
  
 
Konference  
MUZEA A KULTURNÍ KRAJINA – POLICIE A MUZEA 
 
místo Praha, Na Spiritce 
termín – 5.-6. května 2016 
pořadatelé: Český výbor ICOM, odbor pátrání úřadu služby kriminální policie a vyšetřování 
Policejního prezidia České republiky 
 
Konference se zaměří na spolupráci muzeí a ostatních paměťových institucí s Policií ČR při 
ochraně kulturního dědictví in situ a in fondo. Tematické bloky konference budou zaměřeny 
na ochranu budov, sbírek a uchování kulturní krajiny – zejména ochranu předmětů 
kulturního dědictví v exteriéru.  Představí okruhy jejich spolupráce s Policií ČR v této oblasti. 
Cílem konference je poskytnutí informací o existujících formách spolupráce vč. jejich 
analýzy a hledání nových postupů vedoucích ke zvýšení efektivity ochrany kulturní krajiny 
a kulturního dědictví ČR.  
 
Program: 
 
5. května 2016 
Zahájení 10.30 
 
Teoretický úvod 
Kulturní krajina a proč ji chránit 
Rozebere obsah pojmu kulturní krajina, jeho mentálním a psychologickým významem. Bude 
se věnovat otázkám, jak kulturní krajinu utváří člověk, jakou roli při tom hrají muzea v 
reálném čase a jaký vliv mají na budoucnost. 
 
Příklady konkrétních pracovišť umístěných v krajině 
Přednášející ve svých příspěvcích stručně představí lokality, o které pečují, způsob jakým o 
ně pečují, specifika přítomnosti jejich institucí v krajině, jaká zodpovědnost na muzeum za 
krajinu připadá, jak v krajině působí – jak ji spoluutváří. Velkou pozornost budou věnovat 
konkrétním otázkám správy a ochrany, zejména s nezákonnými výkopy v archeologických 
lokalitách a používání detektorů kovů amatérskými hledači, krádeže prvků z cenných kovů a 
vandalismus – prevence, pozitivní i negativní příklady. 
Přednášky muzejních pracovníků budou doplněny příspěvky specialistů z řad Policie ČR na 
témata prevence, zásahu, pátrání a navracení, úloze pultů centralizované ochrany při 
ochraně kulturního dědictví v ČR a podmínky připojení objektů kulturního dědictví. 
Preventivní dokumentace a bezpečnostní značení. Preventivní provizorní depozitáře a 
způsoby jejich ochrany. Dokumentace předmětů, databáze. 
 
Témata: 
Památníky vojenských bitev, archeologické lokality, skanzeny, parky a hřbitovy, sakrální 
památky a funerálie, malá muzea 
 



  
 
6. května 2015 
Opatření přijímaná ke zmírňování následků trestné činnosti 
Spolupráce Policie ČR a paměťových institucí v oblasti opatření přijímaných ke zmírňování 
následků trestné činnosti a ostatních antropogenních vlivů, ohrožujících kulturní dědictví ČR 
 
Pátrání 
Spolupráce paměťových institucí a Policie ČR s obchodníky se starožitnostmi a uměleckými 
předměty při pátrání po zmizelých kulturních statcích 
Způsoby identifikace nalezených kulturních statků 
Mezinárodní spolupráce při pátrání zmizelých kulturních statcích 
 
Navracení 
Problémy a příklady spolupráce při navracení kulturních statků původním vlastníkům 
Efektivita stávajících databází ztracených, hledaných nebo padělaných uměleckých děl, práce 
s nimi a jejich financování 
 
Závěr konference 
Wrap up 
Formulace doporučení pro efektivnější spolupráci 
 
Výstupy z konference 

a) Sborník přednášek na webu 
b) Tisková zpráva 
c) Doporučení dotčeným ústředním orgánům státní správy k dalšímu směřování 

prostředků podpory prevence kriminality ve specifické oblasti ochrany kulturního 
dědictví  

 
 
Kontaktní adresa: 
uskpv.op.pamatky@pcr.cz 
Bc. Fišerová Kateřina, DiS. 
ÚSKPV – odbor pátrání 
tel.: 974 834 576 

mailto:uskpv.op.pamatky@pcr.cz

