Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2013
Předsednictvo Českého výboru ICOM pracovalo v roce 2013 ve složení: Milan Hlaveš
(předseda), Martina Galetová (tajemnice), Vlastimil Vykydal (pokladník), Martina
Lehmannová a Ivo Štěpánek (členové předsednictva).
Členské a organizační záležitosti
Členská základna Českého výboru ICOM vzrostla z 57 institucionálních členů a 248 na 58
institucionálních členů a 268 individuálních členů.
Předsednictvo ČV ICOM se pravidelně scházelo (5x, jednání probíhala v Brně, v Praze a
jednou v Boskovicích, dále proběhla řada operativních schůzek a každodenní konzultace emailem a telefonicky.
Spolupráce s orgány ICOM
Spolupráce ČV ICOM se sekretariátem ICOM v Paříži je pružná. Především musíme ocenit
pracovnici dokumentačního centra ICOM Elisabeth Jani, která dohledávala informace o
historii ČSV ICOM.
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.
V uplynulém období jsme podpořili účast řady členů ICOMu na konferencích mezinárodních
komisí. Jejich jména jsou uvedena níže.
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. OMG bylo zejména nápomocno řešení problému s financování činnosti ICOM
v následujících letech, které zásadně zkomplikovalo rozhodnutí vlády ze dne 19. června
2013. Změnily se jím podmínky čerpání dotací s tím, že nemohou být používány na
financování zahraničních cest – tedy byla zcela ohrožena celá podstata fungování ČV ICOM.
Proběhla první jednání na MK ČR. Díky vstřícnosti OMG se podařilo najít pro rok 2014
prozatímní způsob podpory v této oblasti. Ve spolupráci s OMG MK ČR jsme začali hledat
způsoby, jak danou situaci systémově řešit.
S tím souvisí i provedení změny kurzu koruny ČNB na podzim 2013, díky kterému se
zmenšil podíl částky z členských příspěvků, které ČV ICOM může využít na svůj provoz a
narostla částka odvodů ICOMu.
Spolupráce s profesními institucemi
Spolupráce s AMG 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. Dále proběhlo společné setkání ČV ICOM a AMG
V Boskovicích. ČV ICOM se podílel na přípravě mezinárodní konference Muzeum a změna.
Podpořili jsme také 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 září, tentokrát v Hodoníně.
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Český komitét Modrého štítu
Zástupce ČV ICOM se účastnil jednání výboru Modrého štítu. ČV ICOM vyčlenil prostředky
na vydání sborníku konference Poklady v pohybu, které nakonec bylo ohloženo na rok 2014.
Spolupráce s SK ICOM
Členové obou výborů se v loňském roce vzájemně setkali v Pardubicích, v Bratislavě,
v Praze a v Rio de Janeiru. Společně proběhlo jednání o možnosti přípravy konference
zabývající se otázkou existence kopií sbírkových předmětů, důvody vzniku, historické
souvislosti, současné pozice. Nositelem ideje uspořádání konference je SK ICOM. V rámci
spolupráce institucionálních členů ČV a SK ICOM proběhla spolupráce TMB a SNM. TMB
nabídlo pomoc při odstranění následků požáru Krásné Horky, která patří SNM.
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.
Loni byla spuštěna nová webová stránka www.czech.icom.museum a úspěšně funguje. Je
průběžně doplňovaná o nové informace především v rubrikách Kalendář a Novinky. Podařilo
se také přeložit základní informace do angličtiny a v rámci možností je i anglická verze
stránek aktualizovaná.
Květnový Mezinárodní den muzeí jsme využili k propagaci naší práce – rozeslání tiskové
informace o tématu „Muzea (paměť + kreativita) = společenský pokrok“, účast na zahájení
Festivalu muzejních nocí v Jindřichově Hradci.
AMG a MK ČR vyhlašují u příležitosti Mezinárodního dne muzeí cenu Gloria musaealis. ČV
ICOM udělil v roce 2012 Cenu Českého výboru ICOM Památníku v Lidicích za Stálou
expozici Lidické sbírky. Zprávu o udělení ceny jsme publikovali v ICOM NEWS“.
Dále jsme podpořili účast našich členů na důležitých mezinárodních konferencích a
jednáních v zahraničí – 12 podpořených členů především k účasti na generální konferenci
ICOM v Rio de Janeiru. Učast na konferenci v Rio de Janeiru dvou členek, Martiny
Lehmannové a Kateřiny Štěpánové, byla podpořena z grantu ICOM. Podrobné informace
z akcí jsou k dispozici v příslušných rubrikách na www.czech.icom.museum.
Dle pokynů odevzdali zprávy všichni příjemci dotací: Lubomír Anděl, Martina Galetová,
Růžena Gregorová, Milan Hlaveš, Pavel Jirásek, Helena Koenigsmarková, Martina
Lehmannová, Alena Selucká, Zuzana Strnadová, Markéta Vejrostová.
Navíc odevzdala zprávu Kateřina Štěpánová o stáži ICOM v muzeích v Rio de Janeiru.
ČV ICOM zahájil přípravu programu pro odbornou exkurzi. Za ČV ICOM si vzala přípravu na
starosti Martina Lehmannová, spolupracujeme s Alešem Flídrem. Byl učiněn plebiscit členů
k výběru cíle exkurze (Severní Německo, Slovinsko, Rakouské Podunají, Izrael – zvítězilo
severní Německo). Uspořádání exkurze jsme projednávali s ICOM-Německo, které nápad
velmi ocenilo. Zároveň byla připravena žádost o finanční podporu exkurze ze strany ICOM,
v případě, že podpora nebude udělena, exkurze se neuskuteční, protože došlo k zásadnímu
výpadku ve financování ČV ICOM.
Schválené změny stanov byly odeslány na MV ČR.
Podporu soutěže EMYA jsme loni provedli doplněním informace o soutěži na web ČV ICOM.
Zástupce členských institucí ČV ICOM se zúčastnil jednání NEMO.
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ČV ICOM se oproti plánu na rok 2014 neúčastnil některých akcí, které se nekonaly,
nejčastěji z důvodů odložení na příští rok. Dotýká se to podpory vydání sborníku konference
Poklady v pohybu (odloženo na 2014), z důvodu časového zaneprázdnění se předseda ČV
ICOM nemohl zúčastnit setkání Česko-sasko-bavorsko-hornorakouského setkání, které se
konalo v říjnu 2013.
Nebylo možné navázat spolupráci s CEICOM, dokonce byly vypnuty jejich webové stránky a
tak i ČV ICOM odstranil informaci o CEICOMu ze svého webu.
Pokoušeli jsme se kontaktovat ICOM Europe, bohužel jsme nedostali odpověď ani web
ICOM Europe není aktivní, naposledy byl obnoven v roce 2010. Proto jsme ICOM Europe
nezařadili do skupiny partnerů na webu ČV ICOM.
Podpora aktivit zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým byla v roce 2013
deklarativní, aktivní podpora mezinárodní spolupráce nevidomých v Petrohradě byla
odložena na rok 2014.
Nad rámec plánu pro rok 2013
ČV ICOM připravil oslavy 20/68 výročí od založení ČV/ČSV ICOM. Díky vstřícnosti AMG
jsme získali možnost naplnění celého prvního čísla Věstníku AMG 2014 články o historii ČSV
i ČV ICOM – přispěli prezident ICOM Hans Martin Hinz, ředitel OMG MK ČR Pavel Hlubuček,
předseda SK ICOM Dušan Buran, předseda AMG Luděk Beneš, předsedkyně ČV ICOM
Jana Součková, Kateřina Tlachová, Zuzana Strnadová a stávající předseda Milan Hlaveš a
členka výboru Martina Lehmannová, která byla zároveň editorkou.
Ve Věstníku AMG jsme dále publikovali informace o činnosti ČV ICOM – informace o
Mezinárodním dni muzeí 2/2013, spuštění nového webu ICOM 3/2013, generální konferenci
v Rio de Janeiru 5/2013.
Překlad Etického kodexu pro přírodovědná muzea. Přeloženou pracovní verzi připomínkovali
Jan Dolák z katedry UNESCO FFMU v Brně, pracovníci Moravského zemského muzea
Martina Galetová, Růžena Gregorová a Karel Sutorý, pracovníci Národního muzea Miloš
Anděra, Jiřina Dašková, Dagmar Fialová, Jan Holec, Jiří Kvaček, Jiří Litochleb, Petr
Velemínský, kterým velmi děkujeme. Jejich připomínky byly konzultovány s jedním z autorů
kodexu Ericem Dorfmanem. Překlad provedla Kateřina Tlachová.
ČV ICOM se stal mediálním partnerem filmu Památkáři.
Na akce pořádané v zahraničí přispěl ČV ICOM částkou 440.000,- Kč. Na akce pořádané
v České republice přispěl ČV ICOM částkou 60.000,- Kč celkem 500.000,- Kč z dotace MK
ČR, dále z vlastních prostředků ČV ICOM přispěl 48.000,- Kč.
V Brně, dne 7. února 2013
ČV ICOM
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