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MUZEUM 2

Vážení a milí čtenáři, 

dostává se vám do rukou druhé číslo 54.
ročníku časopisu Muzeum: Muzejní a vlas-
tivědná práce. Aktuální číslo opět prezen-
tuje odborné příspěvky věnující se růz-
ným oblastem muzejní práce s ohledem
na nejnovější trendy a metody v daných
oborech.

Začátkem května se v Náprstkově muzeu
asijských, afrických a amerických kultur
uskutečnila konference Perspektivy české
muzejní edukace v rámci projektu Strážci pa-
měti: 200 let muzejnictví v České republice,
který svými aktivitami připomíná 200 let
od založení tří největších zemských mu-
zejních institucí a zároveň se zaměřuje na
aktuální otázky a výzvy českého muzej-
nictví. Hlavním tématem projektu pro rok
2016 byla muzejní edukace. O směřování
české muzejní edukace a poznatcích z od-
borného setkání se dočtete v sekci Zprávy.
Závěry z konference jsou dostupné rov-
něž v elektronickém sborníku, výběr pří-
spěvků byl vydán tiskem ve sborníku
Muzea a veřejnost. Aktuální otázky. Téma
muzejní edukace na svých stránkách časo-
pis pravidelně reflektuje a příspěvky k té -
to problematice vám přinášíme i v tomto
čísle. Odborná studie Petry Šobáňové se
zabývá mobilními aplikacemi a předklá-
dá zajímavé výsledky kvalitativního vý-
zkumného šetření orientovaného na apli-
kační software muzeí a galerií. Edukační
problematice, konkrétně uplatnění mu-
zejně galerijního a edukačního způsobu
prezentace i moderních prezentačních
technologií památkových interiérů, je vě-
nován i článek Tomáše Wizovského před-
stavující téma na konkrétním příkladu 
fenoménu relikviáře sv. Maura a auten-
ticky dochovaného hradu Bečov.

V sekci materiály najdou čtenáři dva člán-
ky věnující se přípravám úspěšného vý-
stavního projektu Retro. Článek Veroniky

Šulcové se zabývá přípravou výstavy
z pohledu preventivní konzervace a péče
o historický textil vystavený volně v pro-
storu bez vitrín. Dana Fagová čtenáře se-
znamuje se způsobem instalace oděvu na
tzv. „neviditelných korpusech“, který je
v českém prostředí zatím ne příliš využí-
vaný. Článek navíc velice detailně před-
stavuje postup výroby neviditelného kor-
pusu.

Časopis kromě teoretických příspěvků
publikuje také příspěvky z  praxe muzej-
ních institucí, které mohou být inspirací
ostatním kolegům. Do této rubriky patří
text Vybavení interiéru nově zrekonstruova-
ného Svatojánského muzea v Nepomuku po-
hledem jeho zaměstnanců. Rubriku muzejní
management zastupuje článek Marka Pro-
kůpka Možnosti využití nástroje Balanced
Scorecard v řízení muzeí. Autor představuje
možnosti využití tohoto nástroje pro mě-
ření a monitorování výkonnosti a pláno-
vání v muzejních institucích, poskytuje
přehled realizovaných aktivit v této ob-
lasti a popisuje i zahraniční zkušenosti na
příkladu dvou muzeí. 

Závěrečné zprávy rekapitulují vybrané
odborné aktivity Centra pro prezentaci
kulturního dědictví v roce 2015 a 2016
a upozorňují na Oborovou knihovnu Cen-
tra, která badatelům nabízí neustále se
rozvíjející knižní fond specializující se na
vybrané oblasti české i světové muzeolo-
gie. V knihovně je k dispozici také nová
publikace Jiřího Žalmana Kapesní průvodce
po muzeu a muzejnictví (fiktivní rozhovor Ji-
řího Žalmana s muzejní elévkou), se kterou
vás podrobněji seznámí poslední zpráva
druhého čísla.

Věříme, že vás články v aktuálním čísle ča-
sopisu zaujmou a inspirují pro další mu-
zejní práci.

Redakce

Editorial



Úvodem

Rychlý vývoj mobilní komunikace
a rozšíření mobilních zařízení a ap-
likací naplno zasahuje i muzejní

kulturu. Článek se proto pokouší – na zá-
kladě výzkumu realizovaného na Univer-
zitě Palackého v Olomouci – uchopit tuto
problematiku a nabídnout muzeím jednak
přehled funkcí, jež může aplikační soft-
ware plnit v oblasti prezentačních, edu-
kačních a marketingových aktivit muzeí,
a jednak možná kritéria kvality aplikač-
ního softwaru, na něž je dobré se zaměřit,
pokud muzeum uvažuje o tvorbě vlast-
ního produktu tohoto typu. Na základě
detailní analýzy 14 muzejních aplikací
byla navržena typologie těchto digitálních
produktů a diskutován jejich přínos. 

Aplikace do mobilních zařízení – 
jejich dnešní podoby a design

Každý počítač nebo pokročilé mobilní za-
řízení (chytrý telefon, tablet nebo čtečka)

obsahuje kromě hardwarových prvků
také systémový software a software apli-
kační, s nímž přichází do styku uživatel
a jejž si také sám vybírá a volí. Nástup 
mobilních zařízení a zjednodušení vý-
vojových nástrojů, stejně jako specifické
funkce mobilních telefonů a tabletů, spus-
til zajímavý fenomén vývoje mobilních
aplikací, tedy softwaru, který si uživatel
podle svých potřeb a preferencí vybírá
v úložišti aplikací a stahuje do svého mo-
bilního zařízení s určitým operačním sy-
stémem, jemuž je aplikace přizpůsobena.2

Jedná se o jednoduchý či složitější pro-
gram, který nabízí určité funkce a plní
úkoly, jež jsou pro uživatele užitečné či za-
jímavé. Oproti běžným programům vy-
užívaným při práci s osobním počítačem
nebo notebookem umožňují mobilní ope-
rační systémy další specifické funkce. Ne-
musí přitom jít pouze o funkce telefono-
vání a zasílání SMS zpráv, ale i o funkce
další, jež umožňují součinnost aplikací,
resp. „spolupráci“ aplikace s interními sy-
stémy a jež stojí na mobilitě zařízení a jeho
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Mobilní aplikace muzeí a galerií – 
smysl a typologie nového projevu muzejní 
kultury1

Petra Šobáňová

Mobile Applications in Museums and Galleries – The Purpose
and the Typology of a New Aspect of Museum Culture
Abstract: The paper deals with mobile applications, and brings the re-
sults of qualitative research into application software in museums and
galleries. After providing a detailed description and classification of
software for mobile devices, the paper introduces possible ways in which
to analyse and evaluate it, especially the rules of User Centred Design
and Conversion Centred Design. The typology of museum applications
for mobile devices was implemented on the basis of a detailed content
and function analysis that was carried-out on 14 museum applications.
Among other factors, the typology shows the basic difference between
straightforward information-based museum content and its didactic
transformation. At the end of the paper, the design and development of
this type of digital product is subjected to discussion while its potential
significance for museum culture is also addressed. 

Keywords: mobile applications for museums and galleries, mobile ap-
plications in education, analysis of mobile applications, mobile appli-
cations typology, museum education, digital technologies in museums
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Ph.D.
Univerzita Palackého 
v Olomouci, Pedagogická
fakulta, Katedra výtvarné 
výchovy
petra.sobanova@upol.cz

te
m

at
ic

ké
st

ud
ie

1 Příspěvek vznikl v rámci pro-
jektu IGA Výzkum muzejní
prezentace a jejích pedagogic-
kých souvislostí, číslo projektu
IGA_PdF_2016_025, jenž byl
laskavě podpořen Pedagogic-
kou fakultou Univerzity 
Palackého v Olomouci.
2 Mezi nejvíce využívané ope-
rační systémy patří bezpo-
chyby Android (Google) a iOS
(Apple), nejsou to však jediné
existující platformy. Můžeme
se setkat také se systémem
Windows Phone (Microsoft),
Symbian OS (Nokia), Black-
Berry (RIM), Bada (Samsung)
ad.



hardwarových schopnostech (zařízení ma-
jí např. zabudovaný fotoaparát a kameru)
a jeho lokaci skrze navigaci.

Aplikace lze na obecné úrovni klasifiko-
vat podle několika možných hledisek,
např. podle cílů zadavatele, podle úče-
lu a funkcí nabízených uživateli, podle
ceny nebo podle toho, zda mohou fungo-
vat i off-line.

Z hlediska tvůrce, resp. zadavatele apli-
kačního software plní aplikace různou
roli. Obsah, který produkují muzea, může
patřit do kategorie informačního, zábav-
ního a vzdělávacího softwaru. Kromě
toho, že jde o účinný marketingový ná-
stroj k propagaci muzea, jedná se přede-
vším o prostředek k naplňování poslání
muzeí, ať již máme na mysli prezentaci
sbírek, jejich zpřístupnění nebo edukační
využití.

Mobilní aplikace lze klasifikovat rovněž
podle účelu. Kromě her, jež byly součástí
už prvních mobilních telefonů a i dnes
tvoří minimálně polovinu stahovaných
aplikací, jde o různé typy softwaru3. Fan-
tazie tvůrců aplikačního softwaru nezná
mezí, proto se v kategorii užitkových nebo
zábavních aplikací objevují denně nové
produkty, takže počet dostupných apli-
kací dosahuje již milionových hodnot4.
Nelze odhadnout, kolik z nich vyprodu-
koval kulturní nebo vzdělávací sektor,
čísla však nepochybně jdou do tisíců.

Podle nutnosti napojení na internet mů-
žeme rozlišit aplikace nativní (fungují
off-line, uživatel si je „napevno“ spolu
s celým obsahem stahuje do svého za-
řízení), webové (jde o mobilní webové
stránky; nefungují off-line), hybridní
(kombinace nativní aplikace s aplikací we-
bovou5) a mobilní webové stránky (fungují
výhradně on-line). Z hlediska finanční zá-
těže uživatele mohou existovat aplikace
zcela zdarma (bez reklamy), zdarma s re-
klamou, placené a tzv. Freemium6.

K dostupnosti ještě dodejme, že v praxi
muzeí se lze běžně setkat s tím, že všechny
mobilní aplikace nejsou nabízeny přes ve-
řejné distribuční platformy, ale že jsou 
nainstalovány pouze na muzejních zaří-
zeních, jež se návštěvníkům zapůjčují.

Muzea tuto možnost volí zvláště v pří-
padě, když je aplikace pevně svázána
s výstavou. Přestože je tento postup legi-
timní a vychází z obsahu aplikace, jenž by
mimo danou výstavu postrádal smysl,
značně se tím omezuje cílová skupina
a možnosti využití aplikace.

Mobilní aplikace, stejně jako jiné produkty
digitální povahy, lze analyzovat a hodnotit,
a to z různých hledisek, mezi něž nepo-
chybně patří funkčnost. Ta přitom nespo-
čívá pouze v perfektním technickém prove-
dení, ale i v dalších aspektech, jež mají vliv
na kvalitu interakce digitálního produktu
s jeho uživatelem. Těchto aspektů existuje
celá řada a mají lví podíl na tom, zda je
možné digitální produkt označit za zdařilý
a zda jej uživatelé využívají. Již od 80. let 20.
století se souhrnné označení takových
aspektů používá např. pojem uživatelská pří-
větivost (user experience). Jeho autor Don
Norman zformuloval zásady, jimiž se má
vyznačovat uživatelsky přívětivý design di-
gitálních produktů (označuje se jako User
Centered Design). Pro uživatele musí být
vždy jednoduché určit, jaké akce jsou mu
právě k dispozici, struktura webu (nebo
programu), alternativní akce a jejich vý-
sledky mají být stále viditelné, uživatel
musí být s to bez námahy vyhodnotit sou-
časný stav systému nebo určit akci, již je
třeba vykonat pro naplnění určitého zá-
měru.7 Norman dále zdůrazňuje důležitost
uživatelských manuálů (u mobilních apli-
kací se jedná o srozumitelné instrukce pro
práci s aplikací a přehled funkcí a způsobu
jejich ovládání) a doporučuje co nejvíce
zjednodušovat strukturu úkolů tak, aby ne-
přetěžovaly pozornost a paměť uživatelů.
Uživatel by měl mít nad každou akcí kon-
trolu a vše podstatné by mělo být viditelné
a výrazné. Měl by mít vždy po ruce ty
správné ovládací prvky, jejichž viditelnost
a srozumitelnost je vhodné podpořit grafi-
kou. Vývoj systémů by měl být designem
„for error“ („pro chyby“), má tedy počítat
se všemi myslitelnými omyly; uživatel by
měl mít v každém z těchto případů mož-
nost obnovení chodu systému nebo mož-
nost návratu zpět.8

User Centered Design dnes vychází také
z dalších, stále zpřesňovaných pravidel.
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3 Například přehrávače hudby
a videa, webové prohlížeče
nebo prohlížeče uložených

webových stránek, fotografií,
pdf souborů aj., čtečky elekt-

ronických knih, překladače,
programy pro správu souborů,

dále programy pro tvorbu
a editování grafiky, mobilní
verze sociálních sítí, ale i sa-

motné vývojové nástroje, tedy
programy pro tvorbu aplikací.
4 Podle některých zdrojů byly

na konci roku 2014 jen na úlo-
žištích dvou hlavních hráčů
trhu dostupné více než dva

a půl milionu aplikací – 1,43
milionu v Google Play a 1,21

milionu aplikací v Apple Store.
Viz App Stores Growth Accele-
rates in 2014 [on-line]. AppFi-

gures, 2015 [cit. 3. 4. 2015].
Dostupné z: http://blog.appfi-
gures.com/app-stores-growth-

accelerates-in-2014/.
5 Podstata je nativní, část ob-

sahu je však on-line. Jde
o snahu šetřit místo v zařízení,

když je nabízený obsah příliš
rozsáhlý; v muzejnictví jde ty-

picky o propojení se sbírkami –
nativní aplikace obsahující

např. celý sbírkový fond
muzea v kvalitním rozlišení by

byla neúnosně velká.
6 Složenina dvou slov Free
a Premium; jedná se o ob-
chodní strategii, kdy dáme

uživatelům produkt v základní
verzi zdarma a v prémiové po-

době s pokročilejšími funk-
cemi jej nabídneme jako pla-

cený; počítá se s tím, že
oslovení široké skupiny uživa-
telů vždy vygeneruje dostatek

uživatelů platících, kteří po-
kryjí náklady na vývoj apli-

kace; v muzejnictví se tento
model využívá zvláště u mobil-

ních průvodců a symbolický
poplatek pomáhá institucím
alespoň částečně pokrýt ná-

klady na tvorbu produktu
a jeho inovaci.

7 Podrobněji viz NORMAN,
Donald. The design of every-

day things. New York: Double-
day, 1988, s. 188, upraveno.

ISBN 978-1452654126.
8 Ibidem, s. 189–201.

http://blog.appfigures.com/app-stores-growth-accelerates-in-2014/


Na spokojenost uživatele má zajisté vliv
řada faktorů a – pomineme-li osobní pre-
ference a vkus – lze hlavní z nich shrnout
do pocitu uspokojení ze snadné orientace,
z dobrého přehledu o vlastní pozici na
webu, naplnění očekávání, srozumitel-
nosti, využitelnosti. Nemusí se tedy jednat
pouze o uspokojivý obsah a vzhled webu
nebo aplikace (i obsažný nebo výtvarně
zajímavý web může být uživatelsky nepří-
větivý, resp. nepoužitelný).

Přívětivost produktu ovlivňuje nejen
uživatelovu momentální spokojenost, ale
i jeho chuť se znovu vracet, proto je jí prá-
vem věnována pozornost. I když ne vždy
je uživatel schopen přesně říci, co ho vede
k pozitivnímu hodnocení nějakého pro-
duktu, velmi rychle pozná, že jej „zlobí“,
že se mu s ním nepracuje dobře. Vývoj slo-
žitějších produktů nebývá snadný a levný,
proto se vyplatí testování a případná op-
timalizace. I zde hraje roli cílová skupina
určitého produktu, např. muzejní apli-
kace, a proto je dobré znát specifika a oče-
kávání cílové skupiny, stejně jako pro-
dukty konkurenční. 

V oblasti digitální kultury se v posledních
letech hovoří ještě o Conversion Centered
Designu (CCD) a přestože doporučuje ob-
dobná pravidla jako design uživatelské
přívětivosti, v mnohém se také liší, např.
v tom, že u něj stojí v popředí (obchodní)
cíle majitele webu. V oblasti muzejnictví
se však rozdíl mezi oběma typy designu
stírá. Muzeum totiž obvykle vytváří určitý
obsah jen proto, aby uživatele kulturně
obohatil, takže když sleduje své cíle (do-
stat svůj produkt k uživateli, přimět uži-
vatele, aby se choval podle záměru vývo-
jářů), uživatel z nich má sám prospěch. 

Pravidla CCD by mohla být užitečná
i v oblasti muzejnictví, proto nabídneme
jejich stručné vymezení podle Gardnera9,
jenž doporučuje zachovávat celkem sedm
zásad (aplikuje je především na stěžejní
vstupní stránku). Pravidla se týkají buď
designu a nebo (obchodní) psychologie10: 

•  Design: (1) enkapsulace, (2) kontrast &
barva, (3) směrování, (4) bílá plocha
(resp. volný prostor);

•  Psychologie: (5) naléhavost a exkluzi-
vita, (6) vyzkoušej, než koupíš! (7) po-
zitivní ohlasy ostatních.

První pravidlo, enkapsulaci (zapouzdře-
ní), Gardner11 vymezuje jako záměrné
směrování uživatelovy pozornosti do ur-
čitého bodu pomocí výrazných tvarů nebo
tunelového efektu. Vstupní stránka má
pracovat rovněž s kontrastem a vhodnou
barvou. Doporučuje se využití směrovek,
šipek nebo jiných grafických prvků s po-
dobným účinkem. Velmi účinné je také
využívání bílé či monochromní plochy,
resp. volného prostoru. CCD pracuje také
s některými psychologickými zákoni-
tostmi, např. využívá toho, že uživatele
lze přimět ke kýžené akci tím, že má pocit
naléhavosti (Nepropásněte! Koupit teď!)
a exkluzivity, vzácnosti produktu (Již jen
posledních 10 ks), že mu dáme možnost
produkt zdarma vyzkoušet a když má
pocit, že i ostatní uživatelé produkt spo-
kojeně využívají. 

Obecně se produkty respektující osvěd-
čená pravidla CCD vyznačují maximální
jednoduchostí („málo tlačítek“), perfektní
kontinuitou ovládacích prvků a obsahu,
intuitivností, využitím kontrastů a důsled-
ným uplatňováním pravidla „méně je
více“.

Všechny Gardnerovy zásady platí taktéž
pro mobilní aplikace, je však třeba myslet
ještě na dodržování pravidel dalších. De-
sign mobilních aplikací by měl:

•  počítat s „tlustými prsty“ (ovládací prv-
ky nesmějí být příliš malé, proto nelze
většinu běžných webových stránek jed-
noduše převést na mobilní zařízení
a vytvářejí se zjednodušené mobilní
verze);

•  zvažovat lokální aspekty a využití (mo-
bilní zařízení umožňuje lokalizaci a vy-
užití GPS navigace, např. pro konkreti-
zaci místní nabídky);

•  vytvářet výraznou podobu ovládacích
prvků;

•  přispět ke správnému členění obsahu,
resp. optimálnímu systému toku ob-
sahu stránky aplikace, která na rozdíl
od webových stránek musí být přizpů-

MUZEUM 5
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sobena jednak malému displeji a jednak
specifickému způsobu ovládání (uživa-
tel nepracuje s myší, ale posouvá prst
po displeji, „klouže“, a měl by jedno-
duše dojít k cíli a ne se „uklouzat“);

•  umožnit jednoduchou navigaci (na
malém displeji mobilního zařízení je
vhodné menu částečně skrýt, např. za
nějaký symbol nebo grafický prvek; zá-
roveň by ho uživatel měl mít stále po
ruce).12

K výše uvedenému ještě dodejme, že mo-
bilní dotyková zařízení umožňují využít
různých speciálních funkcí a způsobů
ovládání. Invenční tvůrci některých apli-
kací toho využívají s jasným záměrem –
např. pracují s dříve nevyužitelnou klien-
tovou aktivitou (potřásání tabletem nebo
pohyb do stran, na něž zařízení reaguje).
Přestože mobilní zařízení existují relativně
krátkou dobu, došlo k ustálení jejich opti-
mální podoby co do funkčnosti ovládání
a navigace. Dokonce můžeme pozorovat,
že jednoduchý „mobilní“ design zpětně
ovlivňuje i design běžných webových
stránek směrem k jednoduchosti a čistotě
grafického řešení. Při tvorbě nového mu-
zejního produktu určeného pro chytré
telefony nebo tablety se muzeím nepo-
chybně vyplatí respektovat zmíněná pra-
vidla User nebo Conversion Centered De-
signu a zkušenosti komerční IT sféry. 

Výzkum mobilních aplikací muzeí –
cíle šetření a použitá metodologie

Aktivity muzeí v oblasti digitálních tech-
nologií si zajisté zaslouží pozornost, a to
i výzkumnou. Náš výzkumný tým – jehož
členkou byla kromě autorky článku ještě
Mgr. Jolana Lažová – realizoval proto 
výzkum zaměřený na mobilní aplikace
muzeí a galerií, příp. na aplikace vycháze-
jící z muzejního obsahu, tedy související
úzce či volněji se sbírkami muzeí nebo ob-
sahem jejich výstav a expozic. Šetření se
zaměřilo na současnou nabídku mobil-
ních aplikací (výzkum byl realizován v le-
tech 2014–2015) a analýze byly podrobeny
jak české, tak zahraniční produkty.

Cílem výzkumu bylo identifikovat, jaké
typy mobilních aplikací dnes muzea nabí-

zejí, zjistit, co tvoří jejich obsah a jak sou-
visí s posláním a sbírkami muzeí, popsat
a zhodnotit jejich design a provést jejich
funkční analýzu. Zkoumání se samo-
zřejmě dotýkalo i obecných otázek: jak di-
gitální technologie proměňují muzejnictví
a jakým způsobem ovlivňují či přetváře-
jí obsah a formu muzejních komunikátů
nebo jak se vlivem digitálních technologií
oproti minulosti mění způsob prezentace
sbírkových předmětů v muzejních komu-
nikátech.

Analýza vybraných mobilních aplikací
se soustředila:

1. Na jejich základní technickou 
specifikaci.

    Určovali jsme rok vytvoření, resp. rok
inovace, operační systém a dále to, zda
se jedná o aplikaci nativní nebo webo-
vou a zda je k dispozici zdarma nebo za
poplatek.

2. Na jejich klasifikaci. 
    Zajímal nás typ aplikace, tedy to, zda

jde o prostou mobilní prezentaci mu-
zea, mobilního průvodce muzeem, mo-
bilní verzi databáze nebo o aplikaci
vzdělávací, příp. o hru; sledovali jsme
též primární cíl tvůrců a účel aplikace.

3. Na popis aplikací.
    Popisovali jsme menu, nabízené funk-

ce, způsob fungování z hlediska uživa-
tele a využití specifik mobilních pří-
strojů, způsob uživatelovy interakce se
softwarem, multimedialitu.

4. Na obsahovou analýzu aplikací. 
    Sledovali jsme, s jakým oborem a sbír-

kou souvisí předávaný obsah a jak da-
lece je se sbírkou provázán, zda směřuje
uživatelovu pozornost pouze k mu-
zejnímu předmětu a nebo i k širšímu 
kontextu, jakým způsobem je zvolený
obsah didakticky transformován a zda
je transformován zdařile. Analýza způ-
sobu podání obsahu se zaměřovala na
kvalitu, účinnost a nápaditost didak-
tické transformace. 

5. Na hodnocení jejich uživatelské 
přívětivosti.

    Dle pravidel User Centered Designu.
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6. Na hodnocení jejich grafiky, 
výtvarného řešení.

    Sledovali jsme estetickou kvalitu ná-
vrhu a jeho účelnost, příp. originalitu
návrhu a jeho výjimečnost, způsob prá-
ce s barvou, kontrastem pozadí a textu,
tvarem, míry čistoty návrhu a jeho jed-
noduchosti, adekvátnost designu dané
cílové skupině, vhodné rozvržení strá-
nek a menu, čitelnost grafických prvků,
dodržování typografických pravidel.

7. Na hodnocení funkčnosti jejich tech-
nického řešení a celkového designu.

    Vycházeli jsme z některých pravidel
Conversion Centered Designu a sledo-
vali jsme systém toku dat, funkčnost,
kvalitu interakce se softwarem, jedno-
duchost orientace na domovské, příp.
vstupní stránce, design ovládacích prv-
ků, kontinuitu menu a obsahu, důvěry-
hodnost, využití volného prostoru a kon-
trastu, směrování pozornosti uživatele,
intuitivnost, přizpůsobení specifikům
mobilních zařízení aj.

Základní soubor šetření je velmi širo-
ký a nepřehledný. V oblasti muzejnictví
a kulturního dědictví totiž vznikají stále
nové mobilní aplikace a nelze určit, kolik
jich v současné době existuje. Co se týká
českého prostředí, zde je situace přehled-
nější, ale i u nás vznikají stále nové mo-
bilní aplikace a nebylo možné zahrnout
do šetření všechny. Při úvahách o vý-
zkumném vzorku byly zprvu zkoumány
různé náhodně vybrané aplikace a vzorek
se stále rozrůstal – jeho rozšiřování a ana-
lýza stále dalších aplikací však již nepři-
nášely nové poznatky. Proto bylo přistou-
peno k reprezentativnímu zastoupení růz-
ných typů, jež se podařilo identifikovat
během pilotáže. V některých případech
bylo vhodné jednotlivé typy reprezento-
vat více případy, protože se od sebe liši-
ly např. mírou provázání se sbírkami
a typem sbírek (který s sebou nese určitý
obsah), způsobem didaktické transfor-
mace obsahu apod. Během sestavování
vzorku jsme uvažovali nad případy typic-
kými i krajními – typickými (resp. typizo-
vanými) aplikacemi jsou dnes např. prů-
vodce muzei, za krajní případy lze pova-
žovat kupř. alternativní řešení některých

vzdělávacích her. Cílem bylo vytvořit vzo-
rek vyznačující se variantností a zároveň
vzorek, který výstižným způsobem podá
obraz dnešních mobilních aplikací muzej-
ního sektoru.

Z výše uvedeného plyne, že výběrový
soubor byl vytvořen graduálním výběrem
(původní skupina náhodně vybraných ap-
likací byla postupně při cirkulárním prů-
běhu doplněna o další) a zároveň redukcí
– množství aplikací jsme redukovali tak,
aby byly zachyceny základní typy a aby
byly příkladné.

Vzorek byl nakonec tvořen těmito mobil-
ními aplikacemi (podle abecedy):

Aplikace zahraničních institucí: 
British Museum Visitor Guide | British

Museum, sTips, 
Color Uncovered | explOratorium, 
Ferdinand | British Museum, 
MoMa Art Lab | Museum of Modern

Art, 
Sound Uncovered | explOratorium, 
Strawberry Thief | Victoria and Albert

Museum, 
Tate Draw | Tate Gallery, 
Titian & Diana | National Galleries of

Scotland, Turner Free.

Aplikace českých institucí: 
Alšova jihočeská galerie, 
Místa Paměti národa | Post Bellum, 
Národní muzeum, 
Na Venkově |Národní muzeum, 
V technice je budoucnost | Národní

technické muzeum.

Vyjmenované mobilní aplikace byly v še-
tření chápány jako případ a případová
studie byla zvolena základní výzkumnou
strategií. Případové studie jsou prezento-
vány v připravované monografii Muzeum
vs. digitální éra13, na niž odkazujeme všech-
ny, kdo se zajímají o analýzu a hodnocení
konkrétních aplikací. Přes určitá omezení
(nebyla např. možnost testovat aplika-
ce v širším týmu výzkumníků nebo na
vzorku populace) přináší výzkum zá-
kladní informaci o tom, jaké typy muzej-
ních aplikací dnes vznikají, co je jejich 
obsahem a jak s ním tvůrci softwaru za-
cházejí. Cílem nebyl statistický přehled,
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spíše evidence jevu, předložení podrob-
ných informací o vybraném vzorku a návrh
typologie vycházející z dat, jak je typické
pro kvalitativní metodologii.

Výše představené kategorie – koncipo-
vané na základě pilotáže – jsme aplikovali
na zkoumaný fenomén a tvoří kostru jed-
notlivých studií. Využitou kvalitativní
analýzu lze označit za analýzu obsahovou
a didaktickou (byl zkoumán obsah apli-
kace, jeho referenční oblast, strukturování,
souvislost se sbírkami muzeí a způsob di-
daktické transformace či redukce tohoto
obsahu) a zároveň za analýzu funkční. 

Vzhledem k tomu, že bylo zkoumáno
větší množství případů, design lze označit
za mnohopřípadové studie. V tomto typu
výzkumu je obvyklé, že se získané vý-
sledky navzájem komparují a v závěru še-
tření vzniká zpráva shrnující závěry ze
všech analyzovaných případů.14 Je tomu
tak i v tomto případě: po jednotlivých
studiích byla provedena sumarizace po-
znatků o analyzovaných aplikacích, for-
mulovány odpovědi na výzkumné otázky
a výsledky výzkumu shrnuty. Studie mají
převážně charakter studií instrumentál-
ních, protože přinášejí závěry jdoucí za
hranici zkoumaného případu.15 Zároveň
jsou studie typem evaluačních případo-
vých studií, protože jejich smyslem je hod-
notící analýza.

Co se týká metody získávání dat, vzhle-
dem k charakteru zkoumaného materiálu
byla metoda zcela jednoduchá: šlo o me-
todu vlastního pozorování a testování
produktu (mobilních aplikací získaných
z veřejně dostupného úložiště) a násled-
nou obsahovou a funkční analýzu. Takto
získaná data byla následně zpracována
a podrobena kvalitativní analýze, tedy sy-
stematickému, nenumerickému organizo-
vání dat, jehož cílem je „odhalit témata,
pravidelnosti, kvality a vztahy“ a inter-
pretovat je důvěryhodným a spolehlivým
způsobem.16 Byly sledovány stanovené
kategorie a prováděna jejich deskripce,
během níž vznikala konečná podoba pří-
padových studií referujících o obsahu,
funkcích a designu zkoumaných mobil-
ních aplikací. 

S využitím analytické indukce se od jed-
notlivých případů dospělo k obecnému
poznatku, tak aby induktivní závěry po-
stihly obecnější zákonitosti. Během ana-
lýzy dat byla ovšem využita i tzv. kon-
stantní komparace, proces neustálého
porovnávání, hledání podobností a roz-
dílů v rámci jednoho a poté i dalších da-
tových zdrojů.17 To mimo jiné umožňuje
vymezit typologii případů, o což autorky
šetření usilovaly. Dalším postupem, jenž
je blízký konstantní komparaci a byl rov-
něž využit, je tzv. kontrastování, tedy
komparace polárních typů případů. Obě
metody umožňují nejen vzájemné odliše-
ní případů, ale i diferenciaci identifiko-
vaných kategorií, příp. nalezení rozdílů
a společných rysů. V závěru byla analyzo-
vaná data interpretována.

Výsledky výzkumu – návrh 
typologie mobilních aplikací muzeí

Provedený výzkum identifikoval celkem
šest typů mobilních aplikací, jež se dnes
v muzejním sektoru vytvářejí. Podstatnou
dělicí čárou – jež by mohla vymezit pouhé
dva typy – je přítomnost či absence didak-
tické transformace předkládaného muzej-
ního obsahu. Ta je naznačena v levé části
dále uvedené tabulky a rozděluje typy ap-
likací na aplikace informační a vzdělá-
vací. Dochází samozřejmě k prolínání ur-
čitých typů, jak rovněž naznačuje levá část
tabulky. I když nelze vyloučit vznik no-
vých typů aplikací, dále představené typy
představují poměrně ustálené podoby to-
hoto mobilního softwaru. 
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Během výzkumu jsme se setkali s různým
způsobem propojení obsahu aplikace s mu-
zejními sbírkami. Výjimečně jsme zazname-
nali propojení velmi volné, případně nedo-
statečné nebo nedotažené. Obecně však
muzea vnímají a využívají aplikace právě
jako možnost alternativní prezentace sbí-
rek s nabídkou referenčních a explikač-
ních prvků, případně jako formu edu-
kačního prostředku. 

Nesetkali jsme se s tím, že by muzea vytvá-
řela komerční produkty, jejich aplikace jsou

obvykle k dispozici zcela zdarma. V někte-
rých zemích (zejména tam, kde je vstup do
muzeí zdarma) jsou však běžné i tzv. Free -
mium aplikace. 

Z hlediska samotných muzeí plní apli-
kační software tyto dvě základní funkce:

1. aplikace jsou marketingovým nástrojem
sloužícím k propagaci instituce, jejích
produktů, sbírek a akcí (aplikace může
fungovat např. jako součást kampaně na
výstavní počin typu blockbuster, slouží
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Mobilní prezentace muzea (památkového objektu)

Aplikace obsahuje prosté informace o instituci a sbírkách – ne digitální reprezentace 
sbírek samotných; jde o prostý, informační „web“ muzea, resp. o nativní či webovou 
aplikaci, kopírující funkce prosté webové stránky. Může obsahovat množství informa-
cí o historii objektu nebo o jeho poslání a šíři činností.

Mobilní průvodce muzeem, expozicí, památkovým objektem

Aplikace obsahuje informace o instituci a sbírkovém zaměření a zároveň i digitální 
reprodukce sbírkových předmětů, popis jejich umístění v expozici (resp. in situ u pa-
mátkových objektů), popisek, příp. podrobnější informace o sbírkových předmětech 
(památkovém objektu).

Mobilní databáze sbírkových předmětů 

Aplikace je mobilní databází sbírkových předmětů, jež jsou představeny buď plošně, 
anebo tematicky; databáze může být buď zcela prostá (reprodukce a popisek), anebo 
může obsahovat také referenční a explikační doplňky různého charakteru a šíře.
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Vzdělávací aplikace typu interaktivní učebnice

Podstatou tohoto typu aplikace je, že nenabízí pouze informace (jakkoliv široké 
a kontextuální), ale didakticky je redukuje, resp. transformuje tak, aby podpořila po-
rozumění uživatele tomuto obsahu. Obsah zde není předložen prostým, informačním 
způsobem, ale pro jeho zprostředkování je využita nějaká metoda či strategie; tvůrci 
konkrétním, rozpoznatelným způsobem podporují osvojování nových informací nebo 
dovedností, učení uživatelů facilitují – dialogem, úkoly, otázkami, motivačními prvky. 
Vzdělávací aplikace může mít podobu interaktivní učebnice a nebo hry, viz dále.

Hra vzdělávacího nebo zábavního charakteru 

Uživatel takové aplikace je hráčem, hra jej vtahuje do dění, jež je řízeno určitými zá-
vaznými pravidly a omezeními (např. časovým limitem, funkcemi hráčova avatara, 
množstvím životů aj.). Hráč má během této soutěživé, kompetitivní činnosti dojít ur-
čitého cíle, něco splnit, příp. dosáhnout další level – hra tedy vyžaduje určitou doved-
nost. Vzhledem k předpokladu, že muzea by měla produkovat obsah související se 
svým společenským posláním a sbírkami, muzejní hry obvykle nemají čistě zábavní 
charakter, ale spíše charakter edutainmentový. To znamená, že uživatele zábavnou 
formou seznamují se sbírkami muzea nebo souvisejícím věděním. V tom případě lze 
hru považovat za podtyp vzdělávacích aplikací.

Software jiného typu 

Jedná se o mobilní aplikace např. v podobě programů-editorů na vytváření a úpravu 
grafi ckého znázornění, audia, videa aj.

Výzkum umožňuje navrhnout tuto typologii muzejních mobilních aplikací:
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Obr. 1: Mobilní aplikace 
Národního muzea v Praze –
příklad informační aplikace

s množstvím referenčních
a explikačních doplňků, jejíž

technické řešení a celkový
design plně odpovídají 

hlavním pravidlům User 
Centered a Conversion 

Centered Designu.

Obr. 2: Mobilní aplikace Color Uncovered (Odhalené barvy) science centra explOratorium –
příklad vzdělávací aplikace typu interaktivní učebnice založené na problémovém vyučování.

Závěry výzkumu a diskuse

Představený výzkum se zaměřil nejen na
evidenci zvoleného jevu mobilních apli-
kací vázaných na muzea a muzejní obsah,
na jeho deskripci a typologii. Pokusil se
najít odpověď také na obecnější otázky, jež
se z různých směrů dotýkají problému
vlivu digitálních technologií na proměnu
muzejní kultury. Na následujících řádcích

k informování o akvizicích a k jejich zdů-
vodňování); v mnoha případech fungují
obdobně jako mobilní aplikace firem slou-
žící k naplnění komunikačních a marke-
tinkových záměrů; jsou nástrojem PR
a reklamy;

2. jsou nástrojem k naplňování poslání
veřejně prospěšné organizace (aplikace
muzeí zpřístupňují obsah svých sbírek

a jedná se tak o novou formu prezen-
tace sbírek; vzdělávací aplikace pak
naplňují edukační potenciál muzejních
institucí).

Mobilní aplikace muzeí lze řadit do ka-
tegorií informačního, zábavního a vzdě-
lávacího softwaru, z hlediska technické
specifikace se můžeme setkat jak s apli-
kacemi nativními, tak webovými. Čas-
tější jsou aplikace nativní, příp. hybridní,
což je dáno objemností určitého typu
muzejního obsahu.



bude předloženo několik diskusně poja-
tých odpovědí na některé z nich.

Mobilní aplikace jsou příkladem zcela
nové formy muzejního komunikátu a je-
jich krátká existence ukazuje, že vývoj ino-
vativních formátů zdaleka nekončí, ba na-
opak: v této oblasti startuje zcela nová éra
muzejní kultury. V některých případech
nepředstavují muzejní aplikace formu
zcela novou (viz např. mobilní průvodce
nebo databáze), jiné typy aplikačního soft-
waru (zejména hry nebo interaktivní
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Obr. 3: Aplikace Ferdinand
Britského muzea – příklad
zdařilé hry vzdělávacího cha-
rakteru, v níž se děti s po-
mocí průvodce Ferdinanda
de Rothschild seznamují se
sběratelstvím a s Rothschil-
dovou sbírkou známou pod
názvem Waddesdonský
odkaz.

Obr. 4: Mobilní aplikace MoMA Art Lab – příklad vzdělávací aplikace, v níž se nachází
nejen odkaz na sbírkové předměty s objasněním přístupným dětem, ale i návrhy navazují-
cích tvůrčích aktivit; integrován je zde také jednoduchý grafický editor.

knihy a jiné vzdělávací aplikace) nás však
přesvědčují o tom, že jsou nespornou ino-
vací. Inovativní je přitom nejen jejich mul-
timedialita a míra interaktivity, ale i sám
fakt mobilnosti, jenž znamená, že software
s muzejním obsahem můžeme mít kdyko-
liv u sebe a využívat jej prakticky kde-
koliv. To mění nejen vztah návštěvníků
k muzeu a jeho dosah, ale rovněž klasický
koncept muzea. Muzeum přestává být de-
terminováno svým fyzicky existujícím
prostorem, může existovat doslova v kap-
sách svých „uživatelů“ a nezávisle na geo-
grafické lokaci. Pomiňme nyní otázku
kvality či hloubky interakce s muzejním
předmětem skrze displej mobilního zaří-
zení – to je otázka na další výzkumy. Roz-
šíření možností klasické muzejní prezen-
tace je však nepopiratelným benefitem

těchto aplikací a mnohé z nich, podávající
obsah v širších souvislostech (a v jazy-
kových mutacích), jistě snadno najdou 
své využití po celém světě. Zužitkovat je
mohou školy, ale i jednotlivci. Pokud mají
tvůrci tuto ambici, anebo přirozeně vo-
lí kontextuální (neformalistickou) pre-
zentaci, příp. vhodnou formu didaktické
transformace tématu, úspěchu nestojí nic
v cestě. Samostatnou oblastí jsou budoucí
možná využití aplikačního softwaru ve
spojení se satelitní navigací pro zprostřed-
kování památkových objektů nebo pa-
mátných míst a archeologických nale-
zišť, příp. pro „vracení“ muzealizovaných
předmětů do místa své původní, dobové
existence – a to buď jednoduše podobnou
formou, již otestovali tvůrci projektu Místa
Paměti národa (vyprávění pamětníků se



načítají podle polohy uživatele aplikace na
místech, kde se udály připomínané pří-
běhy), nebo formou tzv. rozšířené reality
(augmented reality), jejíž možnosti a tech-
nická řešení se prozatím testují u videoher
nebo v oblasti vzdělávání a popularizace
oborů či v dopravě.

Co se týká obsahu muzejních aplikací,
tvůrci se teprve učí využívat všech funkcí
nabízených mobilními zařízeními (navi-
gace, senzorů pohybu, reagování pří-
stroje nejen na dotyk, ale i na potřásání,
otáčení a další pohyb aj.), a proto je obsah
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Obr. 5a a 5b: Strawberry
Thief (Victoria & Albert Mu-

seum v Londýně) – velmi
zdařilá aplikace vyvinutá

tak, aby intenzifikovala pro-
žitek z díla Williama Mor-
rise, konkrétně potištěné

textilie s motivem drozda,
jahod a dalších florálních 

ornamentů na tmavě mo-
drém pozadí. Prožitkový

koncept hry nabízí estetický
zážitek, příležitost setrvat 

u jednoho artefaktu a sledo-
vat jeho detaily i barevnost;

uživatel navíc porozumí
principu barevného soutisku.

mnoha aplikací ještě klasický: spojuje text
(audio komentář) s obrazem. Existují už
ale i příklady zdařilého využití těchto po-
kročilých funkcí a nabídka aktivit pro
uživatele se tím mění směrem k uplat-
nění konceptu „learning by doing“, učení
se vlastní aktivitou, nebo učení se pomocí
experimentu a hry. Tento koncept uplat-
ňují přirozeně science centra (jsou taková
i ve své fyzické podobě), ale velkou
měrou i muzea umění, jejichž expozice
jsou obvykle konzervativní a nekontex-
tuální. V tomto případě lze konstatovat,

že mobilní aplikace otevírají zcela nové
způsoby zprostředkování muzejního ob-
sahu a jsou vynikajícím řešením přetrvá-
vajícího problému malé sdělnosti gale-
rijních expozic pro laiky a dětské náv-
štěvníky. Jsou řešením dosud neřešitel-
ného problému zpřístupnění prezentace
i těmto skupinám a zároveň zachování
galerie jako místa pro nerušený estetický
prožitek, meditaci a kontemplování umě-
leckých děl.

Snad naše poznatky pomohou muzeím
při zvažování, zda do vývoje vlastní mo-

a

b
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bilní aplikace investovat čas a finance.
Zkušenost z výzkumu aplikací nás vede
k vyzdvižení významu vzdělávacích ap-
likací, a to proto, že tento typ softwaru
nese dlouhodobě největší užitek. Za-
tímco aplikace typu prezentace muzea
nebo průvodce uživatel s největší prav-
děpodobností brzy po návštěvě muzea
odloží nebo ze svého zařízení odstraní
(jde o aplikaci na jedno použití), aplikace
ve formě hry nebo interaktivní knihy
zůstává aktuální i po skončení návštěvy
a uživatel ji může opakovaně využít pro
poučení nebo zábavu. Velké využití mají
tyto produkty rovněž v oblasti e-lear-
ningu, ať již uvažujeme o kontextu škol-
ního, tedy formálního vzdělávání, nebo
o kontextu vzdělávání neformálního. Bez
nadsázky lze nabídku mobilního soft-
waru označit za novou a široce využitel-
nou formu potenciální spolupráce muzea
a školy. Ať již se muzea rozhodnou pro
vývoj jakéhokoliv typu aplikace, naše še-
tření snad ukázalo současné trendy, ná-
sledováníhodné postupy a možná krité-
ria kvality obsahu aplikačního softwaru
a jeho celkového designu. 

Závěrem

Tvorba mobilních aplikací je dnes velmi
dynamickým odvětvím, které umožňuje
jak programátorům, tak subjektům, jež vy-
užívají jejich služeb, vytvářet zcela nové
typy digitálních produktů. Stále častěji je
produkuje kulturní a vzdělávací sektor,
který rychle porozuměl potenciálu mobil-
ních aplikací a jejich možnému dosahu.
Výzkum obsahu a funkcí mobilních apli-
kací ukazuje, že multimédia ve spojení
s funkčním softwarem nabízejí uživatelům
zcela novou možnost interakce s kultur-
ními institucemi a jejich obsahem. Zvláště
instituce paměťové mohou s jejich pomocí
rozšířit svou působnost a nabídnout náv-
štěvníkům specifickou, klasickými prezen-
tačními prostředky nedosažitelnou inte-
rakční zkušenost. Ať již nabízejí aplikace
spíše informačního charakteru, anebo jdou
cestou nabídky zábavního a vzdělávacího
softwaru, vždy se jedná o efektivní marke-
tingový nástroj a nový prostředek k napl-
ňování poslání instituce.
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britské sochařky Barbary
Hepworthové; cílovým uživa-
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jsou aplikací směrovány
pouze k prohlížení předvole-
ných obrázků-nálepek a je-
jich umísťování na pozadí
(téměř žádná z nálepek
navíc s dílem sochařky 
nesouvisí), některé funkce
nálepek děti dokonce
matou.
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NKP Státní hrad a zámek v Bečově
nad Teplou2 – úvod do historie
a popis areálu

Na půli cesty mezi dvěma světo-
známými lázeňskými středisky
Karlovými Vary a Mariánskými

Lázněmi, uprostřed Chráněné krajinné
oblasti Slavkovský les, se nachází malebné
městečko Bečov nad Teplou. Ačkoliv je
toto sídlo díky svým bohatým dějinám na-
bito kulturními i přírodními památkami,
hlavním turistickým lákadlem je beze-
sporu relikviář sv. Maura a soubor výji-
mečných historických architektur (obr. 1). 

Hrad Bečov zakládají v první polovině 14.
století příslušníci významného českého
šlechtického rodu pánů z Oseka (později

psaní z Rýzmburka). Páni z Oseka své bo-
hatství založili na dolování cínu a patřili
tak mezi nejvýznamnější šlechtice králov-
ství. Tomu odpovídá i jejich stavební akti-
vita. V Bečově budují na vysokém skal-
natém ostrohu mohutný hrad, který se
nejprve skládá z vysoké obranné věže
(bergfrit), trojdílného obytného traktu
a hradeb. Krátce po dostavbě je však hrad
dále rozšířen o dvě mohutné věže, obyt-
nou věž (donjon) a věž s hradní kaplí
Navštívení Panny Marie. Od roku 1407 se
zde střídá několik dalších majitelů. Za 
husitských válek dobyl roku 1430 hrad
husitský hejtman Jakoubek z Vřesovic.
V roce 1495 získávají bečovské panství
Pluhové z Rabštejna, kteří rozvíjí dolování
cínu a stávají se jedním z nejmocnějších
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Mgr. Tomáš Wizovský
Státní hrad a zámek v Bečově
nad Teplou
wizovsky.tomas@npu.cz

1 Např. státní zámek Český
Krumlov - hradní muzeum,

www.zamek-
ceskykrumlov.eu/cs/informace-
pro-navstevniky/prohlidkove-
okruhy/1077-hradni-muzeum;

státní hrad Velhartice – hradní
pivovar, www.hrad-velhar-

tice.cz/cs/informace-pro-nav-
stevniky/prohlidkove-

okruhy/5897-volna-prohlidka;
státní zámek Valeč – volné

prohlídky zámku,
www.zamek-valec.cz/cs/infor-

mace-pro-navstevniky/prohlid-
kove-okruhy/6705-zakladni-

okruh-volne-prohlidky-bez-pr
uvodce; 

státní hrad Zvíkov - královský
palác, www.hrad-

zvikov.eu/cs/informace-pro-
navstevniky/prohlidkove-

okruhy/1061-kralovsky-palac;
státní hrad Křivoklát - pro-

hlídka hradeb a expozice 
ve velké věži,

www.krivoklat.cz/cs/infor-
mace-pro-navstevniky/prohlid-
kove-okruhy/5960-na-hradby;

či státní zámek Jezeří – vý-
stavní prostory, www.zamek-

jezeri.cz/cs/informace-pro-nav-
stevniky/prohlidkove-okruhy/4

947-okruh-bez-pruvodce-vy-
stavni-prostory.

2 Dále jen SHaZ Bečov.

MUZEUM 54 / 2 / 2016 / s. 14–24

Muzejní a edukační expozice 
v hradozámeckém prostředí na příkladu 
fenoménu relikviáře sv. Maura a autenticky
dochovaného hradu Bečov
Tomáš Wizovský

Museum and Educational Exhibitions in Castle-château 
Environment on the Example of the Phenomenon 
of the Reliquary of St. Maurus and the Authentically 
Preserved Bečov Castle 
Abstract: Usually state castles and châteaux in the Czech Republic take
advantage of traditional guiding services for their public presentation,
together with interior monument installations and allusive exhibitions.
Exceptions are those monuments the current exhibitions in which fol-
low-up on the pre-war family museums or on the presentations of family
collections. Lately, however, the museum and gallery educational pre-
sentations of historical interiors are promoted in the form of free tours
even in this area1. One example of the application of this concept is rep-
resented by the large premises of the National Heritage State Castle and
Château in Bečov nad Teplou. To understand the specifics of the chosen
solution, however, a more comprehensive excursion is required both into
the history of this monument and to the approaches applied there previ-
ously.

Keywords: conservation and restoration, expert surveys, allusive mon-
ument installation, educational programmes, interagency cooperation,
Europa Nostra, State Castle and Château Bečov, the Reliquary of St.
Maurus
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a nejbohatších rodů v království. I v jejich
držení doznává hrad velkého rozmachu,
nejprve vybudují mezi donjonem a kaplo-
vou věží takzvané křídlo tabulnic (hodov-
ních síní) a později renesančně přestaví
starý hradní palác na tvz. Pluhovské
domy. O svůj ohromný majetek Pluhové
přicházejí za účast v prvním stavov-
ském povstání proti králi Ferdinandu
I. Habsburskému v roce 1547 a celé pan-
ství má následně úlohu zástavy za půjčky
císaři, hrad přestává sloužit jako rezi-
dence, často mění majitele a pustne. Roku
1624 získává, za věrnost a půjčky císař-
skému dvoru, panství Bečov od císaře do
zástavy Gerhard z Questenberka. Hrad se
opět udržuje a opravuje. Ve válečných le-
tech v něm sídlí císařská posádka, ale na
konci třicetileté války v roce 1648 je hrad,
podruhé ve své historii, dobyt švédským
vojskem pod velením generála Königs-
marka. V druhé polovině 17. století na-
dobro ztrácí hrad svoji vojenskou i rezi-
denční úlohu, ale dále sloužil především
k hospodářským a skladovacím účelům.
Nejvýznamnějším příslušníkem rodiny
pánů z Questenberka je Jan Adam, první
a zároveň poslední hrabě rodu. Je známý
jako výrazná kulturní osobnost 18. století,
velký stavebník, podporovatel umění a di-
vadla. Jeho hlavní rezidencí se stávají Ja-
roměřice nad Rokytnou. Pro svoje pobyty
na bečovském panství si nechá vybudovat
v letech 1701–1710 komornější barokní
zámek. Tzv. nový či dolní zámek je posta-
ven na místě dělové bašty a první hradní
brány střežící přístup přes hluboký příkop
ke hradu. Zámek se staví ve dvou etapách
podle plánů tepelského stavitele Johanna
Wolfganga Braunbocka, žáka známého ar-
chitekta Kryštofa Dienzenhofera. Ačko-
liv je hrabě Questenberk dvakrát ženatý,
umírá v roce 1752 bezdětný a svůj majetek
odkazuje synovci své druhé manželky
Dominiku Ondřejovi z Kounic–Rittberg.
Po smrti Dominika Ondřeje jsou v roce
1813 západočeská panství Bečov a Javorná
(lovecký zámeček nedaleko Bečova) pro-
dána vévodovi a říšskému hraběti Fridri-
chu Augustu Beaufort-Spontin. Ten pochází
ze starobylého šlechtického rodu z Dol-
ního Lotrinska působící ve frankofonní ob-
lasti Namur (dnešní Belgie). V důsledku

Velké francouzské revoluce se životní
podmínky stávají na území dnešní Fran-
cie a Belgie neúnosné a vévoda Fridrich
August se rozhodl přesídlit do dosud re-
volucí nezasaženého Rakouska. I když má
rodina další majetky v zahraničí, jejich
hlavním sídlem se stává právě Bečov. Pan-
ství Bečov patří rodině až do roku 1945
a vystřídá se zde pět vévodů. Výraznou
postavou mezi majiteli Bečova je třetí vé-
voda Karl Alfred Beaufort–Spontin. V roce
1838 získává do svých sbírek unikátní ro-
mánský relikviář sv. Maura. V 60. letech
19. století uvažuje o velkolepé novorene-
sanční romantické úpravě celého areálu,
ke které však pro velkou finanční nároč-
nost nedojde. Díky tomu se v areálu do-
dnes dochovaly významné architekto-
nické původní celky, které by při celkové
přestavbě jistě vzaly za své. 

Po druhé světové válce je rodině Beau-
fort–Spontin na základě dekretů prezi-
denta republiky z 25. října 1945 o kon-
fiskaci nepřátelského majetku bečovský
hradozámecký areál zestátněn včetně jeho
zařízení3. 

Výchozí stav a současné pojetí 
využití areálu 

V poválečném období neměl areál z dneš-
ního pohledu štěstí, neboť i přes své ne-
sporné architektonické kvality nebyl,
patrně z geopolitických důvodů (oblast
bývalých Sudet a nově vzniklý sousedící
vojenský prostor Prameny, apod.), stát-
ními orgány vybrán do souborů hradů
a zámků určených ke zpřístupnění veřej-
nosti. V poválečném období mezi lety
1945 až 1975 sloužily jednotlivé části hra-
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3 CINK, Ondřej a WIZOVSKÝ,
Tomáš. Bečov hrad a zámek –
historie a sbírky. Libice nad
Cidlinou: Gloriet, 2010.

Obr. 1: SHaZ Bečov, z leva
hradní jádro, horní zámec.
budova, zpřístupněný dol.
zámek se zahradami. 
Foto: Petr Lněnička, 
Vertical Images s.r.o., 2015.



dozámeckého areálu a jeho vybavení
mnohým socialistickým institucím. Mezi
jinými například Jáchymovským dolům
n.p., Základní škole, Státním lesům či Ve-
řejné bezpečnosti. 

První pokusy, pokud nepočítáme nereali-
zované dobově poplatné doporučení Ná-
rodní kulturní komise zřídit v Dolním
zámku instalaci s názvem „Doklady k tzv.
kolonizaci českých zemí ve 13. století a
přehled záměrného kolonizačního úsilí
Habsburků v okrajových částech Čech“4,
o expoziční využití části areálu se objevují
na přelomu 50. a 60. let 20. století, kdy zí-
skal k užívání budovu horního zámku,
tzv. Pluhovských domů, Památník národ-
ního písemnictví, který zde po stavební
i obsahové stránce začal připravovat ex-
pozici Karáskovy galerie5. V rámci těchto
prací došlo k zahájení radikálních staveb-
ních úprav tzv. Pluhovských domů, jež
plošně setřely do té doby autenticky do-
chované zámecké interiéry z 19. století.
V případě druhého patra byla razantní re-
konstrukce pro potřeby muzejní expozice
téměř dokončena. Po opuštění tohoto zá-
měru ve druhé polovině 60. let 20. století
bylo do adaptovaného prostoru ještě jed-
nou uvažováno o umístění muzejní expo-
zice, v tomto případě hornictví a cínu
z oblasti Karlovarska. Pluhovské domy
pak až do roku 2014 sloužily jako skladiště
a provizorní depozitář pro jinde neuplat-
nitelné předměty a inventář západoče-
ských hradů a zámků.

Od roku 1969 byl areál převeden do péče
Krajského střediska státní památkové
péče a ochrany přírody v Plzni (dnešní
Národní památkový ústav, územní pa-
mátková správa v Praze), vlastnické sjed-
nocení se podařilo až v roce 1975. Krátce
po převzetí areálu památkáři se začaly,
díky dlouhodobě zanedbávané údržbě,
projevovat závažné stavební a statické
problémy, většina budov se dostala do ha-
varijního stavu. V souvislosti s majetko-
právním vypořádáním vlastnictví relik-
viáře ve prospěch památkového ústavu
a s blížícím termínem dokončení nároč-
ného procesu jeho restaurování bylo roz-
hodnuto o jeho budoucí prezentaci v dol-
ním zámku. Finální podoba rekonstrukce

dolního zámku, započala v roce 1978, do-
končená v roce 1996 byla realizována v in-
tencích dobového trendu: ve snaze očistit
stavbu od pozdějších nebarokních úprav
se zničí a odstraní některé autentické hod-
notné prvky z 19. století. Byla například
změněna vnitřní dispozice zámku, odbou-

ráno točité schodiště pro sloužící i chod-
bičky s topeništi, stejně dopadla spojovací
krytá pavlač s kuchyní, průchod ze zámku
do spižírny, okenní výplně byly kom-
pletně vyměněny sektorovými dvojskly,
původní dveře opatřeny novými povrchy,
původní dlažby nahrazeny nehistoric-
kými materiály, dřevěné stropy zaměněny
za traverzové, je zcela vybouráno obytné
podkroví, některé komíny a zrušeny věžní
hodiny (první doloženy k roku 1744). Po
takto provedené rekonstrukci6 se poprvé
za dobu své existence dolní zámek otevírá
v provizorní podobě formou výstavy ve-
řejnosti v roce 1996. Následně byla pro-
vedena náznaková zámecká instalace7

a v roce 2002 pak připojena prezentace re-
likviáře sv. Maura s doprovodnou expo-
zicí8, která byla po návratu relikviáře sv.
Maura ze samostatné výstavy ve Vladi-
slavském sále Pražského hradu v roce
2011 modernizována. Modernizace dopro-
vodné expozice byla hrazena z podílo-
vých příjmů tohoto úspěšného projektu
výstavního zapůjčení. 

V současné době mají návštěvníci stále
možnost navštívit pouze dolní zámek
(obr. 2 a 4). Ostatní běžně nepřístupné
části areálu (hrad, hradní nádvoří, Plu-
hovské domy či hradní park) mohou být
vzhledem k situaci zpřístupňovány pouze
dočasně a to pro edukační programy či
výjimečné kulturní a společenské akce.
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4 UHLÍKOVÁ, Kristina. Národní
kulturní komise 1947–1951,

Praha 2004, str. 165
5 Tzv. Karáskova galerie byla
sbírkou 38 000 předmětů na-

shromážděných literátem Jiřím
Karáskem ze Lvovic. Součástí

sbírky byly dopisy a knihy
z majetku spisovatele, ale také
neobvyklá sbírka kreseb a ob-

razů. Karáskova galerie byla
v roce 1925 darována Česko-
slovenské obci sokolské a po
druhé světové válce převzal

její správu stát, jež sbírku pře-
vedl do správy Památníku ná-

rodního písemnictví. Památník
národního písemnictví ovšem

nedisponoval adekvátními
prostory vhodnými k expono-

vání sbírky, proto se rozhodl
umístit Karáskovu galerii

v roce 1961 na Bečov. ROZIN-
KOVÁ, Kateřina a WIZOVSKÝ,
Tomáš. Příběh stolu aneb od-
halené souvislosti. Panel k vý-

stavě. Bečov nad Teplou: 2012.
6 Nalezení relikviáře sv. Maura
a upření veškeré investiční po-
zornosti na jeho restaurování
a na urychlenou úpravu pro-

stor pro jeho prezentaci v dol-
ním zámku tak de fakto ušet-

řilo hrad rekonstrukčních
prací, včetně plánované elek-

trifikace, neboť oprava areálu
by za běžných okolností 

začínala od shora dolů a ne
naopak jak tomu bylo 

v našem případě. 
7 Autorka koncepčního pojetí

PhDr. Naďěžda Kubů, GnŘ
NPÚ, později aktualizováno

a doplňováno (pokoj hudeb-
níka, pracovna vévody, ná-

stupní schodiště apod.) ve spo-
lupráci se správou SHaZ Bečov.

8 Autor výchozí koncepce 
expozice Mgr. Petr Kolínský,
později aktualizováno a do-

plňováno ve spolupráci se
správou SHaZ Bečov.

Obr. 2: SHaZ Bečov, stávající modernizo-
vaná expozice relikviáře sv. Maura v dolním
zámku. Foto: Lenka Svášková, 2011.



První zámecký okruh je tematicky zamě-
řen na historii, význam, ikonografii a re-
staurování movité národní kulturní pa-
mátky románského relikviáře sv. Maura.
Využity jsou instalace artefaktů v muzej-
ních vitrínách, diorama ilustrující nálezo-
vou situaci a interaktivní didaktické
prvky. V rámci druhého okruhu jsou
v dolním zámku prezentovány interiéry
19. století formou náznakové instalace. Já-
drem sbírek vystavených v „rebarokizo-
vaném“ zámku je mobiliář z 19. století
z majetku poslední šlechtické rodiny Be-
aufort-Spontin. Oba okruhy mají nyní též
dětskou modifikaci průvodcovského vý-
kladu v modulech „Relikviář pro kaž-
dého“ a „Procházka minulostí“ a jsou 
realizovány lektorem či animátorem. Re-
likviář sv. Maura byl v poslední době 
v mimosezóním čase k vidění i mimo
samotný Bečov a to v rámci unikátních vý-
stav realizovaných na Pražském hradě
(obr. 3).

Sbírky a původní inventář 

Poslední šlechtičtí majitelé Bečova byli
příslušníci významného kosmopolitního
rodu a rádi se obklopovali krásnými a cen-
nými věcmi, kterými vybavovali svá sídla.
Poté, co se v roce 1813 stal Bečov jejich
hlavní rezidencí, sem pak logicky puto-
vala nejvzácnější umělecká díla, příkla-
dem je i relikviář sv. Maura ze 13. století.
Představu o rozsahu a podobě původního
vybavení horního a dolního zámku nám
dávají dochované zámecké inventáře9. 

U většiny objektů, které národní kulturní
komise po druhé světové válce nevybrala
pro zpřístupnění veřejnosti, a právě tak
tomu bylo i u Bečova, se hodnotný movitý
majetek komisionálně vyčleňoval a odvá-
žel do tzv. sběren. Předměty pak sloužily
k budování tematických expozic na jiných
zámcích, ale také v muzeích a galeriích.
Mimo jiné vybavovaly kanceláře národ-
ních výborů, vládních úřadů (zejména
sídla předsednictva vlády a zastupitelské
úřady) nebo dokonce divadelní fundus 
na Barrandově. Kuriózním případem na
Bečově je zámecký kulečník, který byl vy-
členěn ze sbírek a předán brigádníkům 

Jáchymovských dolů n.p. pro mimopra-
covní vyžití (1948–1955 horní zámek tzv.
Pluhovské domy sloužil jako jejich uby-
tovna). Dalším archivně zjištěným přípa-
dem je předání více než sta kusů lovec-
kých trofejí k výzdobě školicího střediska
Krajského národního výboru „Kamzík“
v Mariánských Lázních.10

Některé předměty byly v průběhu deseti-
letí vyřazeny z evidence po dožití a roz-
padu materiálu, jiné padly za oběť při 
realizaci státní akce „vytřiďování“. Vytří-
děné předměty se likvidovaly různě, nej-
častěji prodejem přes starožitnosti do 
zahraničí. Z rozsáhlého fondu mobilií zů-
stala na Bečově bohužel jen relativně malá
část. Pečlivou a časově náročnou prací pa-
mátkářů a správy SHaZ Bečov se podařilo
dohledat několik stovek předmětů odveze-
ných z Bečova, které se nacházely v majetku
mnoha kulturních institucí. Vedle zámec-
kého vybavení se dochovala v dobrém
stavu i původní zámecká knihovna. Čítá
přes 17 tisíc svazků a obsahuje knihy psané
především francouzsky, německy a latin-
sky, méně pak španělsky a anglicky. Nej-
starší knihou je dílo o architektuře od M. Vi-
truvia: De Architectura libri Decem z roku
1521. V roce 2015 došlo díky předchozímu
vybudování adekvátního depozitního zá-
zemí k formálnímu navrácení kompletního
zámeckého knižního fondu na Bečov jeho
převedením z Národního muzea na Ná-
rodní památkový ústav. Menší, avšak nej-
starší část knihovny mohou návštěvníci
vidět v dolním barokním zámku v původ-
ních skříních.

Bezesporu nejvýznamnějším uměleckým
předmětem v bečovských sbírkách je ro-
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9 Poslední z nich pochází 
z poloviny 30. let. 20. století.
10 CINK, Ondřej a WIZOVSKÝ,
Tomáš. Bečov hrad a zámek –
historie a sbírky. Libice nad
Cidlinou: Gloriet, 2010.

Obr. 3: Ukázka
muzejní prezentace 
Relikviáře sv. Maura 
na výstavě Památky objevo-
vané a opěvované, Pražský
hrad. Foto: Vojtěch Brtnický,
2015.



mánský relikviář sv. Maura. Prezentaci
této unikátní památky se věnuje celý první
návštěvní okruh. Relikviář sv. Maura patří
mezi tzv. domečkové či tumbové relikviáře,
které dostaly jméno podle svého tvaru. Re-
likviář sv. Maura je jediný svého druhu
v České republice a podle odborníků se
jedná spolu s korunovačními klenoty
o nejcennější zlatnické památky na našem
území. Relikviář pochází z let 1225–1230
a byl vyroben na objednávku benediktin-
ského kláštera ve Florennes (dnes v Belgii)
pro ostatky svatého Maura, svatého Apoli-
náře, svatého Timoteje a svatého Jana Křti-
tele. V roce 1838 ho koupil vévoda Alfréd
de Beaufort-Spontin za 2 500 franků a dal-
ších 3 000 franků investoval do opravy. Po
světové výstavě v Bruselu roku 1888 byl re-
likviář převezen na Bečov. Na konci druhé
světové války zakopali Beaufortové reli-
kviář spolu s kolekcí archivních vín a ko-
ňaku pod podlahu hradní kaple. Přes čtyři-
cet let ležela vzácná románská památka ve
vlhku a suti, než byla v roce 1985 nalezena
československými kriminalisty pod vede-
ním JUDr. Františka Maryšky. Samotnému
vyzvednutí předcházelo dramatické pá-
trání. Nalezený relikviář byl velmi po-
škozen a restaurování včetně potřebných 
průzkumů trvalo 12 let. Roku 2002 byly re-
staurátorské práce ukončeny a následně byl

relikviář zpřístupněn veřejnosti v prv-
ním patře dolního zámku, v bývalé zá-
mecké modré jídelně, nyní radikálně pře-
budované na trezorovou místnost. 

Nová koncepce využití a realizace
celkového zpřístupnění areálu

S výjimkou stavebně-historického prů-
zkumu ze sedmdesátých let 20. století
z dílny SURPMO a restaurátorského prů-
zkumu hradu z devadesátých let 20. sto-
letí stál bečovský areál prakticky stranou
komplexnějšího badatelského a odborné-
ho zájmu. 

Zanedbané části areálu vykazovaly řadu
stavebně-technických poruch a havárií,
rozchvácený inventář původního vyba-
vení, personální zajištění provozu památ-
kového objektu a obsahové pojetí expo-
zice dolního zámku z konce devadesátých
let se ukázalo na přelomu nového tisíciletí
jako přežilé a dlouhodobě neudržitelné,
mechanicky přidělované finanční zdroje
byly nedostatečné.

Od roku 2002 se správa SHaZ Bečov za-
čala, ze své vlastní iniciativy a z pro-
středků získaných díky grantům, efektiv-
nímu hospodaření a provozu zpřístup-
něné části areálu (1/3), systematicky
a souhrnně zabývat danou lokalitou. Za
tuto dobu byly optimalizovány provozní
možnosti areálu, zvýšeny vlastní příjmy
v hlavní i jiné činnosti a byly nastaveny
podmínky pro úspěšné získávání mimo-
rozpočtových dotací a grantových podpor.
Paralelně byly zadány aktualizace SHP
všech zásadních budov, provedena řada
nadstandardních průzkumů11, v rámci
možností uskutečněny archivní rešerše
a dohledávky, byla navázána spolupráce
s regionálními historiky, metodou orální
historie zaznamenány vzpomínky pamět-
níků, proveden záznam pamětníků a vy-
užity možnosti orální historie. Kromě tu-
zemských zdrojů se správa SHaZ Bečov
zaměřila též na zahraniční spolupráci ze-
jména s badateli a institucemi v Belgii12

s cílem doplnit historii relikviáře svatého
Maura a obecně rodu Beaufort-Spontin
před příchodem na Bečov. Správa SHaZ
Bečov též, dle svých možností, vykupo-
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11 Srovnej WASKOVÁ, Marie
a WIZOVSKÝ, Tomáš. Cesta

k poznání, zachování i využití
kulturně-historického poten-
ciálu horního hradu v Bečově

nad Teplou. Zprávy památkové
péče, 2007, roč. 67, č. 5, 

s. 403–404.
12 Tato úspěšná spolupráce

pak vyvrcholila aktivní účastí na
výstavním projektu Freyr sur

Meuse - Un patrimoine excepti-
onnel en province de Namur

v roce 2013.
13 Např.: PÁNKOVÁ, Kateřina
a WIZOVSKÝ, Tomáš. Rodové
sbírky vévodské rodiny Beau-

fort-Spontin v Bečově nad Tep-
lou. Zprávy památkové péče,

2011, roč. 71, č. 2, s. 85–94,
např.: WIZOVSKÝ, Tomáš. 

Příkladná obnova hradu Bečov
a jeho prezentace. Příspěvek na

Mezinárodném kultúrnem 
festivalu: LEVOČA – SPIŠSKÝ

HRAD, 12.–13. srpna 2016.

Obr. 4: SHaZ Bečov, pokoj
zámeckého hudebníka,

ukázka současného 
pojetí instalace interiéru 

dolního zámku. 
Foto: Alena Švehlová, 2014.



vala či pořizovala kopie pramenného iko-
nografického materiálu. V neposlední řa-
dě byl vlastními silami seznán a ztotožněn
dostupný historický mobiliář a též zpra-
cován projekt archivního průzkumu, který
nebyl z finančních důvodů bohužel dopo-
sud plošně realizován. Řada těchto vý-
stupů byla publikována a prezentována na
odborných konferencích a seminářích13 či
formou výstavních projektů14.

Výše uvedené snahy vyústily zapojením
SHaZ Bečova do programu Vědy a vý-
zkumu NPÚ.15 Zde vznikla v letech 2005–
2011 nová koncepce zpřístupnění pa-
mátky, která pod názvem „Prezentace
NKP Bečov formou vzdělávacích pro-
gramů“ spolu s uplatňovanou konzer-
vační metodou získala v roce 2010 mezi-
národní ocenění EUROPA NOSTRA v ka-
tegorii Projekt/výzkum.16 Na tyto aktivity
navázal projekt NAKI známý pod zkrá-
ceným názvem „Památky nás baví“17,
v jehož rámci v letech 2012–2015 vzniklo
v areálu SHaZ Regionální edukační cen-
trum NPÚ.18 Na základě výsledků čin-
ností a dlouhodobé předchozí spolupráce
s Pedagogickou fakultou Univerzity Kar-
lovy v Praze19 získal SHaZ Bečov, jako
první svého druhu, v roce 2013 statut fa-
kultního památkového objektu. Inventáři
a budoucí prezentaci dolního zámku se
pak mimo jiné věnoval správou SHaZ
Bečov realizovaný dílčí úkol „Výzkum
původních sbírek rodu Beaufort-Spontin
vzniklých sběratelskou a akviziční čin-
ností, jejich scelení a příprava prezentace
v interiérech zámku Bečov“ v rámci vý-
zkumného úkolu „Výzkum, dokumentace
a prezentace movitého kulturního dědic-
tví“ v programu DRKVO 2013. Na tentýž
úkol pak v následujících letech 2014–2015
navázal další dílčí úkol „Výzkum, doku-
mentace a prezentace – významných osob-
ností“.20

V rámci uvedených programů či individu-
álních soukromých cest byly podniknu-
ty tuzemské i zahraniční stáže, exkurze
a analýzy možností aplikace fungujících
modelů prezentace. Systematicky byla 
budována nová image dosud téměř ne-
známého památkového objektu, doháněn 
padesátiletý skluz nepřístupné – tedy ne-

navštěvované památky. Téměř od základu
musely být již za provozu tvořeny chybě-
jící podpůrné publikace, monografie, CD-
ROMy, weby, posléze facebookový pro-
fil,21 stejně jako propagační materiály.22

Byly hledány a pilotně aplikovány nové
trendy v oblasti prezentace a interpretace
památek (audio průvodce, dětský interak-
tivní web, questing, apod.), navázána spo-
lupráce s vysokými školami, s okolními
památkami, představiteli státní správy
i samosprávy. Nedílnou součástí byla 
mediální osvěta a kooperace v rámci
státní i regionální podpory cestovního
ruchu. Výsledky, které se záhy dostavily,
dávaly tušit, že stávající pojetí provozu
postupně obnovovaného památkového
areálu se musí změnit a přizpůsobit nové
epoše.

Cesta za muzejní 
a edukační expozicí

Provozní zkušenosti jasně ukázaly, že bez
doprovodné expozice nelze relikviář sv.
Maura plnohodnotně prezentovat, neboť
tento fenomén skrývá několik vrstev pří-
běhů a redukce památky na umělecký
předmět by byla v daných souvislostech
poznání přinejmenším nedostatečná. Stá-
vající pojetí kombinace muzejní expozice
komentované průvodcem přestalo vyho-
vovat už před několika lety, neboť kvůli
omezené prostorové kapacitě nemůže
pružně reagovat na stále rostoucí návštěv-
nost a zájem odborné i laické veřejnosti.
Neskýtá časovou rezervu pro hlubší po-
znání či sakrální prožití. Cenné a nenahra-
ditelné zkušenosti muzejního přístupu
přinesla samostatná výstava relikviáře sv.
Maura ve Vladislavském sále či výstavní
projekt NPÚ „Hrady, zámky objevované
a opěvované“.23

Z výše uvedeného vyplývá, že rozsáhlý
bečovský areál současně vyžadoval, kro-
mě řešení stavební obnovy, také kom-
plexní pohled na obsahovou náplň bu-
doucího využití a provozu. Z tohoto
důvodu byla vyhodnocena předchozí
i stávající praxe a nastíněny možnosti dal-
šího rozvoje. Proběhla široká odborná di-
skuze, byly publikovány hlavní teze (pub-
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14 Jako např. výstava „Příběh
stolu“ z roku 2012; „Velká
Hradozámecká inventura“
v roce 2015 či „Tajemný hrad
Bečov“ v roce 2016. Další vý-
stavní projekt je připravován
pro Senát ČR pro rok 2017 
a v roce 2018 v rámci Česko-
Valonské spolupráce i pro 
belgické město Florenes. 
15 Hlavním řešitelem byl
PhDr. Miloš Kadlec, NPÚ ÚPS
Sychrov.
16 GIRSA, Václav et al. Hrad
Bečov – projekt konzervace
a prezentace. Národní památ-
kový ústav, územní odborné
pracoviště v Lokti ve spolu-
práci s Fakultou architektury
ČVUT a s GIRSA AT s.r.o. Praha,
2009. ISBN 978-80-87104-49-1.
17 Oficiální název projektu
Vzdělávací role Národního pa-
mátkového ústavu: Edukace
jako klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví ČR.
Hlavní řešitelem byla
PhDr. Martina Indrová, NPÚ
ÚOP v Telči.  
18 HAVLŮJOVÁ, Hana
a kol. Památky nás baví: kata-
log výstavy k projektu Vzdělá-
vací role Národního památko-
vého ústavu: Edukace jako
klíčový nástroj zkvalitnění
péče o kulturní dědictví ČR.
Praha: Národní památkový
ústav, 2014. ISBN 978-80-
905631-1-7.  
19 PhDr. Hana Havlůjová Ph.D.
a prof. PhDr. Kateřina Charvá-
tová, CSc., Katedra dějin a di-
daktiky dějepisu Univerzita
Karlova v Praze, Pedagogická
fakulta.
20 Hlavním řešitelem byla
PhDr. Alena Černá, NPÚ ÚOP
v Plzni.
21 www.zamek-becov.cz;
www.castlebecov.eu;
http://prodeti.zamek-becov.cz;
www.svatymaur.cz; www.face-
book.com/BecovOziveny.
22 ČERNÁ, Alena, CINK, 
Ondřej a WIZOVSKÝ, Tomáš.
Relikviář sv. Maura. CD-rom.
Loket: Národní památkový
ústav, územní odborné 
pracoviště, 2010. 
ISBN 978-80-87104-53-8.
23 Hlavním garantem a kurá-
torem výstavy byl Mgr. Petr
Pavelec, Ph.D. ředitel ÚPS 
v Českých Budějovicích. 



likace, přednášky, diskuzní fóra, apod.).24

Došlo na ustavení speciálních odborných
komisí (památkáři, správa SHaZ Bečov,
muzejníci, zástupci církve, architekti)
a byla definována specifika místa a nové
potřeby provozu. Na tomto základě pak
byla formulována vize celkové stavební
obnovy a pojetí využití a zpřístupnění
areálu. 

Odborná východiska 

Dle dostupných archivních pramenů ví-
me, že Beaufort-Spontinové nebudovali
systematicky žádnou tematickou sbírku
(jako je například sbírka předmětů s tema-
tikou sv. Jiří budovaná Františkem Ferdi-
nandem d’Este, nebo sbírka kuriozit
kancléře Metternicha), či se alespoň ne-
dochovala. Členové rodu byli vzdělaní
a uměnímilovní a průběžně získávali do
svého majetku mnohá umělecká díla. Plá-
novali rozsáhlou přestavbu bečovského
sídla, ve kterém mělo být dle jistých náz-
naků v prostorách hradu umístěno tehdy
módní rodové muzeum, kde by prezento-
vali památky na své předky a shromáž-
děná umělecká díla. V dostupných inven-
tářích lze zachytit menší „sběratelské“
kolekce, které kromě relikviáře svým roz-
sahem a významem nevybočují z dobo-
vých standardů. Původní vybavení areálu
bylo, včetně sběratelských kolekcí (např.
numizmatická či mineralogická sbírka),
v poválečných letech z podstatné části
rozchváceno a dnes se v prostorách ob-
jektu nachází jen jeho malá část. V rámci
projektu tzv. scelování mobiliárních fondů
se v devadesátých letech 20. století poda-
řilo získat zpět na zámek jen několik desí-
tek předmětů. V současné době došlo
k oživení projektu scelení kmenového mo-
biliáře a očekává se jeho brzké dokon-
čení.25

Vzhledem k torzovitosti dochování pů-
vodního inventáře a nevhodných interi-
érových úprav obou zámeckých budov
bylo jasné, že předpokládaná aplikace
„tradičních“ zámeckých okruhů v původ-
ních budovách nemůže být vhodným ře-
šením, neboť by při absenci validních
zdrojových podkladů znamenala pouze

pokračování v umělé expozici tvořené do-
plňovanými předměty v neautentických
vztazích. Díky poslednímu stavu využí-
vání a dochování (škola, radikální památ-
ková přestavba) nelze v dolním zámku
přesvědčivě rekonstruovat poslední stav
užívání zámku coby autenticky zařízené
zámecké budovy, stejně jako pro značnou
rozchvácenost sbírek nelze akcentovat za-
mýšlené rodové muzeum.

Z těchto důvodů byla správou SHaZ
Bečov navržena a posléze NPÚ schválena
strategie zpřístupnění areálu s uplatněním
téměř všeho dochovaného mobiliáře sou-
středěného primárně v památkové insta-
laci dolního zámku. Po přesunu expozice
relikviáře sv. Maura do muzejně adapto-
vaného interiéru Pluhovských domů, se
totiž v dolním zámku uvolní celé piano
nobile. Budova tzv. Pluhovských domů
pak poskytne vedle volně přístupné mu-
zejně-galerijní expozice relikviáře též zá-
zemí pro hradní edukační programy a po-
nese veškeré technologické zázemí, neboť
objekt hradu nebude elektrifikován. Še-
trný provoz hradu formou vzdělávacích
programů zaměřených na stavebně-histo-
rické souvislosti a stavební technologie
středověku byl již hodnotící komisí Eu-
ropy Nostry doporučen jako následování-
hodný příklad.

Správa SHaZ Bečov zpracovala technické
parametry nové muzejně-galerijní expo-
zice a scénář a libreto výstavy relikviáře
sv. Maura.26 Na tomto materiálu bylo v in-
tencích zadání intenzivně pracováno, pro-
běhly konzultace s předními odborníky 
na danou problematiku a kontinuálně se
zúročilo několikaleté odborné úsilí, zna-
losti a zkušenosti vážící se ke komplex-
nímu pochopení fenoménu relikviáře sv.
Maura a jeho prezentace. 

Tyto premisy pak byly vtěleny do pro-
cesně složitější, ale nejadekvátnější formy
výběru projekčního řešení - architektonic-
kých soutěží. První soutěž na generálního
dodavatele projektové dokumentace pro
hrad a Pluhovské domy proběhla v letech
2012–2013. Vítězem se po odvolání jed-
noho z uchazečů a vyloučení původního
vítěze soutěže a vyloučení původního ví-
těze MCA ateliér s.r.o., stal druhý soutěžní
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24 Publikováno např.: CINK,
Ondřej, SOKOL, Petr a WIZOV-

SKÝ, Tomáš. Hrady výukové
a experimentální. Francouzské

příklady vzdělávání a budo-
vání vztahu k minulosti a pa-
mátkám. Zprávy památkové

péče, 2008, roč. 68, č. 5,
s. 500–504. Nebo: ROZIN-

KOVÁ, Kateřina a WIZOVSKÝ,
Tomáš. Nové možnosti prezen-

tace interiérové instalace
zámku Bečov. Zprávy památ-
kové péče, 2013, roč. 73, č. 5,

s. 432–437.
25 Scelování mobiliárního

fondu Bečov 2014–2016. 
26 ROZINKOVÁ, Kateřina

a WIZOVSKÝ, Tomáš. Para-
metry pro instalování nové ex-

pozice relikviáře sv. Maura.
Bečov nad Teplou, 2014. Nebo:

ROZINKOVÁ, Kateřina, WI-
ZOVSKÝ, Tomáš a kol. Libreto

a scénář nové expozice relikvi-
áře sv. Maura, SHZ Bečov.
Bečov nad Teplou, 2014.

27 HYŤHA, Lukáš, WIZOVSKÝ,
Tomáš a ZIKMUND-LENDER,

Ladislav (eds.). Příkladná ob-
nova hradu, přilehlých objektů

a areálu hradu a zámku Be-
čova: katalog veřejné architek-

tonické soutěže. Praha: Ná-
rodní památkový ústav,

generální ředitelství, 2013.
ISBN 978-80-7480-006-1.



návrh ateliéru GIRSA AT s.r.o.27 Další sou-
těž, jejíž vyhlášení si vynutily okolnosti re-
alizační fáze, proběhla v roce 2015, kdy dle
scénáře a libreta správy SHaZ Bečov vy-
brala porota jako nejlepší řešení nové ex-
pozice návrh SGL Projekt s.r.o. (obr. 5 a 6).
Předmětem této soutěže bylo zpracování
výtvarného a prostorového řešení nové te-
matické expozice relikviáře sv. Maura
v prostoru Pluhovských domů. Cílem
bylo vytvořit novou volně přístupnou te-
matickou expozici muzejně-galerijního
typu, která bude významnou románskou
zlatnickou památku prezentovat z rozlič-
ných úhlů pohledu: umělecko-historická
linka, sakrální význam, příběh pátrání
a nalezení, historická linka, edukativní
a didaktická linka. Obě soutěže obsaho-
valy veřejnou prezentaci spojenou s kon-
ferencí a diskuzí s odbornou i laickou 
veřejností. V prvém případě na půdě
Národního technického muzea v Praze,
v druhém případě pak v Krajské knihovně
v Karlových Varech. 

Resumé

Areál NKP hrad a zámek Bečov vykazuje
řadu specifik a výjimečností. Ty jsou dány
historickým vývojem, politickými udá-
lostmi minulého století a řadou dalších
faktorů. Na jedné straně je zde velmi bo-
hatá, doposud úplně neprobádaná histo-
rie zdejšího místa a nebývale zachovaná
kulturní krajina,28 v roce 2015 prohlášená
za Krajinou památkovou zónu. Na druhé
straně zde však došlo v minulém století
k přerušení sídelní kontinuity (připojení
Sudet, odsun českého obyvatelstva, odsun
Němců, vytvoření vojenského prostoru
Prameny), ztrátě informací a vztahu k to-
muto místu. Otevřením dolního zámku
pro veřejnost v roce 1996 došlo k oživení
zdejšího místa a vytvoření nového zdroje
potencionální prosperity města v podobě
turistického ruchu. S vystavením restau-
rovaného relikviáře sv. Maura v dolním
zámku pak bylo v roce 2002 možné, díky
vybočení z provinční nabídky, plnohod-
notně, i když v jiné podobě, navázat na
zdejší předválečnou tradici, kdy město Be-
čov díky železničnímu spojení úspěšně par-
ticipovalo na lázeňském ruchu Karlových

Varů a Mariánských Lázní. Je zřejmé, že
strategie celkového zpřístupnění areálu
musela být od té doby pojímána kom-
plexně a v návaznosti na potřeby náv-
štěvníka 21. století. Bylo třeba řešit mo-
mentální i perspektivní provozní potřeby,
vyrovnat se s padesátiletým nezájmem
a nabídnou vlastní image památkového
objektu vycházející z jeho hlavních cha-
rakteristik: 

Gotický hrad Bečov je co do autentičnosti
jedním z nejzachovalejších českých hra-
dů v goticko-renesančním stylu. Hrad
už v renesanci přestal vyhovovat nároč-
ným reprezentačním požadavkům a ná-
rokům na bydlení a byl proto využíván
jako hospodářská budova. Tím byl si-
ce dílčím způsobem poškozován, ale
nebyl přestavován, takže se do dneš-
ních dnů dochoval ve své unikátní
pozdně středověké podobě. Řada jeho
historicky a památkově hodnotných
prvků je velmi citlivých a běžný náv-
štěvní provoz (červené koberce, vymezo-
vače pohybu, osvětlení, repliky středově-
kého nábytku a inventáře) znamenala
promarněnou příležitost jedinečné pre-
zentace a v důsledku i nenávratné zni-
čení atmosféry zastaveného času zname-
nal jejich rychlé zničení. O to úzkostlivěji
se hledala optimální forma prezentace
této středověké památky, která by jednak
veřejnosti umožnila poznání výjimeč-
ných hodnot a jednak zachovala tyto
hodnoty v maximální míře pro budouc-
nost.

Fenomén relikviáře – vzácná zlatnická ro-
mánská památka, která je jako jediná
svého druhu držena ve světských ru-
kách. Díky řízení osudu vykazuje vy-
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28 Správa SHaZ se nemalou
měrou podílela na rozpoznání
kvalit okolní kulturní krajiny
a autorsky se podílela na zpra-
cování podkladů k vyhlášení
KPZ.

Obr. 5: SHaZ Bečov, vítězné
řešení muzejní expozice 
Relikviáře sv. Maura, SGL 
Projekt s.r.o., 2015.



soký stupeň vědeckého poznání zapří-
činěný mimořádně náročným restauro-
váním. V neposlední řadě pak dispo-
nuje řadou velmi silných příběhů a ši-
rokým spektrem zajímavostí nadregi-
onálního významu.29

Dolní zámek je díky autenticky dochované
zámecké knihovně, kapli sv. Petra a vý-
zdobě bývalé zámecké jídelny stále,
i přes řadu výše popisovaných nevhod-
ných stavebních úprav, velmi vhodný ke
klasické prezentaci zámeckých interiérů
formou průvodcovské služby. Nevelký
rozsah pokojů a salonků tak téměř be-
zezbytku využije dochovaný kmenový

mobiliář30, který z části již prochází nut-
ným procesem restaurování. 

Řešení výše popsaných specifik a provoz-
ních problémů nalezla správa SHaZ Bečov
právě v nabídce druhově odlišných pro-
hlídkových tras a zapojení veřejnosti do
procesu obnovy a neformálního vzdělá-
vání31 (obr. 7). Po dokončení stavební re-
konstrukce uzavřené části areálu tedy na-
bídne Bečov plnohodnotnou interiérovou
expozici v dolním zámku, volně přístup-
nou muzejně-galerijní expozici relikviáře
sv. Maura v tzv. Pluhovských domech
a lektorovanou interaktivní prohlídku
středověkého hradu zaměřenou na sta-
vební historii a technologii. Všechny trasy
pak bude spojovat interaktivní přístup
a edukační programy. Návštěvník obou,
pro běžné památkové objekty, atypických
tras (muzejně-galerijní expozice relikviáře
sv. Maura i středověkého hradu), bude
mít příležitost – na základě zpracování ex-
pozice i lektorského vedení prohlídek
hradu – historii a souvislosti zkoumaných
památek samostatně objevovat a interpre-
tovat. 
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28 HARTMANNOVÁ, Dagmar,
SVOBODA, Milan a WIZOV-

SKÝ, Tomáš. Festival storytel-
lingu v České republice, sou-
část mezinárodního projektu

Common Stories of Europe.
SHaZ Bečov, 19. dubna 2013.

29 ROZINKOVÁ, Kateřina.
Technický scénář památkové
interiérové instalace dolního

zámku Bečov. Bečov 
nad Teplou, 2016.

30 V rámci cyklu Příkladná ob-
nova hradu Bečov proběhly

programy „Interaktivní dílny –
tesařství, archeologie pod po-
vrchem, speciální prohlídky se
zaměřením na dřevěné prvky

a konstrukce, znovuzrození
bečovského hradního parku

a v rámci projektu Ne/tušené
souvislosti pak technologické

prohlídky Dobrodružství
vápna a písku. Srovnej HAVLŮ-

JOVÁ, Hana a kol. Památky
nás baví 4. Kulturní dědictví

jako příležitost pro učeníz
všech generací: metodika

tvorby, realizace a hodnocení
kvality edukačních programů

v oblasti péče o kulturní dědic-
tví pro neformální a infor-

mální učení. Praha: Národní
památkový ústav, 2015.

s. 139–158. ISBN 978-80-
905631-9-3.

Obr. 6: SHaZ Bečov, vítězné
řešení muzejní expozice 

Relikviáře sv. Maura – detail
budoucí prezentace 
dominanty výstavy, 

SGL Projekt s.r.o., 2014.

Obr. 7: SHaZ Bečov, doprovodné exteriérové programy Historie pod povrchem. 
Foto: Tomáš Wizovský, 2014.



Schválený koncept prezentace, který řeší
výchozí premisy v podobě torzovitosti do-
chovaného původního inventáře a zařizo-
vacích předmětů, které by nepokryly obě
zámecké budovy. Zohledňuje mimořádně
dochovaný autentický hrad a zároveň ma-
ximálně efektivně využívá výhody statutu
quo předchozích rozsáhlých stavebních
úprav zámeckých objektů. Nabízí tak
v prostředí státních hradů a zámků speci-
fickou, atraktivní a alternativní náplň te-
matických expozic, které využívají včasné
a úspěšné aplikace edukačních aktivit.
Téměř celoročně otevřená muzejně-gale-
rijní expozice relikviáře sv. Maura se stane
hnacím ekonomickým motorem celého
areálu, umožňující zejména šetrný provoz
autentického hradního jádra formou edu-
kačních programů. Spolu s tradiční interi-
érovou instalací dolního zámku poskytne
také nevšední spektrum nabídky. Toto po-
jetí umožňuje minimalizovat (či vyloučit)
ohrožení historických hodnot hradu a zá-
roveň zefektivnit bezpečný a ekonomic-
ky přínosný provoz celého areálu. Před-
stavené pojetí rovněž akcentuje statut
objektu jako Fakultního památkového
objektu Pedagogické fakulty Univerzity
Karlovy v Praze a dále rozvíjí potenciál
vzniklý vzájemnou spoluprací.

Navržený model prezentace byl dlouho-
době hledán a zkušebně testován v rámci
výzkumných projektů. Inspirace byly zí-
skávány jak v tuzemsku, tak v zahraničí.
Naplnění koncepce tak znamená zúroče-
ní výše uvedených odborných výsledků 
vědecko-výzkumné činnosti s možností 
aplikovat výsledky výzkumu do praxe
a zhodnotit tak vynaložené prostředky
státního rozpočtu. 

SHaZ Bečov nemá ambici stát se plošným
precedentem pro používání muzejně-ga-
lerijních expozic na státních památkových
objektech, jež jsou vlastně v podobě vět-
ších či menších výstavních sálů přítomny
na každé druhé památce. Daleko více usi-
luje o to být inspirací pro cesty, které by-
chom měli podniknout, chceme-li poctivě
hledat vhodné formy prezentace jakékoliv
konkrétní památky. A právě fakt, že areál
NKP Bečov je značně rozsáhlý, do nedáv-
na badatelsky nepoznaný a co do situace

nekompaktní (něco je zničeno, jiné méně,
další unikátně autenticky dochované),
umožňuje spolu s výrazným limitem zá-
niku podstatné části původního mobili-
áře, koncipovat prezentaci dle lokálních
východisek. Neuspěchanost, experimen-
tování a pečlivá evaluace jsou zvláště na
místě, neboť umožňují hlubší pochopení
provozních i obsahových potřeb svěře-
ných památkových areálů.  

Věříme, že z výše uvedeného vyplývá, že
v odůvodněných případech není nutné se
tematických, muzejních či edukativních
tras v prostředí památkových objektů,
stejně jako uplatnění moderních prezen-
tačních technologií, obávat. Rovněž se do-
mníváme, že po pečlivém vyhodnocení
a zdůvodnění, které bude předcházet 
samotné realizaci netradičních řešení,
mohou být vhodným doplňkem či do-
konce samostatnou alternativou, aniž by
rezignovaly na tradici a kvalitu památ-
kově instalovaných návštěvnických tras.
Toto hledisko nabývá na důležitosti ze-
jména u rozsáhlejších areálů, které se tak
nemusí rozhodovat jakou formu prezen-
tace zvolit a mohou nabídnout od „kaž-
dého něco“. Budoucí praxe, založená na
stávajících zkušenostech z ověřovacích
a pilotních programů tak jasně ukáže, zda
zvolená koncepce byla pro Bečov tou
správnou cestou. 
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Obr. 8: SHaZ Bečov, techno-
logické prohlídky hradu,
Projekt /Ne/tušené 
souvislosti  vedený Ing. Dag-
mar Michoinovou, Ph.D.
Foto: Tomáš Wizovský, 2014.
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Koncept výstavy

Na konci června roku 2016 byla
v Nové budově Národního mu-
zea otevřena výstava s názvem

Retro1. Hlavní myšlenkou této sezónní vý-
stavy bylo propojit minulost se součas-
ností na příkladu oděvu.2 V dobovém
kontextu byly představeny oděvy od 19.
století až po sametovou revoluci, oděvy
od anonymních tvůrců, ale i od známých
návrhářů, ze značkových butiků až po
konfekci.3 V celkovém počtu více než
90 kusů historických i současných oděvů,
rozdělených do sedmi sekcí, se jedná
o jednu z největších oděvních výstav po-
řádaných v hlavní budově Národního
muzea. 

Již od počátku příprav bylo zřejmé, že 
zajistit potřebný počet vitrín pro všech-
ny oděvy není reálné stejně jako fakt, že

současné oděvy, tj. nesbírkové (vypůjčené
či zakoupené), není nutné vystavovat ve
vitrínách. Proto byl zvolen velmi odvážný
plán vystavit všechny oděvy volně v pro-
storu. Inspirací a zároveň zdrojem cen-
ných rad a postřehů byla práce Catherine
Nightingale pojednávající o přípravách
rozsáhlé „otevřené“ výstavy v Londýn-
ském muzeu pod názvem The London
Look: Fashion from street to Catwalk, která se
konala v roce 2004.4 Výstava obsahovala
v celkovém počtu 120 oděvů současné ale
i historické módy a stejně jako v našem
případě nebylo finančně možné umístit
všechny vystavované oděvy do bezpeč-
ných vitrín. Současně s tímto konceptem
se naskytla příležitost stanovit parametry
pro vystavení oděvů z hlediska jejich nej-
efektivnější ochrany ve všech významech
tohoto slova.
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Příprava výstavy historických oděvů 
bez vitrín a péče o ni se zaměřením 
na monitorování prašnosti

Veronika Šulcová

The Preparation of the Exhibition of Historical Clothing
without Showcases and Including Subsequent Care for 
it with Focus on Monitoring of Dustiness

Abstract: In terms of the preparation for the Major Exhibition entitled
“Retro”, which opened in June 2016, we were faced with the problem of
how to manage the installation of a large amount of clothing without
using any showcases. The women’s and men’s clothing that was installed
came not only from the collections of the Historical Museum and the
Náprstek Museum, but also represented the contemporary creations of
both domestic and foreign designers and apparel houses. The installation
in open areas not only provides a more immediate experience for the vis-
itor and proffers wider architectural options and represents a signifi-
cantly lower financial burden, but at the same time it also poses risks
for the precious garments. The biggest risks include dust nuisance, pests
and also undisciplined visitors in the manner of damage from touch and
also from theft and vandalism. We try to take into account all these risks
and on the basis of surveying the possible solutions eliminate them. At
the same time a method of dust monitoring has been tested in the ongoing
exhibition and its results are also discussed in the article.

Keywords: open display exhibition, textile exhibition, preventive con-
servation, dust monitoring

Bc. Veronika Šulcová, DiS.
Národní muzeum – Historické
muzeum
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1 Výstava se konala v Nové
budově Národního muzea,
Praha 1 v termínu 17. 6.
2016 – 30. 4. 2017. Hlavní
autorkou výstavy RETRO byla
Miroslava Burianová. 
2 BURIANOVÁ, Miroslava. 
Libreto výstavy s pracovním
názvem: „Retro – krása, která
nestárne“. Rkp v držení
autorky. Praha, 2016.
3 KVAPILOVÁ, Kristina. 
Tisková zpráva k otevření vý-
stavy Retro [online]. Národní
muzeum, 2016 [cit. 25. 9.
2016]. Dostupné z:
http://www.nm.cz/Pro-novi-
nare/vystavy-press/Prijte-se-in-
spirovat-krasou-ktera-ne-
starne-V-Nove-budove-Narodn
iho-muzea-zacina-vystava-
Retro.html.
4 Nightingale, Catherine. 
Designing an Exhibition to 
Minimise Risks to Costume on
Open Display. Conservator,
2005, vol. 29, no. 6, s. 35–49.

http://www.nm.cz/Pro-novinare/vystavy-press/Prijte-se-inspirovat-krasou-ktera-nestarne-V-Nove-budove-Narodniho-muzea-zacina-vystava-Retro.html
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Rizika spojená s vystavením 
předmětů v otevřeném prostoru

Vystavení sbírkových předmětů z textil-
ních materiálů bez vitríny je z hlediska
péče o takto citlivé materiály považováno
za nepříliš vhodné. Rizika s tím spojená
představují pro předměty velkou zátěž.
Výhody takového způsobu vystavení ale
ocení zejména návštěvníci, kteří mohou
lépe vnímat předměty bez skleněné nebo
plastové stěny a bezesporu si z návštěvy
muzea odnášejí intenzivnější zážitky spo-
jené s pocitem „být předmětu takřka na
dosah“. Tento rozpor řeší autoři téměř 
při každé přípravě výstavy. Například
v rámci České republiky Uměleckoprů-
myslové museum své bezvitrínové vý-
stavy prezentuje jako záměr a snahu o no-
vou koncepci vystavování oděvů.5,6

Relativní vlhkost, teplota, světlo

Obecně7 citlivé textilní předměty mohou
trpět vystavením nevhodným klimatic-
kým podmínkám, tj. především světlem
a nízkou nebo příliš vysokou relativní vlh-
kostí vzduchu popř. jejími náhlými vý-
kyvy. Teplota v expozicích bývá obvykle
stabilní a není hlavním problémem. Rela-
tivní vlhkost vzduchu lze monitorovat na-
příklad pomocí umístěných dataloggerů
nebo shromažďovat a vyhodnocovat data
centrálně a regulovat pomocí optimální-
ho přístrojového vybavení (nejběžnější je
umístění zvlhčovačů a odvlhčovačů). Ko-
rekce intenzity osvětlení je v dnešní do-
bě již běžná součást instalací výstav a je
nutné s ní počítat již při architektonic-
kém řešení tak, aby bylo možno intenzitu

instalovaného osvětlení regulovat. Při vy-
stavování předmětů potenciálně citlivých
na světlo musí autor výstavy i architekt
počítat s velmi nízkou intenzitou osvět-
lení, což bývá často přijímáno s nevolí
a vyvstává konflikt mezi ochranou před-
mětu a jeho působením ve výstavě. Vysta-
vení předmětů bez ochranné vitríny však
skýtá další rizika, mezi něž patří v první
řadě prašnost, škůdci a neukázněnost ná-
vštěvníků v podobě znečištění od doteků,
krádeží a vandalismu, na něž jsme se za-
měřili nejvíce. Problematika vystavení cit-
livých předmětů v otevřené výstavě zůs-
tává z hlediska české odborné veřejnosti
prozatím opomenuta, což dokládá i ab-
sence odborných článků a publikací na
toto téma. Z toho důvodu jsme při pří-
pravě výstavy Retro vycházeli pouze ze
zahraniční literatury.

Prašnost

V souvislosti s kvalitou prostředí je nutné
se zabývat koncentrací nikoliv plynných
polutantů, ale i pevných, které obecně na-
zýváme prach. Jedná se o směs látek cha-
rakteristickou pro danou lokalitu a místní
zdroje znečištění.8 Před prachem lze sbír-
kové předměty dobře ochránit umístěním
do prachotěsných vitrín. V našem případě
jsme se zaměřili na to, jak přístup pracho-
vých částic k textilním předmětům co
možná nejvíce omezit. Odkud prach po-
chází a z čeho se skládá? Jaké mecha-
nizmy umožňují jeho šíření v interiéru
a jak je možné tomu bránit? To byly
otázky, na něž jsme před začátkem reali-
zace výstavy hledali odpověď.

5 V publikovaných článcích
K. Hlaváčková však problema-

tiku péče o takovýto typ vý-
stavy nezmiňuje. HLAVÁČ-

KOVÁ, Konstantina.
Prezentace oděvní sbírky Umě-

leckoprůmyslového muzea
v Praze. Vně a uvnitř, umělá

vlákna v odívání od poloviny
20. století do současnosti. In:

Muzejní prezentace sbírek:
přístupy, strategie, trendy.

Praha: Národní muzeum,
2015, s. 34–40. 

ISBN 978-80-7036-463-5.
6 HLAVÁČKOVÁ, Konstantina.
Prezentace oděvní sbírky Umě-

leckoprůmyslového musea
v Praze. In: Muzeum: Muzejní
a vlastivědná práce, 2012, roč.

50, č. 1, s. 38–46.
7 SELUCKÁ, Alena, GROSS-

MANNOVÁ, Hana a MAZÍK,
Michal. Preventivní konzer-

vace: Moderní postupy a tech-
nologie. Brno, 2014.

8 KOPECKÁ, Ivana a kol. 
Preventivní péče o historické

objekty a sbírky v nich ulo-
žené. Praha: Státní ústav 

památkové péče, 2002. 
ISBN 80-86234-28-2.

Obr. 1: Pohled do výstavy
Retro v Nové budově 

Národního muzea. 
Foto: K. Perglová.



Prachové částice mohou, ať už přímo nebo
nepřímo, negativně ovlivnit stav vystave-
ných předmětů. Působí na předmět abra-
zivně nebo s povrchem předmětu přímo
reagují. Chemické reakce mohou ovlivnit
vzhled, zapříčinit nebo katalyzovat degra-
dační procesy, hydrofobní vlastnosti pra-
chu mohou být ideální pro vznik mikrobi-
ologického napadení. Jisté riziko předsta-
vuje také napadení hmyzem, kdy jsou pro
ně zbytky vláken obsažené v prachových
depozitech ideální potravou.9 Nepřímým
vlivem rozumíme namáhání či možné po-
škození povrchu předmětů při následném
odstraňování prachu (suché čištění, mokré
čištění aj.).

Nečistoty obsažené ve vzduchu se ob-
vykle rozdělují podle velikosti částic. Naše
pozornost byla zaměřena především na
částice přibližné velikosti 1–20 µm. Jedná
se o vlákenné částice (nejčastěji z oděvů
návštěvníků), produkty vzniklé mecha-
nickým obrušováním (prach z vozovek,
průmyslu, ze stavební činnosti), saze,
soli, biotické částice (části rostlin, hmyzu,
spory, pyl), částice z lidského těla (kůže)
aj.10,11 Z toho vyplývá, že největší část pra-
chových nečistot pochází od samotných
návštěvníků, kteří je do prostor výstavy
přinášejí z venkovního prostředí na svrch-
ním oděvu a obuvi. Velkou roli může hrát
i to, co se v okolí dané budovy nachází,
např. hustá silniční doprava nebo stavba.
Malou část pak tvoří prachové částice
z vystavených oděvů samotných. 

Lidský faktor

Mezi další rizika patří znečištění vystave-
ných oděvů doteky návštěvníků, krádeže
a vandalismus. V případech, kdy je sbír-
kový oděv nevhodně umístěn ve výstavě
tak, že je i jen z části na dosah, je velmi
pravděpodobné, že dojde k jeho znečiš-
tění. Mastnota, pot a jiné nečistoty z lid-
ských rukou jsou velmi agresivní a ob-
tížně odstranitelné. V ohrožení také může
být galanterie a drobné ozdobné předměty
umístěné na oděvu. V případech, kdy ne-
jsou dostatečně zabezpečené, často dochá -
zí k jejich odcizení a nevratnému poško-
zení předmětu. Je třeba mít na paměti, že

textilní předměty, resp. oděvy, nejsou schop-
ny odolat fyzickému poškození.

Přijatá opatření

Není zcela běžné, aby konzervátoři-re-
staurátoři byli zapojeni do příprav vý-
stavy již při diskusi nad architektonickým
řešením a při výběru předmětů. Tento po-
stup práce se však, s ohledem na ochranu
a zabezpečení vystavených oděvů, osvěd-
čil. Podněty od konzervátorů-restaurá-
torů se týkaly především členění prostoru
výstavy, formy osvětlovacího systému,
umístění oděvů, výška podstavců a forma
zábran.

Zásahy do architektonického 
návrhu

Návrh architektonického řešení může být
velmi náročný a to z důvodu velkého
množství pravidel a bezpečnostních ome-
zení, která musí být architektem vzata do
úvahy. Z pohledu péče o vystavené před-
měty však vznikala další pravidla a ome-
zení, která bylo nutné zapracovat. Úpravy
na základě předložených připomínek na-
příklad umožnily otevřít a rozdělit prostor
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9 SHAH, Bhavesh, HUNTER,
Susana, ADAMS, Stuart. Dust
to Dust. Access to access. Con-
servation
Journal [online]. 2011, no. 59
[cit. 20. 9. 2016]. Dostupné z:
http://www.vam.ac.uk/con-
tent/journals/conservation-
journal/spring-2011-issue-
59/dust-to-dust.-access-to-acce
ss./.
10 ZAPLETAL, Miloš a SCHEJ-
BAL, Oldřich. Koncentrace
ozonu, oxidu dusíku a pracho-
vých částic uvnitř a v okolí de-
pozitáře knihovny SZM – jejich
vzájemný vztah, vliv na depo-
novaný materiál a návrh re-
žimu preventivní konzervace.
In: Fórum pro konzervátory-
restaurátory. Brno, 2016, 
s. 55–59.
11 TÍMÁR-BALÁZSY, Agnes
a EASTOP, Dinah. Conserva-
tion of a banner painted on
both sides. In: Chemical Princi-
ples of Textile Conservation.
London and New York: Rout-
ledge, 2008, s. 157–160. 
ISBN 978-0750626200.

Obr. 2: Měření intenzity
osvětlení ve výstavě. 
Foto: V. Šulcová.

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/spring-2011-issue-59/dust-to-dust.-access-to-access./


výstavy tak, aby byl co možná nejvíce pře-
hledný. Jednalo se například o vzniknuvší
skrytá místa a zákoutí, která by bylo
během chodu výstavy obtížné kustody
uhlídat (jiné možnosti zabezpečení před-
mětů nebyly zvažovány) viz obr. 3 a 4.
Osvětlovací systém s rozptýleným svět-
lem byl nahrazen bodovým svícením. Bo-
dová světla mohla být namířena na ne-
sbírkové oděvy. Intenzita osvětlení byla
měřena a na základě toho regulována
u sbírkových oděvů. Zásadní bylo také
rozvrhnout umístění jednotlivých oděvů
ve výstavě na základě poznatků o distri-
buci prachových částic v prostoru. Původ
prachu úzce souvisí s místy jeho největ-
šího kumulování. Nejkritičtějším bodem
je například prostor bezprostředně u vstu-
pu do výstavy, kde můžeme očekávat nej-
vyšší úroveň prašnosti. Zde byly umís-
těny oděvy nesbírkové nebo oděvy odol-
nější následnému čištění. Obdobně fun-
gují ostré záhyby průchozích cest nebo
místa k zastavení se.

Výška podstavců a forma zábran

Vystavené oděvy byly umístěny na pod-
stavec s výškou 30 cm. Výsledky moni-
torování prašnosti pracovníky Londýn-
ského muzea12 prokázaly, že nad touto
hranicí množství prachových nečistot vý-
razně klesá. S ohledem na zabezpečení
oděvů byly sbírkové předměty umístěny
vždy na vzdálenost minimálně 1 m od
návštěvníka. Rovněž platí, že s každým
dalším metrem klesá úroveň prašnosti

přibližně o 50 %. Oděvy byly chráněny
pevnou zábranou (ne provazovou). Díky
vystavení kombinace historických oděvů
s novými (tj. nesbírkovými) bylo možné
dostatečně ochránit všechny sbírkové
předměty. Citlivé a cenné oděvy byly
vždy umístěny spíše do pozadí, přičemž
například nově zakoupené modely byly
na exponovanějších místech. Při rozmís-
tění jednotlivých oděvů v prostoru bylo
pamatováno na to, aby byl při očistě
každý z nich snadno dostupný. 

Některé z uvedených opatření jsou řeše-
ním hned několika problémů, ať už jde
o ohrožení předmětů prachovými nečisto-
tami nebo zvědavými návštěvníky. Jed-
ním ze způsobů, kterým jsme se snažili
vyjít vstříc touze každého návštěvníka 
dotknout se vystavených oděvů, bylo
v rámci popisek instalování haptických ta-
bulek se vzorky typických tkanin zasa-
zených v dobové siluetě pro každou ze
sedmi sekcí výstavy.

V případě nejcitlivějších předmětů u déle
trvajících výstav (déle než 6 měsíců) při-
chází do úvahy jejich výměna. Tento po-
stup jsme zvolili u nejstarších dobových
šatů ve výstavě pocházejících z 60. let 19.
století. Šaty jsou zhotovené z jemného po-
tištěného batistu a vyvstaly obavy, zda by
při vystavení po celou dobu výstavy ne-
došlo k vyblednutí barevného potisku.
Šaty byly po uplynutí možné doby vysta-
vení (6 měsíců za 1 rok) ve výstavě nahra-
zeny obdobnými šaty z téhož období.
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12 Nightingale, Catherine. 
Designing an Exhibition to 

Minimise Risks to Costume on
Open Display. Conservator,

2005, vol. 29, no. 6, s. 35–49.
13 Monitorováním prašnosti

se zabývali Karen Brooks a Mi-
chael J. R. Schwar, kteří v roce
1986 publikovali metodu mě-

ření množství prachu zachyce-
ného na hladkém povrchu (mi-

kroskopická sklíčka). Metodu
testovali v rušných ulicích Lon-

dýnského centra. Pro vyhod-
nocení výsledků Schwar navrh-

nul přístroj, který dokázal
změřit úbytek lesku hladkého
povrchu pokrytého prachovou
vrstvou. Tuto metodu posléze
vylepšil Stuart Adams a v roce

1996 aplikoval do praxe
v Muzeu Viktorie a Alberta
v Londýně. SHAH, Bhavesh,

HUNTER, Susana, ADAMS, Stu-
art. Dust to Dust. Access to ac-
cess. Conservation Journal [on-

line]. 2011, no. 59 
[cit. 20. 9. 2016]. Dostupné z:

http://www.vam.ac.uk/con-
tent/journals/conservation-
journal/spring-2011-issue-

59/dust-to-dust.-access-to-acce
ss./.

Obr. 3: Architektonický
návrh výstavy Retro. 

Autoři: G.L.architekti, 
V. Vagaday, M. Pavlasová.

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/spring-2011-issue-59/dust-to-dust.-access-to-access./
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Dlouhodobá udržitelnost otevřené
výstavy se zaměřením 
na monitorování prašnosti

I při dodržení všech navrhovaných opa-
tření se nelze nevyhnout tomu, že vysta-
vené oděvy budou potřebovat očistu. Fre-
kvence pravidelné očisty závisí na době,
po kterou jsou předměty vystaveny, na
množství průchozích návštěvníků a do-
držení doporučených vzdáleností od míst,
kterými návštěvníci procházejí. Četnost
a způsob úklidu průchozích míst výstavy
hraje také svou roli. Úklid by měl probíhat
každý den, kdy je výstava otevřená, aby
se prachové nečistoty z průchozích ploch
nedostávaly blíž k vystaveným předmě-
tům. Právě v případech déle trvajících vý-
stav je eliminace prachového zatížení dů-
ležitá, protože každá očista znamená pro
oděvy větší či menší mechanické namá-
hání. Ke stanovení vhodného intervalu
pravidelného očištění vystavených oděvů
je možné použít některý ze způsobů mo-
nitorování prašnosti13 ve výstavě.

Množství prachových nečistot v ovzduší
se v současnosti zjišťuje pomocí několika
metod14:

-   získání vzorku nečistot přímo z ovz-
duší pomocí přístrojů na bázi pumpy,
nečistoty se zachytí ve filtru,

-   měřením pomocí procházejícího papr-
sku skrz povrch s usazeným pracho-
vým depozitem,

-   pasivní formy sběru prachového depo-
zitu a jejich následné vyhodnocení.

Výstava Retro nám poskytla první příleži-
tost otestovat a zavést do praxe monitoro-
vání prašnosti v otevřené výstavě. Pro
tento účel jsme vybrali metodu pasivního
sběru Elcometer Dust Tape Test Kit (vý-
robce Elcometer®)15. Výhodami této me-
tody jsou:

•  měření není nutné provádět kontinuálně,

•  není potřeba žádné další přístrojové vy-
bavení,

•  vyhodnocení je pouze na základě vizuál -
ního porovnání se standardem.

Nevýhodou může být nedostatek mo-
žných míst pro odběr vzorků prachu ve
výstavě a riziko zkreslení výsledků na zá-
kladě nevhodně zvolených míst odběru.

Cílem našeho testovacího měření bylo:

•  zvolit vhodná místa pro pravidelné mě-
ření,

•  stanovit, při jakém ohodnocení množ-
ství prachového depozitu je potřeba
přistoupit k očistě výstavy, 

•  a ověřit si, zda dodržení jistých opa-
tření (vzdálenosti a umístění vystave-
ných oděvů) skutečně mají vliv na míru
prachového zatížení.

Zvolená místa odběru vzorků byla různo-
rodá. V každé ze sedmi sekcí bylo ode-
bráno 3-5 vzorků. Odběr byl proveden
z exponovaného povrchu pomocí cca
10 cm normované lepicí pásky stranou
s lepivým povrchem. Poté byla páska

14 FORD, Davis. Slides and
Frisbees: Determining dust de-
position rates. Conservation
Journal [online]. 1997, no. 22
[cit. 20. 9. 2016]. Dostupné z:
http://www.vam.ac.uk/con-
tent/journals/conservation-
journal/issue-22/slides-and-fris-
bees-determining-dust-deposit
ion-rates/.
15 Sada Dust Tape Test Kit od
firmy Elcometer® obsahuje
lupu s osvětlením (umožňuje
10x zvětšení), blok šablon pro-
tokolu pro zaznamenání dat
o jednotlivých odběrech
vzorků, lepicí pásku (specifiko-
vaná podle normy ISO 8502-3)
a standard pro vyhodnocení
výsledků.

Obr. 4: Architektonický návrh
výstavy Retro po navržené
úpravě - otevření interiéru
z bezpečnostních důvodů
a změna systému osvětlení.
Autoři: G.L.architekti, 
V. Vagaday, M. Pavlasová.

http://www.vam.ac.uk/content/journals/conservation-journal/issue-22/slides-and-frisbees-determining-dust-deposition-rates/


ihned aplikována na vyhrazené místo
v protokolu a přesné místo odběru bylo
slovně popsáno popř. ještě zakresleno do
mapy celé výstavy. Vyhodnocení probí-
halo vizuálně porovnáním s pětibodovou
stupnicí označující míru znečištění pásky,
kdy 1 je nejméně a 5 je nejvíce zachyce-
ných nečistot. Vzorky byly odebírány buď
z hladkých povrchů, anebo z nesbírko-
vých, tj. nově zakoupených oděvů.

Vyhodnocení prvních výsledků

Zajímavé poznatky vzešly z porovnání
jednotlivých typů míst odběru, protože
výběr vhodného místa se ukázal jako stě-
žejní pro správné vyhodnocení výsledků.
Vzorky odebrané z hladkých vodorov-
ných povrchů ukázaly největší množství
usazeného prachu. Takových míst však
nebylo k dispozici dostatek na to, aby po-
skytly ucelenou představu o prašnosti
v celé výstavě. Vzorky bylo možné ode-
brat pouze z nesbírkového nábytku nebo
z materiálů, u nichž nedojde lepicí páskou
k poškození např. zrcadlový stolek, mo-
torka aj. Odebírání vzorků z textilních po-
vrchů bylo provedeno pouze u nesbírko-
vých předmětů. Výsledky poukázaly na
to, že ideální pro odběr jsou syntetické
materiály s drsným povrchem, na němž se
prach dobře zachytí. Hladké textilie vyka-
zovaly výrazně nižší stupeň znečištění
(obvykle 1). Zkreslené výsledky poskytly
vzorky odebrané z počesaných textilních
povrchů, které kromě prachu obsahovaly
i množství vláken ze samotného před-
mětu. Jako nevhodný se ukázal také same-
tový textilní povrch, který určité množství

prachu sám pohltil. Přestože se jednalo
o výrazně exponovanou vodorovnou plo-
chu (čalounění sedáku nesbírkové židle)
stupeň znečištění byl pouze 1. Oděvy
umístěné do popředí vykazovaly míru
znečištění odpovídající stupni 3, oděvy
umístěné dále od průchozích cest pak zne-
čištění odpovídající stupni 2. Největší
míra prachových nečistot byla indikována
u vchodu do výstavy na okraji sekce 70.
a 80. let a to až úroveň 5.

Závěr

Díky snaze o bezpečné vystavení historic-
kých i nových oděvů v otevřené výstavě
Retro bylo možné připravit podmínky vy-
stavení, které byly podkladem pro archi-
tekta výstavy. Co se týče architektonic-
kého řešení, je nutné podotknout, že
úpravy interiéru, někdy na úkor zajíma-
vého návrhu výstavy, velmi napomohly
lépe zabezpečit vystavené sbírkové před-
měty. Velký důraz byl kladen na rozmís-
tění jednotlivých cenných historických
oděvů tak, aby byly ochráněny co možná
nejvíce. Monitorování prašnosti následně
poukázalo na to, že dodržená opatření
skutečně napomohla eliminovat množství
prachových nečistot na sbírkových odě-
vech. Testování systému monitorování
prašnosti ve výstavě bude dále pokračo-
vat až do uzavření výstavy. Cílem je sta-
novit obecná pravidla vztahující se k vy-
stavení sbírkových oděvů bez vitrín, při-
pravit vhodnou metodu monitorování
prašnosti ve výstavě a obojí zavést do vý-
stavní praxe Národního muzea.

Předložená práce vznikla za finanční pod-
pory Ministerstva kultury v rámci institu-
cionálního financování dlouhodobého kon-
cepčního rozvoje výzkumné organizace
Národní muzeum (DKRVO 2016/27,
00023272).
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Úvod

Důležitým bodem příprav jakékoliv
výstavy nebo expozice je i vhodné
řešení instalace předmětů. Účelně

zvolená forma instalace dokáže podtrh-
nout předměty samotné a tím i celkový
koncept výstavy. I v současné době je
možné setkat se s tím, že instalaci jako ta-
kové se nepřikládá dostatečná pozornost.
Způsob, jak se bude předmět prezentovat,
se často řeší až během samotné instalace,
s čímž souvisí mnoho zbytečných komp-
likací. 

Při instalaci oděvu je podstatné, aby způ-
sob, jakým je prezentován, vhodně inter-
pretoval jeho historii. Starší šaty a jejich
doplňky jsou jiných proporcí a tvarů než
dnešní konfekce. Bývají výrazně menší 
a mají určitou tvarovou linii, která vzni-
kala za pomoci různých podpůrných kon-
strukcí. Ať už se jedná o oděv z dávnější
nebo blízké minulosti, každý si vyžaduje
náležitou pozornost také s přihlédnutím
na jeho ochranu. Instalační prvek, který
bude pro oděv zvolen, musí poskytnout
přiměřenou oporu častokrát materiálově
citlivým oděvům. 

V červnu 2016 byla v Historickém muzeu
Národního muzea otevřena výstava s ná-
zvem Retro, která prezentuje několik desí-
tek oděvů a oděvních doplňků ze sbírek
Historického muzea a Náprstkova muzea
asijských, afrických a amerických kultur
v kontextu současných oděvů od módních
designérů až po běžnou konfekci.1 Na-
skytla se skvělá příležitost představit ve-
řejnosti formu prezentace oděvu na tzv.
„neviditelných korpusech“ (ang. “invisible
mannequins”, “floating forms”, “invisible

mounts”). Tento druh podpory na rozdíl
od dnes už klasické instalace na krejčov-
ské panně nebo figuríně nepřesahuje hra-
nice oděvu. To umožňuje divákovi vnímat
výhradně oděv a jeho detaily bez končetin
a obličejové části, které mohou někdy pů-
sobit rušivě. V cizině jsou korpusy veli-
ce oblíbené a můžeme se s němi setkat
v rámci expozic běžně, v naších podmín-
kách se vyskytují zatím ojediněle.2 Cel-
kově mají současné zahraniční muzejní
trendy tendenci vystavovat oděv ve stále
elegantnější, nápaditější podobě, která kla-
de důraz na čisté tvarové linie. 

Výroba „neviditelného korpusu“

Návody na výrobu korpusu, z nichž je
možné při práci vycházet, najdeme jak
v odborné literatuře, tak i volně na inter-
netu.3 V první řadě je nutno přihlédnout
především na finanční rozpočet, disponi-
bilní čas a personální zajištění výroby. 

Základ „neviditelného korpusu“ tvoří
tenká ale pevná, dutá skořepina (tlouštka
stěny je přibližně 1–2 mm), kterou je
možné různým spůsobem řezat a formo-
vat do požadovaných tvarů.  Pro výstavu
Retro byla na její výrobu zvolená metoda
vrstvení několika materiálů. Bylo využito
bavlněného knihařského plátna4 s menší
dostavou. Zvolené plátno by nemělo ob-
sahovat nežádoucí aditiva, např. klih,
škrob apod. Plátno bylo kombinová-
no s pH neutrálním balícím papírem
(27g/m2), který se běžně využívá pro ba-
lení a ukládání sbírkových předmětů. Jako
adhezivum byl použit rýžový škrob. Jeho
funkcí bylo propojit jednotlivé vrstvy
a současně je dostatečně vyztužit. Jedná se

Mgr. Art. Dana Fagová
Národní muzeum – Historické
muzeum
dana_fagova@nm.cz

1 Místo konání výstavy: Nová
budova Národního muzea,

Praha 1, termín trvání výstavy:
17. 6. 2016 – 30. 4. 2017.

Hlavní autorkou výstavy je Mi-
roslava Burianová. 

2 Několik starších výstav Umě-
leckoprůmyslového musea

v Praze, např. Rozmluvy s mi-
nulostí pro budoucnost: Kul-
tura a příroda očima konzer-

vátorů, restaurátorů
a preparátorů. Místo konání

výstavy: Národní muzeum, sál
Hollareum, Praha 1. Termín 
trvání výstavy: 12. 11. 1996–
16. 2. 1997. Autorkou insta-

lace byla ak. mal. Zdenka 
Kuželová. 

3 FLECKER, Lara. A practical
guide to costume mounting.
Routledge, 2007, 274 p. ISBN

9780415657914; GATLEY, Sam.
The Invisibles. Conservation

Journal [online]. Spring 2009,
Issue 57 [cit. 19. 9. 2016]. 

Dostupné z:
http://www.vam.ac.uk/con-
tent/journals/conservation-

journal/issue-57/the-invisibles/.
4 V zahraničí je nejčastěji vy-

užívaným materiálem tzv.
„buckram“ – lněná tkanina

v plátnové vazbě, které je tra-
dičně využívané modisty.
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Instalace oděvů na „neviditelných korpusech“
Dana Fagová

The Installation of Clothes on “Invisible Mannequins”
Abstract: The paper deals with the possibility of displaying costumes or
textiles as “invisible mannequins”, which had been successfully used on
exhibition Retro. This method of installation enables practically unlim-
ited use and it is applicable both for historical costumes and also for
contemporary fashion apparel. The main objective of the text is to pre-
sent the overall production process of form.

Keywords: installation, invisible, form, dress, exhibition
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o přírodní lepidlo, které se v konzervátor-
sko-restaurátorské praxi používá v potra-
vinářské kvalitě. Po zaschnutí vytváří
tvrdý film, který je pevnější než např.
film z pšeničného škrobu.5 Podkladovou
formu, z které byl získán základní tvar
skořepiny korpusu, poskytla figurína
nebo krejčovská panna. Výběr vhodné
formy vždy vycházel z proporcí konkrét-
ního oděvu, pro který byl korpus zhoto-
vován. V případě, že forma neměla poža-
dované rozměry, bylo nutné ji upravit
pomocí vycpávek, nebo ořezat. Forma, na
kterou byly lepeny jednotlivé vrstvy vzni-
kajícího korpusu, musela být pevná, pro-
tože při schnutí dochází k rozměrovým
změnám papíru a může dojít k výrazné
deformaci finálního tvaru korpusu. 

Před samotným zahájením procesu vý-
roby skořepiny korpusu byla podkladová
forma obalená potravinářskou folií pro za-
mezení jejího poškození. Plátno a papír,
které byly nařezané na pruhy, se nanáše-
ly v jednotlivých vrstvách na sebe. Každá
následující vrstva byla kladena vždy kol-
mo na předchozí vrstvu, jednotlivé pruhy
se vzájemně mírně překrývaly, čímž vy-
tvořily kompaktní a pevnou vrstvu. Jako
mezivrstva sloužil škrobový maz. Recep-
tura přípravy škrobového mazu je u všech
škrobů podobná, základní poměr je 1 díl
škrobu ku 4 dílům vody, konzistence se re-
guluje podle potřeby. Maz se vnášel do
materiálu pomocí širšího štětce. Množství
vrstev záviselo na požadované nosnosti
korpusu vycházející z hmotnosti konkrét-
ního oděvu, který měl korpus nést. Po tes-
tování různých variant byla nakonec zvo-
lena kombinace: 2 papírové – 1 plátnová –
1 papírová – 1 plátnová – 1 papírová
vrstva. Obvykle bylo vhodné přidat další
vrstvy například v oblasti ramen, které
jsou nejvíce zatíženou částí korpusu.

Po dokonalém vyschnutí všech lepených
vrstev se skořepina korpusu sejmula z pod-
kladové formy opatrným rozříznutím,
např. na bocích. V těchto místech bylo
nutné skořepinu korpusu znovu slepit.
Spodní část se uzavřela vhodným mate-
riálem. Námi zvoleným materiálem byla
polyethylenová pěna značky Polylam®6

o tloušťce 10 cm. Do pěny se vytvořil

otvor, do kterého bylo možné zabudovat
tyč se stojanem v podobě jednoduché kru-
hové základny, která byla ve výstavě při-
chycena k zemi pomocí šroubů.

Do závěrečných úprav skořepiny korpusu
spadá zarovnání otvorů podle daného
oděvu (tvar průkrčníku, průramky), do-
vycpání tělesných křivek (prsa, ramena,
boky, záda) a potažení vrchní textilní
vrstvou, která dá „neviditelnému kor-
pusu“ finální podobu.

Pro vyznačení potřebných tvarových
úprav je nutné daný oděv na vytvořené
skořepině korpusu vyzkoušet. Při oblé-
kání a svlékání je potřeba postupovat
opatrně, předem zarovnat ostré hrany tak,
aby se předešlo poškození oděvu. Opti-
mální je minimalizovat počet zkoušek na
2–3 v závislosti na střihové náročnosti
oděvu. Cílem úprav je dokonalé splynutí
korpusu s oděvem. Okraje korpusu by ne-
měly viditelně přesahovat přes okraj
oděvu. Na změkčení hran, vyhlazení ne-
rovností a na doplnění chybějících objemů
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5 Škrobovou pastu je nutno
připravovat vždy čerstvou
a jenom potřebné množství
z důvodu mikrobiologické 
nestálosti. 
6 Laminované desky z nezesí-
ťované LDPE pěny s vysokou
hustotou a uzavřenou struktu-
rou buněk.

Obr. 1: Příprava výstavy
Retro, Nová budova 
Národního muzea. 
Foto: D. Fagová, 2016.



slouží polyesterové duté vlákno. Závěreč-
nou separační vrstvu mezi korpusem
a oděvem tvoří bavlněná pletenina v po-
žadovaném odstínu. Korpus je potažen
i z vnitřní strany, která je částečně vidi-
telná. Úplet vytváří hladký povrch, který
vizuálně souzní s oblečeným oděvem.
V případě, že má oděv rukávy, je nutné ke
korpusu dotvořit tvarované rukávové vy-
cpávky. Pro prezentaci kompletního např.
dámského dobového oděvu je nutné pa-
matovat i na tvarovací části spodního
oděvu tj. spodničky, krinolíny, honzíky
atd. Pro docílení dokonalého dojmu ze
šatů je nezbytné disponovat smyslem pro
detaily.

MUZEUM 34

Obr. 2: Korpus a spodnička
na šaty dámské, plesové,

bílé, inventární číslo: 
H8-20427. 

Foto: A. Kumstátová, 2016.

Obr. 3: Detaily vrchních dílů šatů se zajíma-
vým konstrukčním řešením instalačních 
korpusů. Foto: A. Kumstátová, 2016.
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Shrnutí

Výrobu neviditelných korpusů je možné
shrnout do následujících bodů: 

•  Výroba skořepiny korpusu nepředsta-
vuje tak velkou finanční zátěž na vý-
stavní rozpočet. Plátno, papír a škrob
jsou poměrně levné, univerzální mate-
riály dostupné na českém trhu. Cena

roste s výběrem vhodného vrchního po-
tahu. Jako nejefektivnější se ukázala
pletenina v odstínu totožném nebo po-
dobném jako oděv. 1 metr kvalitního
bavlněného úpletu v požadované barvě
lze na českém trhu zakoupit od 250 Kč
výše. Celková cena materiálu na vý-
robu 1 korpusu včetně stojanu je při-
bližně 1300 Kč. 

•  Pracovat se dá i s množstvím jiných,
materiálů, např. Fosshape®, Ethafoam®,
Formetal® aj. Tyto materiály mohou vý-
razně zkrátit čas výroby, ale vzhledem
k tomu, že se jedná o poměrně nové
materiály dodávané výhradně ze za-
hraničí, narůstá v takovém případě
cena za materiál.  

•  Podstatná je příprava materiálu. Při vý-
robě většího množství korpusů je vhod-
né si připravit větší objem proužků pa-
píru a plátna najednou. Spotřeba na 
1 korpus je přibližně 1–2 bm plátna 
a 4–6 bm papíru. 

•  Výroba korpusů je náročná hlavně z ča-
sového hlediska. Proces tvorby obsa-
huje větší počet úkonů, které není
možné urychlit.

•  Fáze nanášení vrstev papíru a plátna
může trvat 6–8 hodin v závislosti na ve-
likosti a složitosti plochy a množství
jednotlivých vrstev. 

•  Fáze schnutí korpusu probíhá několik
hodin, může trvat 1–3 dny v závislosti
na počtu vrstev a množství naneseného
škrobového mazu. V rámci možností je
možné proces schnutí urychlit napří-
klad pomocí odvlhčovačů nebo suši-
ček. Je potřeba, aby všechny vrstvy dů-
kladně vyschly. Předčasným sejmutím
skořepiny korpusu z formy dojde k de-
formaci tvaru.

•  Výroba 1 korpusu trvá přibližně 3 dny
čistého času práce. Je výhodou mít do-
statečný počet forem a pracovat na více
korpusech najednou. Tím se zamezí
pracovním prostojům. 

•  Při přípravě korpusů na výstavu po-
dobného rozsahu jako Retro je nut-
né disponovat dostatečným pracovním
prostorem, sušícím prostorem a v nepo-
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Obr. 4: Korpus na svatební šaty, inventární
číslo: H2-25302. Foto: A. Kumstátová, 2016.
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Obr. 5: Příprava výstavy Retro, Nová budova Národního muzea. Foto: D. Fagová, 2016.

Obr. 6: Příprava výstavy Retro, Nová budova Národního muzea. Foto: D. Fagová, 2016.
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slední řadě i skladovým prostorem
pro jejich uložení. Po skončení výstavy
Retro se hotové korpusy uskladní, ně-
které se budou moci upravit pro šaty
jiné, jiné se zrecyklují na využitelný ma-
teriál.

•  Čas investovaný do důsledného promyš-
lení a předpřípravy korpusů a ostatních
instalačních prvků se vrátí při instalaci
oděvů ve výstavě. Samotná práce v ex-
pozici se tak může zkrátit na minimum.
Instalace výstavy Retro probíhala po
dobu 14 dní. Z toho přibližně 90 kom-
pletních oděvů a téměř 90 doplňků by-
lo instalováno 4 dny čistého pracovního
času. 

Závěr

Celková doba trvání příprav instalačních
pomůcek k výstavě Retro v intenzivním
tempu byla přibližně 5 měsíců, kdy se vy-
tvořilo více než 80 korpusů a jejich do-
plňků (ruce, spodničky, krinolíny…). Na
jejich přípravě se po tuto dobu podíleli 
4 lidé. Podstatné bylo stanovit si přesný
harmonogram prací a hlídat jeho do-
držení. 

Taktéž byly organizované 3 víkendové
workshopy pro vybrané studentky restau-
rování, které si za dva dny mohly vyzkou-
šet všechny procesy obnášející výrobu
korpusů ve zkrácené verzi. 

Navzdory zdlouhavosti výrobního pro-
cesu daný způsob instalace stále posky-
tuje velkou variabilitu možností. Jak uká-
zala výstava Retro, je možné jej použít jak
na historický textil, tak i k prezentaci sou-
časného módního oděvu. 

Mé poděkování patří Ing. Martine Ohlída-
lové, Ph.D. a Bc. Veronice Šulcové, DiS. za
odbornou pomoc a konzultace. 

Předložena práce vznikla za finančni pod-
pory Ministerstva kultury v rámci insti-
tucionálního financovaní dlouhodobého
koncepčního rozvoje výzkumné organi-
zace Narodní muzeum (DKRVO 2016/27,
00023272).
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Úvod

Svatojánské muzeum v Nepomuku
sahá svojí historií do 30. let 20. sto-
letí, kdy jej založil nepomucký dě-

kan Páter Jan Strnad. Stalo se tak u příle-
žitosti dvoustého výročí svatořečení sv.
Jana Nepomuckého, při kterém se zde na-
shromáždilo velké množství předmětů tý-
kajících se tohoto nepomuckého rodáka.
Během padesátých let 20. století bylo Mu-
seum svatojánských a jiných církevních
památek v 50. letech uzavřeno. Trvalo po-
měrně dlouhou dobu, než se začaly reali-
zovat myšlenky na obnovení této instituce,
tentokrát pod kratším názvem Svatojánské
muzeum. V březnu roku 2015 se poprvé
po letech znovu otevřely dveře muzea,
které bylo mezitím přesunuto z původ-
ních prostor v patře, kde se nyní nachází
depozitář muzea, do přízemí (obr. 1).

Studie pojednává o historii muzea a bu-
dovy arciděkanství, v níž muzeum sídlí,

o jeho současnosti a především o výsled-
cích rekonstrukce a vybavení interiéru
muzea z pohledu samotných zaměst-
nanců a jedinců, kteří se zasloužili o jeho
obnovu. V rámci studie byly provedeny
tři polostrukturované rozhovory1 s jedinci
přispívajícími různou měrou k fungování
muzea, z nichž je v textu hojně čerpáno.
Kritická studie může sloužit muzejním
pracovníkům a dalším odborníkům z této
oblasti při rekonstrukci či tvorbě nových
expozic.

Svatý Jan Nepomucký

Osobu, jíž se Svatojánské muzeum věnuje,
nelze opomenout. Jednalo se o nepomuc-
kého rodáka, narozeného přibližně kolem
roku 1340. Otcem byl jistý Velflín, nepo-
mucký rychtář, matka není známa. Jméno
otce napovídá, že Jan mohl být němec-
kého původu. Uměl však dobře nejen ně-
mecky, ale též česky a latinsky. Po studiích

Mgr. Kateřina Dobrovolná
Svatojánské muzeum 
v Nepomuku
katka.dobrovolna@seznam.cz

1 Respondenti si přejí zůstat
v anonymitě.

MUZEUM 54 / 2 / 2016 / s. 38–44

Vybavení interiéru nově zrekonstruovaného
Svatojánského muzea v Nepomuku pohledem
jeho zaměstnanců
Kateřina Dobrovolná

The Interior of Newly Renovated St. John’s Museum in
Nepomuk as Seen through the Eyes of its Employees
Abstract: Saint John’s Museum in Nepomuk, which is dedicated to the
Saint of the same name (who was a local native), was reopened in March
2015. It’s original name was the Museum of St. John’s and other religious
monuments and the museum was founded in 1930 by Father Jan Strnad.
The institution was subsequently closed in the mid-20th Century. The
study cursorily reveals the history of the Museum and the overall history
and architecture of the building, where the Museum is located and its
present status and particularly the reconstruction and the equipment of
the Museum’s interior from the point of view of the Museum’s employees,
specifically in regard to any problematical display cases.  Three semi-
structured interviews were conducted with people who had contributed
to the Museum in varying degrees, focused on the reconstruction of the
Museum. This critical study can be of service not only to the Museum
staff but also for other professionals from this area during the recon-
struction of exhibitions or the creation of new ones.

Keywords: Saint John’s Museum, Nepomuk, John of Nepomuk, archdea-
conry, reconstruction, exposition, display cases
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na pražské univerzitě a v italské Padově
působil jako kanovník vyšehradské kapi-
tuly a následně byl jmenován generálním
vikářem pražského arcibiskupa.2

Tehdejší arcibiskup Jan z Jenštejna měl
rozsáhlé spory s králem Václavem IV.,
které vyvrcholily v roce 1393. V tomto roce
jmenoval Jan z Jenštejna nového opata
kladrubského kláštera i přes králův od-
lišný záměr – jmenovat na toto místo jemu
spřízněného biskupa a oslabit tak moc ar-
cibiskupa. Generální vikář Jan z Pomuku
tuto volbu kladrubského opata potvrdil
a král, jenž v té době pobýval mimo své
sídlo, nemohouc se proti této volbě odvo-
lat, se rozzuřil natolik, že se rozhodl uvalit
sankce na církevní hodnostáře, kteří měli
s tímto zvolením co do činění. Nakonec
došlo i na vyslýchání a mučení těch, kte-
rým se nepodařilo uprchnout z Prahy tak,
jako Janovi z Jenštejna. Mezi vyslýcha-
nými byl i Jan z Pomuku. Vyslýchaní byli
nejprve štosováni (tzn. věšeni za ruce svá-
zanými za zády a vytaženi v této poloze
ke stropu), poté páleni pochodněmi na bo-
cích a mučeni palečnicemi.3 Jan z Pomuku
toto mučení nakonec nevydržel, neboť byl
slabší tělesné konstituce a jeho poranění
způsobená mučením byla natolik vážná,
že jim na místě podlehl. Král dal poté jeho
bezvládné tělo shodit do Vltavy.4

Janova nejznámější relikvie – domnělý
jazyk, jenž po jeho smrti zůstal zachován
– se stala symbolem nepomuckého mu-
čedníka. Až do roku 1866 chodily zástupy
věřících jeho ostatek zasazený do relik-
viáře každoročně líbat.5 Onen „jazyk“ se
však díky antropologovi Emanueli Vlč-
kovi a jeho odbornému ohledání ostatků
světce v 70. letech 20. století ukázal být
jinou tkání, a to tkání mozkovou.6

Historie muzea a budovy 
arciděkanství

Počátky historie Svatojánského muzea
směřují do roku 1929. Páter Jan Strnad
v této době shromažďoval předměty sou-
visející se svatým Janem Nepomuckým za
účelem uspořádání výstavy ku příležitosti
dvoustého výročí jeho svatořečení. V pro-
storách arciděkanství se sešlo nezvyklé

množství lidové i umělecké tvorby7; před-
měty byly získávány jako výpůjčka z kos-
telů a farností, ale lidé též nosili předměty
týkající se sv. Jana Nepomuckého ze svých
domovů, aby tak sami mohli přispět urči-
tou měrou k oslavám jeho svatořečení.8

Nad poměrně velkým množstvím sebra-
ných předmětů vyvstala otázka, zda by
nebylo vhodné zřídit na základě sbírky sa-
motné muzeum. Již o rok později mu-
zeum zaměřené na život a dobu sv. Jana
Nepomuckého v místech oné výstavy
skutečně vzniklo. Zásluhou Pátera Jana
Strnada se sešlo mj. též poměrně velké
množství literatury věnující se svatojánské
problematice, tudíž zde mohla vzniknout
také knihovna. Do této knihovny hojně
přispíval například příbramský profesor
Václav Kozel. Muzeum neslo název Mu-
seum svatojánských a jiných církevních
památek a mezi jeho příznivce a přispěva-
tele patřil například zakladatel Národo-
pisného muzea Plzeňska Ladislav Lábek
či nepomucký rodák Alexandr Berndorf.9

Hlavním smyslem založení muzea byla
zejména snaha o rehabilitaci osobnosti
a kultu svatého Jana Nepomuckého díky
hlubšímu poznání a porozumění histo-
rické skutečnosti, neboli pozadí historic-
kých událostí týkajících se jeho života
a úcty k němu. Co se vlastní muzejní
sbírky týče, její charakter byl a stále je ve-
lice rozličný: nacházely se zde plastiky,
sochy, olejomalby, rytiny, kresby, grafiky,
tisky, fotografie, literatura, škapulíře, reli-
kviáře, pamětní mince a medaile, notové
partitury a hudební nástroje svatoján-
ského kůru a další. K jedněm z nejvíce
cenných exemplářů patří pravděpodobně
veduta Nepomuka z roku 1882 (autorem
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Obr. 1: Budova arciděkanství
- sídlo Svatojánského muzea
v Nepomuku.



je Augustin Němejc, nepomucký rodák),
rukopisná litanie k sv. Janu Nepomuc-
kému z roku 1802 (autor Jakub Jan Ryba10)
a například pamětní kniha nepomuckého
řeznického cechu z roku 1618.11

Koncepce muzea byla pojata velkoryse. Již
v původních plánech se počítalo s umístě-
ním expozice v přízemí, namísto méně
vhodné možnosti prezentace v prvním
poschodí arciděkanství. Tento sál v po-
schodí nebyl postačující zejména z kapa-
citních důvodů. K přesunu z těchto dočas-
ných prostor do přízemí budovy však
v minulosti nikdy nedošlo, a to především
z důvodů finančních.12 Po uzavření muzea
v 50. letech v horních prostorách, kde bý-
vala expozice, od roku 1961 fungovalo
Vlastivědné muzeum Nepomucka obsa-
hující národopisné, archeologické, příro-
dopisné a vlastivědné exponáty.13

Muzeum od samého počátku sídlilo v bu-
dově arciděkanství. Tato budova se na-
chází na místě, na němž v minulosti stá-
vala dřevěná fara, o níž lze nalézt záznamy
již z roku 1369. Roku 1630 fara povýšila na
děkanství. Základní kámen byl položen
roku 1678, při požáru v roce 1746 však
stavba vyhořela. Již v témže roce do Ne-
pomuku zavítal český architekt němec-
kého původu Kilián Ignác Dientzenhofer,
jenž nakreslil plány nového děkanství a již
roku 1748 se děkan mohl přemístit do
nové budovy. Do dnešní podoby byla bu-
dova přestavěna v letech 1939–1945. Ba-
rokní stavba se pyšní mansardovou stře-
chou a na pravém nároží prvního patra
ukazují čas sluneční hodiny. Fasády bu-
dovy jsou členěny lizénami a uprostřed
objektu se nachází hlavní vstup, který je
zvýrazněn portálem s půlkruhovým za-
končením. Středem budovy vede průjezd,
křížově zaklenut na mohutných pasech
valenou klenbou s lunetami, přičemž po
pravé straně průjezdu vznikly čtyři po-
dobně klenuté místnosti vzájemně propo-
jené klenutým dveřním otvorem, v nichž
se v současné době nalézá expozice. Ob-
jekt je z části podsklepen, z čehož určitá
část sklepů byla tesána přímo do skalního
masívu. Před budovou se nachází raně ba-
rokní morový sloup se sochou sv. Vojtěcha
z roku 1672, přenesený z náměstí Augus-
tina Němejce v roce 1979.14

Obnova muzea

Na obnovu muzea se začalo vážněji po-
mýšlet až v 90. letech 20. století, po pádu
komunistického režimu. Páter František
Cibuzar a následně Páter Vítězslav Holý
začali realizovat plány k navázání na pů-
vodní Museum svatojánských a jiných cír-
kevních památek. Několik let po smrti
P. Cibuzara se daly věci skutečně do po-
hybu. P. Holý a další příznivci muzea zí-
skali dotaci z fondu Evropské unie pro
projekt s názvem „Znovuobnovení Svato-
jánského muzea v Nepomuku – revitali-
zace a kulturní využití objektu arciděkan-
ství“(A, 3. 12. 2015). Slavnostní otevření
muzea se konalo 21. března 2015.

Konkrétně se jednalo o dotace z fondu Ev-
ropské unie – ROP (Regionální operační
program). Projekt byl předložen do 23.
výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro období
2007 – 2013. Díky Římskokatolické far-
nosti-arciděkanství Nepomuk byl projekt
připraven a úspěšně realizován. Partnery
v této záležitosti byli Biskupství českobu-
dějovické, Město Nepomuk, Matice sva-
tého Jana Nepomuckého a Místní akční
skupina sv. Jana z Nepomuku. Stavba byla
zahájena 26. 9. 2013 a dokončena 15. 4.
2014, přičemž hlavním dodavatelem
stavby bylo sdružení SWIETELSKY-D-
beton. Zrekonstruované přízemní pro-
story arciděkanství byly následně vy-
baveny moderním mobiliářem, který
umožňuje plnohodnotnou prezentaci vy-
stavených exponátů. Podoba interiéru
byla navržena společností ATELIER SOU-
KUP s.r.o., která měla zkušenosti s již re-
alizovaným projektem Diecézního muzea
v Plzni15 (C, 9. 12. 2015) a realizována fir-
mou Truhlářství Rustical s.r.o. Scénář mu-
zejní expozice byl připraven pracovníky
Oddělení péče o církevní památky Bi-
skupství českobudějovického, Mgr. Jiřím
a Ivetou Černými a Mgr. Markétou Du-
choslavovou (A, 3. 12. 2015). 

Před tím, než došlo k zahájení stavební
a sanační práce, musely se provést zá-
kladní restaurátorské, archeologické, sta-
vebně historické a radonové průzkumy,
prohlídka komínových průduchů a pro-
hlídka sanačního technika – konkrétně
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měření vlhkosti a určení podílu vodou
rozpustných solí v omítce. Tyto průzkumy
odhalily, že omítky byly značně poško-
zeny, na několika místech se odlupovaly
od jádrové omítky až na zdivo. Za poško-
zení mohla částečně zemní vlhkost, a to
především pod okenními partiemi. Míst-
nosti do této chvíle nebyly užívány, proto
se v nich ani dostatečně nevětralo. Za po-
moci kopané sondy se ověřily výškové
úrovně základové spáry objektu, které vy-
loučily možné promrzání základové spáry
obvodového zdiva a došlo též k zavedení
systému vnitřních a vnějších větracích ka-
nálů. Co se výkopových prací týče, pro-
vedly se pod dozorem archeologa, jenž po
obvodu odvětrávacích kanálů podnikl zá-
chranný archeologický výzkum, který byl
podkladem pro záměr obnovy původních
dřevěných a keramických podlah. Odsá-
vání vzduchu bylo vyřešeno za pomoci
vnitřních komínových sopouchů a faleš-
ným dešťovým svodem. V neposlední
řadě zde byla také dokončena kompletace
restaurovaných původních barokních dve-
ří, a to včetně původního kování. Budova
arciděkanství se stala nemovitou kulturní
památkou, jež je zapsána v ÚSKP.16

Až na samotné zdivo v prostorách urče-
ných pro muzeum nic jiného nezůstalo,
dělaly se zde nové omítky, podlahy, to-
pení, elektroinstalace a následně vybavení
vitrínami. Prostory depozitářů nebyly
nijak upravovány (B, 7. 12. 2015). Depozi-
tář byl pouze uklizen a roztříděn, avšak
nebyly v něm provedeny žádné stavební
úpravy. Jak je uvedeno výše, nalézá se
v prostorách, které sloužily v minulosti
k umístění expozice původního muzea.
V přízemních prostorách, kde se expozi-
ce nachází dnes, bylo opracováno staré
zdivo, jenž bylo zbaveno plísně, znovu se
zde štukovalo a malovalo, provedla se
kompletní výměna oken, nové podlahy
(ve třetí místnosti se zachovala podlaha
původní a v místnosti čtvrté se nachází její
nápodoba) a finálně byl dovezen nábytek
na expozici (A, 3. 12. 2015).

Polostrukturované rozhovory se týkaly
zejména osobních zkušeností zaměst-
nanců a jedinců, kteří se podíleli na ob-
nově Svatojánského muzea, s vybavením

interiéru, v němž je umístěna expozice.
Z následujícího textu lze vyvodit nejrůz-
nější doporučení, kritiku a zkušenosti 
zaměstnanců týkající se konkrétní každo-
denní činnosti v muzeu, a to práce s vitrí-
nami.

Horizontální vitríny

Pracovníci muzea by podle svých slov za-
jistili pro muzeum odlišné vitríny, než ty,
které se za účelem vytvoření expozice ob-
starali, neboť se soudobými vitrínami
bývá problematická a složitá manipulace,
zejména s vitrínami pultovými (horizon-
tálními). Tyto vitríny se musí odemy-
kat a následně zvedat, přičemž sklo váží 
několik desítek kilogramů. Pro věkově
starší či fyzicky slabší zaměstnance by se
tato manipulace mohla stát ještě více
problematickou (obr. 2). 
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Obr. 2: Vitríny umístěné 
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Následují problémy s přístupem k oknům,
která se nacházejí v několika případech za
těmito vitrínami. Je nutno odemknout po-
klop uprostřed vitríny a soukat se velmi
malým otvorem k oknu. Poté je zapotřebí,
aby jedinci, který takto učiní, někdo
z druhé strany podal židli či něco vyvýše-
ného, aby na otevírání oken dosáhl. Poté
se židle nad sklem vitríny podá zpět do-
tyčnému a osoba, která se nachází za vitrí-
nou v poměrně úzkém prostoru, musí
znovu prolézt skrze vitrínu zpět. Takovéto
řešení vitrín a jejich umístění před okny se
jeví jako vysoce nepraktické. Zaměstnanci
muzea se touto cestou snadno ušpiní od
prachu v otvoru vitríny a následně na
zemi, musí jim vždy asistovat další osoba
a taktéž je tato činnost naprosto nevhodná
pro seniory či osoby s tělesným omeze-
ním, které by neměly možnost dostat se
k oknu.

Horizontální vitríny je dále zapotřebí mi-
nimálně dvakrát denně v jejich středové
části otevírat – ráno za účelem jejich roz-
svícení a odpoledne kvůli jejich zhasnutí.
Vypínač osvětlení se totiž nachází na
vnitřní straně vitríny (přímo v jejím odklá-
pěcím prostoru). Ještě v nedávné době
bylo toto odklápění komplikováno nut-
ným odemykáním a zamykáním poklopu,
čili bylo nezbytné použít na každou jed-
notlivou vitrínu speciální odlišné klíče,
aby se zaměstnanci k vypínači dostali. Mi-
nimálně u dvou vitrín se během provozu
muzea porouchal zámek, tudíž nebylo
možné rozsvěcet vitríny do doby, než 
se zámky opravily. V současnosti byly
zámky nahrazeny magnety, jenž spoleh-
livě přidržují víka vitrín, tím pádem se 
odbouralo jejich každodenní odemykání
a zamykání.

Dále se uvnitř horizontálních vitrín nalé-
zají vysunovací šuplíky, v nichž jsou ulo-
ženy další exponáty přístupné veřejnosti.
Tyto šuplíky jsou však velice nenápadné
a téměř žádného návštěvníka nenapadne,
aby je sám otevřel a nahlédl dovnitř.

Vertikální nástěnné vitríny

Po instalaci nástěnných vitrín se ukázaly
tyto vitríny jako nevyhovující či dokonce

zbytečné, neboť se ve finále rozhodlo, že
texty týkající se expozice muzea budou
vylepeny přímo na skla těchto vitrín z dů-
vodu lepší čitelnosti, nikoliv uzavřeny ve
vitrínách. Také zde lze vidět, že je ne-
zbytné rozmyslet si do detailu i takto
zdánlivě banální záležitosti, aby se nepři-
hodilo jako v tomto případě, že muzeum
vlastní finančně poměrně nákladné zamy-
katelné vitríny, pro něž nemá využití.

Vertikální vitríny

Negativním jevem u vertikálních vitrín ve
Svatojánském muzeu může být fakt, že se
poměrně rychle opotřebují zámky, neboť
již po první sezóně jsou čtyři zámky roz-
bity nebo nefungují tak, jak by měly. Ver-
tikální vitríny se dále skládají ze skel,
která visí na kovových provázcích se za-
rážkou a nejsou tím pádem pevně uko-
tvená ve vitríně. Následkem toho se skla
uvnitř kývou, což komplikuje jak údržbu
exponátů a jejich okolí, tak například
i přeinstalování určité sošky či čehokoliv
jiného nacházejícího se v expozici. Tento
závěsný systém vertikálních nenástěn-
ných vitrín se tedy nejeví jako příliš bez-
pečný pro exponáty samotné (obr. 3).

Vypínače osvětlení se v případě vertikál-
ních vitrín nacházejí na jejich vrcholu, čili
je nutné vědět, kde se tyto malé vypínače
přesně nalézají, neboť zvenku není možno
je vidět. Nacházejí se bezprostředně za
horním okrajem vrcholu vitrín, u každé
vitríny na lehce odlišném místě; lze je
pouze nahmatat. Tato manipulace opět
není vhodná pro fyzicky handicapované
jedince či osoby nižšího vzrůstu (A, 3. 12.
2015).

Ovládání osvětlení vitrín

Bylo by vhodné vytvořit centrální ovlá-
dání světel a tematické hudby přímo z re-
cepčního pultu, jenž se nachází v první
místnosti muzea. Ve Svatojánském muzeu
je tento aspekt řešen poněkud nešťastně,
kdy každou jednotlivou vitrínu a místnost
musejí pracovníci manuálně rozsvěcet
a zhasínat. Z časového horizontu to zna-
mená několik minut práce ráno a několik
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minut odpoledne. Tento fakt má za násle-
dek občasné opomnění rozsvícení či zhas-
nutí určité vitríny, což znamená, že buďto
se návštěvníkům nedostává kvalitního
osvětlení během prohlídky exponátů, či
naopak tato opomenutá vitrína svítí v prů-
běhu doby, kdy je muzeum zavřeno, což
není ekonomicky příliš výhodné. Investice
do centrálního ovládání by se tak postu-
pem času vrátila na úspornosti samotného
osvětlení. Toto řešení je však zatím v ne-
dohlednu z finančních důvodů (C, 9. 12.
2015). 

Co se shrnutí výše uvedených kritických
bodů týče, pracovníci muzea a další osoby
odpovědné za výslednou podobu a fun-
gování instituce by jistě měli pečlivě zvá-
žit i zdánlivě ne příliš podstatné věci, jako
jsou například typy či funkčnost vitrín.
Pokud jsou zaměstnanci nuceni manipu-
lovat s nimi několikrát denně, jistě ocení
snadný přístup k exponátům či osvětlení,
u něhož se však spíše doporučuje cen-
trální ovládání přímo z pultu či místa, kde
se zaměstnanci většinu pracovní doby vy-
skytují. Přístup k oknům, pokud se tedy
okna v expozici nacházejí, by měl být
volný a vitríny by tomuto přístupu ne-
měly bránit. Volba vhodných vitrín rozho-
duje mj. i o bezpečnosti samotných expo-
nátů, kdy jsou tyto závislé na stabilitě a ne
příliš časté poruchovosti vitrín. 

Na druhou stranu je potřeba říci, že Sva-
tojánské muzeum, alespoň z pohledu náv-
štěvníků, kteří nehledí jen na praktickou
stránku jeho dílčího vybavení, patří díky
celkové obnově, jež zde proběhla, k mo-
derním a zajímavým institucím, jejichž
provedení zaujme snad každého jednot-
livce, který sem zavítá. Tuto skutečnost
dokládá nespočet kladných ohlasů v knize
návštěv v prostorách muzea. Opomi-
neme-li dílčí nedostatky, které lze navíc
nalézt snad v každé takovéto instituci, je
možno konstatovat, že výsledná podoba
muzea je více než zdařilá.

Současnost muzea

Ve zrekonstruovaném muzeu se nacházejí
čtyři tematické místnosti, v nichž se nalézá
expozice týkající se sv. Jana Nepomuckého

Prvním tematickým okruhem je historický
vývoj muzea a osobnost Pátera Jana Str-
nada, kde si návštěvníci mohou prohléd-
nout například dobové fotografie, ukázky
původního záznamového systému mu-
zea, či vitrínu věnovanou životu zaklada-
tele původního muzea. Druhá místnost
se věnuje životu a době svatého Jana Ne-
pomuckého. Jsou zde k vidění sochy, tisky
nebo několik exponátů, které mají souvi-
slost se středověkým Nepomukem. Ve
třetí místnosti s názvem Ikonografie a le-
gendy lze nalézt důkazy o všeobecném
pojetí a vnímání sv. Jana Nepomuckého –
jedná se o lidovou tvorbu či různé do-
kumenty. Čtvrtá místnost, poslední část
muzea, je zasvěcena Svatojánskému kůru,
kultu tohoto významného světce, jeho ko-
lébce a hrobu. Celou expozici provázejí
průvodcovské texty vyvěšené ve vitrí-
nách, v nichž si návštěvníci mohou pře-
číst všechny informace související s expo-
náty a s osobností sv. Jana Nepomuckého.
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Obr. 3: Vertikální vitríny
umístěné v expozici 
Svatojánského muzea.



Pro cizince jsou v muzeu k dispozici tiš-
těné průvodcovské texty, a to v anglickém
a německém jazyce.

Jednotlivci i početnější skupiny návštěv-
níků zvládají díky výše zmíněným textům
muzeum projít sami, pro skupiny navště-
vující první stupeň základních škol, jež se
předem objednají, muzeum poskytuje do-
provodný výklad. Zájem o Svatojánské
muzeum během první i druhé sezóny
(2015 a 2016) projevili nejen čeští, ale též
zahraniční návštěvníci, a to například
z Rakouska, Německa, Slovenska, Velké
Británie, Polska, Indie či USA.17

Co se vzdělávacího hlediska týče, pro
školní skupiny je v muzeu připraven kvíz
(různé stupně dle věku žáků a studentů)
a křížovka, kde si žáci mohou prověřit
právě nabyté vědomosti. Pro menší děti je
k dispozici též obrázek sv. Jana Nepomuc-
kého, který si mohou vybarvit. 

Interaktivní prvky se v muzeu prozatím
nenacházejí, není však vyloučeno, že to-
mu v budoucnu bude jinak. Návštěvníci
si na tento fakt však zatím nestěžovali.
Tento (pro mnohé jedince) „nedostatek“ je
vykompenzován tradičně pojatým interi-
érem s moderními prvky, v němž tyto
technologie ne nutně scházejí.

Závěr 

Znovuotevření Svatojánského muzea v Ne-
pomuku je zajímavým počinem, díky
němuž se zvedá o Nepomuk jako turistic-
kou destinaci zájem. Instituce ukazuje, že
postava sv. Jana Nepomuckého a jeho
odkaz není určen pouze pro věřící a vy-
znavače jeho kultu, ale taktéž pro kohoko-
liv, kdo se zajímá o historii či umění. Stu-
die se snažila poodkrýt určité kritické
momenty týkající se vybavení interiéru
muzea, zejména vitrín a jejich umístění,
jenž mohou sloužit jako zdroj inspirace
pro ostatní pracovníky muzeí při instalaci
nových či reinstalaci stávajících expozic.
Podobnou kritiku by bylo možné apliko-
vat na drtivou většinu takovýchto insti-
tucí, Svatojánské muzeum není výjimkou.
Naopak lze vyzdvihnout kladné ohlasy
návštěvníků na celkovou podobu muzea,
která je velmi zdařilá.

Muzeum z historicko-uměleckého hledi-
ska oplývá velkým množstvím exponátů,
které jsou určeny jak odborníkům, tak la-
ikům. Nachází se zde též muzejní kni-
hovna s cennými knihami a badatelna,
v níž mohou badatelé do publikací nahlí-
žet. V areálu arciděkanství se nachází mj.
zahrada s bývalými zemědělskými ob-
jekty, kde není vyloučeno, že se skrývá 
dodnes nevytěžený potenciál pro další,
například sezónní výstavy. 

Seznam respondentů

A – Rozhovor poskytnut 3. 12. 2015.
B – Rozhovor poskytnut 7. 12. 2015.
C – Rozhovor poskytnut 9. 12. 2015.
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Úvod 

Po staletí hraje kultura a umění zá-
sadní roli v lidském životě, v po-
sledních dekádách se obojí stalo dů-

ležitým ekonomickým faktorem a oblastí,
do které začínají pronikat ekonomické
analýzy.1 V důsledku tohoto trendu začí-
nají být kulturní organizace evaluovány
nejen z hlediska uměleckého a kulturního,
ale také z hlediska ekonomického. Tato
tendence se samozřejmě z velké části do-
týká muzeí. Muzea jsou hlavními institu-
cemi, které uchovávají národní kulturní,
přírodní, společenské, vzdělávací hodnoty
naší společnosti. Muzea ale také hrají vý-
znamnou roli v oblasti ekonomie kultury.2

Na problematiku ekonomiky muzeí mů-
žeme nahlížet dvěma způsoby, které
uvádí švýcarský ekonom Bruno S. Frey
a Stephan Meier.3 V první řadě můžeme
muzeum vnímat jako ekonomickou jed-
notku, která poskytuje určité služby.

V tomto případě ekonomická analýza
zkoumá vztah mezi vstupy a výstupy or-
ganizace. Do této perspektivy autoři za-
hrnují i ekonomické studie týkající se mě-
ření dopadu muzea pro lokální ekono-
miku a mohli bychom do ní zařadit i tuto
studii zabývající se měřením výkonnosti.
Druhý ekonomický pohled na muzeum se
týká chování jednotlivce. Pokud vychá-
zíme z neoklasické ekonomické teorie,
předpokládáme, že jednotlivec usiluje
o maximalizaci svého užitku v rámci
svých omezených zdrojů. Rozhoduje se,
jak bude alokovat prostředky, aby uspo-
kojil své potřeby. Ekonomická analýza
muzea se v rámci tohoto pohledu týká
zkoumání vztahu jednotlivce a muzea, na-
příklad kolik je jednotlivec ochotný zapla-
tit za návštěvu muzea. 

V posledním desetiletí se ekonomický po-
hled na kulturu začíná čím dál více prosa-
zovat i v našem prostředí. Jistě je nutné se

MUZEUM 54 / 2 / 2016 / s. 45–54

Možnosti využití nástroje Balanced 
Scorecard v řízení muzeí 
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Utilisation of a Balanced Scorecard for Museum Management
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connected with entrepreneurial subjects, which is why this assessment
has been applied primarily to financial metrics. During the 1990’s, this
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to financial indicators. More and more, the opinion began to spread
that for measurement to be truly useful, it must also focus on non-
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marily in the cultural and the artistic non-profit areas and also that it
is necessary to pay the requisite attention to this topic. Several studies
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tomuto fenoménu věnovat, ale nelze na
kulturu nahlížet pouze okem ekonoma.
V dnešní době se snažíme vše vyjádřit čí-
selně. Kvantitativní ukazatele mají v naší
společnosti velkou váhu a audit prostou-
pil téměř do všech společenských věd. Vše
musí být efektivní, někdy však snaha udě-
lat vše co nejefektivnější dané věci uškodí
a ve finále ji učiní neefektivní. Jak uvá-
dí Mintzberg4, efektivnost je logický cíl
každé organizace, dalo by se říci, že i kaž-
dého jedince. Efektivnost je poměrně 
abstraktní pojem, který zkoumá vztah
vstupů a výstupů organizace a snaží se
o minimalizaci nákladů nebo maximali-
zaci užitku. Jedná se tedy o poměr vstupů
a výstupů činnosti.  Problém není v defi-
nici pojmu efektivnost, ale v tom, jak je
tato definice uvedena do provozu a jak je
s ní pracováno. V praxi totiž není efektiv-
nost chápána jako největší užitek za vyna-
ložené náklady, ale je vnímána jako nej-
větší měřitelný užitek za měřitelné ná-
klady. Jinými slovy, musí vyjadřovat pro-
kazatelnou efektivnost a především efek-
tivnost, kterou je možné vyjádřit kvanti-
tativně. Management, který je posedlý
efektivností, je posedlý především měři-
telností, ta je zejména v oblasti kulturních
institucí velmi obtížná.

Metodologie a záměr studie

Článek se zabývá specifickým problémem
řízení muzeí, konkrétně, jak vytvořit sy-
stém pro měření výkonnosti v muzeích.
Studie cílí na tvorbu modelu využívající
nástroj Balanced Scorecard (BSC) a pří-
klady jeho aplikace v muzeích. BSC se 
zdá být vhodným řídícím nástrojem pro
muzea, jelikož kombinuje kvantitativní
a kvalitativní kritéria a zkoumá výkon-
nost z interní i externí perspektivy. BSC
poskytuje rámec pro posuzování výkon-
nosti holistickým způsobem a má poten-
ciál užitečného nástroje řízení.5

Studie se zaměřuje na možnost využití
BSC v řízení muzeí a je rozdělena do ná-
sledujících částí. Za prvé, představuje teo -
retický rámec měření výkonnosti v mu-
zeích umění. Za druhé, autor pojednává
o samotném nástroji BSC se zaměřením na

modifikaci tohoto nástroje pro muzea
s důrazem na specifické cíle a aktivity
muzeí. A v poslední části jsou předsta-
veny dva konkrétní příklady muzeí využí-
vající BSC ve svém řízení. 

Článek je založen na kvalitativním vý-
zkumu vycházejícím ze studia odborné li-
teratury a především z rozhovorů s aka-
demiky z Vysoké školy ekonomické
v Praze a z  Université Paris III Sorbonne-
Nouvelle, kde autor absolvoval vědeckou
stáž. Dále probíhaly rozhovory s profesi-
onály z českých regionálních muzeí, kon-
krétně s ředitelem Oblastní galerie v Li-
berci, ekonomkou Západočeské galerie
v Plzni a ekonomkou Galerie hlavního
města Prahy. Velmi přínosné byly rozho-
vory s Anne Krebs, vedoucí oddělení so-
cioekonomického výzkumu muzea Louvre
v Paříži, s Aideen Halleman, finanční ředi-
telkou Fondation Cartier pour l’art contem-
porain v Paříži a s Kalle Kallio, ředitelem
Werstas muzea práce ve Finsku. Dále pro-
bíhaly rozhovory se dvěma zástupci Aso-
ciace muzeí a galerií České republiky.
Rozhovory se uskutečnily v období od
listopadu 2015 do června 2016 a trvaly
zpravidla mezi 60 až 90 minutami. Metoda
rozhovorů byla použita především k iden-
tifikaci kritických prvků měření výkon-
nosti v muzeích a ke zjištění používaných
metod. Tento výzkum probíhal především
v rámci autorova doktorského studia. 

Dosavadní výzkum v oblasti 
měření výkonnosti muzeí

Měření výkonnosti a evaluace aktivit
muzeí je objektem stále rostoucího zájmu.
Sledování určitých ukazatelů však není
ničím novým, muzea téměř vždy sledo-
vala počet návštěvníků, tvořila rozpočty
atd. Ale až v posledních desetiletích se
prosazuje tendence na zavedení systému
měření výkonnosti, který by poskytoval
komplexní a obsáhlý obraz muzea. I z to-
ho důvodu je nutné vymezit, co pojem vý-
konnost představuje. Wagner vymezuje
výkonnost jako průběh, jakým zkoumaný
subjekt, v našem případě muzeum, vyko-
nává určité aktivity na základě podob-
nosti s referenčním způsobem vykonání
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stejné činnosti. Z toho vyplývá, že inter-
pretace a vyhodnocení tohoto procesu
předpokládá schopnost porovnání zkou-
maného a referenčního jevu z hlediska sta-
novené kriteriální škály.6

Pojem evaluace v širším slova smyslu se
poprvé objevil spolu s prvním veřejným
průzkumem na konci 19. století. Hlavním
záměrem tohoto výzkumu bylo prokázat,
že muzea si zaslouží státní dotace a že
mají edukační dopad na veřejnost. Dalším
milníkem v oblasti evaluace a měření vý-
konnosti muzeí bylo zavedení akreditač-
ního systému muzeí na počátku 70. let
Americkou asociací muzeí. Na rozdíl od
veřejného průzkumu však byl akreditační
systém vytvořen ve spolupráci s muzej-
ními pracovníky, má širší rozsah a bere
v potaz sbírky, restaurování a výzkum.7

V dnešní době, kdy je na muzea vyvíjen
stále větší tlak na diverzifikaci finančních
zdrojů, na odpovědnost a transparentnost
jejich hospodaření, musí se muzea ptát
sama sebe, jak si vedou v porovnání s ji-
nými institucemi. Zda dosahují vytyče-
ných cílů a zda hospodaří efektivně. Zá-
kladním problémem a zároveň nejtěžším
rozhodnutím je určení ukazatelů úspěchu.
Muzea by se měla snažit najít odpovědi na
tyto otázky především z toho důvodu,
aby zlepšila své řízení, rozhodování, fi-
nanční situaci, aktiva a služby. Muzea
mohou v této oblasti využít zkušenosti
a metody z komerční sféry. Samozřejmě je
nutné provádět změny s maximální opatr-
ností a vědomím nebezpečí přílišné ko-
mercionalizace. Otázkou ale zůstává, jaké
nástroje jsou pro muzea vhodné, aby ak-
ceptovaly charakter muzea, ale zároveň
aby v sobě zahrnovaly kvantitativní i kva-
litativní ukazatele a poskytovaly tak kom-
plexní přehled o aktivitách v muzeu. Od-
pověď jistě není jednoduchá, důkazem je
fakt, že dosud nebyl nalezen konsensus,
který by byl všeobecně přijímán pracov-
níky muzeí a splňoval výše zmíněné po-
žadavky8. Při tvorbě metodiky na hod-
nocení výkonnosti muzeí se musí brát
v potaz, že muzea využívají řadu zdrojů,
z nichž velké množství nelze kvantifiko-
vat9. To platí i pro výstupy muzea a pro-
dukty, které poskytuje. Absence zisku,

oproti komerční sféře, činní hodnocení vý-
konnosti v muzeích hůře uchopitelné10.
Dalším důležitým faktorem je charakter
produktů, které muzea poskytují. Nejedná
se totiž o jeden specifický produkt, účelem
muzea je poskytnout komplexní mnoho-
násobný produkt, který je velmi často ne-
hmotného a nekomerčního charakteru.
Tyto aspekty se samozřejmě promítají do
ekonomiky muzea jako takové. 

Studie věnující se měření výkonnosti
a efektivnosti muzeí můžeme obecně roz-
dělit do dvou kategorií. První z nich za-
hrnuje práce, které se zaměřují na měření
výkonnosti pomocí stanovení série ukaza-
telů výkonnosti. Do této skupiny můžeme
zařadit práce například od Amese11 a Jack-
sona12. Cílem těchto prací je vybrat sérii
vhodných ukazatelů nebo poměrů, které
umožní komparaci. Druhá skupina studií
usiluje o měření výkonnosti vybraných
muzeí za použití metod založených na
efektivní hranici. Například autoři Pau-
lus13, Mairesse a Eeckaut14, Pignataro15

a Basso a Fuari16 většinou využívají me-
todu zvanou „Metoda obalu dat“. Tyto
přístupy umožňují přímočaré porovnání
mezi jednotlivými institucemi a ne pouze
mezi aktivitami. Pomocí matematického
vzorce je na základě zadaných vstupů
a výstupů série muzeí vypočítáno, která
z jednotek nejefektivněji hospodaří s po-
skytnutými vstupy. Výsledkem je tedy ja-
kýsi žebříček muzeí. Tento druh posu-
zování muzejních aktivit je ale velmi kon-
troverzní a logicky musí být založen
pouze na kvantitativních ukazatelích. Ač-
koliv byla tato metoda již hojně použita na
řadu muzeí v zahraničí, nelze ji považovat
za nejvhodnější, jelikož každé muzeum je
specifickou institucí, pracující s komplex-
ním množstvím vstupů a vytváří s nimi
mnohonásobný produkt.17

Důležitou prací z oblasti měření výkon-
nosti kulturních organizací je studie od
Iana Gilhespy18, který spojuje měření vý-
konnosti s cíli managementu nebo s cíli
externích aktérů organizace. Gilhespy vy-
tvořil model evaluace kulturních organi-
zací, ve kterém identifikuje deset cílů,
které mohou kulturní instituce použít, aby
se ubránily nepříznivému hodnocení vý-
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konnosti ze strany politických autorit.
Tyto cíle zahrnují měření umělecké kva-
lity, inovace, sociální soudržnosti, náv-
štěvnosti a finančních cílů. 

Tato problematika není zcela neznámá ani
v našem prostředí. Publikace zabývající se
muzejními standardy vyšla pod hlavičkou
Asociace muzeí a galerií ČR již v roce 2003
a její autorkou je Dagmar Fialová19. Na Ji-
hočeské univerzitě v Českých Budějovi-
cích byla v roce 2014 Michalem Šulcem
obhájena disertační práce nesoucí název
Návrh modelu měření a hodnocení výkonnosti
příspěvkových organizací. Práce se zaměřuje
na měření a hodnocení výkonnosti právě
v muzeích a navržený model byl formou
případové studie aplikován v Muzeu Vy-
sočiny v Jihlavě. Důležitým projektem
v oblasti efektivity a hodnocení výkon-
nosti muzeí je projekt Benchmarking muzeí
organizovaný Asociací muzeí a galerií
České republiky ve spolupráci s Národ-
ním informačním a poradenským středi-
skem pro kulturu. Jedná se o velmi ambi-
ciózní projekt, první svého druhu v České
republice, jeho realizace je však velmi ná-
ročná a vyžaduje úzkou spolupráci zapo-
jených muzeí. 

Složitosti spojené s měřením výkonnosti
v muzeích nejsou důvodem k tomu, aby
k této činnosti nedocházelo. Při tvorbě
rámce pro měření výkonnosti musí mu-
zeum brát v potaz tuto problematiku. BSC
je nástrojem, který by mohl být vhodný
pro muzea, jelikož se nezaměřuje pouze
na finanční ukazatele, ale naopak sleduje
instituci ze čtyř perspektiv.   

Navrhovaný model BSC

Nástroj BSC byl vytvořen Robertem S.
Kaplanem, profesorem Harvardské uni-
verzity a Davidem P. Nortonem, konzul-
tantem z Bostonu, v roce 1990 jako řešení
problémů měření výkonnosti20. V tomto
roce Kaplan s Nortonem provedli vý-
zkumnou studii na vzorku několika spo-
lečností a zaměřovali se na nové meto-
dy měření výkonnosti. Impulsem pro
tuto studii bylo rostoucí přesvědčení, že
finanční ukazatele výkonnosti byly ne-
efektivní pro moderní způsob podnikání

a vedení firmy. Společnosti zapojené do
výzkumu spolu s Kaplanem a Nortonem
byly přesvědčeny, že spoléhání se pouze
na finanční ukazatele výkonnosti ovliv-
ňuje schopnost firem tvořit další hod-
notu.21

BSC můžeme popsat jako opatrně vy-
braný soubor ukazatelů výkonnosti vy-
cházejících ze strategie organizace. Tyto
ukazatele pro manažery představují ná-
stroje jak komunikovat výstupy organi-
zace a její výkonnost směrem k zaměst-
nancům a externím zainteresovaným
osobám organizace. Jednoduchá definice
však bohužel nemůže popsat vše, co
v sobě BSC skrývá. BSC může být použit
pro měření výkonnosti, nástroj strategic-
kého managementu, ale také jako komu-
nikační nástroj. 

Jak již bylo zmíněno, finanční ukazatele
dobře znázorňují, jak se organizaci dařilo
v minulosti. Ale nejsou vhodným nástro-
jem k určení skutečné hodnoty moderní
organizace, nezahrnují nehmotná aktiva,
jako třeba znalosti a vztahy. Finanční uka-
zatele jsou výstupem předešlých činností.
BSC doplňuje tyto finanční ukazatele
o další indikátory, které zachycují budoucí
ekonomickou výkonnost. Vyvstává nám
ale otázka, odkud tyto ukazatele výkon-
nosti pochází, ať už ty finanční, nebo nefi-
nanční. Odpověď nalezneme ve strategic-
kém plánu. Všechny ukazatele obsažené
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v BSC slouží jako jakýsi překladatel stra-
tegie a mise organizace. BSC nahlíží na 
organizaci ze čtyř perspektiv, které defino-
vali právě Kaplan s Nortonem22: zákaz-
nická, perspektiva interních procesů, uče-
ní se a růstu a perspektiva finanční. Ná-
sledně jsou pro každou oblast určeny jed-
notlivé ukazatele. Ve středu čtyř perspek-
tiv je strategie organizace, od které se vše
odvíjí. Tyto čtyři perspektivy mohou být
mírně modifikovány pro potřebu každé
organizace. 

Grafické znázornění tohoto vztahu zobra-
zuje Graf č. 1.

Na následujících řádcích jsou definovány
všechny čtyři perspektivy pro muzejní
instituce.

Perspektiva zákaznická

Pokud se organizace rozhodne zkoumat
a měřit zákaznickou perspektivu, musí si
položit dvě základní otázky. Kdo je naše
cílová skupina? Jaká je naše hodnoto-
vá propozice ve vztahu k poskytované
službě? Ačkoliv se mohou tyto dvě otázky
jevit jako snadné, skrývá se v nich spousta
výzev. 

Tato perspektiva bude běžně zahrnovat
dnes používané ukazatele, jako spokoje-
nost návštěvníků, loajalita návštěvníků,
podíl na trhu a získání nových návštěv-
níků a další. Stejně tak musí organizace
vytvořit nápravná opatření, která pove-
dou ke zlepšení slabých výkonů v této
perspektivě. 

Tato oblast je velmi důležitá pro muzea,
jelikož odhaluje jejich vztah s návštěvníky
a komunitou obecně, jak je muzeum vní-
máno, reakce na návštěvu muzea a pro-
gram, který muzeum poskytuje veřejnosti.
Muzea by se měla snažit o rozšíření své
návštěvnické základny, zvýšit také zapo-
jení veřejnosti a zlepšit servis pro návštěv-
níky. Řada odborníků uvádí jako klíčový
ukazatel v této oblasti schopnost přilákat
k návštěvě muzea osoby, které by jinak
muzeum nenavštívily. Tyto osoby může
muzeum přilákat pomocí speciálních akcí,
jako jsou koncerty, filmové projekce, před-
nášky a další. Ukazatele efektivnosti v této

oblasti by mohly zahrnovat škálu pro-
gramů, které muzeum nabízí veřejnosti,
nárůst informovanosti publika, nárůst
návštěvnosti, procento návštěvníků, kteří
se chtějí do muzea vrátit, počet školních
skupin navštěvujících muzeum, počet
návštěvníků doprovodných programů,
počet osob účastnících se vzdělávacích
programů a další. 

Perspektiva interních procesů

Cílem v této perspektivě je určit a rozvi-
nout nejlepší měřitelné ukazatele pomocí
kterých lze sledovat progres procesů ode-
hrávajících se uvnitř organizace. 

V rámci muzeí může být tato perspektiva
vnímána jako perspektiva správy sbír-
ky a tvorby nových znalostí. Ukazatelem 
výkonnosti v této oblasti by mohl být na-
příklad počet sbírkových předmětů zapůj-
čených jiným institucím, počet nakoupe-
ných děl, počet digitalizovaných a zkata-
logizovaných sbírkových předmětů a další.
Samozřejmě do této perspektivy můžeme
zahrnout i výzkumné aktivity probíhající
v muzeu.

Perspektiva učení se a růstu 

Tato perspektiva je z hlediska organizace
velmi důležitá, jelikož dobré výsledky
v této perspektivě umožňují úspěch v dal-
ších oblastech. V podstatě můžeme říct, že
jsou jakýmsi základem domu, na kterých
BSC stojí. Jakmile identifikujeme opatření
a s tím související iniciativy v této per-
spektivě, můžeme si být jisti, že odhalíme
mezeru, která je mezi současnou organi-
zační strukturou zaměstnanců a jejich do-
vedností a úrovní potřebnou k dosažení
vytyčených cílů. Ukazatele, které v této
perspektivě určíme, by nám měly pomoci
tuto mezeru uzavřít a měly by zajistit udr-
žitelnou výkonnost v budoucnosti. 

S touto perspektivou úzce souvisí spoko-
jenost zaměstnanců, ta samozřejmě silně
koreluje s různými faktory jako je napří-
klad kariérní postup, prostředí organi-
zace, vnitřní a vnější motivace a další. 

Související činnost s touto oblastí je hod-
nocení výkonnosti zaměstnanců. Jasně

MUZEUM 49

22 KAPLAN, Robert S. 
a NORTON, David P. The ba-
lanced scorecard: Translating
strategy into action. Harvard
Business Press, 1996.
ISBN 978-0875846514.



stanovené a psané cíle, kterých mají jed-
notliví zaměstnanci dosáhnout, jsou zá-
kladním předpokladem pro efektivnost
muzejních činností jako celku. Základem
pro hodnocení a stanovení vhodných
ukazatelů výkonnosti může být napří-
klad rozpočet na vzdělávací aktivity za-
městnanců, profesionální rozvoj a spoko-
jenost zaměstnanců, která se dá měřit
pomocí průzkumu mezi nimi. Tato per-
spektiva se zaměřuje také na to, jak je or-
ganizace inovativní. Například, zda vy-
užívá určité inovace šetrné k životnímu
prostředí, nebo zda umožňuje bezbari-
érový přístup.

Perspektiva finanční

V neposlední řadě je nutné se zaměřit také
na finanční ukazatele výkonnosti, které
jsou důležitou součástí BSC. Organizace
se mohou zaměřit pouze na zlepšení
vztahů se zákazníky, interní procesy, na
investice do vzdělávání a růst zaměst-
nanců, ale bez určení dopadů těchto čin-
ností na finanční stránku organizace, mají
pouze omezenou hodnotu. S touto per-
spektivou je nutné velmi opatrně pracovat
právě v kulturních institucích, jejichž zá-
měrem není tvorba zisku. 

Hlavním konceptem zakotveným v této
perspektivě je fakt, že muzea musí být
odpovědná za hospodárné využívání
zdrojů ve snaze o dosažení vytyčeného
poslání. Muzea musí využívat zdroje,
které mají k dispozici, účinným způso-
bem. Posuzované ukazatele v této per-
spektivě by mohly zahrnovat například
ukazatel diverzifikovaného financování,
kolik procent tvoří příjem od zřizovatele
a kolik procent z dalších zdrojů, ať už
soukromých nebo veřejných. Dalším
ukazatelem finanční úspěšnosti může
být schopnost a úspěšnost fundraisingu,
tedy porovnání prostředků vynalože-
ných na fundraising a příjmu získaného
z této činnosti. 

Jelikož je každé muzeum unikátní, je
nutné, aby si modifikovalo ukazatele
v jednotlivých perspektivách na základě
své strategie a vize. 

Původní verze BSC byla zamýšlena pro
komerční podniky, později tvůrci upravili
BSC i pro neziskové organizace, kde jsou
finanční ukazatele spíše upozaděny a na-
opak největší důraz je kladen na naplňo-
vání mise organizace. Kaplan poukázal na
to, že potenciál BSC k vylepšení manage-
mentu institucí veřejného sektoru je velký.
BSC jako nástroj měření a řízení výkon-
nosti byl již aplikován v řadě organizací
veřejného sektoru, od zdravotnictví přes
školství až po kulturní organizace.23

BSC v sobě skrývá potenciál pro muzea
k jejich transformaci díky dobře komuni-
kované strategii, ukazatelům výkonnosti
a cílů pro zaměstnance. BSC by muzeím
měl pomoci k lepšímu plnění každoden-
ních aktivit. Zorloni24 uvádí několik dů-
vodů, proč je právě BSC vhodný pro sle-
dování výkonnosti v muzeích:

•  Pomůže k lepšímu určení ukazatelů vý-
konnosti. Pomůže managementu ve vý-
běru správných ukazatelů a stejně tak
k pochopení vztahu mezi nimi. 

•  Při správné aplikaci může muzeím po-
moci lépe komunikovat se zřizovatelem,
podporovateli, ale i veřejností, zkrátka se
všemi zainteresovanými stranami.

•  BSC by měl pomoci zaměstnancům
muzea zaměřit se na cíle organizace.
BSC může pomoci muzejním pracovní-
kům měřit jejich vlastní výkonnost
a efektivnost práce v souladu s misí
a strategií muzea. 

BSC poskytuje jak taktické, tak strategické
výhody. Na taktické úrovni umožní získat
rámec pro zaměstnance k posouzení, jak
jejich aktivity podporují strategii muzea.
Ze strategického pohledu pomáhá muzeu
zaměřit se na jeho aktivity a zdroje po-
třebné pro tyto aktivity. Díky tomu je tedy
možné sladit všechny činnosti muzea
a použít BSC jako interaktivní nástroj kon-
trolního systému. Mohlo by tak být prove-
deno pomocí následujících činností:

•  balancováním různých tlaků v muzeu
– například marketingu a fundraisingu
ve vztahu k umělecky kvalitním výsta-
vám, které nemají potenciál vysoké
návštěvnosti,
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•  vzít v potaz všechny perspektivy BSC,
potřeby a přání různých zájmových
skupin,

•  jasně artikulovat vnitřní procesy, které
jsou potřebné k implementaci strate-
gické efektivnosti,

•  zajistit, že personální politika, IT sy-
stém a vedení muzea pracují společně
směrem k naplnění poslání muzea. 

Jak Kaplan a Norton25 poznamenali, že
dobrý BSC je mnohem lepší než pouhá
sada ukazatelů výkonnosti, protože BSC
obsahuje řadu cílů a ukazatelů, které jsou
konzistentní a vzájemně se podporující.
Vztah mezi jednotlivými perspektivami je
proto nutné pochopit pro ucelené porozu-
mění muzejní dynamice. 

Implementace modelu BSC

Podstatnou otázkou je, jak se sestavo-
váním BSC začít. Jak uvádí Kaplan a Nor-
ton26, tvorba BSC by měla začít definová-
ním cílů organizace a následně pokračo-
vat s určením kritických faktorů úspěchu.
Úspěšný BSC tedy začíná s jasným poslá-
ním. Muzea by měla mít strategii popisu-
jící účel a směr organizace a její unikátní
hodnoty a vize. 

Celý rámec BSC může být poměrně
snadno implementován do řízení muzea
a jeho velkou výhodou je, že tato imple-
mentace není nákladná. Každé muzeum
může monitorovat a zlepšit výkonnost
prostřednictvím výběru ukazatelů výkon-
nosti, které nejlépe odpovídají strategii
muzea a jeho rozpočtu a sběru kvalitních
dat. Rozvoj BSC začíná plánováním pro-
cesů, které přezkoumají strategii a cíle
muzea. Před započetím samotné imple-
mentace BSC je ale důležité se setkat a ho-
vořit se zástupci řady zainteresovaných
stran, jako například se zřizovatelem,
sponzory a dalšími, k tomu abychom po-
chopili jejich úhel pohledu a zkušenosti. 

Druhým krokem v rozvoji BSC, jak již
bylo naznačeno výše, je stanovení se-
znamu ukazatelů, které pracovníci muzea
považují za důležité. Tedy určit cíle nebo
hodnoty, kterých chceme u těchto ukaza-
telů dosáhnout. 

Poté, co muzeum vytvoří scorecard, mělo
by k podobnému kroku dojit v jednotli-
vých odděleních muzea a každé oddělení
by tak mělo vytvořit svůj vlastní BSC.
Tento postup bývá nazýván „kaskádové
scorecard“27. BSC je významně užitečný
nástroj pro komunikaci se zřizovatelem,
sponzory, ale i veřejností. Muzeum může
BSC prezentovat jako součást své výroční
zprávy, což umožní zainteresovaným sku-
pinám vidět klíčové ukazatele výkonnosti
v grafech a tabulkách. Grafický návrh pre-
zentace BSC zobrazuje Tabulka 1, která by
měla být vypracována pro každou per-
spektivu. 

      CÍL        UKAZATEL  METODA  INICIATIVA
  PERSPEKTIVA
  cíl I            ukazatel I
                     ukazatel II
                     ukazatel II
  cíl II           ukazatel I
                     ukazatel II
  cíl II           ukazatel I

Tabulka 1                                       Zdroj: Autor

Příklady aplikace BSC v muzeích

Několik světových muzeí již aplikovalo
BSC do svého řízení a využívají ho jako
kontrolní, řídící, ale i plánovací nástroj. Vý-
hodou BSC je flexibilita, řada muzeí si vy-
půjčila jen základní architekturu tohoto 
nástroje, tedy čtyři perspektivy a strategii
v centru. Tyto perspektivy mohou být však
modifikovány, jednotlivé cíle a ukazatele
v každé perspektivě jsou také předmětem
volby muzea podle jeho specifik. Dosud
jsem se nesetkal s aplikací BSC v některém
z českých muzeí. Jsem však přesvědčen, 
že tento nástroj je vhodný i pro muzea pro-
vozovaná na našem území, především
v současné době, kdy se chystá zavedení
Registru muzeí. Na následujících řádcích
jsou uvedeny dva příklady aplikace BSC
v muzejní praxi a jeho dopady pro mu-
zeum. 

Benaki Museum

Muzeum Benaki bylo založeno ve 30. le-
tech 20. století, sídlí v Aténách a prezen-
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tuje historii a kulturu Řecka od doby ka-
menné až do dnešních dob. Benaki je
druhé nejnavštěvovanější muzeum v Řec-
ku. Postupem času muzeum expandovalo
do šesti budov s unikátními rozsáhlými
sbírkami zahrnujícími prehistorické arte-
fakty, umění od Byzancie do dneška,
malby, hračky a artefakty islámské kul-
tury. Bohužel snižující se státní i soukromé
výdaje v kontextu kritické ekonomické si-
tuace v Řecku si vyžádaly svou daň i pro
Benaki muzeum. Rostoucí náklady a stag-
nující příjmy znamenaly pro muzeum
velmi nejistou budoucnost. Následná dů-
kladná analýza prokázala řadu výzev, kte-
rým muselo muzeum čelit. Za prvé, mu-
zeum potřebovalo definovat a propagovat
jasně vymezenou vizi a misi, tedy čeho
a jakým způsobem chce muzeum dosáh-
nout v následujících letech. Benaki má
velmi rozsáhlé sbírky, a tak muselo defi-
novat společné vlákno tak, aby mohlo ko-
munikovat tuto hodnotu jak pro návš-
těvníky, tak dárce a sponzory. Zároveň
muselo formulovat program výstav, do-
provodných programů, publikací a vzdě-
lávacích programů. Velkou výzvou bylo
pro muzeum najít nové zdroje financo-
vání. Ačkoliv budovy muzea sídlí v centru
města, potenciál turismu nebyl plně vy-
užit, naopak více návštěvníků tvoří lo-
kální obyvatelstvo. Navíc publikace mu-
zea, akce, vzdělávací programy, restaurace
a muzejní obchod nepřinášely očekávané
příjmy. A konečně fundraigová strategie
nebyla dostatečně rozvinuta. Benaki mu-
selo tedy usměrnit své náklady, více se za-
měřit na řízení organizace a zaměstnanců.
BSC poskytl muzeu přijatelný přístup,
protože poskytuje jasné cíle, které vedou
k vyšší transparentnosti a odpovědnosti.
Mimo jiné také BSC podporuje podnika-
vost, kreativitu a iniciativu mezi zaměst-
nanci.28

BSC aplikovaný na Benaki muzeum řeší
problémy muzea v kontextu čtyř zmí-
něných perspektiv a zahrnuje specifické
ukazatele a cíle v každé perspektivě a po-
siluje je v podobě série doporučení pro
zlepšení. Například, k zajištění silného
uměleckého přínosu muzeum stanovilo
cíl zapůjčování artefaktů ze sbírek nej-
lepším institucím po celém světě. Jeden

ukazatel měří počet těchto institucí. V zá-
kaznické perspektivě byl stanoven cíl pre-
zentovat prvotřídní výstavy. Ukazatelem,
který měří tento cíl, je počet pozitivních
recenzí a reakcí od kritiků a návštěvníků.
Muzeum si stanovilo, že chce dosáhnout
alespoň 80 % pozitivních recenzí.29

K posílení perspektivy učení se a růstu se
Benaki muzeum zaměřilo na zvýšení spo-
kojenosti zaměstnanců.30 Aby muzeum
vylepšilo interní komunikaci, rozhodlo se
v každé budově vyvěsit nástěnku s infor-
macemi o programu muzea, zprávy od
kurátorů, nápady zaměstnanců, ukázky
nejlepší praxe a progres fundraisingu.
Muzeum se také ujistilo, že všichni za-
městnanci jsou srozuměni s misí muzea,
co se od nich očekává a jak mohou přispět
ke zlepšení muzea jak na individuální, tak
na kolektivní bázi. 

V případě finanční situace a řízení mu-
zeum najalo osobu na fundraising a také
nového finančního manažera s cílem zvý-
šit dotace od soukromých subjektů. Jako
první úspěch muzeum považovalo novou
fundraisingovou kampaň, která nabízí na
míru šité balíčky pro komerční firmy a in-
dividuální dárce. Finanční manažer za-
vedl systém rozpočtů a kontrolní procesy
s cílem řízení nákladů s vyšší transparent-
ností. S větší finanční kontrolou, vyššími
příjmy generovanými z fundraisingu, pro-
jede lístků, příjmů z restaurace a obchodu
a online prodeje, si muzeum buduje zá-
klad pro silnější udržitelný vývoj v bu-
doucnosti. 

Muzea, která využívají BSC k měření vý-
konnosti, mohou zásadně změnit způsob,
jakým nahlíží na jejich hodnotu, kterou
poskytují, a také jak tyto hodnoty komu-
nikovat směrem k zainteresovaným sku-
pinám. Kromě toho BSC může pomoci sla-
dit snahy zaměstnanců v podpoře cílů
a mise muzea a může zvýšit spokojenost
zaměstnanců. 

Werstas muzeum práce v Tampere

Dalším vybraným muzeem je finské mu-
zeum práce Werstas ve městě Tampere.
Tato část vychází z rozhovoru s ředitelem
muzea. Muzeum se specializuje na soci-
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ální historii a na výzkum, sběratelství
a prezentování artefaktů spojených s his-
torií práce a dělníků. Muzeum dlouho-
době buduje sbírku artefaktů spojených
s tématem práce ve Finsku, dále se zabývá
tématem odborů, pracovních hnutí a mi-
norit. 

Muzeum začalo používat BSC na přelomu
let 2006/2007 především kvůli přesvěd-
čení, že tento nástroj je vhodný pro mu-
zejní účely. V té době už ve Finsku BSC
používalo několik lokálních vlád a i jejich
příspěvkové organizace zahrnující muzea.
Samozřejmě i Werstas muzeum si BSC
upravilo pro svoje účely. Muzeum po-
užívá BSC spíš jako nástroj plánování
a celkem pracuje se třemi BSC, jedna pro
každé oddělení muzea, pro sbírky, vý-
stavy a návštěvnický servis. Již v roce 2007
muzeum zaznamenalo, že jim BSC po-
mohl lépe porozumět vztahům mezi růz-
nými částmi práce muzea31 a pomohl ře-
diteli informovat o těchto vztazích další
zaměstnance. Dále BSC umožnil informo-
vat ostatní zainteresované skupiny o práci
muzea, jejíž velká část je veřejnosti a velmi
často i zřizovatelům neviditelná. 

Muzeum považuje měření výkonnosti za
velmi důležitou součást jejich řízení. Jak
sami říkají, bez měření nemohou stanovit
řádné cíle a nejsou schopni analyzovat,
zda je těchto cílů dosahováno. 

Závěr

Záměrem tohoto článku bylo seznámení
se strategickým nástrojem BSC, dále před-
stavení dvou příkladů z muzejní praxe,
které ukazují jeho využití. BSC může být
po přizpůsobení muzejnímu prostředí
vhodným nástrojem, především díky jeho
flexibilitě a rozsahu a díky kombinaci kva-
litativních a kvantitativních faktorů. Jeho
aplikace do řízení muzea prakticky nic ne-
stojí a může být konkurenční výhodou při
jednání s potenciálními sponzory a part-
nery muzea a v důsledku toho může vést
k rozvoji diverzifikace finančních zdrojů.
BSC má řadu funkcí, ať se už jedná o ná-
stroj pro strategické rozhodování, nebo
nástroj komunikace muzea směrem ke
svým zainteresovaným skupinám. 
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Strážci paměti: 200 let muzejnictví v České re-
publice - společný projekt tří zemských
muzeí, Slezského zemského muzea, Mo-
ravského zemského muzea a Národního
muzea, má za sebou třetí rok svého trvání.
Po roce 2014, který byl ve znamení oslav
dvou set let existence Slezského zemského
muzea, následovaly dva roky, které se
v rovině projektu, zaměřené dovnitř mu-
zejní obce, věnovaly aktuálním otázkám
českého muzejnictví. Při příležitosti pro-
jektu se uskutečnily dvě konference, které
vedle řady příspěvků, které byly jistě in-
spirací pro všechny zúčastněné, přinesly
i zajímavá obecná zjištění o současném
stavu českého muzejnictví. 

Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, vý-
stavnictví a komunikace. Takový byl název

konference pořádané pod hlavičkou pro-
jektu Strážci paměti: 200 let muzejnictví
v ČR Národním muzeem, Moravským
zemským muzeem a Slezským zemským
muzeem v roce 2015, a to ve dne 14.–15.
října v Nové budově Národního muzea.
V rámci konference zaznělo celkem 18
příspěvků zástupců muzeí a galerií a spe-
cialistů věnujících se práci s osobami
s postižením. První den konference byl
věnován metodickým doporučením pro
práci s jednotlivými cílovými skupi-
nami, den druhý pak příkladům dobré
praxe a také tematickému workshopu 
zaměřenému na komunikaci s návštěv-
níky se speciálními potřebami. Jak pří-
spěvky samotné, tak následná diskuse
a neformální rozhovory ukázaly několik

Ing. Mgr. Ivana Kocichová,
Ph.D.
Národní muzeum – Centrum
pro prezentaci kulturního 
dědictví
ivana_kocichova@nm.cz
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Strážci paměti: 200 let muzejnictví 
v České republice
Odborná setkání na půdě Národního muzea

Ivana Kocichová

Memory Guardians: 200 Years of Museums in the Czech 
Republic

Expert Meetings Held on the Grounds of the National Museum

Obr. 1: Komentovaná prohlídka expozice Archa Noemova, uskutečněná v rámci konference
Muzea bez bariér. Bezbariérová přístupnost, výstavnictví a komunikace.
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zajímavých momentů, které více či méně
ovlivňují snahy českých muzeí o zpřís-
tupnění návštěvníkům se speciálními po-
třebami. 

Řada muzeí sama sebe deklaruje jako bez-
bariérové. Pohled koncového uživatele
však může být zcela opačný. I to ukázaly
příspěvky věnované fyzickým bariérám.
A také to, že muzea při realizaci staveb-
ních bezbariérových úprav ne vždy spo-
lupracují s odborníky na danou proble-
matiku. Výsledek pak může být více než
rozpačitý, jak ukázaly některé konkrétní
prezentované příklady. Jde často také
o zmaření nemalých finančních výdajů.

Ačkoli podnázev konference poukazoval
na to, že organizátoři vnímají problema-
tiku zpřístupnění návštěvníkům se speci-
álními potřebami komplexně, skladba pří-
spěvků z praxe byla víceméně jedno-
stranně zaměřená a pohybovala se zejmé-
na v oblasti muzejněpedagogické práce

s návštěvníkem. Není jistě náhodou, že to
jsou právě muzejní pedagogové, lektoři či
pracovníci oddělení práce s veřejností,
kdo si díky každodennímu kontaktu s ve-
řejností uvědomují nutnost zpřístupnění
muzea všem návštěvníkům intenzivněji.
Bohužel mezi přednášejícími zcela chyběli
muzejní pracovníci, zabývajících se tvor-
bou výstav či výstavním designem. Při-
tom právě jejich práce představuje jakýsi
základní stavební kámen pro práci s náv-
štěvníkem se speciálními potřebami.

Čestnou výjimkou zde byly pouze prezen-
tované projekty taktilních instalací, které
jsou v českých muzeích trendem posled-
ních let. Tzv. haptické stezky jsou v napro-
sté většině případů prvkem doprovázejí-
cím výstavu či expozici, a tak rozšiřují její
potenciál i pro návštěvníky s porucha-
mi zraku. V rámci konference bylo pre-
zentováno hned několik takovýchto pro-
jektů. 

Za posledních pár let česká muzea také
velmi postoupila kupředu, pokud jde
o zpřístupnění neslyšícím návštěvníkům.
Jedním z hybných motorů zde byl zájem
cílové skupiny o muzea a Pražská muzejní
noc, v rámci které od roku 2011 pravidelně
probíhá Pražská muzejní noc pro Nesly-
šící.

Obr. 2: Hmatová expozice
Tradiční lidová kultura 

dotykem v Národopisném
muzeu Národního muzea.

Obr. 3: Konference Perspektivy české muzejní edukace.



Základem prezentovaných realizovaných
projektů bylo nadšení pro věc, ochota
změnit zavedené pořádky a často i práce
nad rámec povinností. Iniciativa v oblasti
zpřístupnění muzeí návštěvníkům se spe-
ciálními potřebami totiž stále často vy-
chází tzv. zdola. Výhodou toho je jistě 
vysoká motivace pracovníků, na druhou
stranu nevýhodou nezakotvenost aktivit
v rámci organizační struktury či strategic-
kých dokumentů instituce. 

Stále je před námi velké množství práce.
Realizované projekty však ukazují, že ten
největší krok už máme za sebou: Otázka
zpřístupnění muzeí všem skupinám náv-
štěvníků se již stala nedílnou součástí obo-
rové diskuse. 

Konference Perspektivy české muzejní edukace,
pořádaná v Národním muzeu – Náprst-
kově muzeu asijských, afrických a americ-
kých kultur ve dnech 10.–11. května 2016,
zaměřila svou pozornost směrem, který je
v současné době velmi diskutován zejména
v souvislosti s profesí muzejního pedagoga.
I tato konference přinesla celou řadu zají-
mavých poznatků.

Jedním z nich je, že cesta muzejních peda-
gogů za uvedením profese v katalogu
prací se blíží ke svému cíli, na druhou
stranu že uznání profese ze strany kolegů
muzejníků je od tohoto cíle stále ještě
vzdálené. Je však nutno podotknout, že
tato situace se netýká pouze muzejních
pedagogů, kteří jsou díky své organizova-
nosti v příslušné komisi při AMG „nejvíce
slyšet“, ale také ostatních profesí z oblasti
komunikace a práce s návštěvníkem. Mu-
síme si však přiznat, že cestou k tomuto
uznání však není pouze uvedení profese
v katalogu prací, nýbrž také vysoká míra
profesionality a kvalita prováděné práce.
A samozřejmě vědomí muzeí své promě-
ňující se role ve společnosti. 

Teorii oboru bylo věnováno jen několik
příspěvků. Je velmi potěšující, že zazněly
i takové, které nastínily zcela jiný úhel po-
hledu na činnost muzeí či představily po-
hled zahraničí na danou problematiku.
Většina příspěvků pak představovala re-
alizované projekty či edukační činnost
v jednotlivých muzeích. Mezi těmito ne-
chyběl ani inspirativní pohled zvenčí – od
autorů muzejně edukačního programu,

pocházejících mimo muzejní prostředí.
Z řady příspěvků, které prezentovaly dílčí
realizované projekty, osobní zkušenosti či
vlastní projekty studentského výzkumu,
byl patrný jistě zasloužený respekt k vý-
sledkům práce akademické sféry v oblasti
rozvíjení teorie oboru. Muzejní pedago-
gové – pracovníci muzeí – by však neměli
rezignovat na vlastní odbornou publi-
kační činnost. V oblasti propojení teorie
a praxe jsou klíčovými hráči a i rozvoji
muzejní pedagogiky jakožto vědnímu
oboru mají jistě co nabídnout.  

Využití digitálních technologií je velkým
tématem nejen českého, ale i světového
muzejnictví. Prezentované příspěvky po-
tvrdily, že muzejní pedagogové si tuto
výzvu uvědomují a digitální technologie
se pomalu stávají jedním z nástrojů využí-
vaných v muzejní edukaci. Otázka vzdě-
lávání muzejních pedagogů, potřeba spe-
cializovaného VŠ oboru či jiná forma
vzdělávání, byla otevřena jen krátce v di-
skusi: Existence oborů je jistě žádoucí. Ne-
smíme však zapomínat na to, že dobrého
muzejního pedagoga dělá zejména aktivní
a kreativní přístup, kladný vztah k náv-
štěvníkům a zkušenosti. 

Centrum pro prezentaci kulturního dě-
dictví, organizátor konferencí, připravilo
z obou setkání elektronické sborníky (pu-
blikovány na oborovém informačním
portále www.emuzeum.cz). Vybrané pří-
spěvky z konferencí byly navíc vydány
tiskem ve sborníku Muzea a veřejnost. Ak-
tuální otázky (2016).
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Obr. 4: Workshop v rámci
konference Perspektivy
české muzejní edukace.
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Centrum pro prezentaci kulturního dědic-
tví se již od svého vzniku v roce 2005 za-
bývá oblastmi muzejní prezentace a ko-
munikace s veřejností, mimořádných pre-
zentačních počinů, muzejní pedagogiky,
digitalizace a možností využití digitali-
zovaného kulturního dědictví, využívání
nových technik a technologií v muzejní
prezentaci. V souvislosti s tímto zaměře-
ním Centrum soustavně buduje odbornou
knihovnu Centra pro prezentaci kultur-
ního dědictví, která je v současnosti výji-
mečným knižním fondem v oblasti muze-
ologie v České republice. Fond knihovny
je průběžně budován s ohledem na aktu-
ální trendy českého i světového muzejnic-

tví. Jedná se o soubor převážně anglických
titulů, v knihovně je však zastoupena řada
odborných publikací v českém, francouz-
ském a německém jazyce.

V současnosti knihovna obsahuje více než
1300 titulů z těchto oblastí: 

•  Muzeologie,

•  Muzeografie,

•  Muzejní pedagogika,

•  Výstavnictví,

•  Muzeum a architektura,

•  Online prezentace a digitalizace sbírek,

•  Aplikace digitálních technologií,

Mgr. Marie Žáčková
Národní muzeum - Centrum
pro prezentaci kulturního 
dědictví
centrum@nm.cz
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Oborová knihovna Centra 
pro prezentaci kulturního dědictví
Marie Žáčková

Obr. 1: Oborová knihovna Centra pro prezentaci kulturního dědictví v Nové budově 
Národního muzea.

The Specialised Library of the Centre for the Presentation
of the Cultural Heritage
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•  Muzejní marketing a management,

•  Kreativní průmysly,

•  Péče o sbírky.

Fond knihovny však přesahuje také do pří-
buzných oborů, jako jsou např. památková
péče, dějiny umění, multimédia, sociologie,
antropologie a další. Nedílnou součástí
jsou i významná zahraniční periodika se
zaměřením na muzejní a muzeologickou
tématiku.

Knihovna Centra je aktivně využívána od-
borníky zabývajícími se výše zmíněnými
okruhy, ale také studenty při tvorbě semi-
nárních, bakalářských, diplomových i di-
sertačních prací. Aktuální informace o kni-
hovním fondu jsou dostupné ke stažení či
k vyhledávání online na oborovém infor-
mačním portálu eMuzeum
(http://www.emuzeum.cz/knihovna-cen-
tra/). V sekci Knihovna Centra jsou zveřej-
něny bližší informace o knihovně, jejím
rozsahu i zaměření, a online katalog, který
dále usnadňuje orientaci ve fondu. Nově
zřízená podkapitola Novinky v katalogu
pravidelně přináší výběr z aktuálních
přírůstků knihovny. Každá publikace je
představena krátkou anotací tak, aby ba-
datel získal představu o obsahu vybrané
knihy. V roce 2016 byl fond knihovny roz-
šířen převážně o tituly týkající se moderni-
zace muzeí a způsobů komunikace s veřej-
ností. Rozšířen je tedy o publikace věnující
se např. oblasti media relations, muzejnímu
marketingu, službám návštěvníkům, mu-
zejní prezentaci a architektonickým úpra-
vám a modernizaci muzeí a galerií.

Publikace jsou dostupné k prezenčnímu
studiu prostřednictvím studovny Knihov-
ny Národního muzea v Nové budově.
Otevírací doba pro veřejnost je každé
pondělí od 10 do 18 hodin, či jiný pracov-
ní den po domluvě s pracovníky Centra.
Knihy je potřeba objednat elektronicky
s alespoň týdenním předstihem na emailu
centrum@nm.cz.

Obr. 2: Prezentace knihovny
na oborovém informačním
portálu eMuzeum – sekce 
Novinky v katalogu.

http://www.emuzeum.cz/knihovna-centra/
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Mgr. Jaroslav Richter
Národní muzeum
jaroslav_richter@nm.cz
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Jaroslav Richter

Obr. 2: Ilustrace z knihy: Kateřina Perglová.

Obr. 1: Obálka knihy. Ilustrace: Kateřina
Perglová.

Jiří Žalman: Kapesní průvodce po muzeu 
a muzejnictví (fiktivní rozhovor 
  Jiřího Žalmana s muzejní elévkou)

formou zpracovaný sumář všeho pod-
statného, co by měl znát každý, kdo uva-
žuje o práci v muzeu, ale i ten, kdo chce
jen nahlédnout pod pokličku muzejní
praxe. Autor si k tomu účelu vymyslel
postavu muzej ní elévky Karolíny, jejímiž
ústy si klade otázky, které mnohokrát
slýchal ve škole muzejní propedeutiky
a „po léta dostával při svých návštěvách
v muzeích a galeriích nebo na ně odpo-
vídal písemně, jako metodik na minister-
stvu“. Text pro ten účel rozdělil do pěti
tematických oddílů: (1) o smyslu muzea,
o sbírkách muzejní povahy, jejich tvorbě
a ochraně, (2) o správě sbírek muzejní
povahy, (3) o komunikaci muzea s veřej-
ností, o práci s návštěvníky a „nenáv-
štěvníky“, (4) o řízení (nejen) muzeí
a galerií, (5) o půlstoletí s českým muzej-
nictvím.

Víte, k čemu jsou muzea dobrá a co je to
taková realizace muzeality? Proč je správa
sbírek důležitá a co to znamená CES ne-
bo sbírka muzejní povahy? Proč se mají
muzea zajímat o ty, kdo do nich nechodí?
A jak se proměňovala česká muzea od 
šedesátých let po dnešek?

Jak napovídá již podtitul, ve své nové
knize se Jiří Žalman zhostil role zpovída-
ného i tázajícího se. Výrazná postava 
českého muzejnictví v „Kapesním prů-
vodci“ vychází ze svých bohatých zku-
šeností muzejního praktika, metodika,
autora zákonných předpisů i pedago-
ga v oboru muzeologie a nabízí čtivou 

Jiří Žalman: A Pocket Guide to Museums and Museology 
(A Fictitious Interview by Jiří Žalman of a Museum Apprentice)
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Kniha neobvyklým způsobem navazuje
na autorovy Příručky muzejníkovy, které
jsou mezi muzejní veřejností dobře zná-
mé. Zatímco ty však měly charakter spíše
metodických textů, „Kapesním průvod-
cem“ se coby základní linie vine snaha
najít odpověď na otázku po smyslu mu-
zejní práce a úkonů i úkolů, jež přináší.
Jak sám Žalman říká, více než tázání JAK
jej v nové knize zajímá problém PROČ.
A důsledně se snaží svá tvrzení a vý-
klady ilustrovat trefně zvolenými pří-
klady z praxe. Ostatně, autorova kariéra
v českém muzejnictví již dosáhla pa-
desáti let, takže vybírat má rozhodně
z čeho a o množství dalších vzpomínek

se podělí ještě v poslední, pamětnické
kapitole. 

Zajímavý, poučný a místy i dosti zábavný
text doprovázejí originální, jemným hu-
morem prostoupené ilustrace Kateřiny
Perglové.

ISBN 978-80-7036-504-5

248 stran

Vydalo Národní muzeum v roce 2016.

Obr. 3: Ilustrace z knihy: Kateřina Perglová.
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Handyapplikationen von 
Museen und Galerien – Sinn
und Typologie einer neuen 
technischen/digitalen 
Erscheinung der Museumskultur

Der Artikel behandelt Handyapplikatio-
nen und stellt die Ergebnisse der qualita-
tiven Forschungsuntersuchung vor, die
auf die Applikationssoftware von Museen
und Galerien ausgerichtet ist. Die Soft-
ware in Handygeräten wird im Artikel zu-
erst eingehend definiert und klassifiziert,
und anschließend werden mögliche Arten
ihrer Analyse und Bewertung vorgestellt,
und zwar insbesondere die Regeln des
sog. User Centered Designs und des Con-
version Centered Designs. Auf der Grund-
lage einer detaillierten Inhalts- und Funk-
tionsanalyse von 14 Beispielen entstand
eine übersichtliche Typologie von Muse-
umsapplikationen für Handygeräte, deren
Beitrag unter anderem ein Verweis auf
den grundlegenden Unterschied zwi-
schen der einfachen Informationswieder-
gabe des Museumsinhalts und seiner di-
daktischen Transformation ist. Die Schaff-
ung dieses Typs von digitalen Produkten
wird zum Abschluss einer Diskussion un-
terzogen und es wird auf seinen mögli-
chen Beitrag für die Museumskultur ver-
wiesen.

Schlüsselwörter: Handyapplikationen von
Museen und Galerien, Handyapplikatio-
nen in der Bildung, Analyse von Handy-
applikationen, Typologie von Handyapp-
likationen, Museumspädagogik, digitale
Technologie im Museumswesen

Museums- und Bildungsexposi-
tionen im Burg- und Schlossum-
feld: Das Beispiel des St.-Mau-
rus-Reliquiars und der
authentisch erhaltenen Burg
Bečov

Die staatlichen Burgen und Schlösser in
der Tschechischen Republik nutzen mehr-
heitlich zur öffentlichen Präsentation den
traditionellen Fremdenführerdienst, Inte-
rieur-Denkmalinstallationen oder Hin-
weisexpositionen. Eine Ausnahme bilden
Denkmalobjekte, die durch ihre beste-
hende Exposition an Adelsmuseen der
Vorkriegszeit oder auch an die gegenwär-
tige Präsentation von Adelssammlungen
anknüpfen. In letzter Zeit setzt sich dank
bildungsorientierter Präsentation auch in
diesem Bereich die individuelle Besichti-
gung von Museen und Galerien durch.
Das Denkmalinterieur kann so eigenstän-
dig erschlossen werden. Eines der Bei-
spiele dieser Bemühungen um eine per-
sönliche Entscheidung über die Art des
Besuchs – sei es traditionell in einer Tou-
ristengruppe oder nach eigenen Wün-
schen - ist auch das ausgedehnte Areal der
NKP der staatlichen Burg und des Schlos-
ses in Bečov nad Teplou (nachfolgend nur
SHaZ Bečov). Für das Verständnis der
Spezifika der gewählten Lösung ist jedoch
ein ausführlicher Exkurs in die Geschichte
dieses Denkmalobjekts und der hier frü-
her zur Geltung gebrachten Herangehens-
weisen notwendig. Das St.-Maurus-Reli-
quiar wird in jedem Fall einen Höhepunkt
des Besuchs darstellen.

Schlüsselwörter: Denkmalerneuerung,
Fachuntersuchungen, hinweisende Denk-
malinstallationen, Bildungsprogramme,
ressortübergreifende Zusammenarbeit,
Europa Nostra, staatliche Burg und
Schloss Bečov, St.-Maurus-Reliquiar
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Zur Vorbereitung der Ausstel-
lung historischer Bekleidung
ohne Vitrinen und ihre Pflege
mit Fokus auf die Überwachung
der Staubigkeit

Im Rahmen der Vorbereitungen der gro-
ßen Ausstellung mit der Bezeichnung
„Retro“, die bereits im Juni 2016 eröffnet
wurde, wurden wir vor das Problem ge-
stellt, wie man die Installation einer gro-
ßen Menge an Bekleidungsstücken ohne
Vitrinen lösen kann. Die präsentierten
Damen- und Herrenbekleidungen stam-
men nicht nur aus den Sammlungen des
Historischen Museums und des Náprstek-
Museums, sondern auch aus der zeitge-
nössischen Schöpfung unserer und auch
ausländischer Designer und aus Beklei-
dungshäusern. Die Installation in einem
offenen Raum bietet nicht nur ein beson-
deres unmittelbares Erlebnis für die Besu-
cher, sondern auch vielfältige architekto-
nische Möglichkeiten und eine wesentlich
niedrigere finanzielle Belastung. Gleich-
zeitig stellt diese unkonventionelle Form
viele Risiken für die wertvollen Klei-
dungsstücke dar. Zu den größten Gefah-
ren gehören Staub, Schädlinge und nicht
zuletzt die Undiszipliniertheit von Besu-
chern hinsichtlich der Verunreinigung
durch Berühren, ja sogar von Diebstahl
und Vandalismus. Wir bemühten uns, alle
diese Risiken in Erwägung zu ziehen und
sie auf der Grundlage einer Überprüfung
möglicher Lösungen zu eliminieren. Gleich-
zeitig wurde in der verlaufenden Ausstel-
lung eine der möglichen Arten der Über-
wachung des Staubgehalts getestet, auch
ihre Ergebnisse werden im Artikel disku-
tiert.

Schlüsselwörter: Offene Ausstellung, Tex-
tilausstellung, präventive Konservierung,
Überwachung des Staubgehalts 

Installation von Kleidungsstük-
ken an „unsichtbaren Corpora“

Der Beitrag behandelt das mögliche Her-
antreten an die Präsentation von Beklei-
dungsstücken an sog. „unsichtbaren Cor-
pora“. Diese Art von „Installation“ bietet
in ihrem Wesen eine unbegrenzte Variabi-
lität. Man kann sie sowohl für historische
Textilien als auch zur Präsentation gegen-
wärtiger Modebekleidung nutzen. Ziel
des Texts ist es, zu erläutern wie „unsicht-
bare Corpora“ Zugunsten einer zeitge-
mäßen Präsentation entwickelt werden
könnte.

Schlüsselwörter: Installation, „unsicht-
bare Corpora“, Bekleidung, Präsentation

Das Interieur des neu rekonstru-
ierten Svatojánské Muzeum 
in Nepomuk aus der Sicht seiner
Beschäftigten 

Das Svatojánské Muzeum in Nepomuk,
das dem hl. Johannes von Nepomuk in
seiner Geburtsstadt gewidmet ist, wurde
im März 2015 wiedereröffnet. Seine ur-
sprüngliche Bezeichnung lautet „Museum
des heiligen Johannes und anderer Kir-
chendenkmäler“, um dessen Gründung
sich im Jahre 1930 Pater Jan Strnad ver-
dient machte. Die Institution wurde in
den fünfziger Jahren des 20. Jahrhunderts
geschlossen. Die Studie beschreibt kurz
und bündig die Geschichte und Architek-
tur des Museums und des gesamten Ge-
bäudes des Erzdekanats, in dem die Insti-
tution ihren Sitz hat. Vor allem geht es um
die gegenwärtige Position sowie die Re-
konstruktion und Ausstattung hinsicht-
lich des Museum-Interieurs aus der Sicht
der Beschäftigten. Konkret bezieht sich
die Studie auf die installierten Vitrinen, an
denen im Verlauf der ersten Saison ge-
wisse Probleme auftraten. Im Rahmen der
Studie wurden mit drei Einzelpersonen
auch Gespräche zu den Strukturen des
Museums geführt. Diese Experten tragen
in unterschiedlichem Maße zum Funktio-
nieren des Museums bei; dementspre-
chend wurden sie im Text reichlich be-
rücksichtigt. Diese kritische Studie kann
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den Beschäftigten des „Nepomuk-Muse-
ums“ selbst und weiteren Experten aus
diesem Bereich bei der Rekonstruktion
oder Schaffung neuer Expositionen die-
nen.

Schlüsselwörter: Svatojánské Muzeum,
Nepomuk, hl. Johannes von Nepomuk,
Erzdekanat, Rekonstruktion, Expositio-
nen, Vitrinen

Einführung des Instruments 
Balanced Scorecard für das 
Museumsmanagement 

Den Bereichen der Ökonomie von kultu-
rellen Organisationen, der Messung ihrer
Leistungsfähigkeit und ihrer wirtschaftli-
chen Auswirkung wurde erst in den letz-
ten Jahrzehnten Aufmerksamkeit gewid-
met. Die Beurteilung der Leistungsfä-
higkeit wird vor allem mit kommerziellen
Kriterien und in diesem Fall mit finanziel-
len Kennziffern verbunden. Jedoch schon
während der 90er Jahre des 20. Jahrhun-
derts wurde begonnen, dieses Thema aus
einer neuen Perspektive zu studieren. In

diesem Zusammenhang stellte sich die
Frage, ob man sich nur auf die finanziellen
Kennziffern einzuschränken sollte. In

Fachkreisen wird immer häufiger die Mei-
nung vertreten, dass man sich, wenn die
Messung der Leistungsfähigkeit vertrau-
enswürdig und sinnvoll sein soll, auch auf
nichtfinanzielle Indikatoren ausrichten
muss. Im Laufe der Zeit begann sich 
die Messung der Leistungsfähigkeit auch
in kulturellen Organisationen durchzuset-
zen. Deshalb ist diesem Phänomen die
notwendige Aufmerksamkeit zu widmen.
Zur Messung der Leistungsfähigkeit von
Museen existieren bereits einige Studien
und Versuche; grundlegendes Problem ist
jedoch, dass kein methodologischer Appa-
rat geschaffen wurde, der die Aktivität 
für das tschechische Umfeld applizieren
würde. Diese Studie beschäftigt sich mit
der Methode Balanced Scorecard und
ihrer Anwendung im Management von
Museen als Instrument für die Messung
und Überwachung der Leistungsfähigkeit
und vor allem auch als Instrument für
künftige Planungen. 

Schlüsselwörter: Effektivität, Bewertung,
Museum, Messung der Leistungsfähig-
keit, balanced scorecard


