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ZPRÁVY

k organizaci projektů a akcí, které pod-
poří myšlenku evropské sounáležitosti 
a  uvědomění si společných základů, 
na kterých stojí současná evropská ci-
vilizace. Zdůraznila důležitost aktivní 
spolupráce na mezinárodním poli. Velký 
význam spatřuje v obecném vzdělávání 
lidí v oblasti kulturního dědictví, důraz 
klade na formování dětí a mládeže, na 
šíření evropských myšlenek. Pod pojem 
kulturní dědictví pak zahrnuje hmotné, 
nehmotné a digitální.

Cílem iniciativy je zvýšit obecnou 
informovanost obyvatel Evropy o příle-
žitostech, jež kulturní dědictví přináší, 
a to zejména z hlediska mezikulturního 
dialogu, sociální soudržnosti i hospodář-
ského růstu. ERKD má současně upozor-
nit na problémy, jimž kulturní dědictví 
čelí (např. dopad přechodu k digitalizaci, 
environmentální a fyzický tlak na památky 
a nedovolené obchodování s kulturními 
statky).

Evropská komise potvrdila finanční 
krytí v celkové výši 8 milionů Eur z pro-
gramu Kreativní Evropa. Dne 18. září 
2017 byla zveřejněna výzva k podávání 
žádostí o podporu v celkové výši 5 mil 
Eur. Více informací najdete na webových 
stránkách: http://www.kreativnievropa.
cz. V rámci dalších programů, jakými jsou 
například Erasmus+, COSME, Horizont 
2020, Občané pro Evropu, atd., je možné 
rovněž žádat o finanční podporu, neboť 
i tyto programy budou v roce 2018 zo-
hledňovat význam ERKD. 

V průběhu roku 2018 budou po celé 
Evropě probíhat tisíce různých aktivit 
a oslav. To, že ERKD bude mít dopad 
i v období po roce 2018, zajistí deset 
hlavních evropských iniciativ. Tyto inici-
ativy bude provádět Evropská komise ve 
spolupráci s klíčovými partnery (Radou 
Evropy, UNESCO a dalšími evropskými 
organizacemi) a jejich podpora se zaměří 
na čtyři následující cíle: 
1. Zapojení – Sdílené dědictví (kul-

turní dědictví patří všem), Dědictví 
ve škole (děti objevují nejcennější 
evropské poklady a tradice), Dědictví 
a mládež (mladí lidé vdechují dědic-
tví nový život);

2. Udržitelnost – Měnící se dědictví 
(nový obraz průmyslových, nábožen-
ských a vojenských objektů a kraji-
ny), Cestovní ruch a dědictví (kultur-
ní dědictví v kontextu odpovědného 
a udržitelného cestovního ruchu);

3. Ochrana – Úcta k dědictví (vývoj 
standardů kvality pro zásahy v ob-
lasti kulturního dědictví), Ohrožené 
dědictví (boj proti nezákonnému ob-
chodování s kulturními statky a řízení 
rizik pro kulturní dědictví);

4. Inovace – Dovednosti související 
s dědictví (lepší vzdělávání a od-
borná příprava pro tradiční a nová 
povolání), Dědictví pro všechny 
(podpora sociálních inovací a účas-
ti jednotlivců i společenství), Věda 
o dědictví (výzkum, inovace, věda 
a technologie ve prospěch dědictví).

Pro národní i evropské iniciativy bude 
k dispozici vizuální identita ERKD, která 
může být použita pro akce a projekty ko-
nané po celý rok 2018. Povinností nosi-
tele loga je vyplnit krátký dotazník, který 
bude sloužit k monitoringu akcí, jak na 
národní, tak evropské úrovni. Dotazník 
bude zveřejněn na webových stránkách 
MK ČR věnovaných ERKD. Zde budou 
k dohledání také odkazy na webové strán-
ky projektu dalších členských států EU. 

ERKD bude zahájen v  Miláně ve 
dnech 7.–8. prosince 2017 v rámci Ev-
ropského kulturního fóra komisařem pro 
vzdělání, mládež, kulturu a sport Tiborem 
Navracsicsem, na české úrovni pak bude 
zahájen ministrem kultury Mgr. Danielem 
Hermanem dne 15. listopadu 2017 
v Praze.

Doporučení 
UNESCO
na ochranu a podporu 
muzeí a sbírek, jejich 
rozmanitosti a jejich 
úlohy ve společnosti 
v podmínkách České 
republiky

JANA SOUČKOVÁ
ČESKÁ KOMISE PRO SPOLUPRÁCI 
S UNESCO, SEKCE KULTURY 
A KOMUNIKACE

UNESCO v minulosti přijalo celou řadu 
dokumentů, směrnic i doporučení, které 
se z různých aspektů týkají muzeí a sbírek 
trojrozměrných předmětů dokumentují-
cích tvůrčí činnost člověka nebo cennou 
přírodu (např. Doporučení k usnadnění 
přístupu do muzeí všem, Doporučení na 
ochranu movitého kulturního dědictví, Do-
poručení k mezinárodní výměně kulturních 
hodnot, Doporučení na ochranu tradiční 
kultury a folkloru, Úmluvu o ochraně svě-
tového kulturního a přírodního dědictví, 
Úmluvu o opatřeních k zákazu a prevenci 
nedovoleného exportu, importu a transfe-
ru vlastnictví kulturních hodnot aj.). Šlo 
však o dílčí aspekty začleněné do širších 
souvislostí. V novém tisíciletí bylo zřejmé, 
že je potřeba věnovat se problematice mu-
zeí a sbírek komplexně. Útvary UNESCO 
a speciálně ustavené komise připravily 
a zevrubně projednávaly náměty, poslé-
ze podstoupily zkoušky proveditelnosti, 
až 38. Generální konference UNESCO 
v Paříži v roce 2015 přijala Doporučení na 
ochranu a podporu muzeí a sbírek, jejich 
rozmanitosti a jejich úlohy ve společnosti. 

Forma Doporučení byla zvolena 
cíleně jako typ dokumentu, který obsa-
huje základní principy, které mohou při-
jmout všechny národní státy sdružené 
v UNESCO, byť mají v jednotlivých oblas-
tech rozličné výchozí podmínky a legis-
lativu. Ustanovení jsou tedy formulována 
tak, aby každý stát mohl Doporučení im-
plementovat do vlastního prostředí podle 
svých možností a potřeb.
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Právě tohoto úkolu se v závěru roku 
2016 a v první polovině roku 2017 ujala 
expertní skupina, složená ze zástupců 
sekce kultury a komunikace České ko-
mise pro spolupráci s UNESCO, která ke 
společnému stolu dále přizvala zástupce 
přímo řízených muzeí, institucí zřizova-
ných územními celky (tedy krajských 
a místních muzeí) a také muzeí specia-
lizovaných, jež nespadají pod gesci Minis-
terstva kultury (např. muzeum zdravotnic-
ké, pedagogické, vojenské nebo muzeum 
policie). Členy expertní skupiny byli také 
zástupci obou hlavních organizací repre-
zentujících českou muzejní obec doma 
a v zahraničí, tj. vedení Asociace muzeí 
a galerií ČR, z. s., a Českého výboru Mezi-
národní rady muzeí, z. s. Svým zástupcem 
se účastnil také Národní památkový ústav, 
který rovněž spravuje sbírky, a zastoupen 
byl též Český komitét ICOMOS.

Jednotlivá ustanovení Doporučení 
(český překlad viz https://www.mkcr.
cz/doporuceni-k-muzeim-1381.html), 
formulovaná v  kapitolách „Ochrana“, 
„Výzkum“, „Komunikace“, „Vzdělávání“, 
„Globalizace“, „Ekonomika“, „Cestovní 
ruch“, „Začleňování ohrožených skupin 
obyvatel“, „Informační a komunikační 
technologie“, posuzovala expertní sku-
pina v porovnání s Koncepcí rozvoje mu-
zejnictví v ČR v letech 2015–2020, zpra-
covanou MK ČR (viz https://www.mkcr.
cz/koncepce-a-dokumenty-659.html). 
Skupina bedlivě přihlížela k předpokla-
dům, které jsou obecně nebo Koncepcí 
v českém prostředí vytvořeny či připravo-
vány a navrhla další kroky pro implemen-
taci Doporučení na půdě České republiky.

Výsledný návrh projednalo a schvá-
lilo plenární zasedání České komise pro 
spolupráci s UNESCO dne 29. června 
2017 a pověřilo sekretariát, aby seznámil 
s návrhy příslušné orgány veřejné správy 
a příslušné odborné instituce ze sféry 
muzeí, galerií a památkové péče. Proces 
probíhal v letních měsících 2017. AMG 
tímto předává výsledný dokument svým 
členům jako instrument pro jejich vlastní 
činnost.

Jak již bylo výše uvedeno, Doporu-
čení je strukturováno do dílčích kapitol, 

rozebírajících postupně poslání, cíle, 
úkoly a potřeby sbírkových institucí. Je 
formulováno s důkladnou znalostí proble-
matiky, historie a vývoje sbírkotvorných 
zařízení i současných trendů, na podkladu 
široké diskuze v odborných kruzích a také 
na základě Etického kodexu ICOM.

Dokument je úsporný, v  češtině 
dobře dostupný (viz odkaz výše). Návr-
hy opatření pro implementaci v ČR jsou 
tudíž inkorporovány – pro odlišení od 
původního textu v jiné grafické úpravě – 
přímo k jednotlivým bodům vlastní normy.

Každá kapitola a každé dílčí usta-
novení jakož i doplňující náměty k nim, 
vyžadují a zasluhují pozornost. Zvlášť 
bych však chtěla upozornit na kapitoly 
„Výzkum“ a „Ekonomika“. V nich nejde 
jen o dílčí opatření, nýbrž o celkovou 
změnu pohledu: Doporučení jasně říká, 
že „Výzkum, zahrnující studium sbírek, 
tvoří další primární funkci muzeí.“ Tato 
nezpochybnitelná teze se v ČR konečně 
prosadila na úrovni přímo řízených orga-
nizací. Je však nezbytné přijmout ji také 
v institucích řízených územně správními 
celky a umožnit jim vykonávat vědecké/
výzkumné činnosti v potřebném rozsahu, 

aby mohly plnit své poslání na úrovni 
21. století.

Podobně zásadní posun vyžaduje na-
zírání na muzea a ostatní sbírkové insti-
tuce v ekonomických souvislostech. Jak 
píšeme v bodu 14 Doporučení: „V čes-
kém veřejném mínění přetrvává tradiční 
vidění muzea jako pouhého příjemce pro-
středků.“ Mnohými statistikami je však 
již dlouho prokázáno, že prostředky vlo-
žené do muzeí (a dalších odvětví kulturní 
sféry) generují významný hospodářský 
přínos. Doporučení UNESCO konstatu-
je: „Členské státy mají uznat, že muzea 
mohou být ekonomickým činitelem ve 
společnosti a podílet se na výdělečných 
činnostech. Kromě toho se účastní eko-
nomiky cestovního ruchu a svými přínos-
nými projekty zvyšují kvalitu života obcí 
a regionů.“

Přijměte naše pozvání a seznamte 
se s náměty opatření, které jsme pro vás 
připravili k implementaci do Doporučení 
UNESCO na ochranu a podporu muzeí 
a sbírek, jejich rozmanitosti a jejich úlo-
hy ve společnosti v podmínkách České 
republiky. Najdete je na adrese http://
www.cz-museums.cz/.
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