
Nezákonné obchodování s uměleckými předměty

Trápí hlavně africké a jihoasijské země, jejichž umělecká díla jsou nejčastěji předmětem 
černého obchodu. Tento problém však má globální přesahy, které se dotýkají i poklidné 
reality střední Evropy.

Boj proti překupování kradených věcí zahájil umělecký svět po druhé světové válce. Jednou 
z prvních oficiálních dohod byla mezinárodní konvence z roku 1970. V roce 1995 byla 
v Římě sepsána UNDROIT Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects 
http://www.unidroit.org/english/conventions/1995culturalproperty/main.htm. Přímo na 
stránkách UNESCA je celá databáze smluv a konvencí o ochraně uměleckých předmětů, 
najdeme zde i ty, které přijala Česká republika: 
http://www.unesco.org/culture/natlaws/index.php?title=&title-and=0&text=&text-
mode=0&regions=&countries%5B%5D=44&categories%5B%5D=0&themes%5B
%5D=0&instruments%5B%5D=0&keywords%5B%5D=0&languages%5B%5D=0&years%5B
%5D=0&years%5B%5D=0&doctype=0&documents%5B%5D=original&documents%5B
%5D=translated&transtype=0&search=Search&reset=Reset&change=&action=search&db=L
AWS&show=&page=&start=&newsize=null&sort=&criteria=YTo5OntzOjc6InJlZ2lvbnMiO2E6
MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToiY291bnRyaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjEw
OiJjYXRlZ29yaWVzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjY6InRoZW1lcyI7YToxOntpOjA7czoxOi
IwIjt9czoxMToiaW5zdHJ1bWVudHMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6ODoia2V5d29yZ
HMiO2E6MTp7aTowO3M6MToiMCI7fXM6OToibGFuZ3VhZ2VzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO
31zOjU6InllYXJzIjthOjE6e2k6MDtzOjE6IjAiO31zOjk6ImRvY3VtZW50cyI7YToyOntpOjA7czo
4OiJvcmlnaW5hbCI7aToxO3M6MTA6InRyYW5zbGF0ZWQiO319&lng=en. 
Pod záštitou ICOMu vznikl tzv. Red List. Nejedná se o soupis ukradených předmětů, ale o 
listiny, které představují typická díla jednotlivých zemí, která se nejčastěji stávají předmětem 
černého trhu. Seznamy děl prezentovaných na Červené listině vznikaly ve spolupráci 
s významnými muzejními institucemi a najdeme na nich předměty z jejich sbírek, která jsou 
stále v muzeích. Zde slouží jako orientační příklad. Red List je k dispozici v tištěné formě, ale 
především na internetu http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/red-list/. Je to 
významný pomocník v boji proti kupčení s uměleckými předměty. Členové této pracovní 
skupiny prosí o rozšíření jeho známosti v co nejširší míře. Vedle muzejních pracovníku je 
především důležité aby se Red List naučili sledovat zaměstnanci aukčních domů, kteří 
přicházejí s inkriminovanými díly nejčastěji do styku. Obě skupiny by pak měly v případech, 
kdy přijdou do styku s podobnými předměty důrazně vyžadovat informace o původu 
předmětů. V případě, že si nejsou jisti, je možné požádat o radu pracovníky Red List, kteří 
pracují na přípravě spolupráce specialistů v daných oborech. Předměty, které již byly 
ukradeny je možné najít v publikacích ICOM 100 Missing Objects 
http://icom.museum/programmes/fighting-illicit-traffic/100-missing-objects/, zde ovšem 
nenajdeme elektronickou databázi. Databázi ale má INTERPOL 
http://www.interpol.int/Crime-areas/Works-of-art/Works-of-art.

Největší problémy nastávají ve chvíli, kdy dojde k válečným konfliktům, které provází 
rabování. Tehdy jsou v ohrožení velké objemy uměleckých předmětů. Proti jejich rozkrádání 
se bojuje několika způsoby. Jeden modelový příklad se týkal rabování v Národním muzeu 
v Kábulu během válečných konfliktů v Afghánistánu. Odcizena byla obrovská část sbírek. 
Zástupci muzea okamžitě kontaktovali pracovníky UNESCA, skupiny Red List ICOM a 
INTERPOLu. Díky této spolupráci se podařilo nalézt a navrátit téměř 150.000 ukradených 
předmětů. Odborníci na celém světě by měli tyto konflikty sledovat a být pozorní v případě, 
že se jim dostane do rukou „podezřelé“ zboží. V současné době je nejohroženější zemí 
Sýrie. Frankfurter allgemeine Zeitung informovala 12.9.2012 o obrovském rabování v zemi, 
které se týká především antických památek. Jak padne tma vydávají se celé gangy rabovat. 
Památky jsou ničeny, rozkrádány a pašovány ze země a prodávány na černém trhu: 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst/syriens-altertuemer-in-gefahr-palmyra-gehoert-den-
raeubern-11782995.html.
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Nejhůře se ale paradoxně bojuje proti krádežím prováděným v  mírových dobách, kdy se 
příležitostně objeví krádeže v muzeích organizované profesionálními firmami na objednávku. 
Dokonce se objevují případy, že muzea rozkrádají vlastní zaměstnanci, aby si přilepšili. 
Často se také objevují falza předmětů. V případě nejistoty odborného pracovníka je nejlepší 
spolupracovat s restaurátorem, který může odhalit odlišnou materiálovou podstatu předmětu.

Hlavním problémem je ale poptávka, pramenící často z nevědomosti. Je proto důležité 
zprostředkovávat informace z odborných platforem dál veřejnosti (od sběratelů po turisty). 
Jedním z dobrých signálů je úspěch boje proti černému trhu s uměním na internetu. 
Například e-Bay zakázal na svých stránkách prodávat archeologické objekty.
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