JČM, AJG, Muzeum 

Jindřichohradecka, Regionální muzeum Český Krumlov, Prácheňské 

muzeum v Písku, Prachatické muzeum). 

Muzeum Policie ČR Pokud jde o akce regionálních muzeí ve spolupráci s Muzeem PČR, jsou 

zveřejňovány vzájemné odkazy. 

 

 V naplňování bodů 3.2.12. a 3.2.13. této Koncepce spočívá největší část potenciálu 

zkvalitňování a rozšiřování veřejné služby muzeí a galerií v České republice, k němuž není třeba ani 

legislativních změn, ani splnění výrazně zvýšených finančních požadavků jednotlivých organizací. 

Přitom jsou to kroky, které mohou dále zlepšit obraz muzejních a galerijních institucí v očích 

veřejnosti, vést k lepšímu využívání veřejné služby muzeí a galerií a zlepšit statistické ukazatele v této 

oblasti. Takový efekt může účinně podpořit úsilí Ministerstva kultury při zajišťování zvýšeného 

objemu prostředků státního rozpočtu na ochranu národního kulturního dědictví.  
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3.2.14. PODPORA DOBROVOLNICTVÍ A DONÁTORSTVÍ V MUZEÍCH A GALERIÍCH 

Dobrovolnictví sahá svými kořeny do konce osmnáctého století a vydobylo si nezastupitelné 

místo v činnosti kulturních organizací včetně muzeí a galerií. Ministerstvo kultury rozvoj 

dobrovolnictví podporuje prostřednictvím Metodického centra muzejní pedagogiky při Moravském 

zemském muzeu.  

Výsledkem činnosti celonárodní pracovní skupiny Dobrovolnictví v kultuře v souvislosti  

s Evropským rokem dobrovolnictví bylo v roce 2012 vydání Metodického doporučení Ministerstva 

kultury ČR pro dobrovolnictví v kultuře a umění. Dobrovolnictví je rovněž předmětem Koncepce 

podpory mládeže na období 2014 – 2020 a Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí 

pro období let 2013 až 2017, jejichž priority jsou koordinovaně začleňovány do směrnic jednotlivých 

příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Koncepce muzejnictví navazuje v tomto bodě na 

dosažené výsledky a využívá je ke zlepšení veřejné služby muzeí a galerií v letech 2015 až 2020. 

Dokonce ještě o výrazně delší tradici než dobrovolnictví se v kulturní sféře opírá fenomén 

donátorství. V rámci českého muzejnictví nabylo donátorství podobu přijímání darů, mecenášství. 

Z toho vycházející autonomie rozhodování přináší výhodu v tom, že muzea a galerie mohou volit 

optimální přístup k donacím podle svých specifických potřeb a podmínek, v nichž vyvíjejí svou 

činnost. Přístup muzeí a galerií k donátorům však představuje také riziko eventuálního střetu zájmů. 

Z toho důvodu podléhá v mezinárodním měřítku přísné regulaci, k níž se připojuje i Česká republika.  

Český výbor ICOM s podporou Ministerstva kultury vydal Profesní etický kodex Mezinárodní 

rady muzeí (ICOM). Tento kodex obecně upravuje etické jednání zaměstnanců muzeí a galerií, a tedy i 

problematiku donátorství. Byl distribuován do všech muzeí a galerií v České republice. Asociace 

muzeí a galerií České republiky organizuje ve spolupráci s Ministerstvem kultury Školu muzejní 

propedeutiky (základní a nadstavbový kurz) pro zaměstnance muzeí a galerií, v jejímž rámci probíhají 

také přednášky k této problematice. 

3.2.14.1. VYHODNOCOVÁNÍ A PODPORA NAPLŇOVÁNÍ KONCEPČNÍCH MATERIÁLŮ 

VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI DOBROVOLNICTVÍ  

Ministerstvo kultury ve spolupráci se zástupci profesních organizací, zejména Asociace muzeí 

a galerií České republiky, Českého výboru ICOM a Rady galerií České republiky bude 

periodicky vyhodnocovat aplikaci strategického cíle č. 9 Koncepce podpory mládeže na 

období 2014-2020 a zohledňovat tyto výsledky v doporučeních muzeím a galeriím a 

vyhodnotí výsledky realizace Národního akčního plánu podporujícího pozitivní stárnutí pro 

období let 2013 až 2017 a na základě tohoto vyhodnocení připraví doporučení pro aktualizaci 

tohoto plánu na další období. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky a Českým výborem ICOM   
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Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

OM průběžně tvoří svodné materiály ohledně naplňování koncepčních materiálů v oblasti 

dobrovolnictví. Na jejich základě lze konstatovat následující:  

Organizace v gesci OM zapojují dobrovolníky do svých aktivit ve velmi rozdílné míře. 

Můžeme hovořit o dvou základních úrovních spolupráce, rozlišených na základě intenzity 

kooperace. Jde o  

a) organizace využívající dobrovolníky pro svou činnost, chystající se vytvořit 

dobrovolnické programy 

b) organizace, které využívají dobrovolníků a nemají v úmyslu vytvořit dobrovolnický 

program 

Rozdílné složení mají také jednotlivé skupiny dobrovolníků z hlediska věkového. Do 

dobrovolnických činností v rámci organizací v gesci OMG se zapojují mládež, dospělé osoby 

a stejně tak senioři. Významným aspektem dobrovolnictví mezi organizacemi v gesci OM je 

také mezinárodní spolupráce. Zde jde například o zapojení cizích státních příslušníků do 

programu dobrovolnictví, nebo účast na činnosti celonárodní pracovní skupiny 

„Dobrovolnictví v kultuře“ v rámci Evropského roku dobrovolnictví, jak je tomu například  

v Moravské galerii v Brně. V rámci činnosti celonárodní pracovní skupiny „Dobrovolnictví  

v kultuře“ byla největší pozornost soustředěna zejména na vypracování metodiky pro práci 

s dobrovolníky pro Ministerstvo kultury. 

Organizace v gesci OM v některých případech stanovily jako své prioritní úkoly vypracování 

kodifikovaného dobrovolnického programu, jako je tomu například v Národním muzeu či 

Památníku národního písemnictví. Jiné organizace přistupují k dobrovolnictví alternativní 

cestou, jak je tomu například v Národní galerii v případě pilotního projektu zapojení 

dobrovolníků do činnosti organizace, v rámci spolupráce s dobrovolnickým centrem HESTIA 

o.s. Poměrně významně zastoupenou skupinu v rámci organizací v gesci OMG pak jsou ty, 

které dobrovolnický program nemají a nedeklarovali úmysl ho v budoucnu vytvořit. 

Takovýto postoj pramení z několika faktorů. Mezi faktory, které omezují vznik 

institucionalizované dobrovolnické činnosti, patří zejména legislativa v prostředí 

sbírkotvorných organizací.  

Již v roce 2015 zřídily nový program NM a MZM. V dalších letech pak proběhla jeho 

implementace v NTM a SZM. 

 

3.2.14.2. VYTVOŘENÍ NÁSTROJŮ A POBÍDEK PRO PODPORU DOBROVOLNICTVÍ A 

DONÁTORSTVÍ  

Rozvoj práce dobrovolníků v muzeích a galeriích nemůže vycházet pouze z teoretických 

předpokladů, ale musí se opírat o poznatky z praxe. Při vytváření účinnějších nástrojů na 

podporu dobrovolnictví proto bude Ministerstvo kultury vycházet z výsledků průběžně 

vedené odborné debaty s jednotlivými organizacemi na toto téma. Při optimalizaci nástrojů 
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na podporu dobrovolnictví (například formou propagace následováníhodných výsledků 

jednotlivých institucí) se bude Ministerstvo kultury důsledně řídit zkušenostmi muzeí a 

galerií, a to nejen v České republice, ale i v zahraničí. Ministerstvo kultury bude rovněž 

podporovat muzea a galerie v jejich úsilí o získání donátorů, a to za předpokladu, že toto úsilí 

bude probíhat v mezích Profesního etického kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM). 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

20. 10. 2016 zorganizovalo Metodické centrum pro muzea výtvarného umění ve spolupráci 

s odborem muzeí seminář zaměřený na právní a ekonomické aspekty činnosti muzejní 

spolků a galerijních klubů. Seminář se konal v prostorách konírny Nostického paláce. 

Muzejní pracovníky na půdě ministerstva kultury uvítal náměstek pro řízení sekce 

kulturního dědictví Ing. Vlastislav Ouroda, Ph.D. 

Dopolední blok byl věnován teoretickému rozboru právního a ekonomického prostředí,  

v němž se muzejní spolky pohybují. Další příspěvek byl věnován dotačnímu programu MK, 

který mohou využít spolky pro svou činnost. Závěrečný příspěvek dopoledního bloku 

zaměřený na mezinárodní kontext existence muzejních spolků přednesl za Český výbor 

ICOM Mgr. Zdeněk Freisleben. 

Odpolední blok věnovaný příkladům dobré praxe otevřela dr. Helena Verhoefová 

(tajemnice Stichting Comenius Museum v Naardenu) referátem o spolupráci s dobrovolníky 

v rámci činnosti spolku, který zajišťuje provoz Musea J. A. Komenského v Naardenu. 

Organizační postupy a praktické návody k činnosti spolků pak představili zástupci 

Společnosti přátel Národní galerie v Praze, Spolku přátel Muzea skla a bižuterie v Jablonci 

nad Nisou a Společnosti Národního muzea. 

Národní muzeum (NM) V únoru roku 2015 spustilo Národní muzeum svůj vlastní dobrovolnický 

program. Vlastnímu spuštění celého programu předcházelo formální 

ukotvení celé věci prostřednictvím Směrnice GŘ č. 1/2015, ve které byly 

nastaveny pravidla a fungování celého programu.  

V prvním roce fungování programu se do činnosti muzea zapojilo téměř 

130 zájemců a v následujících letech se podařilo na tento trend úspěšně 

navázat (v roce 2016 působilo v muzeu 113 dobrovolníků a o rok později 

114). Za tři roky působení dobrovolníků napříč téměř všemi odbornými 

složkami muzea můžeme říci, že se program i jeho účastníci stali stabilní 

součástí fungování muzea – o této skutečnosti mimo jiné svědčí i téměř 

15 000 hodin, které dobrovolníci věnovali muzeu v rámci svého volného 

času. Většina zájemců se v rámci dobrovolnické činnosti věnuje práci se 

sbírkovými předměty – jedná se např. o katalogizaci, digitalizaci, třídění 

sběrového materiálu apod., v neposlední řadě se účastníci programu 

působí i v restaurátorských dílnách. Významnou oblastí, do které se 

dobrovolníci zapojují je nepochybně také práce s veřejností – v tomto 
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případě zájemci pomáhají především s realizací jednorázových i 

pravidelných akcí pro širokou veřejnost. 

Mezi dobrovolníky tvoří nadpoloviční většinu studenti, pro něž se 

dobrovolnictví může stát jedním z dalších prostředků, jak získat 

zkušenosti s fungováním muzea a dalších institucí před vstupem na 

pracovní trh. Velmi aktivní dobrovolníky však lze nalézt i mezi zájemci, 

které lze zařadit do kategorie „osob v produktivním věku“, a  

v neposlední řadě také mezi seniory. 

Během práce s dobrovolníky se NM snaží také nezapomínat na nutnost 

ocenit vstřícnost všech účastníků programu a čas, které celé věci věnují – 

pro zájemce tedy muzeum pravidelně pořádá zvláštní komentované 

prohlídky výstav, které se setkávají s velkým ohlasem ze strany 

dobrovolníků, a samozřejmostí je pak osobní poděkování. V roce 2017 a 

2018 muzeum také nominovalo nejaktivnější z účastníků programu na 

dobrovolnickou cenu Křesadlo. Pozitivní motivace dobrovolníků a 

zaměstnanců muzea, kteří s nimi pracují, je nepochybně jednou  

z oblastí, jíž je třeba v souvislosti s dalším rozvojem programu věnovat 

pozornost. Pracovníci muzea, kteří s dobrovolníky spolupracují, se snaží 

zajistit na svých pracovištích co nejlepší podmínky a příjemné prostředí, 

do kterého se dobrovolníci rádi vracejí. 

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Národní galerie v Praze dlouhodobě spolupracuje s dobrovolníky, kteří 

přicházejí zejména z řad studentů, jak tuzemských, tak (v menší míře) 

zahraničních vysokých škol. Dobrovolnická činnost je realizována 

zejména v rámci jednotlivých Sbírek NG, kde se po zaškolení a pod 

vedením odborných pracovníků NG podílí na pomocných pracích při 

digitalizaci sbírkového fondu a na evidenčních a administrativních 

pracích. Tato spolupráce je dlouhodobě využívána všemi Sbírkami,  

s dobrovolníky spolupracuje i Metodické centrum. 

S dobrovolníky ze zahraničí spolupracují všechny Sbírky NG, díky 

specifickému cizojazyčnému fondu, má navázány kontakty se 

zahraničnímu dobrovolníky Sbírka asijského a afrického umění, kde se 

dobrovolníci podíleli na odborných rešerších pro sbírku čínského umění, 

na rešerších asijských aukčních podkladů, nebo vypomáhali při 

katalogizaci knihovního fondu v čínském jazyce. 

Celkem v NGP v letech 2015–2017 dobrovolníci odpracovali 5.502 

dobrovolnických hodin. 

Valašské muzeum 

v přírodě (VMP) 

V roce 2016 Valašské muzeum v přírodě zahájilo dobrovolnický program, 

jehož základem se stala spolupráce s Valašským muzejním a 

národopisným spolkem, jehož většinu členské základny tvoří senioři. 

Dobrovolníci se začali aktivně zapojovat do práce muzea, v souhrnu 

v letech 2016–2017 odpracovali přes 1300 dobrovolnických hodin. 

Muzeum tak vytvořilo platformu pro smysluplnou seberealizaci těchto 

lidí, přičemž recipročně poskytuje dobrovolníkům, potažmo spolku, své 

prostory pro jejich aktivity, organizuje pro ně zdarma přednášky a 
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komentované prohlídky výstav a nabízí snížené, v podstatě symbolické 

celoroční vstupné.  

Památník Lidice (PL) Od roku 2012 PL spolupracuje s organizací ASF, která vždy na dobu 

jednoho školního roku umisťuje jednoho dobrovolníka německého 

původu na stáž do PL. Dobrovolník provádí administrativní pomocné 

práce, práce spojené s produkcí a instalací výstav, provádí v cizích 

jazycích po pietním území PL nebo vypomáhá kurátorce Mezinárodní 

dětské výtvarné výstavy s přípravou výstavy a s překlady z angličtiny do 

němčiny. 

V roce 2014 byla také uzavřena spolupráce s místní dobrovolnickou 

organizací Dobrovolnické centrum Kladno. Dobrovolníci pomáhají při 

přípravě Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice v nejnáročnějším 

období přípravy výstavy – tj. v době od února do května především s 

registrací prací do výstavy, jejich uložení, při organizaci poroty, při 

fotografování oceněných děl a jejich zápisu a při přípravě vernisáže. Dále 

se aktivně účastní slavnostního vyhlášení Mezinárodní vědomostní 

soutěže Lidice pro 21. století a mnoho škol má zájem o absolvování 

vzdělávacích programů. 

PL usiluje v rámci možností o aktivizaci donátorů, nicméně získávání 

sponzorů je velmi náročnou činností a výsledek často není úměrný 

vynaložené energii. Donátorství směrem k muzeím v České republice 

nemá tradici. 

Muzeum Jana Amose 

Komenského (MJAK) 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě při některých 

kulturních akcích již několik let spolupracuje s několika dobrovolníky a 

neziskovými organizacemi jako je například KOPRETINA BŘEZOVÁ z. s. 

ŠKAUTI, folklorní soubor ČEREŠŇA. V rámci této dobrovolnické 

spolupráce jsou pořádány například různá vánoční vystoupení, 

Historická Hostina, Bitva o slaměný Hrad, Velikonoce v muzeu, 

vzdělávací a naučné akce a programy týkající se etnografie a lidové 

kultury. 

Tento druh spolupráce a zároveň podpora těchto spolků je velmi 

důležitá. Je zde vytvořena úzká spolupráce mezi institucí a neziskovým 

sektorem.  

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

MUO dlouhodobě a systematicky vítá dobrovolnictví a donátorství, které 

se nejvíce projevuje v organizační pomoci na nejrůznějších akcích typu 

Muzejní noc, Dny evropského dědictví a dále formou darů uměleckých 

předmětů do sbírky MUO. Vedle toho se MUO důsledně řídí 

dodržováním a aplikací zásad Profesního etického kodexu 

Mezinárodního rady muzeí (ICOM). 

Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

(MSBJ) 

MSBJ nejvíce spolupracuje s členy Spolku přátel Muzea skla a bižuterie v 

Jablonci nad Nisou a se studenty odborných středních škol zaměřených 

na sklo a bižuterii. Zapojují se pravidelně především při akcích pro 
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veřejnost.  

Spolek přátel MSB se vedle dobrovolnické činnosti také významně podílí 

na propagaci muzea. Díky poskytnuté účelové dotaci z programu MK ČR/ 

kulturní aktivity na podporu spolků v roce 2016 spolek vydal publikaci 

„Průvodce expozicemi Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou“  

v celkovém nákladu 800 kusů. 

V současné době spolek ve spolupráci s pracovníky muzea připravuje 

propagační a edukativní materiál ke stálé expozici „Sklářská osada 

Kristiánov“ se zaměřením na děti a mládež a na rodiny. Na tento 

materiál byla spolku rovněž poskytnuta účelová dotace z programu MK 

ČR na rok 2018 – kulturní aktivity na podporu projektů spolků a 

pobočných spolků. 

Donátorství soukromých subjektů zatím není příliš rozvinuto – omezuje 

se prakticky na věcné dary historických předmětů nebo současných 

uměleckých děl do sbírek – tyto dary se ročně pohybují v hodnotách 

statisíců korun. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Významnou pomocí při dokumentační a odborné činnosti muzea jsou 

aktivity dobrovolných spolupracovníků a zájemců o spolupráci – členů 

Kruhu přátel Technického muzea v Brně (KPTMB). V součinnosti  

s odbornými pracovníky se zaměřují na průzkum a záchranu významných 

technických hodnot a organizování přednášek. 

Členové KPTMB pracují nezištně a dobrovolně, jedinou výhodou je pro 

ně průkaz, který jim umožňuje volný vstup do TMB. 

Členská základna Kruhu přátel jsou lidé nejrůznějšího věku i profesí, 

které spojuje společný zájem. V čele každé sekce působí volený výbor  

s předsedou a jeden odborný pracovník z odboru vědy a techniky TMB, 

který obsahově i metodicky usměrňuje její činnost. 

Kruh přátel Technického muzea v Brně byl založen v roce 1963. 

Během minulých let některé sekce zanikaly, vystřídala je nová 

společenství zájemců. V roce 2013 vydal ředitel TMB nové stanovy 

KPTMB, které zpřísnily přijetí nových členů na výběr opravdových 

zájemců. Přijetí přihlášky do KPTMB je podmíněno doporučením  

s podpisem dvou členů sekce a předsedou příslušné sekce. V současné 

době pracuje v rámci KPTMB devatenáct sekcí s celkem 411 členy. 
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Každá sekce v rámci svého oboru pomáhá nezištně při nejrůznějších 

akcích TMB, např. při pořádání muzejní noc (hasiči), na akcích pro děti  

v TMB i na mimobrněnských technických památkách, kde se prezentují 

např. kováři a opět hasiči pro zajištění bezpečnosti. Ve dnech 24. – 25. 6. 

2018 se uskutečnilo již čtrnácté tradiční setkání uměleckých kovářů 

Kování Damask XIV, zabývajících se zaniklými technologiemi a konkrétně 

výrobky z damascenské oceli v objektu TMB barokní kovárně  

v Těšanech. Akce se zúčastnilo 19 uměleckých kovářů, nožířů a dalších 

technických pracovníků a zaměstnanců TMB. 

Stereoskopická sekce sdružuje zájemce o stereoskopickou fotografii a 

film. Organizují pravidelná setkání formou přednášek a workshopů, kde 

si předávají zkušenosti z tvorby a zpracování stereoskopických fotografií 

a filmů. Sekce pořádá stereoskopické projekce s přednáškami pro 

veřejnost, kde členové promítají své snímky. 

Velmi dobrá spolupráce je se sekcí Větrné mlýny, Flašinetáři, Veterán 

Praga CAR CLUB, ale i se sekcí Elektronová mikroskopie, která ve dnech 

21. – 23. 3. 2018 pořádala pro školy a veřejnost akci „Kam oko 

nedohlédne, tam si lidé pomohou mikroskopy“. Návštěvníci měli 

jedinečnou možnost setkat se u těchto mikroskopů přímo s odborníky  

z firmy světové úrovně Thermo Fisher Scientific.  

Výjimkou je skupina řidičů historických autobusů z bývalé sekce MHD a 

Dopravního podniku města Brna, kteří zajišťují dopravu do TMB pro 

veřejnost nebo dopravu na mimobrněnské technické památky, kteří  

z bezpečnostních a dalších důvodů jsou odměňováni dohodou o 

pracovní činnost. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

V roce 2010 se Moravská galerie otevřela novým způsobem občanské 

veřejnosti – zahájila svůj dobrovolnický program. Dobrovolníci jsou 

přizváni k práci na všech sbírkových oddělení, kde pomáhají při 

digitalizování sbírek, katalogizaci a odborných rešerších, zapojují se do 

práce v restaurátorských dílnách, podílí se na přípravách výstav, 

pomáhají s administrativou a evidencí v knihovně, archivu, registru či v 

sekretariátě Moravské galerie. Dobrovolníci se také významným 

způsobem podílí na přípravě a realizaci doprovodných programů a 

konečně důležitou je i výpomoc dobrovolníků při organizování 

nárazových akcí. 

V roce 2015 procházel dobrovolnický program Moravské galerie 

revitalizací, která znamenala začlenění pod oddělení pro práci  

s veřejností v rámci reorganizace struktury Moravské galerie v Brně. 

Nové vedení dobrovolnického programu se snažilo o další možnosti 

zapojení dobrovolníků do činnosti galerie, ale především zintenzivnění 

práce s jednotlivými dobrovolníky. V roce 2015 pracovalo v programu 70 

aktivních dobrovolníků na různých odděleních MG. V roce 2016 se do 

dobrovolnického programu Moravské galerie zapojilo 45 dobrovolníků, 

26 praktikantů a 7 zahraničních stážistů s různou délkou stáží. V rámci 
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dobrovolnického programu měli možnost se zapojit do širokého spektra 

aktivit na jednotlivých odděleních galerie, dle svých schopností a 

preferencí. V roce 2016 došlo k přehlednější úpravě evidence 

dobrovolnických smluv a nábor dobrovolníků probíhal se zřetelem na 

osobní přístup a individuální požadavky. Dobrovolníci se v roce 2016 

také zapojili do aktivit spojených s 27. ročníkem Bienále Brno a při této 

příležitosti konaným sympoziem. 

V roce 2017 převzalo koordinaci agendy Dobrovolnického programu 

oddělení marketingu a komunikace Moravské galerie. V roce 2017 byla 

stejně jako v předchozím roce udržena motivace stávajících 

dobrovolníků a zároveň novým zájemcům nabízena atraktivní možnost 

trávení volného času a získávání zkušeností. K tomu přispěli chystané 

výstavní projekty, které byly atraktivní pro širokou veřejnost, čemuž 

odpovídá i jejich úspěch u návštěvníků. 

Památník Terezín (PT) V podmínkách Památníku Terezín je uplatňována již po dvě desetiletí 

specifická forma dobrovolnictví, která má mezinárodní charakter. Spolek 

Gedenkdienst z Rakouska a německá organizace Aktion 

Sühnezeichen/Friedensdienste vysílají každoročně po jednom 

dobrovolníkovi z řad mladých lidí, kteří se chtějí podílet na připomínání 

obětí holocaustu a výchově k demokracii. Tito dobrovolníci se obměňují 

v jednoročních turnusech a spolupracují na přípravě a realizaci 

vzdělávacích programů pro německojazyčné skupiny. 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Moravské zemské muzeum je prostřednictvím Metodického centra 

muzejní pedagogiky zapojeno v pracovní skupině Dobrovolnictví  

v kultuře, jejímiž hlavními cíli je definovat pojem dobrovolnictví obecně i 

v kultuře, přínos této práce pro osobnost člověka i pro společnost a také 

účast na legislativních opatřeních týkajících se dobrovolnictví. Moravské 

zemské muzeum zapojuje dobrovolníky zejména jako podporu 

organizačního a rozšiřujícího servisu pro návštěvníky v rámci 

vzdělávacích programů pro různé cílové skupiny. Dobrovolníci se aktivně 

podílejí zejména na akcích: Brněnská muzejní noc, Den seniorů, 

vánočních a velikonočních zvykoslovných a výtvarných dílnách pro děti a 

dále na specifických aktivitách, jako jsou komentované prohlídky, 

lektorská a moderátorská činnost. Dále se dobrovolníci uplatňují při 

pilotních doprovodných programech Metodického centra muzejní 

pedagogiky a v menším počtu působí na jednotlivých odborných 

odděleních (Dětské muzeum a další odborná oddělení). 

Moravské zemské muzeum plánuje na základě dosavadních zkušeností 

pokračovat v zapojování dobrovolníků, zejména do realizace 

doprovodných programů určených veřejnosti. V současné době se 

připravuje aktualizace celého dobrovolnického programu podle 

aktuálních potřeb jednotlivých oddělení, ale také nová koncepce pro 

firemní dobrovolnictví. http: //www.mzm.cz/dobrovolnicky-program/ 

Uměleckoprůmyslové Zvláště v období balení a stěhování sbírek muzeum efektivně využívalo 

nabídek několika desítek studentů uměleckých a uměnovědných oborů, 
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museum v Praze (UPM) kteří pak jako volontéři absolvovali stáže ve sbírkových či 

restaurátorských odděleních. Jednalo se též o zahraniční studenty  

z Portugalska, Španělska či Itálie. V rámci spolupráce muzea s Vysokou 

školou uměleckoprůmyslovou při balení sbírek působili také její studenti. 

V roce 2017 byla uzavřena dohoda s Ústavem pro dějiny umění FF UK  

o realizaci studijních stáží v rámci akreditovaného magisterského 

výukového programu dějin umění. V současné době absolvuje tuto 

studijní stáž na pracovištích UPM celkem pět studentů oboru dějin 

umění, pro příští školní rok se počítá s přijetím ještě vyššího počtu 

studentů-volontérů. Významnou pomoc poskytují muzeu též 

dobrovolníci z řad členů Společnosti přátel UPM, kteří se podílejí na 

organizaci náročnějších muzejních akcí (vernisáží, muzejní noci apod.). 

Pevnou a tradiční součástí sbírkotvorné strategie muzea od dob jeho 

založení je koncepční spolupráce s donátory a mecenáši. Z celkového 

počtu přírůstků do sbírek (ročně kolem jednoho až dvou tisíc předmětů) 

tvoří dary vždy více než polovinu. Všechny přijímané dary procházejí 

kritickým odborným výběrem a podléhají schválení poradním sborem 

muzea. V posledních letech nejvíce darovaných děl obohatilo sbírky 

současné fotografie, plakátu, skla a keramiky a oděvní módy 20. století. 

Z nejvýznamnějších uveďme například velkorysé dary fotografických děl, 

které věnovali dědicové Jeleny Látalové, Zdeňka Voženílka, Emily 

Medkové či sami fotografové (např. Milena Dopitová, Václav Stratil, 

Eduard Ovčáček, Zdeněk Merta, Petr Zhoř, Jaroslav Libánský), dále 

soubory kresebných návrhů Václava Šeráka, keramických prací Jindřišky 

Radové, nebo početné dary oděvů a módních doplňků. Početné soubory 

skla a keramiky byly získány darem z mezinárodních symposií skla (IGS) 

či keramiky (MSK Bechyně), dále mezi dárci figurují též významní 

výrobci, jako např. sklárny BOMMA, Lasvit, Jablonecké sklárny. Asi 

nejvýznamnějším zahraničním darem byla akvizice 1130 plakátů tří 

předních japonských grafických designérů 2. poloviny 20. století (I. 

Tanaka, S. Fukuda, K. Nagai), které muzeum získalo od japonské 

tiskařské firmy Dai Nippon Printing s níž udržuje dlouholeté vztahy  

v oblasti prezentace a propagace muzejních sbírek v Japonsku. 

 

Činnost Asociace muzeí a galerií ČR v období 2015–2018 

Zástupci AMG se zúčastnili konference na téma „Rozvoj dobrovolnictví v České republice", 

která se stala výstupem systémové analýzy v ČR a zároveň mezinárodní komparace. Závěry 

konference, jež se uskutečnila ve dnech 20. – 21. března 2018 v Praze, se měly stát 

podkladem pro návrh Koncepce rozvoje dobrovolnictví v ČR. AMG se v oblasti dobrovolnictví 

aktivně angažuje od roku 2006 (projekt „Muzea a dobrovolníci"; účast na aktivitách týkajících 

se Evropského roku dobrovolnictví v roce 2011 v rámci pracovní skupiny Dobrovolnictví  

v kultuře; podíl AMG na přípravě a vzniku Metodického doporučení pro dobrovolnictví  

v kultuře a umění, které vzniklo jako výstup působení výše uvedené pracovní skupiny a které 
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v roce 2012 vydalo MK ČR). Informace jsou k dispozici na webových stránkách AMG v sekci 

Dění v oboru – Muzea a dobrovolníci. 

3.2.14.3. VYHODNOCENÍ DONÁTORSKÝCH AKTIVIT A APLIKACE ZÁSAD PROFESNÍHO 

ETICKÉHO KODEXU MEZINÁRODNÍ RADY MUZEÍ (ICOM)  

Ministerstvo kultury ve spolupráci se zástupci profesních organizací, zejména Českého výboru 

ICOM, a ve spolupráci s muzei a galeriemi vyhodnotí donátorské aktivity a aplikaci zásad 

Profesního etického kodexu Mezinárodní rady muzeí (ICOM). Na základě vyhodnocení 

praktických poznatků a stavu aplikace výše zmíněných zásad připraví návrh dalšího postupu 

na roky 2017 - 2020. 

Termín: do 31. prosince 2015 a 30. června 2016  

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Radou galerií České republiky a Českým výborem ICOM   

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

 Činnost Českého výboru ICOM v období 2015–2018 

ČV ICOM distribuoval na počátku roku 2015 Etický kodex ICOM, Etický kodex ICOM pro 

přírodovědná muzea, Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. Etické kodexy byly 

doplněny vysvětlujícími texty. Edičně připravila Martina Lehmannová, autoři textů: Martina 

Lehmannová, Pavel Hlubuček, Martin R. Schärer, Eric Dorfmann, Ivo Štěpánek. Náklad 1500 

ks, distribuce zajištěna přes Věstník AMG a přímo účastníkům Valné hromady ČV ICOM 

4.3.2015. Dále proběhlo představení Etického kodexu ICOM v rámci setkání Rady galerií ČR a 

také studentům muzeologie na FF MU. 

V průběhu uplynulých tří let nebyly hlášeny přestupky proti Etickému kodexu ICOM. 
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3.2.15. PODPORA KULTURNÍHO TURISMU  

 Nezanedbatelná část muzejní činnosti je spjata s regiony, v nichž paměťové instituce působí a 

v nichž často mají tradiční postavení kulturních a osvětových center. Ještě více než v současnosti tak 

mohou produkty kulturního turismu přispívat k jeho rozvoji a prosperitě a vymanit se tak  

z role  příjemců finanční podpory převážně z veřejných finančních prostředků. V ekonomii kultury, 

prosazované Evropskou unií, jsou již nyní zohledňovány kategorie jako schopnost institucí generovat 

další finanční prostředky, podporovat zaměstnanost a růst HDP. Zapojení institucí do celkových 

rozvojových projektů lokalit a schopnost kooperovat s ostatními klíčovými aktéry (integrovaná 

teritoriální investice) je již nyní jedním z ústředních témat dalšího programovacího období 

strukturálních fondů. Muzeum by mělo být schopno přispět k místním prioritám a vytvářet 

partnerství s veřejnou správou a subjekty cestovního ruchu na základě identifikace témat, která 

přispívají k identitě a atraktivitě regionu či města. Bude přiměřeným způsobem podporovat 

organizace, které se prokazatelně a na základě měřitelných kritérií do této iniciativy zapojí. 

Ministerstvo kultury bude zároveň důsledně dbát na to, aby nedošlo k porušení pravidel veřejné 

podpory (tzv. pravidel Altmark). 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

 STAV :  PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

Ministerstvo kultury navázalo spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu, která je 

zapojena do konkrétních projektů včetně koordinačních a prezentačních aktivit, zejména ve 

spojitosti s připomínáním významných výročí (např. Karel IV., Společné století 1918–2018).  

Některé příklady aktivit a další zkušenosti příspěvkových organizací mohou do budoucna 

sloužit jak příklady dobré praxe pro modelovou spolupráci paměťových institucí a subjektů 

v oblasti turismu a cestovního ruchu: 

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Národní galerie v Praze pro efektivnější komunikaci své činnosti směrem 

k turistům spolupracuje s organizací CzechTourism a s Prague City 

Tourism. 

Pro informovanost zahraničních návštěvníků spravuje NG webové 

stránky v plné anglické mutaci. Komunikace s veřejností probíhá i 

prostřednictvím sociálních sítí – především v rámci Instagramu, kde jsou 

příspěvky publikovány v česko-anglické verzi, přičemž polovinu uživatelů 

této sítě tvoří cizinci. 

Národní galerie v Praze také pravidelně inzeruje výstavní program a akce 

na zahraničních online serverech s kulturními přehledy, dále taktéž 

sezónně v tištěných magazínech o výtvarném umění. Na konkrétní Česká 

centra zasílá NG tiskové zprávy vztahující se ke konkrétním státům. 

Všem zahraničním novinářům poskytuje NG vstup zdarma. Aktuální 

výstavy komunikuje Národní galerie v Praze především na reklamních 

plochách v Praze. 
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Významným mezinárodním projektem, propojujícím českou a německou 

uměleckou scénu, byl Vlak kultury – vlak, jež na konci roku 2017 

čtyřikrát vyjel na trase Praha – Drážďany a v kterém se představili umělci 

obou zemí cestujícím přímo při jízdě. Společný program Národní galerie 

v Praze se Státními uměleckými sbírkami Drážďany nezůstal jen ve Vlaku 

kultury, ale pokračoval i do samotných výstavních prostor galerií, kde 

byly organizovány komentované prohlídky expozic pro české 

návštěvníky v Drážďanech a pro německé v Praze. 

Valašské muzeum 

v přírodě (VMP) 

VMP spolupracuje v oblasti kulturního turismu s řadou institucí. V rovině 

Czechtourismu se jedná především o propagaci v tištěných periodicích a 

na portále www.kudyznudy.cz. Velmi úzkou spolupráci má muzeu 

s Městem Rožnov pod Radhoštěm. Tato spolupráce se odehrává jednak 

v rovině společné propagace města a místních subjektů působících 

v cestovním ruchu a při pořádání kulturních akcí. VMP a město vydávají 

společný propagační materiál. Propagace akcí VMP se odehrává na 

portálech města www. roznov.cz a www.visitroznov.cz. Tato aktivita 

vede ke zvýšení povědomí o akcích a také k oslovení turistů k návštěvě 

města. Město a VMP společně distribuují propagační materiály po IC ve 

Zlínském a Moravskoslezském kraji a na Slovensku v okrese Žilina. VMP 

je zapojeno do projektu Rožnovcard – karta výhod pro turisty. VMP je 

zastoupeno také v Komisi cestovnímu ruchu a úzce spolupracuje s IC 

Město Rožnov p. R. a destinačním manažerem Města Rožnov p. R. VMP 

pořádá každoročně ve spolupráci s IC Města Rožnov p. R. setkání 

zástupců Informačních center s cílem seznámit pracovníky IC 

s novinkami ve VMP. 

Co se týká spolupráce s Centrálou cestovního ruchu Východní Moravy 

o.p.s., jedná se především o zastoupení na veletrzích, propagaci 

v tištěných periodicích a na webu www.vychodni-morava.cz a  

o spoluúčast na organizaci press tripů a fam tripů (např. návštěva Korey 

na programu Velikonoce na Valašsku v roce 2017). 

V rámci destinačního managementu turistické oblasti Beskydy – 

Valašsko o. p. s., se sídlem ve Frýdku-Místku se VMP zapojuje do 

projektu TOP 10+1 v Beskydech jako významný turistický cíl. Mezi další 

spolupracující instituce patří například Magistrát města Ostravy nebo 

ZOO Lešná. VMP realizuje program Regionpartner, jehož cílem je 

vzájemná propagace subjektů působících v oblasti cestovního ruchu 

v regionu. Umožňuje veřejnosti za vzájemně výhodných podmínek 

návštěvu expozic VMP. 

Památník Lidice (PL) Památník Lidice usiluje o rozvíjení kulturního turismu. Od roku 2010 je 

členem Asociace cestovních kanceláří České republiky, naposledy v roce 

2016 proběhla prezentace Památníku Lidice a jeho činností pracovníkům 

cestovních kanceláří, tak aby znali nabídku a mohli ji předávat svým 

klientům. Pracovníci PL se od roku 2015 účastnili řady veletrhů 

cestovního ruchu, a to se samostatným stánkem, či ve spolupráci  

s jinými institucemi, nebo alespoň jako návštěvníci (Mezinárodní veletrh 

http://www.kudyznudy.cz/
http://www.visitroznov.cz/
http://www.vychodni-morava.cz/
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cestovního ruchu „GO a REGIOTOUR“ v Brně, Mezinárodní veletrh 

cestovního ruchu ReisenMarkt v Drážďanech, Veletrh cestovního ruchu 

„Holiday World“ v Praze, Veletrh cestovního ruchu „Infotour a 

Cykloturistika“ Hradec Králové, Výstava „Růžová zahrada“ na výstavišti  

v Lysé nad Labem ad.). 

Muzeum Jana Amose 

Komenského (MJAK)  

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě nabízí svým 

návštěvníkům ze základních a středních škol unikátní program týkající se 

lidové architektury, starobylých lidových krojů a lidových zvyklostí. 

Tento program se uskutečňuje přímo v krajině Žítkovských bohyní. 

S MUZEEM NA VÝLET je komentovaný výlet po moravských Kopanicích, 

který je sezónní program uskutečněný v květenu, červenu a září. Je 

určeno pro žáky základních a středních škol. 

Jedná se o naučně vzdělávací program, kde skupina žáků nebo studentů 

je provázena muzejním pedagogem po moravských Kopanicích. 

Obsahem a cílem výletu je seznámení žáků s historií tohoto kraje  

v původním prostředí. Žáci jsou seznámeni s lidovým oděvem, lidovou 

architekturou a s již dnes zaniklým způsobem života lidí, kteří zde žili  

v 18. a 19. století. Žáci se dovědí o každodenním nelehkém a tvrdém 

životě a obživě lidí z tohoto krásného kraje moravských Kopanic. Také se 

dovědí o tradicích a obyčejích kopaničářů, zajímavé a pravdivé příběhy  

o žítkovských bohyních, jejich samotném životě, a projdou se i 

cestičkami, po kterých bohyně chodívaly.  

Slezské zemské muzeum 

v Opavě (SZM) 

Pracoviště umělecké historie uspořádalo ve spolupráci s ostatními 

pracovišti SZM vícejazyčnou výstavu „Jan II. kníže z Lichtenštejna. 

Mecenáš a donátor Slezského zemského muzea“, uspořádanou ve dnech 

31. 3. 2017 – 13. 8. 2017. Mimo češtiny byla realizována ve dvou 

světových jazycích – v angličtině a němčině a oslovila tak širší spektrum 

veřejnosti. Zároveň k ní vyšel dvojjazyčný výstavní katalog v českém a 

německém jazyce.  

Pracoviště archeologie podporuje vznik center tzv. živé archeologie 

spojené s experimentální archeologií apod. V rámci různých muzejních 

akcí (např. mezinárodní den archeologie) chce rozvíjet dále směrem 

k širší veřejnosti témata výstav tak, aby byla přístupná více veřejnosti – 

například téma krátkodobé výstavy přiblížit návštěvníkům tematickou 

akcí (středověký jarmark, experimentální archeologie aj.) v součinnosti 

s jinými subjekty.  

Muzeum umění Olomouc MUO dlouhodobě působí v jednom z nejchudších regionů v ČR. Přesto se 

snaží o zlepšení v této oblasti, čehož by mohlo být dosaženo 

vybudováním Středoevropského fóra Olomouc. 

Husitské muzeum 

v Táboře (HMT) 

V rámci své činnosti je HMT partnerem institucí a aktivit destinačního 

managementu. Spolupráce se rozvíjí s turistickou oblastí Toulava. 

V potaz je nutno vzít limity spolupráce, kdy HMT jakožto státní 

příspěvková organizace musí vystupovat ve vztazích se subjekty 
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destinačního managementu jinak než jako komerční subjekty profitující  

z cestovního ruchu a nezapojuje se do aktivit, v nichž je vyžadováno 

finanční plnění. HMT sleduje cestu zvýhodnění vstupu a marketingové 

podpory. 

Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

Muzeum se aktivně zapojuje do všech vhodných aktivit na podporu 

kulturního turismu. Dlouhodobě spolupracuje s agenturou 

CzechTourism, která jej zařazuje do nabídky svých produktů, 

propagačních kampaní a presstripů. Se Svazem výrobců skla a bižuterie 

se MSBJ podílelo na tvorbě turistického produktu „Do Jablonce za sklem 

a bižuterií“, který prezentuje na všech vhodných příležitostech. Jeho 

dalšímu rozvoji brání jednak nedostatek finančních prostředků ze strany 

Svazu, jednak jeho neochota zapojit i nečlenské firmy a instituce.  

S Libereckým krajem MSBJ spolupracuje na tvorbě projektu „Křišťálové 

údolí“ (značku nabídla pro tyto účely a.s. Preciosa), který by měl být 

marketingovou značkou propagující oblast od Kamenického Šenova po 

Harrachov jako turistickou destinaci s nabídkou sklářských a bižuterních 

tradic i současnosti. Muzeum doporučilo vhodné subjekty k zapojení do 

projektu a mělo by být jedním z hlavních nositelů. 

Turistickou nabídku obsahuje též web Kulturně-kompetenčního centra, 

kde lze jednoduše vyhledat turistické cíle spojené se sklem v celé ČR.  

V tomto roce MSBJ aktivně pracuje na rozšíření povědomí o této 

platformě. 

Technické muzeum v Brně 

(TMB) 

Za uplynulé období tří let TMB propagovalo akce, výstavy či nové 

expozice nejen ve městě Brně, ale také v informačních centrech od 

Vysočiny po moravskoslovenské pomezí. V rádiích, jejichž dosah mapuje 

uvedené lokality v návaznosti na umístění externích památek TMB a 

samozřejmě na webových stránkách kulturních a výletních serverů ČR. 

Zároveň zasílalo propagační materiály do Českých center v zahraničí. 

Muzeum je součástí česko-rakouského projektu Top výletní cíle Jižní 

Morava. Jedná se o propagaci nejatraktivnějších míst v regionu jižní 

Morava a Niederösterreich. Každá z institucí zařazená do Top výletních 

cílů plní řadu kritérií, jež se zaměřují především na kvalitu nabídky a 

poskytovaných služeb. Díky průzkumu kvality služeb celého projektu si 

tak pracovníci TMB potvrdili, že návštěvníci přijíždějí nejen z celé České 

republiky, ale také ze Slovenska, Polska, Rakouska, Německa i 

vzdálenějších destinací. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Jedním z cílů střednědobé koncepce Moravské galerie do roku 2018 je 

nasměrovat Moravskou galerii na trajektorii, která ji přiblíží dnešní 

standardní podobě obdobných zahraničních institucí a udělá z ní 

atraktivní alternativu trávení volného času obyvatel města a 

vyhledávaný cíl jeho návštěvníků. Je třeba zdůraznit, že nikoli za cenu 

ústupu z kvalitativního standardu „hlavního předmětu činnosti“, tedy na 

úkor dosavadní úrovně prezentace, výzkumu a péče o sbírky. Zároveň 

veškeré plánované kroky nejsou podmíněny a nepředpokládají skokové 
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navýšení finančního příspěvku od zřizovatele. Naopak by měly posílit 

potenciál vícezdrojového financování. 

Všechny kroky Moravské galerie v Brně jsou směřovány k tomuto cíli. Ať 

již jde o projekt Otevřeno, kterým byla odstraněna bariéra vstupného do 

stálých expozic, o rekonstrukce budov s jejich návštěvnickým zázemím a 

novými expozicemi (Pražákův palác / 2015, Uměleckoprůmyslové 

muzeum / IROP – projekt probíhá, Místodržitelský palác / IROP – projekt 

v procesu schvalování), mimořádně úspěšné výstavní projekty (mezi 

posledními to jsou zejména Kmeny 90 a Paneland – Největší 

československý experiment), či nově zpřístupněný katalog sbírek on-line 

nebo Artotéka. 

Zvýšený zájem veřejnosti a rostoucí povědomí o Moravské galerii 

pozitivně ovlivňuje možnosti fundraisingu v privátní sféře, významně 

posiluje ekonomickou rentabilitu muzejních obchodů a kaváren a větší 

pohyb návštěvníků ve stálých expozicích posiluje i návštěvnost 

krátkodobých výstav. 

Památník Terezín (PT) Dlouhodobou snahou Památníku Terezín je od počátku devadesátých let 

minulého století využití potenciálu vysokého počtu návštěvníků (v roce 

2017 více než 280 tis.) pro zvýšení turistické návštěvnosti města Terezín 

a nedalekých Litoměřic. Vedení obou měst byla spolupráce v této oblasti 

opakovaně nabízena, avšak tyto výzvy se nesetkávaly s příznivým 

ohlasem. V posledních letech se však situace změnila. S městy 

Litoměřice a Terezín bylo uzavřeno společné memorandum o vzájemné 

spolupráci a obdobná spolupráce začala i s nově vzniklou Destinační 

agenturou České středohoří. Hmatatelným výsledkem spolupráce  

s Litoměřicemi byla participace odborných pracovníků Památníku 

Terezín na vzniku stálé expozice „Důl Richard v proměnách času“  

v Litoměřicích a vybudování společného informačního naváděcího 

systému naší instituce a městského úřadu v městě Terezín. S oběma 

městy také v úzké míře spolupracujeme na reciproční propagaci na 

několika úrovních. V rámci regionu je třeba připomenout především 

opakované uspořádání vzorové prohlídky a prezentace aktivit Památníku 

Terezín pro pracovníky infocenter z Ústeckého kraje, Středočeského 

kraje a z Prahy. Podobná akce se uskutečnila také pro členy Asociace 

cestovních kanceláří České republiky, jednoho z řady profesních sdružení 

cestovního ruchu, jejichž členem Památník Terezín je. 

Národní technické 

muzeum (NTM) 

NTM průběžně spolupracuje s agenturami Czechtourism a Prague City 

Tourism, a to především v oblasti propagace. NTM pravidelně předává 

podklady pro materiály agentur, např. v souvislosti s oslavami výročích, 

jako bylo výročí 700. let od narození Karla IV. v roce 2016 nebo 

připravované 100. výročí vzniku republiky, V souvislosti s těmito výročí 

bylo NTM také finančně podpořeno magistrátem Hlavního města Praha 

při edukačních aktivitách k projektům, které NTM k těmto výročím 

připravilo. 



193 

 

Uměleckoprůmyslové 

museum v Praze (UPM) 

Rozsáhlá spolupráce s regionálními institucemi i územními pracovišti 

Národního památkového ústavu uvedená v bodech 3.2.12 a 3.2.13 

přispěla k nespornému posilování efektů muzejních aktivit pro kulturní 

turismus v regionech. Dlouhodobým úkolem muzea je zvyšovat ve 

spolupráci s těmito partnery návštěvnost mimopražských poboček  

v Kamenici nad Lipou a Klášterci nad Ohří. V roce 2017 byl připraven 

záměr propojení pražské muzejní expozice Český kubismus v Domě  

U Černé Matky Boží se sbírkovými fondy Nadace českého kubismu 

vystavenými v Bauerově vile v Libodřicích u Kolína, které byly nabídnuty 

státu k prodeji a o jejichž získání do státních sbírek UPM projevilo 

mimořádný zájem. Synergie obou expozic v unikátním prostředí 

kubistické architektury by byla vhodně využitelná pro turistický rozvoj 

dané lokality, z Prahy nepříliš vzdálené. Obdobným projektem je 

zapojení mimopražské expozice nábytkového designu na Kamenici nad 

Lipou (společně s Rodným domem Josefa Hoffmanna v Brtnici) do 

mezinárodního projektu Bilaterální sítě designu, iniciovaného v roce 

2017 vídeňským Museem für angewandte Kunst a podpořeného  

z evropského programu Interreg. Muzeum spolupracuje na rozvoji 

těchto projektů též s Asociací cestovního ruchu, veletrhy, Českou televizí 

a Českým rozhlasem a širokou novinářskou obcí. 
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3.2.16. POPULARIZACE MUZEJNICTVÍ V NÁRODNÍM A MEZINÁRODNÍM KONTEXTU 

 Vynikajícím prostředkem popularizace muzejnictví v národním rámci jsou soutěže muzeí, 

poutající pozornost veřejnosti a médií. Patří k nim zejména vrcholná oborová soutěž Gloria 

musaealis, jednotlivá oborová ocenění a společenské události. Další příležitost k vyvolání pozitivního 

mediálního ohlasu na činnost muzeí a galerií představují ceny ministra kultury, udílené u příležitosti 

pravidelných specializovaných oborových přehlídek, jako jsou např. Nejkrásnější české knihy, Bienále 

Brno, Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, Trienále českého ex libris atp. Cílem 

Ministerstva kultury v oblasti popularizace muzejnictví bude i nadále udržet a vhodným způsobem 

rozvíjet Festival muzejních nocí. Cílem Ministerstva kultury v oblasti muzejnictví bude také posílit 

zapojení muzejních a galerijních organizací v České republice do Mezinárodní rady muzeí (ICOM). 

3.2.16.1. PROPAGACE A DALŠÍ ROZVOJ UDĚLOVÁNÍ CEN GLORIA MUSAEALIS 

Při propagaci činnosti muzeí a galerií jako tvůrčí aktivity s viditelnými výsledky a pozitivním 

přínosem pro veřejnost sehrává v České republice klíčovou roli udělování cen Gloria 

musaealis. Tyto ceny, každoročně udělované Ministerstvem kultury, Asociací muzeí a galerií  

v České republice a Českým výborem ICOM, jsou všeobecně chápány jako nejvyšší národní 

ocenění v oboru muzejnictví vůbec. Ministerstvo kultury si klade za cíl jednak tento jejich 

status udržet a jejich prestiž nadále posilovat, jednak je podporovat morálně i finančně tak, 

aby zůstaly významným motivačním nástrojem pro podporu realizace této Koncepce (viz 

kapitola 3.3.5.1. Koncepce). 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky a Českým výborem ICOM  

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Národní soutěž muzeí Gloria musaealis50 je každoročně vyhlašována ve spolupráci 

Ministerstva kultury, Asociace muzeí a galerií ČR (AMG), která soutěž administruje, i 

Českého výboru ICOM.  

AMG zpracovala zhodnocení 15 let konání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v roce 

201751. Pravidelné zhodnocení jednotlivých ročníků a prezentace oceněných projektů jsou 

publikovány na stránkách Věstníku AMG – archiv je dostupný na webu AMG na 

http://www.cz-museums.cz. Každoročně je vydávána výroční zpráva příslušného ročníku 

soutěže – katalog všech přihlášených projektů v jednotlivých kategoriích. Na MK ČR 

probíhají pravidelná jednání vyhlašovatelů soutěže, která mj. vedla k uzavření Dohody  

o pořádání Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v roce 2017, stanovující základní 

pravidla i povinnosti všech tří vyhlašovatelů, vč. propagace soutěže. AMG získává ke 

                                                           

50
 Cena je udělována ve smyslu Nařízení vlády č. 5/2003 Sb. ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, 

udělovaných Ministerstvem kultury 
51

 Dostupné na http://www.cz-museums.cz/web/gloria_musaealis/titulni. 
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spolupráci na zajištění soutěže a jejího slavnostního ceremoniálu partnery, kteří přispívají 

nejen k větší medializaci soutěže, ale také celého oboru muzejnictví.  

Každý rok všichni tři vyhlašovatelé spolupracují při realizaci soutěže, na vyhodnocení a 

udělení cen a čestných uznání muzejním výstavám, muzejním publikacím a muzejním 

počinům včetně zajištění účasti v porotě soutěže. Slavnostní vyhlášení u příležitosti 

Mezinárodního dne muzeí probíhalo v roce 2015 ve Smetanově síni v Obecním domě,  

v roce 2016 v NM (Českém muzeu hudby) a roku 2017 v Betlémské kapli a v roce 2018 opět 

ve Smetanově síni v Obecním domě.  

Český výbor ICOM uděluje Cenu Českého výboru ICOM v rámci vyhlašování cen Gloria 

Musaealis. S udělením ceny je také spojeno předání finančního obnosu ve výši 30 000 Kč  

z rozpočtu Českého výboru ICOM. 

Výsledky soutěže v ročnících 2015–2017: 

 Kategorie Muzejní výstava roku 

2017  Cena Gloria musaealis – Muzeum Novojičínska, příspěvková 

organizace (výstava „Říše prastará, mocná i zkrocená: Les na 

Kravařsku mezi středověkem a industrializací“) 

 II. místo – Husitské muzeum v Táboře (expozice „Život na Blatech a 

Kozácku“) 

 III. místo – Národní technické muzeum (výstava „Člověk  

v náhradách aneb Technika slouží medicíně“) 

 Zvláštní cena – Muzeum hlavního města Prahy (expozice „Praha 

Karla IV.: Středověké město“) 

 Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže – 

Moravské zemské muzeum (výstava „Chvála sběratelství: 200 let 

služby moravské kultuře a vědě“) 

2016  Cena Gloria musaealis – Národní galerie v Praze (výstava „Císař 

Karel IV. 1316–2016“) 

 II. místo – Alšova jihočeská galerie (výstava „Krása bude křečovitá: 

Surrealismus v Československu 1933–1939“) 

 III. místo – Technické muzeum v Brně (stálé expozice „Optika“ a 

„Výpočetní technika“) 

 Zvláštní cena – Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 

(výstava „Kopřiva“) 

 Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže – Národní 

zemědělské muzeum, s. p. o. (výstava „Rozkulačeno! Půlstoletí 

perzekuce selského stavu“) 

2015  Cena Gloria musaealis – Muzeum města Ústí nad Labem, p. o. 

(výstava „Tenkrát na severozápadě. Rok 1945 v Ústí nad Labem a 

okolí“) 

 II. místo – Národní zemědělské muzeum (stálá expozice 

„Rybářství“) 
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 III. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (stálá expozice 

„Český kubismus“) 

 Zvláštní cena – Národní ústav lidové kultury (stálá expozice „Lidový 

oděv na Moravě“) 

 Kategorie Muzejní publikace roku 

2017  Cena Gloria musaealis – Památník národního písemnictví 

(publikace „Zkušenost exilu: Osudy exulantů z území bývalého 

Ruského impéria v meziválečném Československu“) 

 II. místo – Národní zemědělské muzeum, s. p. o. (publikace 

„Zahradní umění první Československé republiky a její zahradníci“) 

 III. místo – Technické muzeum v Brně (publikace „Umění emailu: 

Technika smaltu“) 

 Zvláštní cena – Česká pošta, s. p. – Poštovní muzeum (publikace 

„200 let poštovní schránky“) 

2016  Cena Gloria musaealis – Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

(publikace „Design v českých zemích 1900–2000: Instituce 

moderního designu“) 

 II. místo – Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, 

příspěvková organizace, a Regionální muzeum v Teplicích, 

příspěvková organizace (publikace „Severozápadní Čechy za vlády 

Lucemburků“) 

 III. místo – Muzeum umění Olomouc, státní příspěvková 

organizace (publikace „Uhlem, štětcem, skalpelem… Sbírka kresby 

Muzea umění Olomouc“) 

 Zvláštní cena – Národní památkový ústav (publikace „Hospodářské 

dvory bývalých panství v Čechách“) 

2015  Cena Gloria musaealis – Muzeum hlavního města Prahy (publikace 

„Hroby barbarů v Praze-Zličíně. Svět živých a mrtvých doby 

stěhování národů“) 

 II. místo – Husitské muzeum v Táboře (publikace „Jan Hus 

1415/2015“) 

 III. místo – Národní technické muzeum v Praze (publikace „Zámek  

s vůní benzínu“, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem) 

 Kategorie Muzejní počin roku 

2017 

 

 Cena Gloria musaealis – Muzeum Karlovy Vary, příspěvková 

organizace Karlovarského kraje (projekt „Rekonstrukce budovy a 

nová stálá expozice Muzea Karlovy Vary“) 

 II. místo – Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková 

organizace (projekt „Příběh jednoho pokladu“) 

 III. místo – Uměleckoprůmyslové museum v Praze (projekt 

„Revitalizace hlavní budovy Uměleckoprůmyslového musea  

v Praze“) 

 Zvláštní cena – Západočeské muzeum v Plzni, příspěvková 
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organizace (projekt „Rekonstrukce historické expozice Umělecké 

řemeslo / Užité umění“) 

2016 

 

 Cena Gloria musaealis – Oblastní muzeum Praha-východ, 

příspěvková organizace Středočeského kraje (projekt „Památník 

národního útlaku a odboje“) 

 II. místo – Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace 

(projekt „Archeopark Pavlov“) 

 III. místo – Vlastivědné muzeum v Olomouci (projekt „Zámecká 

expozice Čechy pod Kosířem“) 

 Zvláštní cena – Galerie moderního umění v Hradci Králové (projekt 

„Rekonstrukce budovy Galerie moderního umění v Hradci 

Králové“) 

2015 

 

 Cena Gloria musaealis – Národní technické muzeum (projekt 

„Centrum stavitelského dědictví Plasy“) 

 II. místo – Židovské muzeum v Praze (projekt „Revitalizace 

Maiselovy synagogy“) 

 III. místo – Muzeum Mladoboleslavska (projekt „Letecké muzeum 

Metoděje Vlacha“) 

 Zvláštní cena – Muzeum Litovel (projekt „Zpřístupnění půdní 

vestavby a zřízení nového depozitáře Muzea Litovel“) 

 Zvláštní cena – Muzeum regionu Valašsko (projekt „Inovace 

učebních pomůcek zaměřených na interakci člověka a přírody“) 

 Zvláštní cena udělená na návrh čestného výboru soutěže – 

Technické muzeum v Brně (projekt „Mezinárodní spolupráce mezi 

Technickým muzeem v Brně a Slovenským národním muzeem  

v oblasti záchrany sbírkového fondu poškozeného požárem na 

hradě Krásna Hôrka“) 

 Cena Českého výboru ICOM 

2017 Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích (výstava „První světová 

válka: Léta zkázy a bolesti“) 

2016 Památník národního písemnictví (výstava „Havel-Prigov a česká 

experimentální tvorba“) 

2015 Západočeská galerie v Plzni, p. o. (výstava „Gottfried Lindauer (1839–

1926). Plzeňský malíř novozélandských Maorů“) 

 

Ministerstvo kultury umožňuje a podporuje konání soutěže Gloria musaealis dotací 

udělovanou Asociaci muzeí a galerií ČR a ve smyslu Nařízení vlády č. 5/2003 Sb. hradí 

finanční ocenění spojené s Cenou Gloria musaealis ve výši 70.000 Kč v každé kategorii. 

Celkově tak bylo v letech 2015–2018 alokováno Ministerstvem kultury na konání soutěže 

3.765.000 Kč. 
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3.2.16.2. PODPORA A ROZVOJ OSTATNÍCH OBOROVÝCH OCENĚNÍ V OBLASTI 

PŮSOBNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 

Pozornost veřejnosti, stejně jako nakladatelů a čtenářské obce v České republice tradičně 

poutá soutěž o nejkrásnější českou knihu, organizovaná Ministerstvem kultury ve spolupráci 

s Památníkem národního písemnictví. V jejím rámci existuje speciální kategorie věnovaná 

muzejním katalogům a dalším publikacím souvisejícím s muzejní činností. Důležitý a pozitivní 

veřejný ohlas vyvolávají také další pravidelné soutěže, jejich pořadateli nebo spolupořadateli 

jsou muzejní a galerijní organizace: Bienále Brno, Mezinárodní trienále skla a bižuterie 

Jablonec nad Nisou, Trienále českého ex libris atp. Klíčovou roli v tomto směru hraje 

udělování cen ministra kultury pro jednotlivé obory. Ministerstvo kultury si klade za cíl tento 

systém nadále rozvíjet a propagovat a současně ho vnímá (viz kapitola 3.3.5.2. Koncepce) 

také jako významný motivační nástroj pro vlastní aktivity muzeí a galerií. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

V rámci plnění úkolu 3.2.16.2 byly každoročně realizovány především následující aktivity: 

  2015 

 56. bienále výtvarného umění v Benátkách (NG) 

 Udílení ceny Czech Grand Design 2014 (UPM) 

 Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2014 (PNP) 

 26. Ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno (MGB) 

2016 

 27. ročníku mezinárodního bienále grafického designu 2016 (MGB) 

 Udílení ceny Czech Grand Design 2015 (UPM) 

 Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2015 (PNP) 

 Design.s (Mezinárodní bienále studentského designu) (TMB) 

2017 

 57. bienále výtvarného umění v Benátkách (NG) 

 Udílení ceny Czech Grand Design 2016 (UPM) 

 Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 2016 (PNP) 

 Mezinárodní trienále Jablonec 2017 (MSBJ) 

 27. Ročník Mezinárodního bienále grafického designu Brno (MGB) 
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Ministr kultury udělil medaili Artis Bohemiae Amicis (Přátelům českého umění) v letech 

2015–2018 následujícím muzejním osobnostem: 

2016 

 PhDr. Jan Galuška 

 PhDr. Jiří Langer, CSc. 

2017 

 Miroslava a Josef Symonovi 

 Hans van Oostveen 

2018 

 PhDr. František Ledvinka 

 Petr Svoboda 

Muzeum roku 

Návštěvnická soutěž Muzeum roku je od roku 2015 vyhlašovaná jako součást mediální 

kampaně Národní soutěže muzeí Gloria musaealis a mohou se jí zúčastnit všechna muzea, 

která jsou vlastníkem či správcem sbírky muzejní povahy, zapsané v Centrální evidenci 

sbírek dle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. Soutěž se dle pravidel 

vyhlašuje vždy v květnu příslušného kalendářního roku v rámci slavnostního vyhlášení 

výsledků Národní soutěže muzeí Gloria musaealis. V soutěži Muzeum roku jsou oceňována 

nejen první tři muzea, která získají nejvíce hlasů od svých návštěvníků na portále do-

muzea.cz, ale jsou vylosováni také tři výherci z řad návštěvníků, kteří obdrží hodnotné ceny 

(publikace oceněné v Národní soutěži muzeí Gloria musaealis). AMG jim navíc na jeden rok 

propůjčí svůj členský průkaz. První ročník soutěže byl oficiálně odstartován dne 14. května 

2015 v Obecním domě v Praze, výsledky pak byly vyhlášeny dne 18. května 2016 tamtéž. 

2017 

 1. místo – Cena Muzeum roku – Regionální muzeum Mělník, p. o. 

 2. místo – Městské muzeum Žamberk  

 3. místo – Regionální muzeum Mělník, p. o. – Skalní obydlí ve Lhotce u Mělníka 

2016 

 1. místo – Cena Muzeum roku – Muzeum Hlučínska, p. o. 

 2. místo – Regionální muzeum Mělník, p. o.  

 3. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, pobočka Galerie Slováckého muzea 

2015 

 1. místo – Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše 

 2. místo – Moravské zemské muzeum se svojí pobočkou Mendelianum 

 3. místo – Slovácké muzeum v Uherském Hradišti se svojí pobočkou Památník Velké Moravy 

ve Starém Městě a Slezské zemské muzeum, pobočka Historická výstavní budova 
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Mezinárodní trienále skla a bižuterie JABLONEC je největší oborovou přehlídkou v zemi a 

patří k největším evropským akcím tohoto typu. V jejím rámci se uděluje řada cen, o nichž 

rozhoduje odborná mezinárodní komise skládající se z renomovaných odborníků v oblasti skla 

a bižuterie (odborných kurátorů, výtvarníků, obchodníků, a dále ocenění udělovaná 

profesními organizacemi (Ministerstvo průmyslu a obchodu, Asociace sklářského a 

keramického průmyslu, Hospodářská komora ČR, Svaz výrobců skla a bižuterie). Nejedná se 

ale o soutěž (nelze se do ní přihlásit – jedná se o výběr z vystavujících firem, které přímo 

oslovují k účasti kurátoři muzea), ale ocenění vystavené kolekce. 

Cena ministra kultury pro sklo a bižuterii mezi nimi ale dosud chybí – bylo by jistě vhodné 

zahájení této prestižní akce spojit s oceněním významných osobností z oblasti skla a bižuterie 

(umělce, designéry a výrobce) cenou ministerstva kultury. 

Příspěvkové organizace Ministerstva kultury získaly v letech 2015–2018 následující 

prestižní ocenění:  

Národní muzeum (NM) 

 

Generální ředitel Národního muzea získal v lednu 2018 ocenění 

Ministra zahraničí Slovenské republiky za mimořádné zásluhy o rozvoj 

přátelských vztahů se Slovenskou republikou 

Moravské zemské 

muzeum (MZM) 

Čestné uznání poroty 19. ročníku přehlídky muzejních filmů Musaion 

film 2016 za film Eoarchean – Pleistocene, animace Burianových kreseb 

pro muzejní expozici (2016) 

Nominace Pavilonu Anthropos MZM na mezinárodní cenu 2016 Luigi 

Micheletti Award (2016) 

Slezské zemské muzeum 

(SZM) 

Historická budova SZM získala v roce 2016 cenu za třetí místo v soutěži 

„Muzeum roku“.  

Národní galerie v Praze 

(NGP) 

Cena ministra kultury v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2017  

v kategorii Katalogy – Milena Kalinovská (ed.), Magdalena Jetelová. 

Dotek doby 

3. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2017 v kategorii Knihy 

o výtvarném umění – Anna Pravdová (ed.), Bonjour, Monsieur Gauguin 

 Evropská jazyková cena Label 2018 za projekt Lucie Poslušná, Keška  

v galerii 

 Udělení Ceny předsedkyně GA ČR za r. 2018 za grantový projekt Aleny 

Volrábové – Václav Hollar: „Kreslířské dílo“. Cena bude udělena  

26. 9. 2018. 

Moravská galerie v Brně 

(MGB) 

Velký úspěch zaznamenala kniha „Jak se dělá galerie“, kterou Moravská 

galerie v Brně vydala v říjnu roku 2016. Celý náklad (3 000 kusů) byl 

během krátké doby vyprodán, druhé rozšířené vydání vyjde v průběhu 

roku 2018. Úspěšná byla kniha také v zahraničí, na prestižním italském 
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veletrhu dětské knihy Bologna Children's Book Fair byla vybrána mezi 

nejlepší knihy o umění pro děti. „Jak se dělá galerie“ byla přeložena do 

němčiny, ukrajinštiny, korejštiny, tchajwanštiny a připravují se překlady 

také do dalších světových jazyků. 

V rámci prestižní ceny Czech Grand Design získal ilustrátor Jan Šrámek 

cenu za ilustrace pro výstavu a doprovodnou publikaci k Paneland. 

Největší československý experiment, kterou Moravská galerie v Brně 

realizovala v termínu 24.11.2017 – 25.3.2018. 

Muzeum umění Olomouc 

(MUO) 

Středoevropské fórum Olomouc získalo v tomto období jako jediné  

z českých kulturních institucí Mezinárodní visegrádskou cenu za rok 

2016, kterou muzeum převzalo v roce 2017 za účasti všech ministrů 

kultury V4 v polské Gdyni za svou odbornou a popularizační činnost ve 

středoevropském prostoru. 

MUO získalo v roce 2016 ocenění Evropské dědictví. European Heritage 

Label, které bylo z 9 oceněných z celé EU jediným uměleckým muzeem. 

Památník Terezín (PT) PT získal ocenění Výjimečnosti v roce 2015 a  Travellers' Choice za rok 

2018 od Tripadvisoru. 

Památník Lidice (PL)  

2015 9. 4. 2015 – Pamětní odznak za dlouholetou spolupráci pracovnici 

Památníku Lidice Renatě Hanzlíkové od Posádkového velitelství Praha  

červen 2015 – World Federation of Rose Societies lidickému růžovému 

Sadu přátelství a míru udělila ocenění „Award of Garden Excellence“ 

13. 7. 2015 – Medaile Za boj proti terorismu pro ředitele Památníku 

Lidice Milouše Červencla, udělená Evropskou unií pro lidská práva  

23. 9. 2015 – Mezinárodní cena Egona Erwina Kische za celoživotní dílo 

pro pracovníka Památníku Lidice Přemysla Veverku 

2015 – TripAdvisor ocenil Památník Lidice certifikátem „Certificate of 

Excellence“ 

2015 – Cena Petra Jilemnického za knihu Věčné údolí Javoříčka, 

vydanou Památníkem Lidice, pro Přemysla Veverku 

2015 – Titul Rekord roku – nejvíce růží v jednom sadu, v kategorii 

Návrat do minulosti pro Růžový sad v Lidicích udělený během  

25. ročníku festivalu Pelhřimov – město rekordů 

2016 2016 – Cena Miroslava Ivanova pro ředitele Památníku Lidice Milouše 

Červencla za výraznou protifašistickou a vlasteneckou publicistiku  

TripAdvisor ocenil Památník Lidice certifikátem „Certificate of 

Excellence“ 
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Cena Petra Jilemnického autorům publikace vydané Památníkem Lidice 

Most naděje a života. Růžový Sad přátelství a míru Lidice (1955–2015) 

2017 22. – 25. 6. 2017 – 3. místo pro růži „Kardinal“, výstava růží zámek 

Veltrusy 

2018 14. 9. 2018 – „Special recognition for Storytelling“ pro Památník Lidice 

v soutěži slovanských muzeí Živa Award 

Národní technické muzeum (NTM) 

2015 Cena nakladatelství Mladá fronta za odbornou publikaci roku 2014 za 

knihu Miloš Hořejš: Protektorátní Praha jako německé město 

Cena Miroslava Ivanova pro mladé autory literatury faktu za rok 2014 

za knihu Miloš Hořejš: Protektorátní Praha jako německé město 

Stavba roku Plzeňského kraje 2015 v kategorii Rekonstrukce budov, a 

to za památkovou obnovu Centra stavitelského dědictví v Plasích, 

konkrétně hospodářského dvora. 

Ročenka pro architektonické realizace 2014–2015 - Centrum 

stavitelského dědictví Plasy Národního technického muzea bylo 

vybráno mezi nejlepší architektonické realizace let 2014 a 2015.  

32 nejlepších architektonických realizací na našem území, jejichž výběr 

byl svěřen architektce Jitce Ressové. Ročenka pravidelně informuje 

nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru, slouží 

jako přehled současné architektonické scény a přináší podněty  

k inspiraci a veřejné diskuzi. 

Cena Škoda Award 2015 - Unikátní cena pro Národní technické 

muzeum v rámci akce Concours d’Elegance Chateau Loučeň pro 

automobil Laurin & Klement RK/M, ze sbírky NTM.  

Kalendář roku 2015 - Cena za podporu cestovního ruchu 

2016 Cena nakladatelství Mladá fronta  

 Literární cena E. E. Kische za rok 2016 za knihu Miloš Hořejš – 

Jiří Křížek: Zámek s vůní benzínu 

 Kalendář 2016 - Národní technické muzeum získalo zvláštní 

cenu poroty – Cena pro nejmladší talenty ve fotografii. 

2017 Luigi Micheletti Award 2017 – Národní technické muzeum bylo 

nominováno na cenu Luigi Micheletti Award 2017 za projekt Centrum 

stavitelského dědictví Plasy. 

Cena Miroslava Ivanova pro autory literatury faktu za rok 2017 za Jiří 

Skoupý: Šofér, který změnil dějiny. Za volantem vstříc atentátu na 

arcivévodu Františka Ferdinanda ďEste. 
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2018 Živa Award 2018 – NTM ve spolupráci s Národním zemědělským 

muzeum hostí předávání cen mezinárodní muzejní soutěže „Živa Award 

2018“. Mimo jiné Centrum stavitelského dědictví NTM v Plasích získalo 

zvláštní ocenění v rámci ceremoniálu a konference Živa Award 2018. 

Cena za „Dobré využití zdrojů“ byla CSD udělena s následujícím 

odůvodněním: „Efektivita využití zdrojů se ukazuje především v řešení 

expozic a použitím různých moderních interpretačních nástrojů, které 

podtrhují tradiční metody a principy stavitelství a umožňují uvádět je 

do praxe – tím se CSD NTM Plasy stává ve své zemi předním centrem 

stavitelského dědictví a jedním z pilířů rozvoje kulturní identity 

národa.“ NTM bylo v rámci této prestižní ceny oceněno již v roce 2014, 

kdy bylo NTM uděleno zvláštní ocenění za vedení muzea, vyzdvihnut 

byl především mladý kolektiv pracovníků a managementu NTM, a 

současně se NTM dostalo do nejužší nominace na hlavní cenu jako 

jedno z nejlepších sedmi slovanských muzeí a galerií. 

Uměleckoprůmyslové museum v Praze (UPM) 

2016 

 

Cena poroty za všeobecnou encyklopedii roku (ocenění Jednoty 

tlumočníků a překladatelů) - za knihu Design v českých zemích 1900-

2000 (eds. Iva Knobloch a Radim Vondráček) 

2. místo v soutěži Slovník roku – za knihu Design v českých zemích 

1900-2000 (eds. Iva Knobloch a Radim Vondráček) 

Prémie Miroslava Ivanova za literaturu faktu – za knihu Móda za 

železnou oponou: společnost, oděvy a lidé v Československu 1948-

1989 (autorka Konstantina Hlaváčková) 

2. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii odborná 

literatura – za knihu Design v českých zemích 1900-2000 - grafická 

úprava Štěpán Malovec 

Nominace na cenu Magnesia litera 2017 v kategorii literatura faktu – za 

knihu Design v českých zemích 1900-2000 (eds. Iva Knobloch a Radim 

Vondráček) 

2017 European Award Modernization of the Year  / Association for the 

Protection of the National Material Heritage Pomorskie - Evropská 

cena Modernizace roku v kategorii Renovace kulturního dědictví – 

hlavní cena za rekonstrukci historické budovy Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze. Konaného dne 24/8/2018 Royal Castle Warsaw, předal 

pan Roman Pikula – President of the Assocition Protection of National 

Material Heritage. 

Cena Magnesia litera 2018 za literaturu faktu – za knihy Paneláci 1 a 

Paneláci 2 (eds. Lucie Skřivánková a Rostislav Švácha) 

2. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy v kategorii odborná 

literatura – za knihu Paneláci 2 (eds. Lucie Skřivánková a Rostislav 

Švácha, grafická úprava Štěpán Malovec) 
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Muzeum skla a bižuterie 

v Jablonci nad Nisou 

(MSBJ) 

V roce 2017 muzeum získalo krajskou cenu za „Stavbu roku 

Libereckého kraje 2017“, a to v kategorii rekonstrukcí historických 

objektů za projekt rekonstrukce Kristiánova. 

Památník národního 

písemnictví (PNP) 

V roce 2017 získal PNP ocenění Stříbrný lukostřelec (diplom a plastika) 

za projekt „Zkušenost exilu. Osudy exulantů z území bývalého ruského 

impéria“ – výstava (16. 6. – 29. 10. 2017) a publikace. Cena byla 

udělena v kategorii Historické dědictví. Cenu pod záštitou prezidenta 

ČR Miloše Zemana a velvyslanectví Ruské federace v ČR udělila dne  

2. 11. 2017 vedoucí zastupitelství ceny Stříbrný lukostřelec – ČR Elena 

Sorokina a členové Dozorčí rady Stříbrný lukostřelec – ČR Sergej Stupar 

a Miloš Jaro. 

Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě (MJAK) 

2015 MUSAIONFILM 

 Brezovská nevěsta – hlavní cena poroty Černý Janek 

 Na folklórní niti – cena diváků 

2016 ETNOFILM ČADCA 

 Brezovská nevěsta – cena za nejlepší český film 

MUSAIONFILM  

 Kolekce filmů o fašanku na Uherskobrodsku – čestné uznání 

poroty 

Diplom za hlavní cenu ve fotografické soutěži MUZEUM PHOTO 2016, 

kategorie – Život v muzeu (Cena byla udělena od MORAVSKÉHO 

ZEMSKÉHO MUZEA v celostátní soutěži) 

V roce 2016 dostal komeniolog Dr. Petr Zemek v maďarském 

Sárospataku od Magyar Comenius Társaság (Maďarská společnost 

Komenského) medaili J. A. Komenského jako ocenění vynikající 

spolupráce mezi oběma institucemi v minulosti i v současnosti 

2017 AVICOM F@IMP 2.0 FESTIVAL 

 Orbis pictus – zvláštní uznání za krátký film  

MUSAIONFILM 

 Císařovy nové šaty – zvláštní uznání za středně dlouhý film 

2018 AVICOM F@IMP 2.0 FESTIVAL 

 Řemeslo jak vyšité – vítěz (zlatá medaile) za webový 

interaktivní projekt (http://remesla.mjakub.cz) v mezinárodní 

soutěži muzejní audiovize a edukace 

Valašské muzeum v 

přírodě v Rožnově pod 

Radhoštěm (VMP) 

V roce 2017 získalo VMP mezinárodní cenu pro slovanská muzea Živa 

Award. 
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3.2.16.3. MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ, FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 

Nejvyšší návštěvnost muzeí a galerií a rovněž nejsilnější veřejný ohlas vyvolávají každoročně 

dvě mimořádné příležitosti: Festival muzejních nocí s regionálně stanovovanými termíny a 

Mezinárodní den muzeí, připadající vždy na termín blízký 18. květnu. Krátkodobým snížením 

prahu dostupnosti muzeí a galerií do jejich expozic pravidelně přitahují nové návštěvníky i z 

těch sociálních skupin, které obvykle netvoří stálou klientelu muzejních a galerijních 

organizací. Tento širší návštěvnický zásah je účinným nástrojem propagace činnosti muzeí a 

galerií. Muzea a galerie ho proto budou s podporou Ministerstva kultury užívat pro 

popularizační a marketingové účely.  Jako jeden z motivačních nástrojů k realizaci této 

koncepce jsou tyto aktivity popsány v kapitole 3.3.5.3 Koncepce.   

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Mezinárodní den muzeí se koná každoročně na téma, které vyhlašuje mezinárodní 

organizace muzeí ICOM. V tento den je vstup do příspěvkových organizací Ministerstva 

kultury muzejního a galerijního typu vstup zdarma (na základě Pokynu ředitele OM  

k naplňování standardu ekonomické dostupnosti veřejně prospěšných služeb 

poskytovaných muzei a galeriemi zřizovanými Ministerstvem kultury a Národní galerií  

v Praze podle zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně 

některých zákonů z roku 2015). Téma mezinárodního dne muzeí v roce 2015 bylo „Muzea 

pro udržitelnou společnost“, v roce 2016 „Muzea a kulturní krajina“, v roce 2017 „Jak sdělit 

nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století“ a v roce 2018 „Hyperpropojená muzea: 

Nové cesty, nové publikum“).  

Ministerstvo kultury rovněž každoročně finančně podporuje Festival muzejních nocí 

příspěvkových organizací Ministerstva kultury. Muzejní noci pořádají Národní muzeum 

(Pražská muzejní noc), Moravská galerie v Brně (Brněnská muzejní noc), Slezské zemské 

muzeum (Slezská muzejní noc), Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou (Muzejní noc 

pod Ještědem), Muzeum romské kultury v Brně (Romové slaví svátek muzeí) a Muzeum 

loutkářských kultur v Chrudimi (Chrudimská muzejní noc).  

Festival muzejních nocí organizačně zajišťuje Asociace muzeí a galerií ČR, tato akce probíhá 

každoročně od roku 2005. Veškeré informace o této celorepublikové akci jsou k dispozici na 

webu festivalu na adrese http://www.muzejninoc.cz nebo na stránkách AMG na adrese 

http://www.cz-museums.cz či ve Věstníku AMG. 

Ministerstvo kultury tak alokovalo na podporu Festivalu muzejní nocí v ČR v letech 2015–

2018 celkem 4.590.000 Kč. 
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Český výbor ICOM připomíná témata Mezinárodního dne muzeí také konferencemi, které 

pořádá: 

2017 Odvaha k odpovědnosti. Jak sdělit nevyslovitelné? Muzea a tragické dějiny 20. století / 

Presumption to Responsibility. Museums and contested history. Saying the 

unspeakable in museums  

Mezinárodní konference byla připravená ve spolupráci Českého výboru ICOM se 

Slovenským komitétem ICOM a ICOM Rakousko a dále ve spolupráci s Moravskou galerií 

v Brně a Ústavem archeologie a muzeologie a Katedrou UNESCO pro muzeologii a 

světové dědictví FF MU v Brně, Ústavem pro studium totalitních režimů v Praze, 

Moravským zemským muzeem a Muzeem města Brna. Za finanční podporu děkujeme 

Ministerstvu kultury ČR, Generálnímu ředitelství ICOM a firmě RICOH. Na konferenci se 

registrovalo 130 účastníků z 11 zemí světa. Mezi významnými hosty byli: Peter Keller, 

generální ředitel ICOM, Sally Yerkovich, předsedkyně ICOM ETHICOM, Dorota Folga 

Januszewska, předsedkyně ICOM Polsko, Daniel Herman, ministr kultury České republiky, 

dále například ředitel Hiroshima Peace Memorial Museum Kenji Shiga ad. Zaměřili jsme 

se na interpretační přístupy současných muzejních pracovníků k těm historickým 

úsekům, které jsou z různých důvodů veřejností vnímány celkem jasně negativně nebo 

„spíš negativně“ anebo kontroverzně. Diskutovali jsme o poslání předmětů, které jsou  

v péči muzeí, o jejich úloze dokumentovat naše kulturní i politické dědictví. Předměty 

vybírané kurátory muzeí samy o sobě vypovídají o naší schopnosti objektivně 

dokumentovat historii. Ale historie je často vnímána různě, protože je živým nástrojem. 

Vymezuje identitu lidí a každý jednotlivec přesně vymezuje sám sebe prostřednictvím 

důležitých a zásadních historických událostí. To, jak muzea vystavují a popisují 

kontroverzní dějiny a traumatické vzpomínky, ukazuje, zda a jak jsme schopni 

interpretovat události, na které daná společnost není zrovna pyšná, a dokonce by je 

nejraději vymazala ze své historie. Muzea tak mají příležitost poskytovat různé pohledy a 

přimět návštěvníky, aby uvažovali nad rámec svých vlastních zkušeností. 

(http://network.icom.museum/icom-czech/konference/odvaha-k-odpovednosti/) 

2016  

 

Muzea a kulturní krajina – policie a muzea, která se zaměřila na spolupráci muzeí a 

ostatních paměťových institucí s Policií ČR při ochraně kulturního dědictví in situ a in 

fondo. Tematické bloky konference se věnovaly ochraně budov, sbírek a uchování 

kulturní krajiny – zejména ochraně předmětů kulturního dědictví v exteriéru. Cílem 

konference bylo poskytnout informace o existujících formách spolupráce vč. jejich 

analýzy a hledání nových postupů vedoucích ke zvýšení efektivity ochrany kulturní krajiny 

a kulturního dědictví ČR. Účastníci z Polska a Slovenska se podělili o zkušenosti s touto 

problematikou v jejich zemích. V průběhu konference byla přednesena řada zajímavých 

příspěvků a v závěru se rozproudila debata o problémech a možnostech spolupráce 

muzeí a Policie ČR. Na závěr byl organizátory připraven dokument Závěry z konference 

Muzea a kulturní krajina – policie a muzea. Konference se zúčastnilo 110 pracovníků 

muzeí a Policie ČR. 

http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-

czech/pdf/konference_tuzemske/2016_konference_muzea_a_kulturni_krajina_pozvank

a.pdf 

  

http://network.icom.museum/icom-czech/konference/odvaha-k-odpovednosti/
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-czech/pdf/konference_tuzemske/2016_konference_muzea_a_kulturni_krajina_pozvanka.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-czech/pdf/konference_tuzemske/2016_konference_muzea_a_kulturni_krajina_pozvanka.pdf
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icom-czech/pdf/konference_tuzemske/2016_konference_muzea_a_kulturni_krajina_pozvanka.pdf
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3.2.16.4. SNÍŽENÍ PRAHU DOSTUPNOSTI MUZEJNÍCH A GALERIJNÍCH EXPOZIC PRO 

SOCIÁLNĚ SLABŠÍ CÍLOVÉ SKUPINY 

Veřejná muzea galerie v čele se státními příspěvkovými organizacemi v gesci Ministerstva 

kultury budou koordinovaně podle svých logistických a ekonomických možností usilovat  

o zavedení pravidelných dnů s volným nebo sníženým vstupným.52 V návaznosti na aplikaci 

tohoto přístupu primárně muzejními a galerijními organizacemi v gesci Ministerstva kultury 

iniciuje ministerstvo jednání rovněž s ostatními rezorty a vyššími územně správními celky 

(kraji) o možnosti uplatnění analogického principu v jimi zřizovaných muzeích a galeriích.  

V České republice tento přístup od roku 2002 úspěšně aplikuje Ministerstvo obrany ve všech 

muzejních expozicích Vojenského historického ústavu Praha. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

V roce 2015 vydal ředitel odboru muzeí Pokyn k naplňování standardu ekonomické 

dostupnosti veřejně prospěšných služeb poskytovaných muzei a galeriemi zřizovanými 

Ministerstvem kultury a Národní galerií v Praze podle zákona č. 122/2000 Sb. Tímto 

pokynem byly stanoveny dny, ve kterých musí příspěvkové organizace v gesci odboru 

muzeí poskytnout volné nebo snížené vstupné na vybrané výstavy, vybrané stálé expozice 

a vybrané muzejní programy (1. června – Mezinárodní den dětí, 28. září – Den české 

státnosti, 28. října – Den vzniku samostatného československého státu). Dále jsou tímto 

pokynem stanoveny dny, v nichž příspěvkové organizace poskytnou volné vstupné na 

vybrané výstavy (18. května – Mezinárodní den muzeí, září – Dny evropského kulturního 

dědictví, v době konání Festivalu muzejních nocí). Příspěvkové organizace tento pokyn 

průběžně naplňují a konkrétní dny s volným či sníženým vstupným prezentují na svých 

webových stránkách. Současně bylo i ostatním muzejním organizacím prostřednictvím 

svých zřizovatelů doporučeno připojit se k tomuto koncepčnímu přístupu.   

V roce 2016 odbor muzeí vypracoval souborný materiál s aktualizacemi informací o slevách 

ze vstupného v příspěvkových organizacích. 

Všechny příspěvkové organizace v gesci odboru muzeí umožňují uplatnění slevy či volný 

vstup držitelům průkazů o zdravotním postižení (buďto národního či mezinárodního 

charakteru). Každá příspěvková organizace řeší uplatnění slev individuálně, neexistuje 

obecný pokyn řešení této problematiky. Všechny příspěvkové organizace akceptují  

k poskytování slev ze vstupného (dle svých aktuálních ceníků) národní průkaz potvrzující 

zdravotní postižení, případně jiný typ dokladu vydaný těmto osobám ve vlastní zemi. 

Některé poskytují osobám se zdravotním postižením a zvlášť těžkým zdravotním 

postižením občanům volný vstup a nerozlišují, jestli se jedná o tuzemské nebo zahraniční 

                                                           

52
 Viz Příkaz ministra kultury č. 13/2014, kterým se stanoví úkoly k naplnění Programového prohlášení vlády podle 

usnesení vlády č. 96/2014. 
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návštěvníky expozic (Uměleckoprůmyslové museum v Praze, Slezské zemské muzeum, 

Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodě, Moravské zemské muzeum, Národní galerie 

v Praze, Památník Terezín). Volný vstup platí také pro jednu osobu, která návštěvníka se 

zdravotním postižením doprovází. 
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3.3. PROSTŘEDKY 
 K realizaci cílů, vytčených v kapitole 3.2 této Koncepce, má Česká republika zastoupená 

Ministerstvem kultury k dispozici tři kategorie nástrojů: legislativní prostředky, finanční mechanismy 

a metodickou podporu. Všech těchto nástrojů využívá ad hoc i v současnosti, a to ve většině případů 

úspěšně. Jejich plánovité užívání v rámci jednotné strategie však umožní využívat je koordinovaně, 

efektivněji a s lépe predikovatelnými účinky. Ministerstvo kultury zároveň může a musí tyto 

prostředky průběžně modifikovat tak, aby lépe sloužily svému účelu.  

3.3.1. LEGISLATIVNÍ NÁSTROJE 

Vedle obecně platných právních předpisů je součástí platné české legislativy soubor právních norem, 

který má zásadní vliv na činnost muzeí a muzeí umění v České republice.53 Jejich výčet je tvořen 

především předpisy na ochranu movitého a nemovitého národního kulturního dědictví. V současnosti 

se jedná zejména o: 

 zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ve znění pozdějších předpisů; 

 zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů; 

 zákon 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Tyto normy však prakticky neupravují právní formu a způsob financování muzeí a galerií a jejich 

kategorizaci.54 V některých ohledech je právní rámec činnosti muzeí a galerií v České republice 

zastaralý a vyžaduje změnu.  

Částečné řešení představují nové právní normy, k jejichž přijetí se zavázala vláda České republiky 

ve svém programovém prohlášení ze dne 12. února 2014. V tomto prohlášení výslovně zmiňuje 

právní normy, důležité pro modernizaci legislativního rámce činnosti veřejných muzeí a galerií: 

 zákon o kultuře;  

 zákon o veřejnoprávní instituci v kultuře;  

 nový památkový zákon. 

 

                                                           

53
  Činnost muzeí v České republice je v některých aspektech ovlivněna rovněž zákonem č. 121/2000 Sb., autorským 

zákonem 
54

 S výjimkou státních příspěvkových organizací v oblasti kultury, jejichž zřizování, slučování a zrušování je upraveno 
ustanoveními § 3 a § 4 zákona  č. 203/2006 Sb., o některých druzích podpory kultury, ve znění pozdějších předpisů. 
Tato úprava však již neodpovídá reálným potřebám těchto institucí a v některých případech (konkrétně např. Národní 
galerie v Praze, zřízené speciálním zákonem č. 148/1949 Sb., o Národní galerii v Praze) je její účinnost omezena jinými 
speciálními právními normami. 
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 Spolu se stávajícími právními předpisy mohou tyto navrhované zákony výrazně zlepšit 

podmínky činnosti muzeí a galerií v České republice. Ministerstvo kultury bude usilovat o to, aby 

jejich návrhy spolu s návrhy novelizací stávajících zákonů, regulujících oblast činnosti muzeí a galerií, 

byly předkládány koordinovaně, ve vzájemné shodě a aby utvářely jednotný a smysluplný právní 

rámec činnosti muzeí a galerií v České republice.  

 K tomu, aby legislativní nástroje plnily svoji funkci, je třeba novelizovat zákon č. 122/2000 Sb. 

a další zákony.55  Vedle Registru muzeí a galerií a dalších úprav by měl napříště zohlednit také 

potřebu ochrany sbírek muzejní povahy a jejich návštěvníků před teroristickými útoky. Na tuto 

novelu by měly navázat změny ostatních zákonů, které se přímo či nepřímo dotýkají oblasti 

muzejnictví. Z právního a účetně-technického pohledu je nutné vyřešit otázku účtování akvizice 

sbírkových předmětů tak, aby nedocházelo k formálnímu porušování rozpočtové kázně.56 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Odbor muzeí v rámci připravované novelizace zákona č. 203/2006 Sb. připravil v roce 2017 

návrh změny, která reflektuje zkušenosti získané při využívání institutu tzv. státní záruky. 

Účelem navrhované změna je zkrátit délku řízení, na jehož základě je dohoda o poskytnutí 

náhrady za vypůjčené předměty uzavírána, upřesnit podmínky, za kterých jsou žádosti  

o uzavření dohody o poskytnutí náhrady za vypůjčený předmět předkládány, konkretizovat 

situace, kdy náhrada za vypůjčený předmět nesmí být poskytnuta a odstranit povinnost 

přepočtu pojistných hodnot jednotlivých předmětů na českou měnu a podpořit tak 

mezinárodní mobilitu sbírkových předmětů. 

Zákonem, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích (zákon č. 183/2017 Sb.), (část 

osmdesátá čtvrtá – změna zákona o ochraně sbírek muzejní povahy) byl novelizován zákon 

č. 122/2000 Sb., o sbírkách muzejní povahy tak, že dne 28. června 2017 vyšel ve Sbírce 

zákonů s účinností dnem 1. července 2017 zákon č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (zákon č. 

250/2016 Sb. a zákona o některých přestupcích (zákon č. 251/2016 Sb.). 

Podněty témat pro novelizaci zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy 

odbor muzeí od profesních organizací neobdržel. 

  

                                                           

55
  Například zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů    

56
 Jde o rozpor mezi vyhláškou č. 410/2009 Sb. a příslušnými ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
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3.3.2. FINANČNÍ MECHANISMY 

 Důležitým nástrojem modernizace veřejných muzeí a galerií v letech 2015 až 2019 budou 

finanční mechanismy. Jak vyplývá ze závěrů SWOT analýzy (kapitola 2.3.4. této Koncepce), nelze  

v letech 2015 až 2019 počítat se zásadním navýšením objemu veřejných finančních prostředků, 

alokovaných na rozvoj muzeí a galerií v České republice. Při rozvoji jejich veřejné služby je proto 

nutné postupovat cestou efektivnějšího vynakládání těchto prostředků, kde nejdůležitější cestu 

představuje podstatné prohloubení vzájemné spolupráce muzeí a galerií různých zřizovatelů, a to 

dvojím způsobem: na bázi společných výstavních a edukačních projektů a na bázi spolupráce a 

vzájemné podpory v regionech. Další cestu představuje intenzifikace využívání finančních prostředků 

v oblasti vědy a výzkumu v působnosti Ministerstva kultury. Ministerstvo kultury bude rovněž úzce 

spolupracovat s Ministerstvem pro místní rozvoj v otázce čerpání finančních prostředků z Evropské 

unie. 57 

 Samostatným systémovým nástrojem pro ochranu a péči o movité kulturní dědictví je 

Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví, který by měl být v průběhu let 2015–2016 

navýšen o potřebné finanční prostředky, jak tomu bylo při jeho zřízení.  

 Poslední skupinu finančních mechanismů jako nástrojů pro realizaci této Koncepce 

představují dotační programy na vědu a výzkum. V působnosti Ministerstva kultury je to zejména 

Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Tento systém se v letech 

2010 až 2014 plně osvědčil a přinesl vynikající výsledky. Ministerstvo kultury jej proto bude využívat  

v letech 2015 až 2019 pro zajištění významných výstavních projektů, v nichž své úsilí sdruží vždy 

několik institucí, a to nejen muzeí a galerií, ale také organizací z akademické sféry. 

3.3.2.1. VYHODNOCENÍ ÚČINNOSTI DOSAVADNÍCH DOTAČNÍCH PROGRAMŮ A NÁVRH 

JEJICH OPTIMALIZACE 

Ministerstvo kultury v součinnosti s Asociací muzeí a galerií České republiky, Českým výborem 

ICOM a Radou galerií České republiky zhodnotí dosavadní vývoj a aplikaci finančních nástrojů 

na ochranu movitého kulturního dědictví formou uplatnění předkupního práva státu a dalších 

forem akvizice nových sbírkových předmětů. Soustředí se přitom na dosavadní zkušenosti 

s využíváním mechanismu ISO a v případě potřeby navrhne též doplňkové řešení k němu. 

Klíčovou roli v tom sehraje spolupráce s ostatními rezorty při nastavení parametrů pro 

čerpání finančních prostředků na tento účel. 

Termín: 31. prosince 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky, Českým výborem ICOM a Radou galerií České republiky  

K tomu, aby finanční mechanismy plnily účelně a efektivně funkci nástroje při realizaci státní 

politiky a veřejného zájmu v oblasti muzejnictví je nezbytný zejména krok popsaný v oddílu 

3.3.2.1. Vyhodnocení účinnosti dosavadních dotačních programů a návrh jejich optimalizace.  

                                                           

57
  Touto problematikou se též zabývá Státní kulturní politiky na léta 2015 – 2020 a Integrovaná strategie využití podpory 

kultury v kontextu Strategie soudržnosti 2014+ 
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Stav: SPLNĚNO  ČÁSTEČNĚ  

Nejvýznamnějším finančním mechanismem, který přispívá ke zkvalitnění péče o movité 

kulturní dědictví v rezortu kultury je i nadále program Integrovaný systém ochrany 

movitého kulturního dědictví (ISO). Odbor muzeí v současné době administruje jeden 

z jeho podprogramů, a to program ISO/C. Ostatní programy jsou částečně v péči 

samostatného oddělení ochrany kulturních statků (SOOKS) – ISO/A, B a D – a odboru 

památkové péče (ISO/E).  

Odbor muzeí dále administruje tyto programy: 

 program Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví, vzniklý v roce 2015  

 program Podpora expozičních a výstavních projektů, vzniklý v roce 2016 

 program Akviziční fond, vzniklý v roce 2017 

 program Podpora projektů zaměřených na poskytování standardizovaných 

veřejných služeb muzeí a galerií. 

V roce 2018 byly tyto programy částečně vyhodnoceny z hlediska parametrů poskytování 

účelových dotací nestátním veřejným muzeím a galeriím (viz Příloha č. 3), s vzniklými daty 

bude nadále pracováno. 

  Výše udělených dotací 

Název dotačního programu Rok 2016 Rok 2017 

      

ISO/A - Zabezpečení objektů 8 199 000,00 Kč 8 231 000,00 Kč 

ISO/B - Evidence a dokumentace 1 100 000,00 Kč 994 000,00 Kč 

ISO/C - Výkupy předmětů kulturní hodnoty 13 295 072,00 Kč 21 555 000,00 Kč 

ISO/D - Preventivní ochrana 15 301 000,00 Kč 12 982 000,00 Kč 

      

Akviziční fond   10 237 460,00 Kč 

Podpora expozičních a výstavních projektů 5 772 000,00 Kč 6 900 000,00 Kč 

Podpora poskytování standardizovaných služeb 1 510 000,00 Kč 1 692 000,00 Kč 

Podpora výchovně vzdělávacích aktivit 1 499 000,00 Kč 1 712 000,00 Kč 

      

Celkem 46 676 072,00 Kč 64 303 460,00 Kč 

   

Celkem v letech 2016–2017 110.979.532,00 Kč 

 

V současné době vyhlásilo Ministerstvo kultury další nový dotační program na ochranu 

měkkých cílů v oblasti kultury (https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-

vyhlaseni-1948.html). 

 

 

https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-vyhlaseni-1948.html
https://www.mkcr.cz/vyberove-dotacni-rizeni-na-rok-2019-vyhlaseni-1948.html
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3.3.3. SYSTÉM AKREDITACE VEŘEJNÝCH MUZEÍ A GALERIÍ 

 V souvislosti s přípravou Registru muzeí a galerií a se zamýšlenou novelizací zákona 

č. 122/2000 Sb. se jeví certifikace muzejních a galerijních činností, respektive akreditace organizací 

oprávněných je provozovat, jako nezbytná pro uvedení tohoto Registru v život. Teprve splněním 

podmínek akreditace získají tyto instituce oprávnění žádat za účelem poskytování veřejné služby  

o podporu z veřejných finančních prostředků. Nejde o bezprecedentní proces. Naopak, Ministerstvo 

kultury v tomto procesu přijímá model dlouhodobě a úspěšně užívaný při akreditaci archivů. Tento 

model však nelze pro muzea a galerie převzít mechanicky, a proto Ministerstvo kultury jeho návrh 

nejprve podrobí veřejné odborné rozpravě. Vzhledem k tomu, že užití tohoto prostředku úzce souvisí 

s registrací muzeí a galerií, spojí Ministerstvo kultury veřejnou odbornou rozpravu o zavedení 

Registru muzeí a galerií s rozpravou o systému akreditace muzeí a galerií. Dosažení akreditace bude 

podmínkou pro zapsání muzejních a galerijních organizací do Registru muzeí a galerií. 

3.3.3.1. NÁVRH SYSTÉMU AKREDITAČNÍHO ŘÍZENÍ PRO MUZEA A GALERIE 

Muzea a galerie budou muset projít procesem akreditace. Model akreditace nebude v platné 

české legislativě bezprecedentní. Naopak, při jeho přípravě lze dobře postupovat per 

analogiam podle modelu, obsaženého v zákoně o archivnictví a spisové službě.58 Zároveň lze 

od počátku postupovat obdobným způsobem, jímž byl do praxe uváděn tento zákon a určit 

okruh institucí zvláštního významu,59 které se od nabytí účinnosti tohoto zákona pro jeho účel 

považují za akreditované, aniž by akreditačním řízením prošly, ovšem s tím, že jim bude  

v přiměřené lhůtě uloženo podmínky akreditace splnit.60 Věcný záměr novelizace zákona  

č. 122/2000 Sb., jíž bude zaveden systém akreditace muzeí a galerií, předloží Ministerstvo 

kultury. 

Termín: do 30. června 2016 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: ÚKOL TRVÁ  

Viz kapitolu 3.2.2. a 3.2.3. 

3.3.3.2. NÁVRH NOVELIZACE ZÁKONA Č. 122/2000 SB., O OCHRANĚ SBÍREK 

MUZEJNÍ POVAHY, ZAVEDENÍM SYSTÉMU AKREDITACE MUZEÍ A GALERIÍ 

V souladu s koncepčními cíli a současnými požadavky oboru61 bude Ministerstvem kultury 

předložen návrh legislativního textu, jímž bude novelizován zákon č. 122/2000 Sb. 

Termín: do 31. prosince 2016 

                                                           

58
 Konkrétně podle ustanovení §§ 58-62 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších 

předpisů.  
59

 Podle modelu transformace tzv. archivů zvláštního významu, tj. termínu, užívaného v předchozí právní úpravě 
archivnictví a spisové služby. 

60
 Podle ustanovení §§ 79-82 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, ve znění pozdějších předpisů.  

61
  Viz bod 2.3.2.2. této  Koncepce 
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Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: ÚKOL TRVÁ  

Viz kapitolu 3.2.2. a 3.2.3. 

3.3.3.4. ZAHÁJENÍ PROCESU REGISTRACE A AKREDITACE VEŘEJNÝCH MUZEÍ A GALERIÍ 

V ČESKÉ REPUBLICE 

Proces akreditace veřejných muzeí a galerií bude zahájen v návaznosti na nabytí účinnosti 

nezbytných změn v českém právním řádu. 

Akreditace muzeí a galerií po vzoru archivů bude znamenat kvalitativně novou úroveň 

standardizace veřejné služby muzeí a galerií v České republice. Zároveň bude tvořit účinný 

nástroj na zachování rozsahu a kvality této veřejné služby a měřitelné kritérium pro 

posuzování efektivity jednotlivých institucí při poskytování veřejné služby.  

Stav: ÚKOL TRVÁ  

Viz kapitolu 3.2.2. a 3.2.3. 
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3.3.4. METODICKÁ PODPORA 

 V letech 2010 až 2014 prokázala svou účelnost soustava metodických center při některých 

příspěvkových organizacích Ministerstva kultury, a to i při řešení neočekávaných a naléhavých 

problémů, např. v otázkách mobility sbírkových předmětů. Ukázalo se, že jde o životaschopnou 

strukturu, která dokáže rychle a efektivně přenášet nejnovější poznatky, a to nejen z oblasti vědy a 

výzkumu, ale také znalosti aplikace právních předpisů do muzejní praxe. V letech 2015 až 2020 

zůstane systém metodických center zachován a bude nadále rozvíjen. V tomto období Ministerstvo 

kultury zabezpečí rovněž společný informační portál metodických center (viz kapitola 3.2.4.2 této 

Koncepce). Úloha metodických center je v současné době pro rozvoj muzejnictví v České republice 

nezastupitelná. 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

V rámci rozvoje metodických center pak v roce 2015 MK zřídilo nové Metodické centrum 

dokumentace, konzervace a restaurování hudebních nástrojů při Národním muzeu. 

Dále viz kapitolu 3.2.4. 
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3.3.5. MOTIVACE PROSTŘEDNICTVÍM CEN, OCENĚNÍ A FESTIVALŮ 

 Významný motivační nástroj pro dosažení cílů obsažených v bodě 3.2. představují ceny, 

zejména Gloria musaealis, jednotlivá oborová ocenění a společenské události poutající pozornost 

veřejnosti a médií. Tradičně nejprestižnějším oceněním v oblasti muzejnictví je Gloria musaealis. 

Ministerstvo kultury bude v letech 2015-2020 udělování těchto cen i nadále podporovat a poskytovat 

jim maximální možnou publicitu. Pro jednotlivé obory zastoupené v rámci činnosti muzeí a galerií 

představují vrcholnou motivaci ocenění ministra kultury, udílená u příležitosti pravidelných 

specializovaných oborových přehlídek, jako jsou např. Nejkrásnější české knihy, Bienále Brno, 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, Trienále českého ex libris atp. Nejvyšší 

návštěvnosti dosahují muzea podle střednědobých statistik během každoročních muzejních nocí. 

Festival muzejních nocí, který představuje jejich zastřešující fenomén, je v centru pozornosti 

Ministerstva kultury a vzhledem k jeho společenskému významu bude i nadále předmětem podpory 

ze strany Ministerstva kultury a pravidelných hodnocení v rámci aktualizace Koncepce.  

3.3.5.1. CENA GLORIA MUSAEALIS 

Cena Gloria musaealis, udělovaná každoročně Ministerstvem kultury, Asociací muzeí a galerií 

v České republice a Českým výborem ICOM, představuje nejvyšší národní ocenění v oboru 

muzejnictví vůbec. Ministerstvo kultury bude i nadále všemi prostředky zvyšovat 

společenskou prestiž této akce. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České 

republiky a Českým výborem ICOM 

Stav: PLNĚNO PRŮBĚŽNĚ  

Naplňování viz bod 3.2.16.1. 

3.3.5.2. OSTATNÍ OBOROVÁ OCENĚNÍ V OBLASTI PŮSOBNOSTI MUZEÍ A GALERIÍ 

Důležité motivační činitele pro zvyšování kvality práce, jakož i odborné náročnosti činnosti 

muzeí a galerií, představují další oborová ocenění udílená u příležitosti pravidelných 

specializovaných oborových přehlídek a soutěží, stejně jako při nejrůznějších společenských 

příležitostech a jubileích. Významné místo mezi nimi má tradičně soutěž o nejkrásnější 

českou knihu, organizovaná Ministerstvem kultury ve spolupráci s Památníkem národního 

písemnictví. V rámci této soutěže jsou pravidelně obesílány též kategorie věnované muzejním 

katalogům a dalším publikacím souvisejícím s muzejní činností, případně i vydávaným 

samotnými muzei. Významnou motivační roli plní rovněž akce typu Bienále Brno, 

Mezinárodní trienále skla a bižuterie Jablonec nad Nisou, Trienále českého ex libris atp. 

Ucelený systém oborových ocenění bude Ministerstvo kultury nadále podporovat a rozvíjet 

a ve spolupráci s příspěvkovými organizacemi a stavovskými profesními sdruženími 

v maximální míře využívat pro podporu a prezentaci muzejní činnosti. Klíčovou roli v tomto 

směru hraje udělování cen ministra kultury. Specifickou pozornost, a to jak vzhledem 

k motivačnímu významu, tak i s ohledem na společenský dosah, bude Ministerstvo kultury 
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směřovat na přípravu a realizaci udílení cen osobnostem, které se zasloužily o rozvoj oboru 

muzejnictví a ochrany movitého kulturního dědictví, jakož i ocenění dobrovolníků v tomto 

oboru62. 

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Naplňování viz bod 3.2.16.2. 

3.3.5.3. MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ, MUZEJNÍ NOCI A FESTIVAL MUZEJNÍCH NOCÍ 

Pro vyvolání pozitivního veřejného ohlasu na činnost muzeí, muzeí v přírodě, galerií a dalších 

paměťových institucí jsou důležité kvalitně připravené a profesionálně organizované akce 

masového dosahu. V tomto ohledu hrají nezastupitelnou roli především akce pořádané  

u příležitosti Mezinárodního dne muzeí a galerií, dále muzejní noci a Festival muzejních nocí. 

Snížení prahu dostupnosti muzeí a galerií a zvýšená úroveň prezentace a popularizace 

činnosti jejich pracovníků spoluvytvářejí optimální podmínky k probuzení zájmu o činnost 

těchto organizací v širších cílových skupinách, než je obvyklé. Současně svou zpětnou vazbou 

a širokým ohlasem u veřejnosti působí motivačně také na samotné pracovníky muzeí a 

galerií. Ministerstvo kultury proto bude uvedené aktivity v letech 2015–2020 podporovat 

jako jeden z významných nástrojů k realizaci této Koncepce.   

Termín: průběžně 

Gestor: Ministerstvo kultury 

Stav: PLNĚNO  PRŮBĚŽNĚ  

Naplňování viz bod 3.2.16.2. 

  

                                                           

62
  Ministerstvo kultury uděluje oborová ocenění podle Nařízení vlády č. 5/20003 Sb., o oceněních v oblasti kultury, 

udělovaných Ministerstvem kultury, ve znění pozdějších předpisů 



218 

 

SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 
 

Zkratka Text 

AJG Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou 

AMG Asociace muzeí a galerií České republiky 

AMK Arcidiecézní muzeum Kroměříž 

AV ČR Akademie věd České republiky 

AZZ Arcidiecézní zámek Kroměříž 

CENS Centrum nových strategií muzejní prezentace Moravské galerie 

CES Centrální evidence sbírek 

CIMUSET International Comitee for Museums and Colections of Science and Technology 

CITeM Centrum informačních technologií v muzejnictví při Moravském zemském muzeu v Brně 

CSD Plasy Centrum stavitelského dědictví v Plasích (součást Národního technického muzea) 

CSTI Vědecká konference Conservation Science, Technology and Industry 

ČMH České muzeum hudby Národního muzea 

ČNS Česká národopisná společnost 

ČR Česká republika 

ČSMP Český svaz muzeí v přírodě 

ČSSR Československá socialistická republika 

ČV ICOM Český výbor ICOM 

ČVUT České vysoké učení technické 

DAMU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze 

DEMUS Dokumentace a Evidence Muzejních Sbírek (evidenční systém muzejních sbírek) 

ELVIS Národní platforma pro elektronickou správu a evidenci muzejních sbírek a agend 

(ELektronická eVIdence Sbírek) 

EPS Elektronická požární signalizace 

EU Evropská unie 

EZS Elektronická zabezpečovací signalizace 
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FaVU VUT Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně 

FF  Filosofická fakulta  

FSV UK Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy 

GAČR Grantová agentura České republiky 

GASK Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře 

GDPR Nařízení EP a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů ((General Data Protection Regulation) 

GUKV Galerie umění Karlovy Vary 

HM Historické muzeum Národního muzea 

HMT Husitské muzeum v Táboře 

ICOFOM International Committee For Museology při ICOM 

ICOM Mezinárodní rada muzeí (The International Council of Museums) 

IMI Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu EU 

IOP Integrovaný operační program 

IP DKRVO Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 

IROP Integrovaný regionální operační program 

ISO Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví 

IT informační technologie 

IZS Integrovaný záchranný systém České republiky 

JČU Jihočeská univerzita 

JEGIS Jednotný evidenční a grantový systém 

KNM Knihovna Národního muzea 

KPTMB Kruh přátel Technického muzea v Brně 

KTF UK Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy 

LDF MENDELU Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně 

MCK Metodické centrum konzervace při Technickém muzeu v Brně 

MENDELU Mendelova univerzita v Brně 

MFF Strážnice Mezinárodní folklorní festival Strážnice 



220 

 

MFMOM Muzeum fotografie a moderních obrazových médií, o. p. s. 

MG, MGB Moravská galerie v Brně 

MHD městská hromadná doprava 

MJAK Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 

MK, MK ČR Ministerstvo kultury 

MLK Muzeum loutkářských kultur v Chrudimi 

MO Ministerstvo obrany České republiky 

MRK Muzeum romské kultury 

MSBJ Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 

MŠ mateřské školy 

MŠMT Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

MU Masarykova univerzita v Brně 

MUO Muzeum umění Olomouc 

MUT Mitteleuropäische Union Technischer Museen 

MV Ministerstvo vnitra České republiky 

MZM Moravské zemské muzeum 

NAD Národní archivní dědictví 

NAKI II Program na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity na léta 

2016 až 2022 

NČKR Soutěž Nejkrásnější české knihy roku 

NG, NGP Národní galerie v Praze 

NIPOS Národní informační a poradenské středisko pro kulturu 

NKP Národní kulturní památka 

NM Národní muzeum 

NpM Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur Národního muzea 

NPMK Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

NPÚ  Národní památkový ústav 

NPÚ GřN Generální ředitelství Národního památkového ústavu 
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NTM Národní technické muzeum 

NÚKL Národní ústav lidové kultury 

ODH Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea 

OHV SZM Oddělení historického výzkumu Slezského zemského muzea 

OM Odbor muzeí Ministerstva kultury 

OMG Odbor ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury  

OPŘIT Odbor projektového řízení a informačních technologií Ministerstva kultury 

ORNK Odbor regionální a národností kultury Ministerstva kultury 

PedF UK Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy 

PL Památník Lidice 

PNP Památník národního písemnictví 

PO příspěvkové organizace 

PSEUD Portál systému evidence uměleckých děl Policie ČR 

PT Památník Terezín 

RG, RG ČR Rada galerií České republiky 

RISM Mezinárodní databáze hudebních pramenů 

RIV Rejstřík informací o výsledcích projektů výzkumu a vývoje a výzkumných záměrů 

podporovaných z veřejných prostředků 

RVŠ Rada vysokých škol 

SEFO Středoevropské fórum Olomouc 

SLS Soubor lidových staveb 

SMVS/EDS Správa majetku ve vlastnictví státu / Evidenční dotační systém 

SOOKS Samostatné oddělení ochrany kulturních statků 

SPŠ Střední průmyslová škola 

SŠ střední školy 

SU Slezská univerzita v Opavě 

SZM Slezské zemské muzeum v Opavě 

TMB Technické muzeum v Brně 
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ÚGV MU Ústav geologických věd Masarykovy univerzity v Brně 

UHK Univerzita Hradec Králové 

ÚHV Ústav hudební vědy Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně 

ÚISK FF UK Ústav informačních studií a knihovnictví FF UK 

UK Univerzita Karlova 

UNESCO Organizace OSN pro vzdělání, vědu a kulturu 

UNIMA Mezinárodní loutkařská unie (UNion Internationale de la MArionette) 

UPM Uměleckoprůmyslové museum v Praze 

UPOL Univerzita Palackého v Olomouci 

UTB Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 

ÚZSVM Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 

VaV / VaVaI Výzkum a vývoj / Výzkum, vývoj a inovace 

VMP Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

VO výzkumná organizace 

VOŠ Vyšší odborná škola 

VŠ vysoké školy 

VŠB-TU Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě 

VŠCHT Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 

VŠUP Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 

VUT Vysoké učení technické v Brně 

ZŠ základní školy 

ZUŠ základní umělecké školy 

 


