Zpráva z pracovní cesty na 41. výroční konferenci Mezinárodního výboru pro
bezpečnost muzeí ICOM (ICMS)
Datum konání 19.10. – 23.10.2015
Místo konání: Henan Museum, Čeng Čou, Čína
Účastník: Pavel Jirásek
Ve dnech 19.10. – 23.10.2015 jsem se zúčastnil výroční konference Mezinárodním výboru
pro bezpečnost muzeí ICMS ICOM za podpory Českého výboru ICOM. Členem ICMS jsem
od roku 1992, v řídícím výboru ICMS jsem působil v letech 1995 – 2001 a od roku 2001 do
roku 2007 jsem vykonával funkci předsedy výboru. Po ukončení dvou funkčních období včele
ICMS se dále aktivně účastním práce výboru a to zejména v mezinárodních projektech
(Multilingvální slovník výrazů z oblasti muzejnictví a bezpečnosti – publikován od roku 2006
na internetu, průběžně aktualizován; Publikace ICMS o řešení mimořádných událostí a
krizových situací).

Odborná část konference
Hlavním téma konference bylo „SCIENCE AND TECHNOLOGY, INNOVATION:
MUSEUM AND CULTURAL HERITAGE SECURITY“. Konference se zúčastnilo 130
převážně muzejních pracovníků, z toho 57 členů ICMS.

Přednášková část konference byla bohužel ze strany organizátorů nepříliš zvládnuta – některé
referáty nebyly zařazeny do programu prostým opomenutím nebo nedorozuměním. Témata
přednášek se vázala k tématu a byla zaměřena vysoce technicky a byla doplněna prezentacemi
čínských výrobců a dodavatelů speciální zabezpečovací techniky. Z běžného průměru
přednášek tak vynikla jen přednášky Denise Arnhema, šéfa bezpečnosti Tate Gallery o

estetice venkovních mechanických zábran a Krysztofa Osiewicze z polského Centra ochrany
kulturních objektů o perimetrické kontrole a požární ochraně památkových rezervací
koncentračních táborů.
Proběhlo rovněž jednání o činnosti ICMS, které bohužel nemělo tentokrát potřebnou diskusní
úroveň. Bohužel neproběhlo žádné hlasování o další činnosti, přetrvávají nejasnosti
v pravidlech využívání prostředků výboru a současný předseda preferuje pořádání seminářů
v různých částech zeměkoule, kde se bohužel opakují stále tytéž přednášky od členů výboru.
Diskuse o hospodaření byla dosti bouřlivá. Na můj návrh, aby byly v roce 2016 využity
prostředky ICMS k podpoře účasti nových členů na Generální konferenci a zde se připravil
reprezentativní program ICMS pro tyto nové členy předseda odpověděl, že tento návrh
v žádném případě k přijetí nedoporučuje – a o návrhu mém ani jiných už nebylo čas hlasovat.
Současný předseda bohužel už svoji funkci nezvládá a doufejme, že na GK se najde jiný
kandidát, který získá dostatek hlasů, potřebných k vedení.

Odborné exkurze
Odborné exkurze byly na rozdíl od přednáškové části připraveny výborně. První exkurze
vedla do Luoyangu. Po místním muzeu následovala prohlídka jeskyní s úchvatnou s scenérií
jeskyni s desetitisíci reliéfy a sochami Budhy, jeho strážců a bojovníků podél Žluté řeky.

Zabezpečení této lokality, zapsané na Seznam světového přírodního a kulturního dědictví
Unesco je převážně zajištěno fyzickou ostrahou, kontrolou vstupu (není zde volný vstup,
lístky nejsou levné – cca 500,- Kč za osobu), kontrolou mechanicky uzavřeného perimetru a
kamerami s nočním viděním.

Další den následovala exkurze do města Denfengu - rovněž památky UNESCO, ke kterému
náleží i budhistický komplex Šaolin - centrum duchovního života i největší středisko výuky
Kung Fu. V komplexu chrámu je kladen důraz na zabezpečení proti požáru, a to zejména
z důvodu použití dřeva, jako stavebního materiálu pro velkou část konstrukcí budov.

V posledním dnu programu byl představen a diskutován bezpečnostní systém Henan muzea,
které konferenci pořádalo. Muzeum bylo postaveno v polovině 90. let, ale po 20 letech
probíhá jeho rozsáhlá rekonstrukce. Bezpečnostní systém navržený do rekonstruovaných
prostor odpovídá kvalitě sbírek i současné úrovní technické i organizační.

Poslední exkurzí byla návštěva Kaifengu, bývalého hlavního města a návštěva historického
parku s výraznými prvky Disneylandu vč. pompézní noční show pod širým nebem,
pojednávající o historii města a historii a jeho úloze v mnohovrstevné historii Číny. Toto
představení bylo mimořádné po všech stránkách.

Z praktických výstupů konference, na kterých jsme se alespoň v rámci výboru dohodli, je
update Publikace o bezpečnosti kulturních institucí, kde jsem autorem některých částí. To
proběhne pod vedením německého kolegy v první půlce roku 2016.
Děkuji Českému výboru ICOM za podporu účasti a mé účasti na aktivitách ICMS.
Pavel Jirásek, 30.12.2015

