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Valná Hromada UHS se bude konat vpátek 3. února

1995 od 10:00 do 12:00 vsále Týnské školy, Praha 1, Melantricho·
va 17-vchod zprůje·zdu sv. Michala. Výroční zpráva, diskuse.
Vsobotu 4. února 1995od10.00do18:00 vMuzeu umění
vOlomouci, Denisova ul. Výroční zpráva, diskuse, exkurse

Dopis·místo editoriálu
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
koncem roku 1994 ~bor Umělec~historické společnosti
věnoval po někoítk ~ch $:hůzek rozvaze o nadcházejicín
výročním setkání, a to je také důvodem skluzu tohoto čísla
Bulletin~ do nového roku. Výbor navrhuje uskutečn~
poenět z našeho předloňského setkání, abychom se

jednou sešli někde jinde nežli v Praze, tak aby tím byl
poskytnut věiši prostor mimcpraiskýmčlenúm společnosti,
zejménamoravským. Tento !XJdnět, kle~ se tehdy zdál ma
ohlas, ~bor přijal i vzhledemk tomu, že v příštím roce
bude záhodno sejít se opět v Praze, neboť vyprší volební •
období alo nebude la pravá chVll ek experimentu, o ně~
se chceme pokus~ letos.
Přijímáme tedy v tomto kalendářním roce pozváni našich
kolegyň a kolegů z Olomcuce, kde se uskutečni hlavní část
našeho~ročního setkání. V tamnímmuzeu agalerii byla
nedávno otevřena nová expozice Ralského umění. Význam
expozice je pravdě!XJdobně celonárodní astojí za
korporativní návštěvu i za rozpravu, která může vést k
obecnějším otázkám uměleckohislorické teorie a praxe.

Proto bude zajištěn autobus, který dopraví z
Prahy do Olomouce azpět ty znás, kteří se
přihlásí do 20. ledna písemně nebo telefonicky
na adrese:

Dušana Barčová I ústav dějin umě!K AV ČR
Husova 4, 110 00 Pral)a 1, Tel: 23145 97
a zapraví také zálohu (doufáme, že totožnou s konečnou
sumcu) 50 Kč, aby tak své objednávce dodali patílčnou
váhu).
Aby však byla umcžněna účast na výročním setkání a
obnova členských průkazů (zaplacení členského
příspěvku těm, kdo ztěch či oněch důvodů nemohou cestu
do Olomouce !XJdniknout, uskuteční se první, kratší část
jednání vPraze. Asice jako vloni v prostorách tzv. Týnské
ško~ v Melantrichově ul. č. 17, Clenové společnosti mají
nadto stále mcžnost uhraď~ členský příspěvek atím
obnovtt platnost své legttimace, opravňuji:í pk vstupu do ·
muzeí ana výstavy zdarma, také během ~dne od 23. do
27.1. u O. Barčové. Tato formální část jednání bude
zopakována také na úvod našeho jednání v Olomcuci tak.

.·
Pohled .na část Starého města z dob;Ho/. 1650, zachyctjK:í
parcelu chystaného hotelu (Arolivkňiovriků v Praze)

Jiří T. Kotalík: Hotel Four Seasons .-věc veřejná
Pražské grémium pro ochranu a rozv~ kulturního prostoru
hlavního města (.PG1 byk> založeno v červenci 1993 s
vědomím, že účinné ochrany památk~ch hodnot Prahy
lze dosáhnout jen tehdy, stane-i se věcí veřejného zájmu
a kontroly. Vtomto duchu rozv~ tato neformální občanská
ink:iativa, mezi ~jíž zak!ádajíci instrtuce patří i UHS, svoji
dosavadní čin nost Jedním z problémů, k1eréroo se PG
během své dosavadní čUinosti věnovalo, je připravovaný
proplet hotelového ~mplexu Four ~ns na Alšově
nábřeží v Praze.
Píipomeňme si ve stručnosti historii lohoto pr~ek1u, k1erá
nám zároveň může poslouiit jako určitý model~ příklad

dnes bohužel velmi obo.yklé investiční výstavby, k1erá
potencionálně ohrožup území histork:kého jádra města a
jeho památkové rezervace.
Atraktivní pozemky na A&vě nábřeží v majetku města ·
Prahy (celkem dva objekty asedm parceQ by~ na!iK!nuty
hotelovým společnostem Four Seasons a Carlton Ritz
poté, co tyto neuspě~ ve výběrovém řízeni na proluku
Myslbek. Vzáří 1992 rozhodlo Zaslupttelstvo HMP o
záměru využit tento prostor pro hotelové aklívity a vypsal
zúženou obchodní ooutěž pro výběr. inv~ora.. Tato soutěž
však vypsána nebyla arozhodnutímz ledna 1993 byla

pokračováni ze str. 1

uzavřena smlowa o smlowě. V květnu 1993 posoudi~
útvar hlavního arcllttekta i Památková rada jako poradní
orgán ředftele Pražského ústaw památkové péče tři
varianty záměru hotelu. ~mně ~ lorroolováno
jednoznačné negativní stanovisko ohledně uvažované
kapacity, archttektonického 'tjrazu a stanovených
zastavovacích podmínek. Tato slanoviska se v zásadě
periodicky opakují k různým následně předkládaným
variantám. 42. je podepsána ná~mní smlouva mezi
Prahou a společnoslí Four Seasons, jepmž předmětem
j&>U zmiňované pozemky určené pro výstavbu hotelového
komplexu o kapacitě do 185 pok~ů včetně 30 apartmá,
potřebného zázerri a podzemního parkoviště. Smlowa je
uzavřena na 25 let (s možností přednostru'ho prodloužení
3 x25), jejím předmětem ~ "1· i čásli někte~ch
veře~ých komunikaci (chodniky, vozovka, nábieíní zeo') a
vypsání soutěže, jepmi ciem je získal domáct'ho
archttekta pro další rozv~ a realizaá projektu. Grafické
podklady soutěžních podrrinek krnizuje v květnu 1994 jak
Pražský ústav památkové péče, tak Utvar rozvo~ mésta
Následu~ odiNavé stanovisko Pražského grémia.
n~ativně se yt~dřu~ ·mj. i Klub za Slarou Prahu, ověci
jedná několikrát ~bor UHS a poté adresu~ svoje
stanovisko prmálorovi Prahy. Pod soustředěným tlakem
je nakonec původně za~lená soutěž na ,nalezení
arch~ektonidi:ého 'tjrazu' změněna na kombinovanou
veřejnou, podklady vypracované společností Four
Seasons jsou definovány jako nezávazné a s ~hradarri,
ale bez zásadní změny jsou soutěžní podninky nakonec
schváleny. Před ukončením aichttektonické soutěže se
Pražské grémium pokouší aktivizoval širokou veřejnost a
ve spolupráci s Uměleckohistorickou společností iniciuje
dne 21.11.94 setkání odborné veřejnosti v Týnské škole
za účasti vice než 90 historiků umění, architeklů,
památkáiů, uměbí. li.věry setkání jsou publikovány v
denním tisku a svým podp5em se k nim připojuje téměř
500 představ~elů odborné veřejnosti a miio>miku ~ahy.
Praiskéroo prirratorovi a nově zvoleným zastupitelům
adresuje svůj dopis prezident Václav Havel. iniciativní
skupina členů Zastupitelmia pi~ravu~ ve věci Four
Seasons interpelaci.

Zásadní 'tf hrady formulované představiteli odborné
a adresované bez odeNf na příslušné orgány a
insl~uce konstalovai v první řadě naprosto mirooiádný a
určujíci význam této lokaily v bezprostředním sousedství
Karlova ITOStu, z kterého yt~á nutnost zvláště
odpovědného a obezřetného přístupu při rozhodoYání o
jeho ekonooVckém využiti a následné zástavbě. Oba
historické objekty na Alšově nábřeží čp. 83 a85
představuj poslední ~achovalé fragmenty zástavby
staroměstského nábřeží před jeho regulaci a následnou
asanaá v druhé pofovilě 19. století. Toto periferní úzeni,
využívané po staletí ryze účelově jako hospodářské
z~m města (sldadové prostory, prádelny, text~ní
výroba, deponie) se stalo rezervoo pro ooif růst v
souvisklsti s p00ebarri rozv~e a reprezentace hlavního
města l1M vzMlého státu. Proponovaný a ne zcela
dokOflČ!!ný soubor ninisteiských budov v prostoru od
TěšlloYa po Emauzy doplňcffala si:na kulturních instiuc:i a
vysokých škol (v těsném sousedství lokaity pÍ1)0meňme
jen Rodolfinum • svého času sídlo parta.nmu, UMPRUM
muzeum. Národní knihOYnu, právnickou a filozofickou
Iakuhu UK, VSUP, FAMU, konzeivatai: ). Tento výčet sám ·
o sobě jednoznačně vypovídá o duchovnjm obsahu tohoto ·
· místa a jeho hodnotové flierarchil v kontextu mésta a ·
státu, S·kle~m je záměr výstavby hotelu v evidentnlm
··
rozporu.
Další vznesené připomínky opakovaně konstatovaly, že
objem zakotvený v nájm smlouvě a regulačnK:h
veře~osti
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podmínkách (180 pok~ů. při menší vytíženosli rapk!ně
kesá cena) ~ naddimenzovaný a ohrožuje hmotově jeden
z pohledové nejexponované~ích bodů p<aiského
panoramatu. Dané podrrinky a program navi: nejsou
dostatečnou zárukou účinné ochrany tohoto cilli.>ého
rrista a nedávaj možnost vzniku kvalitní archM:tui:y a
hmotového řešení adekvátnímu tomuto území.
Kritice byl konečně podroben i konkrétní postup
představ~elů města při uzavírání nájemní smlouvy. Hlavni
architekt Prahy sice konstatoval. že uvažované využití
není v rozporu s ~atným územním plánem. Ten však
definuje toto území velmi široce pro funkce ,věda,
výzkum, kultura, služby, obchod '. Navic v současné době
platná vyhláška o závazných částech úzenviiho penu (z
1.3.1994) ozna~ tento pozemek jako , ostatní zv1ášlni
územ s uri:ením pro VŠ'.
Mimochodem, od počátku b',10 předpokladem umístění
hotelu nalezeni náhradních ploch při Alšově nábieží
vhodných pro provoz studentské menzy. Vtomto smyslu·
také UK jednala až do února 1993, kdy představttelé Four
Seasons oznámi~. že bifli reprezentanty města vyzváni,
aby se tímto problémem ve svém projektu dále
nezabývali..
Prob!emalická je i útast památkářů, zejména při ytjádření
k záměru na ~stavbu hotelu a před uzavřením smlou'lý.
Pražský ústav se od května 1993 opakované a kriticky
vyjadřoval pouze k předkládaným vaiiantám projektu,
'tjkonný orgán &átní památkové péče tj. odbor parratkové
péče magi&rátniho úřadu nebyl o stanovisko dosud vůbec
požádán. Zústává tedy otáz.kou první interpretace, zda
byla v tomto případě skutečně naplněna litera zákona č. ·
20 / 1987 Sb. ostátní památkové péči ve.smyslu
povinnosti předem projednat záměr, kle~ je zamýšlen s
památkově chráněnou nemovitostí.
AlarroojK:í je však především absence jakýchkoli.>
obecných a závazných pravidel při rozhodováni o
investiční výstavbě v historických jádrech měsl. Podle
s!ávajicí legislativy upravujéi hospodaření s majetkem
obci v tomto případě naprosto dostačuje formální
zveřejnění záměru na obvyklém veřejném nistě
Onformační deska) a jestliže během tficetidenní lhůty
nejrou vzneseny žádné připomínky může Zastupttelstvo
pronajmout či prodat teoreticky cokoliv ze svého majetku.
Muže prnom zcela pominout řadu naprosto klgických a z
hlediska společnosti iádouck:h kroků, které umožní
odborným instttuám potvrdtt profesionáklost a proziavost
konečného rozhodnutí. Mám na mysli např. respektování
závazného směrného plánu (kle~ pro řadu sKlelnK:h
útvarů neexistuje), prověření fun~ní náplné a kapaciy
využitelnosti zpracováním ůzenvií dokumentace či
veře;ipu urbanisti::kou soutěží, jednoznačná stanoviska
dotčených orgánu státní spráyt a saroosprávy s
předstihem a vypsání veřejné obchodní &>Utěie na .
pozemek jako základni kroky podmiňujici všechna
následná rozhodnuti.

abif př&Olllni mohliy obnova své aenstvi ve společnosti a
rozhodnout hlasovánm o pi\:>adných návr~h a
rezolucich.
CelkO'Yý přehled letošního p<ograroo ~ročnilo setkání
Uměleckohistorické společnosti v českých zemích je te<fy
následující:
.
Pátek 3. února 1995 od 10:00 do 12:00 vsále Týnské
ško~. Praha 1, Melantri::hova 17. Výroční zpráva,
diskuse.
Sobota 4. února v6:15 sraz na nábřeží u Právnické
fakulty v Praze (odjezd autobusu v 6:30)
Sobola 4. února 1995 od 10.00 do 18:00 v Muzeuumění
v Olomouci, Denisova ul. Výroční zpráva, diskuse,
exkurze. Rozprava o dějinách umění v roozeích a galeriéh
i jilde. S úvodním slovem M. Togneta k expozici l!aSkého
umění.
Předpokládaný

návrat autobusu do Prahy v 22:00 hod.
Možnost sjednání noclehu ve vysokoškolských kolejích
laska'tfm ·prostřednetvím M. Tognera (tel 008·200 124).
Těšíme se na bohatou účast moravských členů naši
Společnosti.

Naše novoroční plány a předsevzetí? Nejméně ;;dno bif tu
bylo. Rádi bychom dosáhi toho, ab'f Bulletil UHS
vycházel častěji tak, aby byl sto lépe reagovat na dění v
našemoboru a snad také, ab'f ~ i příslušnou měrou
pomáhal anřmovat Technicko-fmanční stránka toholo
záměru ~ zřejmá: závisí hlavně na dohodě s Ceskou
poštou o našich záSlkách, nellÝUVě ui o nezbytnosti,
alespoň udržet d~dní hladinu zdrojů čerpaných z
členských příspěvků, případně laskavé sponzorské dotace
(MK CR b',10 opět poládáno o podporu, jaká bifla
po5kytnuta na vydávání Bulletinu v r. 1994). Principiální
stránkou tohoto předsevzetí ~ ~ho závisklsl na podstatné
větším piíliv'u inlormací a příspěvků od na$ch členů.
Věřírre ovšem. ie nejlepší piíleiitostí k tomu, naznač~
nebo začít rozvije! jakékoli plány, se slane naše 'tjroční
setkání.
Spřáním rMoha osobnK:h i p<acovnich úspěchů v Novém
roce
P.edakce Vašeho Buletinu
P. S. Děkujeme za podporu všem sookrorrrtm osobám i
organizacím ve prospěch činnosti Uměleckohistorické
společnosti v čéských zemích i ~jiho Bulletinu. Zás~ka
odborných perK>dik, která nám byla osobně dopravena dr.
CowdeDem jako dar bíltské asociace historiků umění,
zůstavá značným povzbuzením do dalši činnosti UHS.

V&>učasné době očekává veřejnosl olciálni oznameni
výsledkli.soutěžní porcfy . Předběžně je ~. že žádný
z pr~eklů nezískal ~u (uděleno pouze 9 odměn),
přlČel!IŽ porola konsta!OYala, že stanovený program a ..
regulační podninky nelOOhly být zárukou ~ho · ·
arclltteklonického 'řešent Předpokládáme, že projekty :
budou následně p<ezentovány a posouzeny. Pol~ická vide
změna zásadně rozhodnutí o'tfstavbě hotelu zdá se
chybí, tlak zaintere!IOWllých inst~ucl a šroké veře~osti i ·
revize pfljatých rozhodnutí ~ mohou ještě Sehrát svoji ·
roi. Účinnost smlouvy je totiž dána ytdáním platného
ůzemniho rozhodnutí a to je ještě cesta relati.>ně dlouhá
RozhodujCí slovo pídOlll bude nit samozřejmě
investorská firma a všechny dotčené orgány státní správy
BANO
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Ivo Hlobil: Katedrála sv. Víta •
650 let od založení

v rárrci stavebniho řízeni. Již dnes je však zře;né, že
kapacita uvažovaného objektu bude musel být snížena a
stejně tak změněny i vstupní zastavovací podmínky.
Otázka nalezení mechanismu, kle~ by zajisti vznik
skutečně kvalitní architek!ury s odpovidapcím programem
a oij!rrem zůstává otevřená (nová mezinárodní
archrteldonická ooutěž za upavených podlllÍle~ veře~á
ideová ooutěž ?).
Nanejvýš aktuálním úkolem však zůstává stanoveni
jednoznačných pravK!el hry, které by zprůhlednily ce~
proces rozhodováni a umožni~ kvalifikovanou a veřejnou

oponenturu invesltnieh záměrů pž ve sladli jejich zrodu.
Funkce by měla být zvažována předevšm s ohledem na
urbanislickou a památkovou hodnotu mista i z hlediska
dlouhodobého horizonlu potřeb měsla a energie, kterou ·
konkrélní uvažovaná stavba, zejména v historickém jádru,
produkuje a nárokuje. Půscbeni právě tirrto směrem by
mělo býl jedním z úkolů Uměleckohistorické společnosti
Na obzoru není jenom Hypobanka na náměstí Repubiky,
ale reálné ohrožení jedinečného kuhumiho dědictví naší

Úvodní projev přednesený ve Svalováclavské kapti
21.lislopadu 1994.
Mám tu čest přednést několik slov před zahájením
dnešniho rrimořádně slavnoslniho koncertu. Co však říci v
něko&ka rrinulách k šestsetpadesátilelétoo výroči
kaledráfy sv. Vrta. co připomenout ze všech historických
země.
událostí asoučasných hodnot, které se k naší
nejvýznatlVlější sakrálnl arch~ektuře váží ?
lze uvést, že Lucemburkově na českém trůně
zř~ením pražského arcibiskupství dosáhli, co se předtím
nepodarib PřellT)'Slovcůrn. Osatoostatněnim církevni
správy českých zerri význatmě poslii suverenitu
českého státu. Prá'IO korunovat české krále záhy
interiér si podržel SiOU původní formu a výzdobu. Jde o
Založení knihovny
přináleželo pražským arcibiskupťlrn. Karlovi v roce 1347
malý archňektonický klenol v rárrci Cuyperoova díla •
lnstrtuce Rijksmusea ~ podstatně starší než jeho
na hlavu Svatováclavskou korunu vložil·· ješlě ye staré
lttinové pilíře nesou skleněnou střechu a po obvodu hlavni
současná
budova.
která
byla
dokončena
v
r.
1883,
Spy1ihněvově bazilice • už první z nich, Arnošt I Pardubic,
oficiálně
zpřístupněna
v
r.
1885
a
do
konečné
podoby
haly
obíhají tři galerie, přístupné lainovým šnekovým
ozdoba středověké církve a vzdělanosti, Karlův důvěrník a
instaklvána v r. 1887. Nové museum zahrnulo celkem pět
schodištěm
rádce.
starších sbírek a jejth přislušené knihovny:
Rozhodnuti po!.1avit v Praze novou katedrálu
•
Rijks Museum van Schiklerijen (národní museum
Sbirky
podle lrancou2Ských vzoru odpovídalo Karlově snaze
malttstvQ
Knihovna
Rijksmusea se VfYijela z referenční knihovny
dosáhnout v Praze • obdobně jako při založeni univerzity
gralk:kého kabilelu, která v roce 1877 obsahovala celkem
• Rijks Verzameling van Kunstwerken van Modeme
a Nového města • úrovně nejvyspělejších západních
Meesters (národní sbírka děl mcdernich mistrů)
139 knih. Po otevření musea se záběr knihovny rozšffil na
melropo~. První stavitel katedrály Matyáš z Arrasu byl do
•
Nederlandsch
M
useum
voor
Geschiedenis
en
Kunst
všechny
obcry výtvarného umění. Knižní sbírka
Prahy povolán z Av~nonu. Spříchodem Petra Parléře,
korespondovala s ~dnollivými muze~írri sbírkami, které
druhého stavitele kaledráfy, v roce 1356, tvůrčí podněty ze (Nizozemské museum dějn a uměnO
• Rijks Kabinet van Prenlen en Teekenilgen (Národni
jsou nesmině bohalé a zahrnuji evropské umění od 10.
stavby pažské kaledráfy zafa./ naopak ovivm
století
až do r. 1940 a dále sbíky asijsij. Speciáklě v
kabilel
tisků
a
kreseb)
sousední i vzdil!nější země lehdej§ EvroP'f. V Praze až
• krully a aR>a, které vlastni'( tyto sbírky a jež měfy být
oblasti uiftého umění, graJacy s kresbou a maliství má
do své srrvti v roce 1399 usedij a s českým poslředim
integrovány do knihovny.
knilovna výfuené postavení v ránri Holandska Akvizení
· sžitý Petr Parléř se stal nejvlivnější výtvarně tvůrčí
Rozděleni
sbírky
do
samoslatných
oddělení·
malby,
činnost
byla v průběhu sta lel neobyčejně konzistenlni,
osobností českých zemí v celé jepch dosavadní hS!ori.
sochařství,
užité
h
o
uměn~
tisků,
nizozemských
dějin,
protože
v jejím čele stáli knihovníci vždy alespoň tficel let
Nově budovaná katedrála sv. Vita zvůle Karla
asijského umění a knihovny vypovídá dosud o okolnostech ve službě a měla dostatečné finanční zdroje a široce
IV„ po matce PřenTýsklvce, významně syrrbclzovala
vzniku musea. (1)
založenou výměnu knih, perooik a aukčních katalogů.
tradci českého středověkého státu. Do jejiho nového
Začátkem r. 1994 měla knihovna kolem čtvrt rrilionu
chóru dal Karel IV. přenést a sochařsky pozvednout hroby
Budova
svazků a přes č:fyficet tisíc aukčních katalogů, unislěných
pieITTfSlovských panovníků. Už předtím byl nevídaně
na regálech o celkové aek:e 3200 rn. Do toholo čísla je
okrášlen hrob sv. Václava. Karlem IV. uctívaného českého 1 Holandský archnekl Pierre Cuypers, ~hoi návrh zvaězil v
scu1ěži
na
Národní
museum,
začal
s
jeho
stavbou
v
r.
zahrnulo i 520 piůběiných perooik. Ročni přírůstek čni.
patrona, ~ho předka a předch6dce na stolci českých
1876.
Během
vý&av'cy
se
prosadil
názOf,
že
knihovna
má
cca
2500 kniha 1500 aukčních katabgů.
panovníků. Nejposválně~í Svalováclavská kaple se stala
tvoř~ samostatné kii:f b na západní straně objektu.
Přaežitoslně docházelo k výraznému nárůstu. Vr. t993
nejskvěle~i svatyní země, schránou uctívaného světcova
Výzdoba exteriéru odpovi:fala svým programovým
byla ke knihovně ~ko st~á zápůjčka přičleněna sbírka,
těla a tresorem nové Svatováclavské koruny, přecho
obsahem
ostatní
budově·
.--------------------~
vávané na re~kviáři z ryzilo zlata Sem směřoval.1
význam Nizozerri v dějnách,
korunovační procesí dalších českých panovníků a zde
docházek> k volbě českých ~O. Dodnes je SVatováclavs- představených dúležitýrri
událostmi a velkýrri oscboost·
ká kaple po katolické věiti sakráklím, pro většinu
rri. Vobloucích nad okny
ostatních občanů spir~uálnim a až magicky pi'rtažl~m
západní fasády knihovny joou to
středem naší vlastl
pivní holandští autoři biogralii
Nepředstavrtelné nákladná výzdoba oláinilo
umělců: Carel van Mander,
hrobu Si. Václava dávno zanikla Nrterný vztah Karlovy
lucas de Heere a Arnoud
doby ke sv. Václavovi v kapi však dodnes piiporrilá
Houbraken. Nad Wrj druhého
poslulá socha toholo svélce, vytvořená v roce 1373
podlaží jsou to reliéfy
Petrem Parléiem a jeho synovcem Jindřichem z Gr00ndu.
představujici sazbu knih,
Ideální zpodobnění křesťanského knížete s chňstoidnm
~ a knihvazačské páce.
ry~ • inkunábule krásného sk>hu • prozrazu~. že socha
vznikla ješ1ě z pevné víry v jedinou podslalu p~. dobra P.eliéfy na jižní fasádě
předs!avuj zase kresbu, grafiku,
i kr~. ideoYě ospravedki~íá lucemburskou nádheryfl'i.
.feiX a tisk • technt;y represehloovnost. Obrazoborecké pustoSení ka!edrá>,' na počátku
vané lMlU v grafd.ém
vámých let huslské doby a následujíci plenění
kabinetu. Na vrcholu budovj
chráioového pokladu bodem Lucemburským 1enlo
socha rmk:ha syrrboisu~
ideafsros ukončib, jak se zdálo delilhivné. Avšak ui po
zásluhy klášterů při vznku
několika desetietich se do Cech spolu s úsilín překonat
rukopisů.
zaostávání země vrálil i obdiv ke Karlovu odkazu
Do knihovny se vstupu~
Roziněmá nástěnná malba na západní stěně ~o·
historickou zahradou a vstup
václavské kaple z počátku 16. sfoeti e~ ViPfavně
nelze rmout, polože nad
připonilá spolu s nebeským oslavenín Si. Vma také •
vchodem je umislěn reliéfni šli s
jako ~né jilé dílo • nej\yš§ stálopláVllí nárokY českých
nápisem: ,Bibfkllheek'. Také ·
panovníků podle ustanoveni Zlaté bu~ Karla IV. Císař zde
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obsahujci ví:e než 3000 knih Společnosti přátel asijského
umění, založené v r. 1918. Záběr se rozšiři i v r. 1994,
kdy začalo Rijkstooseum s akvizicemi fotografií 19. století
abylo získáno téměř 4COO knil aperiodik z oblasti dějin
fotografie.
Vlivemsnížení rozpočtů universitnín knihovnám a tedy i
knihovnám kateder dějin urrění v devadesátých letech se
knilOYna Rijksmusea dostala do specifické pozice. Diky
ši oce založené výměně s rrusejnm inst~uceni v celém
světě je sbírka výstavních katalogů .up to date•. V
národním měřftku má knihovna stálou, vysokou úroveň
akviziční činnosti, s kterou se nemohou porovnávat jiné
uměleckohistorické knilovny. Tato situace • odpovědnost
za systematické nákuP'f profesní uměleckohistorické
l~eralury v ~ celého Holandska • vyrostla sice z
nahodilých okorostí, ale dnes představuje jasný závazek
ve věci akviziční čimosti, kalaklgizace a zpíistupnění
knilovny (2).

třikrát ročně přiústky. Od r. 1992 knihovna kooperuje s
,Basic Classíicatie• (holand~ základní klasiikační
systém), aby dosáhla k00<dilace své sbírkové pofrtiky s
národním standardem.
I když jsme .vynalezli' své vlastní deskriptory, přesto
plánujeme kooperaci s jinými uměleckohistorickými
knihovnami, acychom mohli inkorporoval strukturu
Gettyho Thesauru (AAT·Art and Archltecture Thesaurus) a
použi rnultilinguáklí verse An (holandsky-americky/
anglicky).

viá sv.Václava na ňšském sněmu a usadí ho vedle sebe
po straně trúnu do čela kolegia kurfřtů s plávem
rozhodujícího hlasu ...
Vladislavu Jagellonskému ani dalším českým
panovníkům se nepodařilo dokončl husiskou revoluci
přerušenou stavbu lucemburské katedrátf sv. vaa stouto
historickou výNou se vyrovnalo až obětavé úsilí našich
předků v 19.století a v nově vytvořeném Ceskosbvens·
kém státu, završené oslavam svatováclavského milénia v
roce 1929. Zakladatelúm, budovatelům a strážcům
kated~ sv. Víta vděčíme za 650 let trvající existenci
tohoto chrámu, jedinečné církevní, ideové, uměleckohisto
rické a památkové hodno~.

Sdllení katalogu a přístup ve světovém měřítku
Vposledních letech se odehrál v Nízozerri velm zajímavý
vývoj v oblasti· automatizace uměleckohistorických
knihoven. Vr. 1989 začala knihovna Rijksmusea s
použNáním systému Britské knihovny •TINlib'. Standartní
program si vyžádal několik modifikací. Obrazovky a ztxávy
ktefý zah~il svou činnost dne 6. ledna 1994, upozorň~e
by~ přeloženy do nízozemšliny a byl vyvi"'ien specíálni
na možnost studijních pobytů v Římě, sowisejícch s jeho
for~ konformní s mezinárodní katalogizační normou:
vědeckým programem. Ten je zaměřen na soustavný
Studovna a personál
ISBD. Zvláštní formát byl vytvořen pro aukční katalogy,
.
pramenný výzkum v římských, zejména vatikánských
výstavní katalogy a katalogy musejních a soukromých
Jestliže v ninulosti byla knihovna zamíšlena prvořadě a
archivech
a knihovnách a na přípravu edic (Monumenta
téměř výlučně jen pro uživatele z musea a pozděj ještě
sbírek. Tyto formá~ poskytuj strukturovaný přístup k
Boh
e
miae
Vaticana, Acta nuntiorum), dále na romj
pro malou skupilu externích badatelů, kleří většinou
informacím, kleré jsou absolutně nezbytné pro urrělecko
.
vědeckého
bádání o závažné problematice z oblasti
konzultovali i sbirl<y kabinetu rytil, je knihovna nyní
historický výzkum. Tyto informace obsahují mimo jiné
historie,
dějin umění, hudby, fiozofie, piáva a kmické
např. jnéno aukčnoo domu, soukromých a ilst~
orientována vice na veře;iost. Protože se depozitní
archeologie.
prostory nacházejí v bezprostřední blízkosti studovny, je
tucionálních sběratelů, museí a vystavovatelů, místa a
. Zájemci o studijní pobyt, zpravidla ne kratší než tři
možné vyhovět žádostem čtenářů velmi rychle. Před
čas výstav a aukcí a názvy sbírek.
měsíce, se mohou přihlás~ u Komise Ceského histoněkolika let byla vedoucímu studovny svěřena úloha,
Speciální přístup je zajištěn k jednotné nomenklatuře jmen
rického
ústavu v Římě (adresa: Kancelář Akademie věd
poskytovat profesionální radu a pomoc návštěvníkům.
umělců v monografiích a také iustrace (tisky) v knihách
CR, k rukám paní Veselé, 111 42 Praha 1, Náiodni 3).
Mělo to za následek zlepšení přístupnosti sbírek a
pod jměnem ilustrátora spolu s označením jeho činnosti
Součásti pmlášek je stručný životopis, bibiogralie
ivfšený užNatelský koníort (user·friendlille$). To se
(rytec a p.) Taklo modnikovaný informační s;stém TINlib
odborných
prací a podrobný vědecký program
bohužel netýká fyzického přístupu do studovny a místních
nalezl využiti i v daSích holandských a be~ických
zamýšleného
studijního pobytu. Uzávěrky přihlášek jsJu k
praoovních podninek • studovna, klerá je společná i pro
urrěleckých .knihovnách.
1S. dubnu (pro I. pololetí roku) a k 15. řijnu (pro li. pololetí
kabinet rytin, je se svým poaem 24 míst piiiš těsná
V poslední době se konsorciumčtyř hlavních uměleckých
roku).
(litera!~ no elbow room). Aešení se nachází ve vytvoření
. knihoven v Holandsku, používající stejný systém TINlib
Náklady studijniho pobytu stipendi~ů s výjimkou nákladů
dalších míst v ústřední hale. Sedm pracovníků (vedoucí,
(Holand~ ústav uměleckohistorické dokumentace v
na
ubytováni hradí vysílající organizace.
MŠ
dozorce udveří a pět půjčovatelů) zde obslouží 4500Haagu, Museum Boymans·van Beuningen .v Rotterdamu,
SCOO návštěvnOOi za rok. Správu knihovny vykonává
Stedelijk Museuma Rijksmuseum vAmsterdamu) dohodlo
dalších sedm kvalttikovaných osob (vedouá, asisten~ čtyři
na vývoji společného sdíleooho kataklgu. Knihovníci se
zaměstnanci a jeden restaurátor knih).
musi ovšem ~ště dohodnout o metodách kalaklgizace,
Ministerstvo kultury bilancovalo účinnost nedávného
specíálně o užt.-áni jednotného kataklgu transkripce jmen
pii~tého Zákona o vývozu a prodep piedmětů kulturní
Přístupnost knihovny
umělců a dále o užíváni deskriptorů, obsažených v.Art
hodno~. ktefý byl mj. předmětem jednání na poslední
Knihovna zař2.la s převáděním lístkového kataklgu do
and ArcMecture Thesaurus· (Getty) pro ~pch díla.
valné hromadě UHS. Sklllečnost, že došlo kurčitému
hlavního počítače vr. 1989 adosud bylo ZJlfacOYál)O pies
Je jasné, že umožnění piístupu ke knihovním fondům ·
poklesu trestné činnosti sowisejici s krádežemi památek
68 COO tiulú. Vprůběhu dalších dvou let by měl podnik
prostřednictvím .segmentového', neú~ného katalogu má
a starožitností naznaču~. že přes veškerénedostatky se
pro alllornalizované zpracování (dala entry olfice)
daleko k ideálnímu stavu; papirový katalog byl ovšem
tato právní úprava může stát účinným nástro~m, ovšem
poskytnout. přes 100 000 titulů. Dokud nebude tento úkol
přerušen v okamžiku, kdy se .započalo s alllomatízaci.
za předpokladu důsledného napnění a kontr°"f ze strany
ukončen a vzhledem k faldu, že knihy jsou na reálech
Operativní řízení knihovny také vyžaduje automatizovaný
nejenom MK, ale i celních a policejních OIQánů. Ne~ětší
řazeny nikoi tématicky, ale podle velikosti, je přístup ke
katalog, iitegrovaný s ostatními prostředky informace pro
problémy jsou spo~ny se zvláštním režimem sakrálních
sbírce stále záv5~ na zastaralém katalogu v lístkové
veřejnost. Cílem Rijksmusea není jen přispět k lepším
předmětů a prokazovánímjepch původu, kleré s
podobě:
. službám pro návštěvníky, zahrnující zejměna rozšířené
mimořádným nasazením zajišt'uje příslušné oddělení
• h prvé existuje abecední katalog hlavních tltulO pro
vyhledávací možnost~ ale přispět l výikumu voblasti dě;ri SÚPP. Přestože ani v iámci přisklšné komise jmenované
knižní akvizice do r. 1988, ve formě tli. svmého
umění ve světovém měřítku, zapo~nim katalogu její ·
ministrem kulury není jednoty, podařik> se iltenzivní a
katalogu (tzv. •leídse boekjes• - vázané kopie
knilovny do .Otevřené sítě · holandských knihoven• a jejím . pravidelnou činností konise navrhnout několik desítek
katalogových karet).
.
prostřednictvín i do Internetu.
předmětů k zápisu do Státního seznamu movitých
• h druhé existuje čtyřdiný systematický katalog. Cást,
Přeložil Ivan Muchka
kulturních památek a některé z nich navmnolll k
zachycujcí knily zakoupené do r. 1934 je k dispozici jako
, odkoupení do veře~ých sbírek. Novela Zákona o státní
· tištěný třísvazkový katalog s jednfm svazkem rejstříku (3),
Poznámky:
.
. památkové 'péči byla posouzena v legislativní radě vlády a
druhá část pro knily, získané do r. 1960 a třetí část· pro
1 Ilustrace Všech obraz Ri~musea obsahuje katalog ~·
vrácena na MK, s řadou piiponinek. Přípravy na novém
kniiy přeď r. 1989 existuje také ve formě Jeme
Pietera J.J. van Thiela, Amsterdam 1976.
.zM.oné omiJzech a g~rií:h by~ zdá se pozastaveny. O
2 Péče o·národní poked: Strategický plán 1991.1999, · . · aktuálním staw této legislativní problematiky budou
boekjes". Tyto dva katalogy, hlavnr a s;stemalický, by~
přerušeny v(. 1989:
. Arristerdam 1991, s. 24.
.
členové UHS iiformováni na pfrpravované Valné
• Za třeli existuje lislkoo.ý katalog topografických hesel a
3 Catalogus der kunsthislórische bibfk>theek in het
h romadě.
JK
zvtágní kataklg periodi~ "Sb(rkOYých a 'fýstavnich kataklgO
Rijksmuseum te Amsterdam, Amstérdam 1934·36, 4sv..
apro aukční kalaklgy aknihy, vydané před r. lim.
Tento katalog slouží jako· předmětová bibliografi~ umění a Tiskové zpravodajství Pražského grémia
.Všechny akvizice od r. 1988 jsou přístupné ve veřejném
zahrnuje extenzivně nizozemské umeni a umělecké:"
Dne 1.2.piosince 1994 uspořádala Škola architektury AVU
katalogu .on 'line' (a>c), sdotazy na titul, slova v titulech,
prameny.
ve spolupráci s Pražským grémiem, časo~sem Archáekl a
. autory, přednitová hesla, kičoYá sbva elc.
Spolkem posluchačů architektury sympozium a setkání
Kniha stále použřiá \1astni klasifbční systém, který byl
odborné veřejnosti: ,Náměstí P.epubliky dnes a zlra •
Y)Vinut ve lílcálých letech a podle tohoto s)'stéroo vydává
minu~m a budoucím·.

český historický ústav v Římě
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Opřipravované soutěži na stavbu budovy Hypobanky na
tomto místě diskutovalo téměř 90 architektú, historiků,
umělců a milovníkú Prahy. Zrozpravy vyp~nu~ tyto
závěry:

• Prodej městského pozemku pro plánovanou výstavbu
Hypobanky proběhl bez předchozího zvážení jiných
možností, jak využa toto cenné místo vcentru Prahy.
Dojde tak k zastavění jedné z poslednK:h volných parcel v
historickém jádru, která mohla být případně i ponechána
jako rezerva pro budoucí potřebu veřejné či kuhurní
stavby, o jaké se zde uvažovalo pž za 1. republiky.
• Před rozhodnutím o prodeji pozemku měla být
zpracována (nejlépe formou ideové soutěže) celková
studie náměstí, která by určila jeho vhodné tématK:ké,
prostorové i funkční dotvoření a poskytla tak nezbytná
vodaka i pro stanovení funkce aobjemu zástavby na dané
parcele. zamíšlená architektonK:ká soutěž na budovu
Hypobanky tuto úlohu splnit nemůže, neboť je pž předem
limitována výběrem investora a jeho kapacitními
požadavky.
• Vhistorickém ~dru ~ třeba brán~ dalšímu narůstání
administrativně komerčnK:h institucí, které by naopak
moh~ pomoci rozšiřování centra v jeho dnes okrajových a
zčásti zanedbaných oblastech.
Za pořádajK:i inst~uce: Jiří T. Kotalík, předseda

Milan Togner: Stáláexpozice italského umění
14. · 18. století zolomouckých sbírek.

Prvního prosince byla otevřena v nově upravených
prostorách olomouckého Muzea umění expozice starého
italského malířství, vzniklá spojením tradiční sbírky
olomouckých biskupů a posléze arcibiskupú s vlastním
fondem Muzea umění. Otevření léto expozK:e v samém
závěru roku 1994 ~ zároveň i připoninkou třístého výročí
úmrtí nepochybně nefJýznamnějšmo představitele
olomouckého sběratelství, biskupa Karla li. z Liechtenstei·
na (1664· 1695).Diky jeho mimořádné akviziční činnosti
vznikla v Olomouci ~arná sbírka evropské úrovně a
zároveň byl položen základ tradK:e, kterou pak rozvíjela
řada dalších olomouckých biskupú a arcibiskupů. V
minulosti byla ovšem hlavní část ~jich sbírek převezena
do k!tního sidla v kroměřížském zámku, kde se zčásti
nachází i dnes. Zatímco kroměřížská kolekce ~ díky
dlouholetému zpřístupnění záireckých interiérů
dostatečně známá, olomoucký fond zůstával poněkud
stranou z~mu a širší veřejnost měla dosud možnost
seznámit se s jeho částí pouze prostřednictvím výstavy
Misirovská díla v Olomouci z roku 1967 (L.Mach~~
J.Neumann, EAšafařik). Výstava tehdy představila v
reprezentativním výběru 42 obrazů převážně italské, ale i
připravovaných
středoevropské a severoevropské provenience. Její
nesporný úspěch do jisté miry podnfiil i badatelskou
aktivduve výzkumu dalšK:h obrazů z olomouckých sbírek.
Akademie ~amých umění připravuje výstavu kreseb
Olomoucká
část biskupských sbkek ovšem v piůběhu
Josefa Bergk!ra z historického archivu Akademie. Jejím
st~tí utrpěla značné 21rály, takže z původního fondu
smyslem je zároveň připomenout prvního ředitele této
biskupa Liechtensteina se zachovalo pouhé torzo. Na
ško~ v souvisk>sti s blížícím se dvoustým výročím jejmo
dnešní podobě arozsahu této kolekce se svojí akviziční
založení. Výstava je přístupna ve výstavní síni v hlavní
činností podíleli v ne~ětší míře arcibiskupové Theodor
b1idově AVU • UA~.ademie , Praha 7od 9 · 18 mimo sobol
Kohn
(1893-1904) a Leopold Prečan (1923-1947).
a nedělí až do 19. k!dna 1995.
Sbírky olomouckého arcibiskupství tvoří tedy hlavní a
nejpočelně~í jádro vybrané kolekce italského umění.
Oldřicha
Neměně významnou je i část Sťluboru, pocházející z
Na paměť 25. vjroči úmrtí jmenovaného se ve středu 21.
vlastních sbírek Muzea umění. tedy část, která vznikla
prosince 1994 konalo v Ledeburskémpaláci v Praze
jeho sbÍlkotvornou činnosti. Spojením obou fondů,
setkání, které uspořádal národní komitét ICOMOS spolu s do~něných několika obrazy ze soukromého majetku
ústavy rekonstrukce a dějin architektury FA CVUT. Na
olomouckých sběratelů, vznikla kolekce, která může
organizaci se dák! podílel Státní ústav památkové péče, v
postihnout nejvýznamně~í okruhy, ško~ aobdobí italské
jehož ~rostorách se zasedání konaloa ~hož ředitel dr.
malby.
Josef Stule jednání zah~il.
Do jisté míty unikátnímdokladem reprezentujícím
Příspěvky:
toskánskou tvorbu trecenta ~ desková malba Aretinského
• O.Libat úvodní laudatio
mistra se sv. Biskupem. Vrcholné období florentského
• M. Korecký: Osobní vzpomínka
cinquecenta pak dokládají obrazy Gkivanni Balducciho,
• M. Kubelík: Vi:leňská teorie památkové péče
zv. Cosci, Alessandra Alloriho, dosud málo známého
• M. Pavlík: Zaměření a vědecké zpracování
Salimbene di Girolamo Magni nebo dílo dosud anonymDientzenhoferovských kleneb
ního umělce s námětem Ošetřování sv. Šebestiána
• P. Preiss: Stefan jako žák Birnbaumovy ško~.
Nezanedbatelná jména se objevuj v souboru florentského
zhodnocení a význam v kontextu českých dějin umění
baroka • Onorio Marinar~ Sirrone P~noni nebo
• J. Kotab'k: Stefan jako profesor na AVU, jeho vliv na
Bartolomeo Bimbi, Sienu zhruba stejného období
formování několika generací ~amých umělců a jeho
za.stupu~ desková malba Francesca Rusticiho.
aktivita mj. v rámci Umělecké besedy
Nesporným ~rcholením olorroucké kolekce je
• J. Pk>s: odkaz Stefana pro dnešní architekty , důraz na
dostatečně známá Madona s rouškou římskobenátského
jeho profesionální i idskou odpovědnost jako určitý mravní Sebastiana del Piomba a římskou malbo druhé poloviny
apel
cinquecenta za.stupu~ Marcelle Venusti dvojici obrazů,
• P. Korčák, O. Kuča: osobní vzpomnky na prof. Stefana a sptJlečně se oouborem charaklerislid<ých římských
jeho odkaz mladé generaci aktuální dodnes
portrétů (Scipione Pulzone, Archita RK:ci ad.). Konečně i
• D. Líbal: Shrnutí • konstatování zakladatelského
římské baroko ~ zde představeno dilem Pier Francesca
významu Stefanovy osobnosti, aktuálnosti jeho odkazu i
Moly, Ludovica Mazzantiho a pi:edevším rozměrným
dnes, význam setkání pro ocenění všestranného p(Joobení
obrazem jednoho z hlavních p<otagonislO římské vrcholně
O. Stefana a podnět CVUT k plné rehabilhaci této v
barokní malby Giovanniho Battisty Gaulliho, zv. Baciccio.
minulosti neprávem pronásledované a umlčované
Barokní epocha proslavila zv'áště neapolskou malbu • ta
osobnosti.
je zde zastoupena charalderistickými plátny Luca
Giordana aBernarda Cavalina, podobně jako Bologna
typK:kým obrazem Elizabetty Siraniové nebo Candida

Z
Josef Bergler

Konference odíle

výstav

Stefana

Vitaliho. Starší období boloňského cinquecenta
reprezentuji unikátní desky Giacoma Francii a Giovanniho
Battisty Bertucciho zv. da Faenza. Zhruba stejné období
lombardského okruhu dokládá deskovou malbou se sv.
Rochem následovník Cesare da Sesta nebo z hlediska
českých sbírek unikátní zátiší Prodavačky drůbeže
cremonského Vicenza Campiho. Milánské baroko
reprezentuje sv. František Daniele Cres~ho a jeho
pozdější fázi Carlo Antonio Bianchi. SLombardií rovněž
souvisí tvorba divácky přftažlivého Giacoma Francesca
Cippera, představená dvojd pláten s žánrovými náměty
lidových hudebníků. Jednou z kval~ativně nejvýraznějších
čásli ~ soubor benátské malby, dokumentovaný dílem
Bonilazia de (?) P~atiho, zv. Veronese (viz detail obrazu
sv. Rodiny níže), několika obral'/ spojenými se jmény
Jacopa a Francesca Bassanů nebo rozměrným ~átnem z
okruhu Jaccpa Tintoretta Vrcholně barokní benátskou
malbu pak zastupuje rozsahem nevelké, ale velmi
hodnotné Obětování Po~eny G.A.Pellegriniho.
Vystavená kok!kce představuje menší polovinu rozsáhlého
souboru dalské malby spravované olomouckým Muzeem
umění, které mu vénu~ k!t~ou péči jak z hlediska uložení,
tak především po stránce pravidelné údržby a
restaurátorských zásahů. Součástí této péče je i odborné
zpracování, vyhodnocení a zpřesňováni rtVlohdy zcela
chybějících údajů, či zařazeni jednotlivých děl do
souvisbsti díla konkrétního umělce, případně okruhu nebo
ško~. Výsledkem této práce je vystavený soubor, která
zatím provází ~n spíše informativní katalog zahrnující
především soupis 't{Stavených děl. Pro příští rok ~ ovšem
připraveno vydání vědecko-krit~kého katalogu, kleré bude
zahrnovat celou kolekci italské malby, tedy více jak sto
obrazů italské provenience z olomouckých sbírek. Vlastní
expozice umístěná v druhém poS'.:hodí uličniho traktu
Muzea umění, vytříbeným architektonK:kým pojetím, ·
čistotou provedení a téměř dokona~m nasvětlením všech
exponátů je skutečně důstojným rámcem nesporně .
hodnotného souboru. Zmíněnou hodnotou souboru a
vysokou úrovní jeho prezentace posunulo olomoucké
Muzeumumění mez náročnosti na ooučasnou galerijní a
muzejní expozici na značně vysokou příčku.
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Ivan Muchka: Trpaslíci v počítači (něco oasistenčních programech)
Motto: 'These days good ďlings really do rome in smalt
packages' • americký reklamní slogan

nám nezáleželo na lom, jakým datem jsou vnRřně
označeny naše soubory · a tím pádem ~me ale také
nemohli nikdy zpětně zjistit, kdy jsme soubor vytvořili,
Tak jako v reálném světě nežijí jen sarri velikáni, tak i ve
nebo změnm, pak nyní už to asi bude nutné (zvláště když
se rozhodneme i pro používání některého z nabK!ky
vituálnin s.iětě počítač(I, existuj vedle ,velkých'
programů • textO'wých, databázových, typografK:kých, o
počaaéových diářů, o kte~ch také bude řeč).
kte~ch jsme prozatím psali a dalšth, o kte~ch doufejme
Také bychom si měli najft způsob, jak se informovat o
ve~kosti našich soubof'Ú, co do bajtů (Kb), abychom
ještě psát budeme, také trpasičí programy, které se
roohou nazývat např. poioocné, iniciační (protože se časio případně rrohi kontrolovat, zda js.111 souboty skutečně
spoušlěp hned se startem počítače a počítač je možné
identické co do velikosti (pro uživatele systému Apple pe
spustit i bez nich· pak se ozve při startu počlače slúvko:
o to, aby označili myší ikonu souboru na .vstupní
,bez extenzi" aVf s překvapením zjistíte, že S'f:liém, kle~
obrazovce • finderu' a pak současné podrželi klávesu
jindy zabiral 2 až 2,5 MB operační paměti se náhle smrskl
,jablko' a =informace).
na 1,2 MB). Angk>saský svět pro ně většinou volí slovo s
Vla:iiní Sfnchronizace probŇ následovně ·po spuštění
koncovkou ·ware: sharewai:e. freeware a pod. Není ale tak programu se objeví okno ,Na:iiaveni synchronizace
souborů', rozdělené do dvou sloupců. Soubory, které
rozhodující, že jsou zadarmo či skoro zadarmo, ale že
jsou to permoníčci, kteří pracují skutečně na mnoha
chceme stnchronizovat umístíme vedle sebe (mezi nimi je
frontách, ale pírtom ~ vzhledem k jejK:h ,velikosti' lehko
možné nastavit šípky, ukaz~Ci. jak bude synchronizace
problnat. N*ajinavějši ~· pochopňelně šipka obous·
přehlédneme. Tento příspěvek se ovšem nepokouši o
jepch innéovské roztřídění, spse chce na ně upozornit a
měrná • bohužel neznamenáto, co bychom si v skrytu
počftačové duše přál~ totiž aby se nám vz~erMě
naznačit, že ~jich uiitečnos1 ~ právě tak nesporná, ~ko
bohužel firmovaná naší neinformovaností o nich. Přes
porovnal soubor ajeho kopie, na kte~ch ~me na obou
své malé rozměry jsou mezi nim i silá~, kteří urri
něco změniti • pak totiž počítač uraženě prohlásL že
zvětšovat (zdvojovat a snad i vee ) kapacituoperační
nemůže synchronizovat varianty, které sl vzájemně
Paměti popř. paměti úložné (RAM·Doubler, AutoDoubler,
protiřečí • jak by také mohl poznat, která varianta je tak
DiskDoubler, S!acker ...) Poněkud paradoxně to dělají
ř~ic správnější? Jest~že ~ od poslední synchron~
převážně stlačováriim, komprimaéí, snvšfovánim. Jiní,
zace pracovali na obou počítačch s oběma exempláři
také vem d(Jležii užiteční umí běhat po drátech a nos~
souboru, pak je třeba je ze sloupcové tabulky vypu51it a
rúzně velké datové soubory mezi počftači blízkými i
vložit je tam znovu až poté, co si pořídíme do obou
vzdálenými. Někteří výrobci je po~ádají za tak malé a
počnačú nové iden!K:ké verze přislušného souboru.
nedúlež.~é. že programy dokonce pojmenovávají podle
Pokud naminete, že takou ak!uaizaci verzí mezi disky
r.ástrojó, kterédrží v r„ice a ne pc4l!e nich samých (PC·
běžně provádae ~N. piepiso't"ání souborů novějšimj, pak
Tools). ZčasoproslorO'wých dOvodů se zmíníme ~n o dvou. skutečně nejde o ni:: jiného. Smysl S'f nchronizace je ale v
tom, že múžeme velmi rychle, pohodlně a na jeden jediný
• aktualizace stejných souború, umístěných na různých
počiačích a elektronic~ kalendáře.
pokyn nechat porovnat více souborů z hlediska jejich
identity a nahraó4 starší verze. těmi aktuálními. Ostatně
správně bych měl program nazývat stnchronizaci souborů
Synchronizace sotborů
.
Prvním programem, s kte~m se seznámíme, se jmenuje
asložek · další ~ovo, pro které bohužel existují česká
česky ~hronizace soubof'Ú a v angickém originále File
S'fílOnyma · adresář, podadresář. lze tedy dát i pokyn na
AssiStant. Tento program byl VfYinut pro počítače Apple
S'fílChronizaci desítek souborů "*dnou, pokud je pro nás
přímo touto fiROOU za částečného použli NeoAccessr11 •
taková aktuaizace vhodná a 'rýhodná Pro ty uživatele,
01992·1993 Neologic Systems, verze CZ HO
kteří jsou zvědavi na produkt, kle~ bude zohledňovat
Tím, že se dodává jako ,sériová' součást appleovských
zásahy vice spolupracovníků, kteří aktualizují ste~ý
přenosných počiačú, je ji naznačen hlavní av podstatě
soubor nezbývá než dodat, že existu~ jediná cesta •
soubor uložit na permanentně piístupném serveru a
jedilý úre1 • Sfnchronizovat soubor, pokud jej máme
obracet se na n~ zkientských počítačú • pracovat tedy i
současně ubž~ na vice počlmčích • např. stolním a
přenosném. ( A·propos ,,soubor": čeština bude mít stále
,lyzidf;y' stále na stejném souboru v rámci programu,
problérrr,' s lim, jak obecně nazvat zá~adni měrnou
kle~ umožň* sdooni v síti.
logaou jednotku, uloženou v počim · pro někohó ~ to
Ještě ale zpátky k programu synchronizace • k ~ho
,pozitivním' stránkám patii např. i lo, že soubor najde na
jednóduše text, pro někoho S ~ nWOU abstrakce
· dokument, pro někoho kartotéka, telelonnl seznam,
cizím disku i v jiné složce, než byt v okamžiku, kdy jsme
a<f resá1, graf, plán, folografie, akustK:ký záznam či
rozhodli o S'fnchronizaci • pokud ~me jej z ně~kých
meozáznam . jak je ibo; vidíme že obvyklá konotace
důvodů, doufejme že závažných, piesunui z jedné sbžky_
arrrádni ll!'lělecký socJJor se do tohoto záběru vtastne
do jiné. Program ovšem cti nastavené parametry v sili •
vepe také • pokud se však roihodneme pro bilinguáklí
neaktualizuje zamčené souboty nebo souboty v
sVět; pak za vším vězí ono magické slWko ,fiej. Jiný
zamčených sbžkách. Zmíněné okno programu obsahu~
přťiJad SfncWronizace je mezi uložením souboru v paměti
pro každou dvojci soubof'Ú tři základní údaje • na kterých
počlače šarmrtého a uk>ienim zábžniho souboru na
harddiscth se nacházej, stav: zda ~ pobžky
~iném átsbJ • diskelě.
synchronizovány a dále den a hodilu, kdy 17,iy
Jak naznaču~ ;ž slovo samo, nez11ftnou podmínkou
synchronizovány naposled (opět se dostáváme k určité
synchronizace je, atlf vnitřní hoáiny počlačU 17,iy správně
základní hygieně práce na počítači • jestliže by všchni
· · nařizeny • nejenom hodirr/, ale také dni, měsíce a rolly.
užNa!elé ponechali názvy svfch počiačů a názvy
hardósků nezměněné, jak pm pítšfy v bedně, pak by těžko
Nápn~i tom.i v torrto případě nei.áhli na seku~.
mohli začít pra<X>Yat v sli, protože by se jm všechny
protože málo kdy b'fchom chtěl znovu Sfnchronizovat
stejný soubor.v rozmezí někoika sekund či dokonce
počlače hlási~ pod stejným jménem). Z možných
nanosekund. Pokud jsme na to dosud nedbali, protože
alternativních voleb • opcí, ~ třeba zaznamenat alespoň
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attemati.ry, že se Sfnchronizace bude provádět
automaticky nebo naopak jen v okamžiku, kdy si to
budeme přál.
Pro určiou praktickou představu lze uvést, jak rychle
synchronizace probl'há • 400 kB soubor byt na sdooném
disku v síti synchronizován za cca 40 sec, tedy prakticky
shodnou rychlostí, ~ko by šlo o přepsaní staršího souboru
nově~ím. Šlo o databázový program • tím ~ zodpovězen i
eventuální dotaz, jaké lyP'f souborů lze Sfnchronizovat •
neomezuje se tedy v žádném případě jen na textové
soubory.
Elek1ronicb kalendáře
DAYTIMER • ,Calendar' od Marka WaDa z ÍlmTf Apple

(1993)

Nejprve dovolme programu samotnému, aby se představi
sloganovým vyjádřením toho co uni akčemu je:
1) ...keep track of your dai~ appointments (stopovat Vaše
denní schůzky)
2) remind you of daiy things to do (piiponinal Vám Vaše
denní povinností)
3) COf11 your Calendar notes into a word·processing
program (kopíroval poznámky z Vašeho diáře do
textových programů)
4) import notes lrom olher calendars and scheduling
soltware ~dovážet' informace z jiných záznarmíkú a
plánovačů)

Jde tedy o ale drobné a nezáludné. ale současně i
chvályhodné a z hlediska společenské duševní hygieny
zdravé, prolože takové činnosti bychomměli vykonával a
také vice či měně vykonáváme většinou prostiednidvim
diářó z obchodní tiskárny Kolin. popř. ti mohovit~ši z nás
pro51řednictvím elektronických diářů od liílll'f CASfOa
pod.
Přiom drobné radostí mohou někdy potěšit o to více, o
ko6k vice máme pod, že jsrre určité záleiiosli
porozuměli tak říkajio: na sto procent • day manager je
takovým př~ladem, zalíroco u ,velkých' programů vždy
zůstane nějaké to procento ~um (mnou IO!IOOlovaný
fyzikální zákon zni, že by to měb být měně než 50%, jilak
jsme zlrf!ečně utrácefi moc peněz za drahý program.)
Základní okno kalendáie na obcazovce ~ asi zhruba
stejně velké jako v elektronickém diář~ přesně 6 x 6 cm.
Když však zmáčkneme klávesu ,enter' nebo bikneme na
malilkou ikonu poznámek, rozevře se pode p00e17f daS
okno až na celou šffi obrazovky. Ztoho zákonitě vyp~
umístění základního okna na obrazovce zcela vlevo, ale
program nám samozřejmě nebráni urristtt jej tam, kam se
nám to zrovna hodl Jaknile pieskočime na jmu část
okna do jného prograrru, kalendář se sám zabai do
malinké ikonky (obrázkem ve čtverci př"°rríná silně
ikonky Windows na rozdíl od obrysově rozevlátých ikonek
Apple), kterou zase poiooci rrPfŠÍ (a se zmáanutým
.alemj přerrístire tam, kde chceme abychom pnaši.
Pak stačí jedno kle1X1utí rrPfŠÍ a kalendář se zase otevře.
Na těchto 36 čtverečneh centinetrech ~ přesně to, co
každý .polřebu~. žije-i tak ři<ajc z měsíce na měsíc (od

výplaty k\'f platě). Horní l6tu tvoii sklYně 'ffiádřený
dnešní den • 28.prosllce 1994 (kdy tyto poznámky piš~.
pod nim na šachovnici jsou pak ve čtverečách čísla 1·31
dnů měsíce ve sloupcích pod pismenetn, zkracujicín
název dne v týdnu. Ty dny, v lderých nic nemáme,
z(Jstávaji v láldu, zam, tam, kde máme nějaké schůzky,
pochózl<y, komise, jednání či jné ak:!Mty, se číslo
automaticky podtrhne nebo odliší jiným Iontem, jnou
velikoslí apnou balvou. jak si sami určirre v tzv.
·

preferencích (piedvolbách). Myši můžeme skákat do dne,
kle~ náS z3Jmá a mimo to jsou kolem kalendáře další
ikonky • na přeskok do jiného dne, měsíce, roku ataké do
další poznámky • pokud jdeme od schůzky ke schiJzce
(šipka vlevo do minulosti, šípka vpravo do budouaiostij.
Ztifvá probrat ještě zbylé ikonky • ty se ~kal možnosti,
klerá také není k zahození. Pokud chceme najednou
vytvoírt pfohled o tom, ro děláme, nebo měi lrfchom dělat
v ránx:i dne, ~dne, měsíre popi. obdob~ které sam
ohraniíme počátečním a konečným dalem, pak pohybem
ruky rriJieme tyto poznámky pienést do textového
souboru, abychom jej vzápětí vytiski • samozřejmě se v
něm automatkky před přiskJšné poznámky dopkli datum •
nebo jej předali někomJ jnému, kdo si je ste~ě
jednoduchým pokynem vloží do svého kalendáře • pokud
chce dělat to samé co V'/ • např. řednel, napodobující svou
sekretářku. Pokud se stane, že si oba zapsali &ejný
,appointrrenr (ve vši počeslnostij, pak se v diáři při
automatickém importu dat objeví informace o &ejné
schůzce dvakrát, což je jistě menší tragedie, než kdyby
tam nelrjla zaznamenána vúbec. Poslednf ikonkou, pokud
nepočítáme jednoduchoučký ,Help' pod obrázkem
otazníku, je vyhledáváni, kleré se děje podle obvyk~ch
počaačových pravidel (tzn. pokud se někdo jmenuje
Ursini, &ači většinou napsat ,ur', pokud se naopak
jmenuje Smith, pak je lépe piidat i křestn~ to, že počftač
nehledá ani Nováky, ani dolary, ani Stockholmy, ale
řeteice znaků • stringy, to už nás naštěstí dnes, kdy se
již neprogralllJje v Basicu, nerro9 ai zas tolik zapmat).
Také hledání se v pi~ vice výskytů řetězce odehrává
zpět do minubsti nebo vpied do budoucnosti, jak kdo
potřebuje.
Nyní ještě velestručné

zhodnocení • nejprve co poznáme
na první pohled • ze zvlaštnCh důvodu nefungu' některé
znaky češtiny, i kdyi nám program v preferencích
umožňuje, zvoll si libovolný skript, kle~ chceme · např.
právě ,CE', neboli střední Evropu. Přitom při importu se
české znaky načtou správně. To, že první písmena
označující den nejsou Njako neděle ale Sjako Sunday by
snad v atmosféře vstupu do Evropy to~k nevadilo. Někdo
zase rriJže postrádat předtištěné hodiny v denních
poznámkách • takové jako ve &e~ých počaačich zdarma
dodávaný program HyperCard. Tady platí, ie každá
legrace něco &ojí · HyperCard potřebuje cca 1MB RAM a
pokud s ním nechcete pracovat ještě z jiných důvodů , pak
~ to trochu luxus. Mimo to k Murphyovským zákonaostem
patři i to, že mí&o které nám program vyhrazuje pro
desátou dopoledne či ;nou hodinu, kdy jsme ji nebo ještě
trochu svěží, je přesně o řádek kratší, nei bychom
poliebovali • to Sé!IOOZř~mě počitač umí V'jřeší pomoci
různých ,add~ional notes' apod„ ale volná pbdla má taky
něco do sebe. Abyste však nepodlehli iluzi, že Calendar
žádné místo v RAM nezabirá, pak vězte, že 200 kB (0,2
MB), což je ale v dnešní době skutečně jen drobeček.
Na něco jsme ještě ~ece jen zaporměli, i když už asi
máte dojem, že těch sto procent je V'fčerpaných. Sktývá
se to pod nevinným souslovím ,To Do Reminders', kleré
znamená ooy proslulé kaninky doblýsh předsevzetí, z
kte~ch je vydlážděna cesta do pekla • těchto hlášení
může být v ~ndáři celcem 30 · vím to pouze z Helpu,
protože z opatrnosti sám žádné )o do' rad~i nevypkiuj.
Stejný Help praví • ,late ieirs are marked vmh bullets' •
vida, stači pied předsevzetí nakresli pistolovou kulku a
nesplněná věc je elegantně V'fř~ena Jak vidno, ani při
vymýšlení programů do počitače nemusí jeho autor přijl o
jermě ironický humor.
Co se mně tak libi na Calendaru • totéž co rmě lak vadik>
na HyperCardu • jesiliže jsme lam chtěli skočtt do nového
dne, ozvalo se nejprve obl9átni: ,nemám list na pondělí
xyz, mám jej vytvořrt?" a pak &ejné martyrium, pokud
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jsme z dúvodu rozumného zabráni kapacity paměti chtěfi
nějaké lístky smazat · šlo to opět jen po jednom. Calendar
uni také rychle a účinně mazat úda,e hromadným
způsobem. přiemž ještě pied smazánímmůžete uk>in na
nějakou

disketu, pokud Vás tento způsob archivace dat

nezatěžuje .

Zatím ~me se v Buletinech zabýlali seriózními, velkými
databázovými programy a databázemi, jako je knihovní
software, katalogy exponátů a pod. Plánovací záznamníky nás ale učí struk!urovat i celkem jednoduché události
a děje, které ~ou většinou poněkud pod ,vnímacím'
prahem našeho logického myšleni. Obrovský boom
různých diářů ~ vázán na podnikatelský svět, kle~ se
snaží legnimovat tímto způsobem stejně jako
dvouřadovým sakem a mobilnímtelelonem. Proč by se
však pořádek v našk:h záležitostech a schopnost
strukturace, klasifikace a taxonomie dat měl vázat jen na
svět byznysu? Také my bychom si měli pro jednání
~ánovat čas, kle~ je pro takové jednání adekvátní, či&ě z
důvodů efk:ientnosti lakového jednání. Snaha počítače
n~a pro sku~nu pěti či více lidí nejbiiší rrožný lermin ·
schůzky, kle~ všem V'f hovuje, není niimzahanbujícím
ani ·podřadným. Copak neznáme ono ,v úle-~ nemůžu,
mám komisi, ve středu učm..' echoované podle počtu
zúčastněných (a to ui vůbec nehovoříme o těch
nezúčastněných). Ck>věk, kle~ vymyslel algoritroos, jak to
počiaá:Ně V'fřešl, by si zasloužil pochvalu, nikoli
obvilění z byrokratsroo. Právě lak není nt špatného na
tom, jestli se nás počitač zeptá, zda porada či komise,
kterou do kalendáře vkládáme, nemá ně~ké opakováni,
prolože pak je ochoten nasaárt stejnou informaci např. do
všech prvních pondělků v měséi j~ sám. Právě lak si nás
dovolí každý den znovu a znovu upozorňovat na
nesplněnou povinnost, pokud jsme zatrhli funkcí ,carry
f01Ward'
Jestliže jsme se tak podrobně zabývali ,low-enď,
záznarMíkem, tedy produk!em stopcim na dolním konci
pomyslné řady, pak již máme takřka automaticky
povíme& vširMout si ,h~h-end' produktu, ,luxusního'
záznamníku. Pro tento případ jsem vybral záznamnlk s
nepříliš V'jnalézaV'jm názvem ,Up-to-Date', od lirrTl'f ,Now
Software, Inc.', která je známá svými ,utilAani, jako jsou

rúzné typy budíků na horní liště obrazovky, automaticky
stahovaných menu (pul-<lown menus), navit podle
potřeby odtrhnutených od horní išty, různých Z3f!?/kaéó
obl'azovek, vytvářeni ,profíbvých' protokolů o technických
vlastnostech a staw počita(:e, managerů ooiek a
souborů at p.
Now Up-to-Oate'"'
Now Up-to-Oate is not compatible with the Apple 32-bn
enabler.
· Appointments,meetings, holidays, vacations, To-Dos,
repeating events
· attach Contact information to Events
. coordinate and share calendar information wtth others
· Reminders
· print professional quality calendars
· portability
Polarita těchto dvou ~l)dářů je patrná na první pohled ·
,Up-to-date' je program, klerý se při otevřeni rozprostře
pies celou obrazovku Qkdyž jde trochu stlačn) a zabere ·
1MB operační pamětL což odpovídá velikosti průměrných
textových či databázových programů. Jeho úvodní
obrazovka je také měsiční šachovnk:e o 31 polích, ale tim
podobnost s předcházejom kalendářem kcnčí. Pokud
bychom do některého z poleek, kletá představují jeden
den, dltěli jednoduše vepsat nějaký údaj. ila jaký ~me z
papírových záznamniů ZV'fki, lak s hrůzou zjistíme, že to
nejde. Tento inteigentni kalendář nás totiž nejprve
vyzkouší, jeslli v'.aslně víme, jak tento údaj zatři:!n do
hieraidlie plánowcích pojrriJ a pak teprve rr1os1iYě
dovoi, abychom od 12·13 hodin šli tieba na oběd. Za
různá trápeni se ale také dovede docela pěkné odvděčit.
Jestliže ~me totiž schopni odlišil (ŮZné )ategoril' ·
soukromou, úřední, pedagogickou, a pod., pak múžeme
mimo jiné rychle rozišoval mezi jednolivými sestavami,
protože se tyto informace jednak zapisují různými řezy a
barvami písma ajednak je možné je také tisknout a dále
zpracovávat zvlášť, jakoby po vrstvách průsvtte~ které si·
sice můžeme polož.tt na zpětný pr~e~or všechny
současně a pak se nám jednoUP.ié dny zaplní ai pie~nL
anebo je.můžeme prohlížet odděleně asi·jako kdybychom
si vedli jeden diář úřední a jeden osobní. Také si ale
můžeme pořizovat jejich samostatné tištěné seznamy,
pokud třeba nebudeme mít ně~kciu dobu k počdači
přístup. n poučenější z Vás již patrně tuši co teď bude
BULLETIN UHS ROC.S/199-4, C. 4

7

logk:ky následovat • úd~e z veřejné kategorie jrou totiž
přistupné v lokálni počítačové s'ti všem (zalíroo> privátní
pochoprte:Oě niko~ a dokonce lze z jednoho místa do
všech přípojeným diářů na jednotliiýcn poéitačích
automaticky zaznamenávat společné akce.
,Vrst~ m6že být libovolně velké rmoiství • vrstva výstav,
vrstva konferenci, přednášek a pod. Prolože však jsou
odběratelem těchto diářů právě zejména byznysmanl je v
P'OQrall1I zavedena automatická funkce zvaná piiz.načně
kontakty (dostupná i jako sairostatný piogram). Ke každé
,udáklstr lze piipojt odkaz na jnéno a telefon oroby,
které se to týká ataké poznámky kcelévěci. Vdiáři se
tak objeví pouze ,10:00 • ilteiviews primátorem', ale v
odkazové kartičce si mCJžeme zaznamenat, na jaké aléry
se ho konkrétně chceme vyptal. Kartička také obsahuje
,reminder" • vo~telný časový předstih, kdy nás počítač na
chystanou ,událost' upozorni, jakým zp(Jsobem, volnelným
typem akustického znamení a pod. Obsahuje i stupeň
prkir~y. což.má mimo jiné ten 'týznam, že v sloupcových
seznamech se prior~y jaksi automaticky tlačí co možná
nahoru. Ksloupcovým výpisťJm a formulářům vůbec by
· bylo možné dlouho hovořil Základní řada forroolářů, tzn
různých ,obrazovek' je dána • roční prehled, měsíc, ~den
(šachovnk:e nebo dny se sloupcem s označenými
hodinami) a den (dtlo).Všechny forrruláře se hlásí
anglicky, mimo ~denního přehledu se však ocnotně
~ily. Každý z tědlto formuláru může být buď ú~ný,
nebo obsahoval nějakou z vrstev čí 'sad vrstev. Dalším
typem forrrulářů jsou sloupcové seznaJTI'/, kde je možné
vol'„ k!eré ·rubriky budou v sloupcich av jakém poiadí;
každou rubftu je možné zvlášť setřídn (vzestupně či
sestupně). Do forrooláiů je možné vkládal i grafické
značky, acony, obrázky a pod.
K označování delšicn úseků se používají ,banners' ·

„..

piaporce, které však vypadaj spíše jako pátek či ~rnk:e,
natažená přes několik dní nebo ~dnů, tak aby příl'iš
nazakrýva!a eventuelní data ·akce, o lde1é svým pobytem
na Kanárských ostrovech přijdeme. P10 skutečně nahodilé
poznámky pak slouží lístky, které se přilepí na to místo
diáře, kde je zrovna ne~ic volného místa, aby nezakrývaly
něco 'týznarmého a důležrtého. Naproti tomu ;ž výše
Zl1Wtěné .To-Dos', česky povinnosti nebo také resty
rozlišuje pt'ogram na ča>vé a mmočasové · n~em
skutečně roosine zaplall do 15. bm., zatím:o odepsal na
dopis mižeme teoretk:ky bez časoYého omezení.
Nes~něné ůk&f označuje program také pistolovou kulí
jako Calendar, zatírrco splněné zatrhne. Jako ,speciálnf
charakterizuje program .udábsr, která sice spadá do
určitého dne, ale iž nikoli hodiny • pokud napřildad
narozeniny bereme jako záležttost celého dne a ne pouze
několika minut, kdy jsme ochotni přijímat blahopřáni svých
podřízených.

Jak už to bývá, tvůrci tohoto programu neunik6 pokušení
sdělit eventuálním nadšencům data svého narozenl byt' je
samozřejmé nevystavovali nikde na ~iv. Autor této
recenze na ně narazil v okamžiku, kdy zkoušel funkci
arcnivováni dat. Talo Iunkce umožní po jisté době zbavtt se
příliš starých záznamů např. 3 měsíce a déle a odložit je
jako obyčejný textový soubor, kde jsou uvedena dala u
jednotliiýcn události. Na samém konci této řady se
nacháze~ příslušné údaje: 22.4.1952,John Sarr's birthday,
8.3.1962, Patrick J. McOoogalrs birthday, 31.7.196.1, John
Challee's birthday. Jak vidno, Day·managery nevttváří
právě -náciníci. Jsou apikace, kde zralý vék s jeho
zkušenostl!i miže být nenahradnelný. Nepotvrdila se mi
však rooje původní představa, že za tak obrovskou porci
systematičnosti lllJSÍ slál někdo s německy znéjicim
jménem. Patricku a Johnové, děkujeme.

UHS I Uměleckohistorická
společnost
v českých zemích
Společnost byla založena v r. 1990 jako profesni
sdruženi oboru dějin umění pro ocl>omé pracovníky
ve vědě , školství, muzeích, galeriích, památkové
péči, knihovnách, odborně orientované pubicistice
apod. Členy se mohou stát i kolegové s trva~m pobytem v zahraničí. Společnost řídí volený
dvanáctičlenný výbor, který se schází k projednáni
aktuálních otázek, podnětů, stížností a pod. 1x
měsíčně. Společnost pořádá 1x ročně valné
shromážděni s navazujícím odborným setkáním.
Pro své členy vydává čtvrtletně Bulletin UHS v roz·
sahu 8· 16 stran (zdarma).
Roční příspěvek pro řádné členy čini 150 Kč, pro
důchodce a studenty 50 Kč, zápisné ijednorázově)
100 Kč. Legitimace (pětijazyčná) je opatřena paso·
vou fotografií a jeji platnost prodlužuje sekretariát
UHS na každý kalendářní rok časově ohraničeným
razítkem.
Platná legitimace opravňuje k volném·u vslll!lu do
většiny galerií a muzeí výtvarného uměrú v české
· republice. Jejich seznam je 1x ročně otištěn v Bu~
letinu UHS.
Adresa sekretariátu:
Dušana Barčová, ÚDU AV CR, Husova 4, 110 00
Praha 1
Tel. 231 45 97 Fax: 2422 9436, E·mail:
arthist@stte.cas.cz
Bank.spojerú: KB Pr~a 1, 48232-01110100
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PRAGUE1994
Reports on the joint conference of the UK and CZ Associations
of Art Historians
1-5 September 1994
Organisus: Ro111a11 Pra/rl (Charles U11iversity. Prague). /l>an Muchka (11istů111e ofArt l/istory, .
Cz.ec/1 Academy o/Sciences), Tlaeo Co_wdell (Sheffield Ha/lam. University)'
·
Plt<JM nolt: ti"' bri<fs1,,,unuriu ofpuptni
tOfllainaf in this rtpon art 1/wc o/ tht
QJJl)IOr. OJvl art not abstrocts pr~por~d by
contributors. A pubflcotion o/ ilit
P.l"OC~4!dings witl ~ umilublt iu ''"' cvur~t
(dctoils to O/li"''" in thc Bulletin).
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llockground
Tite possibilily or a Praguc conícrcncc
organi!>Cd joinlly by ů>e Czech and UK
Associations oí' An H1 stoň41n~ wu~ fin.t
discw.>Cd in 1992. whcn Roman Prahl was
worung al thc Nalion;il G3llcry in l'r~i;uc.
Tite largc nl\lllbcr OÍ Yi>ilOO. lil f'raguc nOW
includ<;,. many Mudcnl< and Mudclll gmup<.
and il "'""'obviow.llt;11ů1e 'l1eril"'c inJu,try'
\li;&.\ rn.ak.ing:. vcry imrl\Ht:1111..:ooinhu11on "'

·~ •for ťhcconícrcncc l'llised thc pri<:c.
prcmiscs bchind St George Monastcry,
bul was CCIUinly convcnicnl. l SUSpccl lhať
virtu;illyinthcůia<lowoíSt VilusCalhcdral.
thc sizc and age profile or lhc AAH group
A vcry gcncrous wclcomc was givcn by Pcu
mighl havc bccn ralhcr diírcrcnt had wc
Wiulich. Chairoílloc CZAssocíation oí Art
<lccidcď on a coach cxcuri;ion. · This is
HistOj'Íans. and Torná.~ Vi&k, Hcacl pf lhc
somclhing wc ňtighl cxplore in lhc' íulurc if · Ali llistory Dcpartn>enl or ŮIC CEU. IO
conlacls wil.h collcasucs in lhc Czech
which Claire Donovan rcplicd on bchalf of
RcJl<lblic are maintaincd and dcvelor.:d.
lhcAAH. Proíessor Wiulích l>Ot)C(J li.al lloc
conícrcncc would lcad lo u uscful ckch:mgc
11te e<inícttn«
I drovc a Skod:! back IO ii. country or origin
Pa~~.nt.bY .".~·"""'
in fale August and <penl lWU days hcl11ing
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