
Geneze Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora 

Podzim roku 2005 na zasedání komise KRP při AMG v Praze – ustavena pracovní komise na vytvoření 

Profesního Kodexu muzejního konzervátora – restaurátora (koordinátorkou skupiny byla pověřena 

Mgr. Modráčková Dana z RM v Chrudimi; dalšími členy se stali: Mgr. Holman Pavel – Masarykova 

univerzita v Brně; Ing. Josef Jan – Národní muzeum v Praze; Ing. Kadeřábková Jana – Národní 

muzeum v Praze; Ak. mal. Kuželová Zdenka – restaurátorka; Mgr. Šimčík Antonín – Slezská univerzita 

v Opavě. První schůzka této skupiny proběhla v únoru 2006 – na ní se dostavil Bc. Polášek Petr – 

MZM v Brně, který požádal o dodatečné přijetí do skupiny (v roce 2010 skupinu opustil) a v říjnu 2006 

byl do této skupiny dodatečně přizván i Mgr. Berger Ivan – TM v Brně. V roce 2010 zažádala o členství 

v pracovní skupině Ing. Alena Selucká -  její žádost byla vyřízena kladně. 

V roce 2006 proběhlo celkem 7 setkání. 

V roce 2007 se uskutečnily celkem 4 pracovní schůzky. Konečná pracovní podoba tohoto dokumentu 

vzešla z posledního jednání dne 17. 5. 2007 v Technickém muzeu v Brně. Poté byla rozeslána 

společně s přihláškami na konferenci konzervátorů-restaurátorů ve Znojmě. V průvodním dopise byli 

všichni řádní členové Komise KRP vyzváni, aby se s pracovní podobou dokumentu seznámili a do 

konce srpna 2007 posílali své připomínky. Ve stanoveném období se sešlo několik připomínek. Bylo o 

nich diskutováno na jednání širšího výboru Komise KRP (3. 9. 2007 ve Znojmě) a po dohodě všech 

členů tohoto výboru byly některé zapracovány do výsledné podoby profesního kodexu. Tento 

dokument pod konečným názvem „Dokument o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR“ byl 

rozmnožen a rozdán všem řádným členům komise KRP (název této komise byl na plenárním zasedání 

4. 9. 2007 změněn na komise KR) k prostudování. V rámci konference ve Znojmě se pak uskutečnilo 

dne 4. 9. 2007 plenární zasedání Komise KR. Hlavním bodem tohoto jednání byla diskuze věnovaná 

Dokumentu o profesi konzervátora-restaurátora AMG ČR, kterou moderoval předseda Komise ing. Ivo 

Štěpánek spolu s Mgr. Danou Modráčkovou. I přesto, že diskuze proběhla velice bouřlivě, při 

závěrečném hlasování všech zúčastněných členů Komise KR o přijetí Dokumentu, byla jeho 

předkládaná verze většinou přítomných členů přijata. I přesto, že byl Dokument oficiálně přijat, 

vzhledem k bouřlivé diskuzi byli členové ještě jednou vyzváni k předkládání možných připomínek do 

konce listopadu 2007. Ve stanoveném termínu ovšem žádná připomínka nepřišla.  

V roce 2008 se pracovní skupina nesešla. I přes výzvu na Konferenci konzervátorů-restaurátorů 

ve Znojmě v roce 2007, aby se konzervátoři-restaurátoři vyjádřili k projednávanému Dokumentu, 

žádné připomínky v průběhu roku 2008 nepřišly. Z tohoto důvodu nebylo potřeba jednání pracovní 

skupiny svolávat. Členům této skupiny byl zaslán v říjnu 2008 anglický originál Návrhu usnesení o 

členství předložený ICOM-CC při příležitosti 15. trienále konference v Dillí z 22. -26. 9. 2008. Tento 

dokument se zabýval terminologií, která charakterizuje zachování hmotného kulturního dědictví. 

Členové pracovní skupiny byli požádáni o prostudování tohoto dokumentu, ev. o připomínky 

k diskutovanému tématu. Mailovou korespondencí se všichni zainteresovaní dohodli, že není 

v současné době nutné doplňovat původní Dokument, protože terminologie, která byla předložena 

v Dillí, je dosti podobná našemu pojetí z roku 2007. Členy pracovní skupiny bylo doporučeno, aby byl 

návrh usnesení z Dillí přeložen do českého jazyka a dán na webové stránky Komise KR pro potřeby 

všech konzervátorů-restaurátorů. 



V roce 2009 se pracovní skupina nesešla, protože se čekalo na přijetí Dokumentu Sněmem AMG, 

který se konal na podzim 2009. Dokument nebyl přijat. Připomínky členů Sněmu vůči tomuto 

Dokumentu měly být posílány do konce roku 2009 na sekretariát AMG. K 23. 12. 2009 přišly 

připomínky od tří členů, a to jmenovitě – Ing. Mileny Burdychové – RM v Chrudimi, Ing. Vladimíry 

Durajkové – JM muzeum ve Znojmě a PhDr. Jana Doláka – UNESCO Chair of museology and world 

heritage. S těmito připomínkami byli jednotliví členové pracovní skupiny seznámeni s tím, že se jimi 

budou v průběhu roku 2010 zabývat. Koordinátorka pracovní skupiny Mgr. Dana Modráčková podala 

v prosinci 2009 oficiální žádost předsedkyni Muzeologické komise při AMG Mgr. Ireně Chovančíkové 

o metodickou pomoc při další práci na tomto Dokumentu.  

Jednání Muzeologické komise proběhlo na počátku roku 2010. Na tomto jednání požádal Doc. ak. 

soch. Petr Kuthan o to, aby se mohl stát členem této pracovní komise. Bylo mu vyhověno a stal se 

dalším oficiálním členem Pracovní skupiny pro Dokument o profesi konzervátora - restaurátora. Další 

pracovní setkání proběhlo v březnu 2010 - pozměněn Dokument – akceptovány připomínky a 

připraven pro jednání v Písku. Duben 2010 – Písek – Dokument upraven po připomínkách členů 

Výboru a Rady KR. V červnu 2010 byl Exekutivou AMG zamítnut. Září 2010 opět přijat plenárním 

zasedáním členů Komise KR v Uherském Hradišti s připomínkami. Dne 11. 11. 2010 – zapracovány 

připomínky a dále upraven na jednání pracovní skupiny v Chrudimi a jeho nová podoba byla dána na 

vědomí Komisi muzeologů a předán k přijetí Senátu SMG. Ten ho 16. 12. 2010 nepřijal a předal zpět 

k přepracování. 

30. červen 2011 – společné jednání pracovní skupiny „Dokument“ se členy Exekutivy AMG – po 

tomto jednání zapracovány změny, které z jednání vyplynuly. Dne 20. 9. 2011 – schválení 

Dokumentu Senátem AMG jako doporučující dokument pro všechny členy AMG ČR. 

 

 

V Chrudimi, 23. 1. 2012 

Vypracovala: Mgr. Dana Modráčková, Regionální muzeum v Chrudimi 

 

 

 


