ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO VÝBORU ICOM ZA ROK 2015
Předsednictvo Českého výboru ICOM pracovalo v roce 2015 ve složení:
Martina Lehmannová (předsedkyně), Martina Galetová (tajemnice), Lubomír Anděl (pokladník),
Pavel Jirásek, Zdeněk Freisleben (členové předsednictva).
Členské a organizační záležitosti
Členská základna Českého výboru ICOM v době od 1.1.do 31.12. 2015 vzrostla z 293 na 325 (235
na 264 individuálních členů, 58 na 61 počet institucionálních členů (Regionální muzeum v Českém
Krumlově, Poštovní muzeum Praha, Lobkowiczké sbírky o.p.s.).
Předsednictvo ČV ICOM se pravidelně scházelo.
Příprava nových stanov ČV ICOM
Na základě znění nového Občanského zákoníku byl připraven návrh změny stanov a s tím
souvisejících náležitostí pro plenární zasedání 2016.
SPOLUPRÁCE S ORGÁNY ICOM
Spolupráce ČV ICOM se sekretariátem ICOM v Paříži je pravidelná a vstřícná.
Členové ČV ICOM se zúčastnili valné hromady ICOM v Paříži 1.-3. 6. 2015.

ICOM stále vyzývá k propagaci aktivního členství v mezinárodních komisích a k využívání
webové platformy ICOMMUNITY, která je dostupná všem individuálním i institucionálním členům
přes identifikační číslo vydané ICOM-karty. A je přímo dostupná i z webu ČV ICOM – Member
Acces – login je číslo karty ICOM, heslo je v případě prvního vstupu nutné vygenerovat, pak už
vám zůstává.
Účast v mezinárodních komisích ICOM s podporou ČV ICOM v roce 2015
V uplynulém období jsme podpořili účast zástupců členů a členských institucí ICOMu na
konferencích mezinárodních komisí: Jana Bělová (ICDAD), Jan Dolák (ICOFOM), Martina
Galetová (ICMAH), Marie Gilberti (CIMUSET), Milan Hlaveš (GLASS), Pavel Jirásek (ICMS),
Simona Juračková (MPR), Helena Koenigsmarková (ICDAD), Rostislav Koryčánek (ICAMT),
Martina Lehmannová (ICDAD), Naďa Machková Prajzová (INTERCOM), Pert Nekuža (ICOFOM),
Pavla Obrovská (CIDOC), Rudolf Pohl (ICMS), Tereza Riedelbauchová (ICML), Eva Románková
(ICME), Václav Rutar (CIDOC Summer School), Josef Šrámek (ICOMAM).
Generální konference ICOM – Miláno 2016
27.-29. 11. 2015 předsedkyně ČV ICOM se zúčastnila konference v Brescii a Miláně zaměřené
na teoretické i praktické otázky konání generální konference ICOM Miláno 2016.

SPOLUPRÁCE S NÁRODNÍMI VÝBORY ICOM
V předvečer valné hromady 31. 5. 2015 se uskutečnilo setkání předsedů ICOM na jednání
k situaci muzeí na Ukrajině. Ve spolupráci s předsedy národních výborů ICOM Německo
Michaela Henkera a předsedkyně ICOM Polska Doroty FolgyJanuzsewské za podpory ředitele
Michaela W. Pospíšila jsme svolali na půdě Českého kulturního centra v Paříži schůzku předsedů
výborů států, jimž není lhostejná situace muzeí ve východní části Ukrajiny. Akce se zúčastnili
kromě uvedených i předsedové ICOM Slovensko Dušan Buran, člen předsednictva ICOM Rusko
Michail Gnezdovsky a předseda ICOM Ukrajina Sergej Laevskiy spolu se čtyřmi kolegy,
předsedkyně Disaster Relief Task Force Corine Wegener a pokladník ICOM Peter Keller. Situaci v
Luhansku prezentovala ředitelka tamního muzea Galina Czumakov. Ze schůzky vzešel zápis
adresovaný předsedovi ICOM Hansu-Martinovi Hinzovi, své podpisy k němu připojili představitelé
ICOMu Estonsko, Lotyšsko a Litva.

ICOM Slovensko
Spolupráce se Slovenským komitétem ICOM na přípravě textů pro sborník z konference Originál
a kópia, která se věnovala otázce fenoménu kopií v muzeích, které jsou užívané, ale teoreticky
nijak nereflektované. Sborník si klade za úkol problematiku kopií metodicky ukotvit s ohledem na
historii i stav muzejnictví ve 21. století.
ICOM Polsko
16.-18. 11. 2015 – členové předsednictva ČV ICOM prezentovali výsledky práce kolegům z ICOM
Polsko na semináři ve Varšavě v Muzeu Wilanow. Hlavním tématem semináře s účastí kolem 150
zástupců polských muzeí a paměťových institucí, včetně ministerstva kultury bylo řešení
mimořádných situací v muzeích a představení českého Muzejního kolečka první pomoci. Polští
muzejní pracovníci usilují o vytvoření podobného praktického nástroje pro vlastní muzea.

SPOLUPRÁCE S MK ČR
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.
Vzhledem k tomu, že 85% příspěvků odvádíme do rozpočtu ICOM byla by existence ČV ICOM bez
finanční podpory MK ČR nemyslitelná.
Na žádost Ministerstva kultury jsme se podíleli na připomínkování Koncepce muzejnictví 20152020 a připomínkování materiálu připravovaného ve spolupráci UNESCO a ICOM
Recommendation concerning the protection and promotion of museums and collections,
their diversity and their role in society (Návrh Doporučení ohledně ochrany a propagace muzeí
a sbírek, jejich jedinečnosti a jejich společenské úlohy). Po schválení na valné hromadě UNESCO
13. 11. 2015 byl dokument přeložený do češtiny (zajistilo MK ČR), ČV ICOM zajistilo
připomínkování překladu muzejními pracovníky, tak aby definitivní verze splňovala nároky na
mezinárodní i tuzemskou terminologii. Za spolupráci děkujeme Kateřině Tlachové (překlad) a
pracovníkům, kteří dokument připomínkovali, především Ústavu archeologie a muzeologie a
Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
v Brně, dále Asociaci muzeí a galerií ČŘ, Radě galerií ČR, Českému svazu muzeí v přírodě.
Oficiální zveřejnění proběhne na plenárním zasedání ČV ICOM 9. února 2015.
Byla zahájena jednání se zástupci MK ČR (náměstkyně ministra kultury Anna Matoušková,
náměstek pro řízení sekce kulturního dědictví ministra kultury Vlastislav Ouroda, ředitel Odboru
movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Pavel Hlubuček) o přípravě kandidatury na generální
konferenci ICOM Praha 2022.

SPOLUPRÁCE S PROFESNÍMI ORGANIZACEMI
Spolupráce s Asociací muzeí a galerií ČR
Spolupráci s AMG musíme velmi ocenit, je nesmírně vstřícná a akční. ČV ICOM se tradičně
podílel na organizaci cen Gloria Musaealis, kde uděluje zvláštní cenu. ČV ICOM má jednoho
zástupce v hodnotící komisi GM, který byl v roce 2015 zároveň předsedou (Vlastimil Vykydal).
15.–16. 7. 2015 proběhlo společné zasedání s Asociací muzeí a galerií ČR v Litomyšli
3.–4. 11. 2015 zástupci předsednictva ČV ICOM se zúčastnili sněmu Asociace muzeí a galerií
ČR. V rámci sněmu byl představen návrh uspořádání Generální konference ICOM v ČR v roce
2022, který získal podporu nového vedení i členské základny AMG ČR.
Členové ČV ICOM přispívají do Věstníku AMG.
Spolupráce s Radou galerií ČR
21.-22. 9. 2015 se předsedkyně ČV ICOM zúčastnila Sněmu Rady galerií ČR v Galerii moderního
umění v Roudnici nad Labem a představila aktivity ČV ICOM.
Spolupráce s Českou kanceláří UNESCO a Českým komitétem Modrého štítu
Český výbor ICOM, Česká kancelář UNESCO, Česká komise Modrého štítu uspořádali Seminář o
opatřeních k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie určený pro odborníky,
kteří mohou přijít do styku s nelegálně dovezenými památkami z Iráku nebo Sýrie. Seminář se
konal dne 23. 9. 2015 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí ČR. Výsledkem je společný
dokument Shrnutí stávajících a doporučení budoucích aktivit institucí působících na území České
republiky přispívajících k zamezení nedovoleného vývozu památek z Iráku a Sýrie (přeložený do
angličtiny Summary and recommendations for future activities of institutions in the Czech Republic
contributing to the illicit cultural heritage export from Iraq and Syria prevention)

Spolupráce s Policií ČR
15. 10. 2015 – setkání se zástupců předsednictva ČV ICOM s pracovníky ředitelství Policie ČR,
projednávání možné spolupráce v oblasti ochrany kulturního dědictví. Návrh uspořádání společné
konference k tématu Muzea a kulturní krajina.
19.-20.11. 2015 předsedkyně ČV ICOM se zúčastnila pracovního zasedání zástupců útvarů
Policie ČR v Solenici, kde představila ICOM a jeho projekty přispívající k boji s nezákonným
obchodem s kulturním dědictvím

DALŠÍ AKTIVITY ČV ICOM
Podpořili jsme oslavy Mezinárodního dne muzeí v roce 2015 pod heslem Muzea pro udržitelnou
společnost. Jednou z největších výzev současné společnosti na celém světě je přizpůsobení
moderního způsobu života limitům přírody. Proměna fungování lidské společnosti směrem k
principům hájícím trvalou udržitelnost světa vyžaduje nalézání nových způsobů myšlení a konání.
V této proměně hrají muzea důležitou roli, mohou prosazovat trvalou udržitelnost a fungovat jako
laboratoře pro vyzkoušení nových cest. Moderní muzea musí zaujmout pevnou pozici v tomto
novém kontextu a musí o nás být slyšet. Téma Muzea pro udržitelnou společnost má veřejnosti
ukázat, že i muzea hrají důležitou roli v oblasti hledání cest ke společnosti, která produkuje méně
odpadů, a která lépe využívá zdroje a respektuje přírodní zákony.
ČV ICOM udělil v roce 2015 Cenu Českého výboru ICOM v rámci Národní soutěže muzeí
Gloria musaealis 2015 Národní galerii v Praze a Filozofickému ústavu Akademie věd ČR za
výstavu Otevři zahradu rajskou. Benediktýni v srdci Evropy 800-1500.

Distribuce publikace Etických kodexů ICOM (připravena a vytištěna na konci roku 2014), etický
kodex ICOM je základním dokumentem, který představuje minimální standarty, které mají muzejní
pracovníci dodržovat a pro členy ICOM jsou závazné.
Průběžně aktualizujeme web www.czech.icom.museum, kde zájemce najde veškeré informace o
fungování ČV ICOM, i něco navíc.
Průběžně probíhá příprava podkladů pro Generální konferenci ICOM Praha 2022. Proběhla
jednání se zástupci Ministerstva kultury. Podporu při organizování konference přislíbili AMG ČR a
RG ČR.
Účast na konferencích
23.-25. 4. 2015 proběhl 1. kongres muzejních pracovníků v Polsku v Lodži. Hlavním tématem
byl nový muzejní zákon v Polsku, etický kodex, výše platů, digitalizace a statistiky.
25.-26. 6. 2015 proběhl seminář na téma Muzejní profese a veřejnost. Potenciál muzejních
pracovníků „nepedagogické“ profilace směrem k muzejnímu publiku v Hodoníně. ČV ICOM
prezentoval vlastní aktivity a možnosti mezinárodní spolupráce.
5.-8. 11. 2015 zástupci předsednictva ČV ICOM se zúčastnili zasedání organizace evropských
muzejních asociací NEMO (Network of European Museum Organisation) v Plzni.
Podpořili jsme uspořádání Konference konzervátorů–restaurátorů s mezinárodní účastí, která
se z iniciativy Komise konzervátorů–restaurátorů AMG a Technického muzea v Brně Metodického
centra konzervace, konala v 8.-10. 9. 2015 v Plzni.

PŘEDPOKLÁDANÉ ALE NEUSKUTEČNĚNÉ AKTIVITY
ČV ICOM se oproti plánu na rok 2015 neúčastnil některých akcí, které se nekonaly, nejčastěji z
důvodů odložení na příští rok aj.
Nepodpořili jsme vydání sborníku přednášek z konference Poklady v pohybu uspořádané Českým
komitétem Modrého štítu v roce 2012. Sborník byl vytvořen v elektronické podobě v roce 2015 z
jiných prostředků.
Neuspořádali jsme exkurzi do Rakouska, tuto aktivitu přesouváme na rok 2016 – 28.9.-1.10.2016.
Podpora účasti českých muzeí a galerií v soutěži o cenu Evropského muzea roku (EMYA) na
výroční konferenci Evropského muzejního fóra (EMF); Europa Nostra; Cenách evropské muzejní
akademie a The Best in Heritage byla v roce 2015 pouze proklamativní. Žádná z českých institucí
o podporu ČV ICOM nepožádala.
SHRNUTÍ FINANČNÍ ZPRÁVY
Z dotace MK ČR 550 000,- Kč byla podpořena účast českých muzejníků na konferencích v
zahraničí částkou 480 000,- Kč a vydání sborníku Fórum pro konzervátory-restaurátory 2015
částkou 70 000,- Kč.

