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TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

Veletrh Antique bude lákat na tradiční starožitnosti 
i zajímavosti z dalekých koutů světa 

 
1. dubna 2015: Již 23. dubna se otevřou brány jarního veletrhu starožitností Antique, opět 
v prostorách Novoměstské radnice v Praze. Na návštěvníky veletrhu čeká až do neděle 26. dubna 
tradiční přehlídka starožitností, od obrazů přes míšeňský porcelán a secesní sklo až po zbraně a 
starožitné šperky. Vzhledem k jeho aktuálnímu mottu „se starožitnostmi na cestách“ ale 
starožitníci již nyní lákají i na rarity z dalekých koutů světa. K vidění bude například originální 
„lebka předka“ pocházející od kmene Asmat žijícího na Západní Papue, pro který jsou lebky předků 
(ndambirkus) součástí každodenního života. 
 
„Na veletrhu se představí celkem 61 vystavovatelů z celé České republiky, kteří představí 
nejzajímavější předměty ze svých sbírek, od drobných a finančně dobře dostupných starožitností po 
velmi hodnotná umělecká díla. Jednotlivé expozice ale letos oživí i několik rarit pocházejících 
z netradičních oblastí a vzdálených končin. Veletrh tak zůstává místem setkávání sběratelů a 
odborníků přes umění a současně místem, na které se může vypravit každý, kdo si chce zpestřit svůj 
kulturní život,“ říká k veletrhu Jan Neumann, prezident pořadatelské organizace Asociace starožitníků 
ČR, která je členem mezinárodní konfederace obchodníků s uměním CINOA. 
 
Během veletrhu bude na stánku Asociace probíhat také tradiční poradna. V jejím rámci chtějí 
starožitníci rozšířit povědomí o podmínkách, za kterých lze starožitnosti dovážet a vyvážet ze země. 
Jan Neumann v této souvislosti upozorňuje na rozdílný pohled domácí a evropské legislativy: 
 
„Většina běžných starožitností spadá do kategorie tzv. předmětů kulturní hodnoty a jejich vývoz se řídí 
přísnými pravidly, která stanovuje zákon. Jeho přílohou je i tabulka předmětů s vyžadovaným stářím a 
tržní hodnotou, na základě kterých lze starožitnost za předmět kulturní hodnoty vůbec považovat. 
Podobná kritéria stanovuje i speciální nařízení EU, kterým se řídí vývoz starožitností mimo území Unie. 
Limitní cena pro stanovení kulturního statku je ale v českém právním předpisu přibližně 125 krát nižší, 
než je tomu v unijním nařízení. Český zákon proto reguluje pohyb starožitností mnohem silněji než 
Evropská unie,“ uvádí pro zajímavost Jan Neumann. 
 
K vývozu starožitností, které znaky předmětu kulturní hodnoty naplní, je zapotřebí osvědčení, které 
podle zákona o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty vydávají odborné organizace, například 
muzea, galerie či knihovny. U sakrálních předmětů platí, že jejich majitel je povinen žádat o povolení 
při prodeji i vývozu vždy, bez ohledu na jejich stáří či cenu. 
 
Samostatnou kapitolou jsou tzv. kulturní památky a národní kulturní památky, jejichž vývoz je logicky 
svázán mnohem přísnějšími pravidly a dané předměty mohou být vyvezeny pouze na určitou dobu. 
Poslední skupinou jsou sbírkové předměty, uchovávané zejména v muzeích a galeriích. Předměty ze 
sbírek mohou být vyvezené pouze na dobu jednoho roku, o povolení k vývozu je ale možné žádat 
opakovaně a prodloužit tak celkovou dobu setrvání sbírky v zahraničí.  
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Veletrh Antique se otevře návštěvníkům ve čtvrtek 23. dubna v 10 hodin a potrvá až do nedělního 
odpoledne. Hostit ho bude tradičně Novoměstská radnice v Praze. Stejně jako v minulých ročnících 
budou moci v jeho průběhu návštěvníci využít bezplatnou poradnu na stánku Asociace starožitníků. 
Informovat se budou moci také o možnostech studia na Rudolfinské akademii. 
 
Asociace starožitníků, z.s., sdružuje obchodníky se starožitnostmi a má otevřené členství i pro 
majitele soukromých galerií, antikvariátů a uměleckých aukčních síní, soudní znalce či restaurátory. 
Asociace usiluje o odborný rozvoj soukromého i veřejného sběratelství v České republice a 
profesionální podnikání v oblasti obchodu se starožitnostmi. Provozuje Rudolfinskou akademii, 
dvouleté rekvalifikační studium, které poskytuje komplexní vzdělání v oblasti dějin umění a užitého 
umění. 
Každý půlrok asociace pořádá prodejní veletrh Antique, na němž starožitníci představují veřejnosti 
nejzajímavější exponáty ze své nabídky. Asociace je členem Mezinárodní konfederace obchodníků 
s uměleckými díly C.I.N.O.A. 
 
Pro více informací kontaktujte: 
 
Kateřina Jurigová 
PR konzultant Asociace starožitníků ČR 
pr@asociace.com;katerina.jurigova@seznam.cz 
tel. 724 255 724 
www.asociace.com 
 
 
PŘÍLOHA: Seznam zákonů a právních předpisů, které regulují vývoz starožitností 
 
 
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 
zákona 80/2004. 
 
Další zákony zabývající se touto problematikou   

• Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských 
společenství, ve znění pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, ve znění pozdějších předpisů, a k 
němu prováděcí vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon 
č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy. 
• Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění 
pozdějších předpisů. 
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a k němu 
prováděcí vyhláška č.66/1988 Sb., vyhláška Ministerstva kultury, kterou se provádí zákon České 
národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

 
Na evropské úrovni nařízení Rady (ES) č. 116/2009, o vývozu kulturních statků. 
Z mezinárodních smluv týkajících se dovozu a vývozu movitých kulturních památek lze uvést vyhlášku 
Ministerstva zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních k zákazu a zamezení 
nedovoleného dovozu, vývozu a převodu vlastnictví kulturních statků. 

http://www.asociace.com/
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-o-prodeji-a-vyvozu-predmetu-kulturni-hodnoty-13057.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-25-dubna-2002-o-vyvozu-nekterych-kulturnich-statku-z-celniho-uzemi-evropskych-spolecenstvi-3352.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-dubna-2000-o-ochrane-sbirek-muzejni-povahy-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-1187.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-kultury-ze-dne-28-cervence-2000-kterou-se-provadi-zakon-c-1222000-sb-o-ochrane-sbirek-muzejni-povahy-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-1430.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-7-dubna-2000-o-ochrane-sbirek-muzejni-povahy-a-o-zmene-nekterych-dalsich-zakonu-1187.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-22-unora-2001-o-navraceni-nezakonne-vyvezenych-kulturnich-statku-734.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-statni-pamatkove-peci-10272.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministerstva-kultury-ceske-socialisticke-republiky-kterou-se-provadi-zakon-ceske-narodni-rady-c-201987-sb-o-statni-pamatkove-peci-10439.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ceske-narodni-rady-o-statni-pamatkove-peci-10272.html
http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/vyhlaska-ministra-zahranicnich-veci-o-umluve-o-opatrenich-k-zakazu-a-zamezeni-nedovoleneho-dovozu-vyvozu-a-prevodu-vlastnictvi-kulturnich-statku-9231.html
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FOTO: Lebka předka ze Západní Papuy (Irian Jaya), v. 19 cm, d. 27 cm, 20. stol., lidská lebka, 
pryskyřičná směs, semena rostlin; vystaví Galerie Kirké 
 
Základním tématem asmatské kultury je lov lebek a uctívání předků. Ceremoniální život je zaměřen 
na usmiřování živých s duchy zemřelých a bohaté zdobení vzácných lebek předků je toho důkazem. 
Lebky předků (ndambirkus) jsou součástí každodenního života asmatské domácnosti, někdy jsou 
uchovávány na bezpečném místě, jindy pro utužení vztahu se zemřelými předky nošeny připevněny 
okolo krku, nebo slouží jako podložky hlavy během spánku.  
 
 


