Zpráva o činnosti Českého výboru ICOM za rok 2014
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 268 na 317 individuálních členů, počet
institucionálních členů vzrostl z 58 na 60 (Poštovní muzeum, Regionální muzeum v Českém
Krumlově) jako roku 2013.
Předsednictvo ČV ICOM se pravidelně scházelo (6x, jednání probíhala v Brně, v Praze a
jednou v Chebu a jednou Zlíně, dále proběhla řada operativních schůzek a každodenní
konzultace e-mailem a telefonicky.
Spolupráce s orgány ICOM
Spolupráce ČV ICOM se sekretariátem ICOM v Paříži je v rámci možností pružná. Snažíme
se zejména, aby bylo rychlé vydávání průkazek, v ojedinělých případech však dochází v
Paříži ke zdržení vydávání průkazek, za které se omlouváme, ale nemůžeme je ovlivnit.
Členové ČV ICOM se zúčastnili valné hromady ICOM v Paříži.
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.
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 financováním 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.
Byl nalezen způsob financování ČV ICOM v roce 2014 i systémové řešení pro roky
následující.
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, který byl v roce 2014 zároveň předsedou. Dále
proběhlo společné setkání ČV ICOM a AMG V Chebu. ČV ICOM se aktivně podílel na
přípravě kolokvia Muzeum a proměny společnosti, jehož část byla věnovaná tématu
mezinárodního dne muzeí Muzea tvoří sbírky a lidé. Přednášky jsme zaměřili na
Společnosti přátel muzeí, právě členové společností přátel jsou nejdůležitějšími partnery
muzeí a pomáhají ono heslo Muzea tvoří sbírky a lidé nejlépe naplnit. Více o konferenci
najdete zde: http://www.cz-museums.cz/UserFiles/file/Vestnik/6_14_web.pdf.
Členové ČV ICOM pravidelně přispívají do Věstníku AMG.
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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 Ústí nad Labem.
Český komitét Modrého štítu
Zástupci ČV ICOM se účastnili jednání výboru Modrého štítu. Člen ČV ICOM spolupracoval
na přípravě obsahu a vydání „Kolečka první pomoci“.
Zástupci ČV ICOM se účastnili konference Paměťové instituce a legislativa.
Spolupráce s SK ICOM
Členové obou výborů se v loňském roce vzájemně setkali v Praze, Brně, Žilině a Košicích
kde byla přednesena zpráva o muzeích v ČR. Zástupci ČV ICOM se zúčastnili konference
Originál a kópia a to jak v auditoriu, tak konferenčními příspěvky. ČV ICOM podpořil iniciativu
SK ICOM v podání žádosti o grant z ICOM v Paříži na financování vydání sborníku z této
konference v roce 2015.
ČR - SR
Na mezistátní úrovni bylo připraveno a ratifikováno Memorandum o spolupráci (Asociace
muzeí a galerií ČR, Zväz múzeí na Slovensku, Rada galerií ČR, Rada galerií na Slovensku,
ČV ICOM, SK ICOM).
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.
Průběžně aktualizujeme web www.czech.icom.museum kde zájemce najde veškeré
informace o fungování ČV ICOM, i něco navíc.
Květnový Mezinárodní den muzeí jsme využili k propagaci naší práce – rozeslání tiskové
informace o tématu „Muzea tvoří sbírky a lidé“, vytvoření letáku, který byl distribuovaný
členům ICOM a návštěvníkům filmu Památkáři, účast na zahájení Festivalu muzejních nocí
ve Zlíně.
AMG a MK ČR a ČV ICOM vyhlašují u příležitosti Mezinárodního dne muzeí cenu Gloria
musaealis. ČV ICOM udělil v roce 2014 Cenu Českého výboru ICOM Galerii
Středočeského kraje na výstavu Images for Images. Artists for Tichý - Tichý for Artists.
Podpořili jsme účast našich členů na důležitých mezinárodních konferencích a jednáních
v zahraničí – 17 podpořených členů. Podrobné informace z akcí jsou k dispozici v rubrice
konference www.czech.icom.museum.
Dle pokynů odevzdali zprávy všichni příjemci dotací: Lubomír Anděl (CIDOC), Jana Bělová
(ICDAD), Ivan Berger (EMYA), Martina Galetová (ICOM), Růžena Gregorová (NatHist), Milan
Hlaveš (Glass), Simona Juračková (MPR), Veronika Klimešová (SCMS), Helena
Koenigsmarková (ICDAD, ICOMAM, ICOM), Milan Kučera (ICMS), Martina Lehmannová
(ICDAD, ICOM, SK ICOM), Pavla Obrovská (CIDOC), Václav Rutar (ICOFOM), Alena
Selucká (AMON), Jana Součková (Modrý štít), Antonín Šimčík (EMYA), Kateřina Štěpánková
(SCMS).
U příležitosti 20 let výročí od vzniku Českého výboru ICOM jsme připravili studii o historii
Českého výboru ICOM a především studii o historii jeho předchůdce Československého
výboru ICOM, který byl v roce 1946 jedním ze 14ti zakládajících členů světového ICOMu.
Pozornost jsme věnovali i období 1971-1977, kdy byl předsedou světového ICOMu Jan
Jelínek, ředitel Moravského zemského muzea v Brně, za jehož předsednictví došlo k
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proměně ICOMu do podoby jak ho známe dnes. Edične připravila Martina Lehmannová,
autoři textů: Hans-Martin Hinz, Pavel Hlubuček, Luděk Beneš, Martina Lehmannová, Jana
Součková, Kateřina Tlachová, Zuzana Strnadová, Milan Hlaveš. Najdete na:
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomczech/pdf/novinky/2014_vestnik_20-68_CV_ICOM.pdf
Ve spolupráci s ICOM Německo jsme uspořádali odbornou exkurzi českým muzejních
pracovníků do Německa (Hannover-Hamburg-Bremen). Exkurze se zúčastnilo 38
muzejních pracovníků z celé republiky. V Hamburku proběhlo společné setkání účastníků
exkurze a členů předsednictva ICOM Německo. Byly navázány četné kontakty pro budoucí
spolupráci. Organizaci za ČV ICOM zajišťovala Martina Lehmannová a Aleš Flídr.
Uspořádání exkurze bylo podpořeno Česko-německým fondem budoucnosti a to ve výši 82
200,- Kč. Více informací najdete na:
http://network.icom.museum/fileadmin/user_upload/minisites/icomczech/pdf/odborne_exkurze/2014_ICOM_Nemecko_zaverecna_zprava.pdf.
Zástupce ČV ICOM se zúčastnil setkání Česko-sasko-bavorsko-hornorakouského setkání,
které se konalo v září 2014.
Podpora aktivit zpřístupňující muzea tělesně a smyslově postiženým byla v roce 2014
uskutečněna aktivní podpora mezinárodní spolupráce nevidomých v Petrohradě.
Tiskem vyšly Etický kodex ICOM, Etický kodex ICOM pro přírodovědná muzea,
Dokument o profesi konzervátora-restaurátora. Etické kodexy byly doplněny
vysvětlujícími texty. Edičně připravila Martina Lehmannová, autoři textů: Martina
Lehmannová, Pavel Hlubuček, Martin R. Schärer, Eric Dorfmann, Ivo Štěpánek. Náklad 1500
ks, distribuce zajištěna přes Věstník AMG a přímo účastníkům Valné hromady ČV ICOM
4.3.2015.
Kromě toho jsme podpořili vydání sborníku Acta Artis Academia (Akademie výtvarných umění
v Praze), Sborníku z konference konzervátorů a restaurátorů (Technické muzeum v Brně),
sborníku Akcese a Deakcese (Židovské muzeum v Praze) a uspořádání mezinárodní
konference 50 let brněnské muzeologie (UNESCO Chair, Masarykova univerzita v Brně).
ČV ICOM propagoval svou činnost:
 texty pro tématické číslo Věstníku AMG 1/2014 o výročí 20/68 let ČV/ČSV ICOM. Ve
Věstníku AMG jsme dále publikovali: zpráva o odborné exkurzi ČV ICOM do
Německa, zpráva o Společnostech přátel muzeí a galerií v ČR o Glorii Musaealis.
 spoluprací na mediální kampani filmu Památkáři (web, letáky pro členy ČV ICOM a
návštěvníky filmu, volné vstupenky na film vylosovaným členům ČV ICOM)
 vydáním komplimentky ICOM + AMG
 článek o Společnostech přátel muzeí a galerií v Art+Antiques.
ČV ICOM se oproti plánu na rok 2014 neúčastnil některých akcí, které se nekonaly, nejčastěji
z důvodů odložení na příští rok, nebo nevykonal některé uložené úkoly
- změna stanov podle nového občanského zákoníku – změna musí proběhnout do 31.
12. 2016. Výbor vešel v jednání s právníky, kteří doporučili vyčkat. Změny proběhnou
na plenárním zasedání v roce 2016, pro které předsednictvo připraví návrh nového
znění stanov a mj. bude připravena volba Kontrolní komise.
 nezahájil intenzivnější spolupráci s orgány UNESCO a ICOMOS v ČR, NEMO
 Podpořit vydání sborníku přednášek z konference Poklady v pohybu uspořádané
Českým komitétem Modrého štítu v roce 2012. Sborník bude vydán v elektronické
podobě teprve v roce 2015.
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Na akce pořádané v zahraničí přispěl ČV ICOM částkou 218 000,- Kč. Na akce pořádané
v České republice přispěl ČV ICOM částkou 269 000,- Kč celkem 550 000,- Kč z dotace MK
ČR, dále z vlastních prostředků ČV ICOM přispěl 98.800,- Kč. Na uspořádání odborné
exkurze získal ČV ICOM dotaci Česko-německého fondu budoucnosti ve výši 82 200,- Kč, z
vlastních prostředků přispěl částkou 21 780,- Kč.
V Praze, dne 18. února 2015
ČV ICOM
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