
 1

Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za uplynulé období za rok 2012 
 
Předsednictvo Českého výboru ICOM, zvolené na plenárním zasedání ČV ICOM 6. března 
2012 pracovalo v uplynulém období ve složení: Milan Hlaveš (předseda), Martina Galetová 
(tajemnice), Vlastimil Vykydal (pokladník), Martina Lehmannová a Ivo Štěpánek (členové 
předsednictva). 
 
Členské a organiza ční záležitosti 
Členská základna Českého výboru ICOM vzrostla z 55 institucionálních členů a 236 
individuálních členů na 248 individuálních členů a 57 institucionálních členů (nový člen 
Východočeské muzeum Pardubice a Alšova Jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou). 
 
Předsednictvo Českého výboru ICOM se v uvedeném období pravidelně scházelo; 
v průběhu roku 2012 se sešlo 3x, jednání probíhala v Brně i v Praze. Kromě toho jsme 
uskutečnili řadu operativních schůzek dvou- až tříčlenných, naléhavé záležitosti řešíme 
průběžně operativními konzultacemi e-mailem eventuelně telefonicky. Webová stránka 
www.cz-icom.cz byla doplňovaná externími silami. V průběhu roku byly vytvořeny nové 
webové stránky ČV ICOM www.czech.icom.museum, které budou spuštěny 1.3.2013. 
Stávající webové stránky budou v provozu do konce roku 2013 s odkazem na nové webové 
stránky, pak budou zrušeny. 
 
Spolupráce s orgány ICOM  

Spolupráce nového předsednictva ČV ICOM se sekretariátem ICOM v Paříži se podařilo 
navázat velmi pružně. Pracovníci pařížského sekretariátu jsou v řadě případů velmi vstřícní. 
Především musíme ocenit jejich akčnost při přípravě nových webových stránek ČV ICOM. 
Podařilo se nám vypátrat, že ICOM svým členům poskytuje základní matrici webu zdarma. 
Bohužel přetrvávají problémy s vyřizováním nových členství, které se snažíme řešit. 

Na druhou stranu zatížilo pařížské ústředí ČV ICOM některými novými administrativními 
úkoly. 
 
ICOM především vyzývá k propagaci aktivního členství v mezinárodních komisích a dále 
vyzývá k využívání nové webové platformy ICOMMUNITY, která je dostupná všem 
individuálním i institucionálním členům přes identifikační číslo vydané ICOM-karty. A bude 
přímo dostupná i z nových webových stránek ČV ICOM. 
 
V uplynulém období jsme podpořili účast řady členů ICOMu na konferencích mezinárodních 
komisí. Jejich jména jsou uvedena níže. 
 
Spolupráce s profesními institucemi 
V minulém roce jsme se mohli opírat o dobrou spolupráci s Ministerstvem kultury ČR, a to 
zejména s odborem movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií. Trvalá podpora a 
vstřícnost ze strany OMG je pro vlastní činnost Českého výboru ICOM rozhodující, a velmi si 
jí ceníme. 
 
Spolupráce s AMG ČR 
Členové předsednictva ČV ICOM byli pozváni také k účasti na akcích AMG, především pak 
se ČV ICOM podílel na udílení cen Gloria Musaealis, kde uděluje zvláštní cenu. Dále 
proběhlo společné setkání ČV ICOM a AMG na Malé Skále. Členové předsednictva ČV 
ICOM se také zúčastnili Sněmu AMG v Opavě. V roce 2013 připravujeme spolupráci na 
projektu odborné konference Muzeum a změna 2013. 
 
Již tradičně jsme příspěvkem podpořili uspořádání  Konference konzervátor ů–
restaurátor ů s mezinárodní účastí, která se z iniciativy Komise konzervátorů-restaurátorů 
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AMG a Technického muzea v Brně-Metodického centra konzervace,  konala v září, tentokrát 
v Litomyšli.   
 
Český komitét Modrého štítu 
ČV ICOM podpořil konání konference Poklady v pohybu a přislíbil podporu vydání sborníku, 
předseda ČV ICOM se zúčastňoval zasedání ČK Modrého štítu. 
                
Vlastní činnost Českého výboru ICOM  
Posláním ČV ICOM je zejména podpora a rozvoj kulturní spolupráce, vědecké práce členů a 
její propojení se zahraničními programy. Nadále jsme se věnovali činnosti směřující ke 
zlepšení ochrany kulturního dědictví, zprostředkování poznatků ze zahraničí a rozvoji 
mezinárodní spolupráce. Podporujeme projekty zaměřené na naše handicapované 
spoluobčany. 
 
Jako každoročně jsme se snažili maximálně využít květnového Mezinárodního dne muzeí  
k propagaci naší práce. Tradičně rozesíláme tiskovou informaci k tématu, které je pro daný 
rok zvoleno. Mezinárodního den muzeí byl zahájen Festivalem muzejních nocí, tentokrát 
v Novém Jičíně. 
AMG a MK ČR vyhlašují u příležitosti Mezinárodního dne muzeí cenu Gloria musaealis . ČV 
ICOM udělil v roce 2012 Cenu Českého výboru ICOM  Muzeu Jana Amose Komenského v 
Uherském Brodě za projekt „Zachráněné nehmotné kulturní dědictví – 25 let Festivalu 
masopustních tradic“ 
 
Dále jsme podpořili účast našich členů na důležitých mezinárodních konferencích a 
jednáních v zahraničí. Jednalo se o podporu 26 účastí na konferencích, většinou v rámci 
aktivit jednotlivých mezinárodních komisí ICOM, ale i studijních pobytů a dalších 
mezinárodních akcí. 
Bohužel řada účastníků pozdě nebo vůbec oznámila svou neúčast na akcích. Řada z nich 
poslala s velkou časovou prodlevou vyúčtování. Pouze 9 žadatelů z 26, kterým byla udělena 
dotace, odevzdali v elektronické podobě zprávu z akce a obrázky, jak bylo uvedeno 
v zadávacích podmínkách. Upozorňujeme, že je nutné toto doplnit. K této negativní 
skutečnosti bude přihlédnuto při přidělování dotací v následujících ročnících. 
Podrobné informace z akcí jsou k dispozici v příslušných rubrikách na 
www.czech.icom.museum. 
Dle pokynů odevzdali zprávy: 

- Marie Gilbertová, Konstantina Hlaváčková, Milan Hlaveš, Pavel Jirásek, Simona 
Juračková, Martina Lehmannová, Petr Nekuža, Jana Součková, Eva Uchalová 

Ostatní odevzdají podklady neprodleně, nejpozději však do konce března 2013. 
 
ČV ICOM finančně podpořil a organizačně zajistil ve spolupráci s Alešem Flídrem 
uspořádání odborné exkurze do Sedmihradska „Daleko od Západu – daleko od Východu“, 
které se zúčastnilo 31 osob. 
 
Na akce pořádaných v zahraničí přispěl ČV ICOM částkou 662.190,- Kč. Na akce pořádané 
v České republice přispěl ČV ICOM částkou 79.600,- Kč. 
 
 
V Pardubicích, dne 26. února 2013 
 
Za ČV ICOM 
Milan Hlaveš 


