
/íA-
ItPf}

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. MKCRP00B3KDV

Mioisterstvo lcylfur|f|©

I Došlo; t 4. 02. 2017 
le.j.

( / počet iistů:

-.............. počet listů příloh:

Ministerstvo kultury ČR 
Maltézské náměstí 1 
118 00 Praha 1

V Praze dne 12. 2. 2017

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám 
o zpřístupnění následujících informaci:

1. Poskytnutí materiálů, které vedly MKČR k souhlasnému rozhodnutí o vývozu 
Slovanské epopeje.

2. Proč MKČR nezadalo jednoduše uskutečnitelné nedestruktivní restaurátorské 
průzkumy, které byly jednoduše uskutečnitelné v době, kdy byly obrazy zavěšeny ve 
Veletržním paláci?

3. Proč v této souvislosti MKČR nevyužilo restaurátorské laboratoře, která je součástí 
Národní galerie, jež ministerstvu podléhá, o což jsme ve svých dopisech MKČR (2x 
ministr, Ix t^ĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚĚKĚ) opakovaně žádali? V případě provedení UV 
snímků a stěrů zaměřených na přítonmost hub a plísní, by výsledky daly jasnou 
odpověď odborníkům - restaurátorům, pracovníkům Galerie a ministerstva, potažmo i 
veřejnosti, v jakém skutečném stavu se malba Slovanské epopeje nachází.

4. Žádost Ministerstva kultury o provedení prohlídky Slovanské epopeje ak. mal. 
Michalem Tomkem. ^

Ve smyslu § 17 odst. 2 zákona č. 106/1999 SK.žádáme o potvrzení předpokládané výše 
úhrady nákladů, budou-li účtovány. InfonpacTMdám poskytnout v písemné formě a zaslat 
poštou na níže uvedenou adresu. Za jejjelfposkytnutí predem děkuji.

S pozdrayi«m,»^^

Viceprezident
Asociace pro ochrau a rozvoj kulturního dědictví ČR, z. s. 
IČO: 047 08 911
sídlo: Karoliny Světlé 5, 110 00 Praha 1
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Ministerstvo kultury

Maltézské náměstí 471/1 
118 11 Praha 1

Telefon: 257 085 111 
Fax: 224 318 155 
E-mail: epodatelna@,mkcr.c2

Vážený pan

tsociace pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, z.s. 
Karoliny světlé 5 
110 00 Praha 1

Váš dopis značky Naše značka
MK 14553/2017 OPP

Vyřizuie/linka V Praze dne. 
22. 2. 2017

Vývoz Slovanské epopeje

K Vašim dotazům týkajícím se vývozu Slovanské epopeje Ministerstvo kultury sděluje

2. V současné době je zcela běžné, že mezinárodně uznávané instituce jsou schopny připravit 
ve výstavních prostorách takové klimatické podmínky, které zcela odpovídají podmínkám 
místa, odkud byla díla vypůjčena (teplota, vlhkost, světlo). Tato skutečnost se vždy předem 
ověřuje a zakotvuje se ve výpůjčních smlouvách. Ministerstvo kultury tedy nepožadovalo od 
Galerie hlavního města Prahy žádné další restaurátorské průzkumy, neboť smluvně byly 
zajištěny takové klimatické podmínky, které odpovídají podmínkám vystavení Slovanské 
epopeje ve Veletržním paláci v Praze a z tohoto důvodu jednotlivé obrazy neohrožují.

3. Odpověď na tuto otázku vyplývá z odpovědi na otázku č. 2.

4. Vzhledem ktomu, že pro posouzení aktuálního stavu obrazů nebyl žádán znalecký 
posudek. Ministerstvo kultury si vyžádalo posouzení pouze ústní formou. Úkolem 
restaurátora bylo ověřit aktuální stav epopeje v aktuálních klimatických podmínkách 
Veletržního paláce. Jeho úkolem nebylo posuzovat možné ohrožení epopeje v případě, že 
bude vystavována ve zcela nestandardmhh klimatických a jiných podmínkách. Rovněž nebylo 
jeho úkolem vyjadřovat se k tomu, zda se epopej má do Japonska zapůjčit, či nikoli. Toto 
rozhodnutí přísluší pouze Ministerstvu kultury.

Podklady podle budu 1. a 5. Vaší žádosti v příloze přikládáme.

Příloha
vedoucí odděleni ochrany kulturních památek 
v odboru památkové péče Ministerstva kultury
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