
Konference ICOM ICMS – mezinárodní výbor pro muzejní bezpečnost při Mezinárodní 
asociaci muzeí

země: USA
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Ing. Rudolf Pohl, náměstek GŘ pro správu památkových objektů

Tato mezinárodní konference, jejichž jsem již tradičním účastníkem se koná každoročně 
v jiném městě. Jejími základními cíli jsou:

a) Výměna mezinárodních zkušeností v oboru bezpečnosti a zabezpečení památkově 
chráněných hmotných kulturních hodnot (objekty, mobiliáře, sbírkové předměty, 
archiválie). Toto je naplňováno přednáškami na dané téma, které je zvoleno 
s ohledem na aktuální dění, ale zároveň je dostatečně široké, aby se v rámci 
přednášek dali diskutovat i obecnější témata – viz program konference.

b) Výměna a navazování mezinárodních kontaktů v dané oblasti. Tato věc je velmi 
důležitá a obzvlášť v poslední době se ukazuje, že účastníci zejména z tzv. „třetích“ 
zemí mají značný zájem o danou problematiku. Tento aspekt považuji také za velmi 
důležitý, protože zejména výměna informací mezi americkými a evropskými účastníky 
probíhá již tradičně a je velmi ceněna. V poslední době se ovšem ukazuje, že i země 
typu Čína mají v ochraně památek rozsáhlé zkušenosti a značné finanční prostředky 
na zabezpečení kulturního dědictví. Jejich zkušenosti, zejména při neformálních 
rozhovorech jsou velmi cenné.

Průběh cesty:
20.8 – cesta Praha Boston s přestupem v Londýně, ubytování, registrace na 
konferenci
21.8. účast na prezentacích celý den, večer neformální večeře
22.8. účast na prezentacích celý den
23.8. účast na prezentacích, vlastní přednáška (viz vytištěná prezentace) cca 45 min, 
odpoledne účast na exkurzi na Harvard University
24.8. dopoledne účast na neformální exkurzi po Bostonu, využito zejména 
k neformálním rozhovorům s účastníky z dalších zemí, odpoledne účast na 
bezpečnostním auditu Harvard Art museum.
25.8.dopoledne účast účast na exkursi v Boston Public gardens a neformální jednání 
s dalšími účastníky konference, odpoledne účast na prezentacích
26.8. cesta Boston - Madrid
27.8. cesta Madrid – Praha, přílet 18.50



Závěr:

Výsledek služební cesty hodnotím velmi kladně a pro NPÚ přínosně z těchto důvodů:

a) Výměnu mezinárodních zkušeností považuji zejména v oblasti zabezpečení a 
bezpečnosti obecně za velmi důležitou jak z hlediska zabezpečení proti napadení, 
krádeže věcí, ale v neposlední řadě také v rámci požární ochrany, kdy zkušenosti 
z jednotlivých zemí a jednotlivých účastníků jsou velmi cenné pro další rozvoj 
zabezpečení objektů NPÚ.

b) Neformální výměna zkušeností a navazování vztahů s odborníky zaměřenými 
podobným způsobem a řešícím obdobné problémy je neoddiskutovatelným přínosem
pro způsob o dalším rozhodování při zabezpečování objektů

c) Moje přednáška měla 3 cíle, které se podařilo naplnit (viz vytištěná prezentace):
a. Obecná prezentace České republiky jako atraktivního a vysoce vyspělého 

státu
b. Prezentace NPÚ jako moderní a progresivní organizace, která se stará o 

značnou část našeho kulturního dědictví a je velmi významným přínosem 
ekonomiky ČR

c. Prezentace způsobu a výsledků preventivních hasičských cvičení, které bylo 
dalšími účastníky konference velmi pozitivně hodnoceno a následně 
diskutováno.

Praha, 29.8.2017
¨


