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Až na kov - záchrana sbírek z hradu Krásna Hôrka 

Pod tímto netradičním názvem bude v Technickém muzeu v Brně probíhat výstava o 

záchraně historických kovových předmětů poškozených požárem.  

 

Výstava bude pro veřejnost k vidění od 23. října 2015 do 29. února 2016 ve výstavních 

prostorách Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, Brno - Královo Pole 

 

Výstava přiblíží způsoby ochrany památek před ohnivým nebezpečím a způsoby záchrany 

požárem poškozených předmětů kulturního dědictví, nejen v ČR ale i na Slovensku. Podle 

statistik bylo od roku 2007 do roku 2010 v ČR požárem zasaženo 207 památek, přičemž 

jejich celková škoda se vyšplhala na téměř 240 mil. Kč.  

Výstava vznikla ve spolupráci se Slovenským národním muzeem – Muzeum Betliar. 

Na příkladu požárem zničeného hradu Krásna Hôrka na Slovensku, kde bylo poškozeno 

požárem v roce 2012, 342 sbírkových předmětů, bude návštěvníkům prezentováno riziko 

nebezpečí požáru a možnosti konzervování-restaurování poškozených sbírek. 

Na Krásne Hôrce byla požárem nejvíce zasažena zbrojnice, s unikátní sbírkou militarií 

významného rodu Andrássyovců. Celkem bylo poškozeno 137 kusů zbraní a zbroje. 

Metodické centrum konzervace Technického muzea v Brně (MCK TMB) nabídlo v rámci 

mezinárodní pomoci ošetření vybraných sbírkových předmětů, které byly nejvíce poškozeny 

ohněm. 

Celkově bylo v MCK TMB v letech 2013 až 2015 konzervováno-restaurováno více jak 77 

artefaktů. V rámci výstavy bude na vybraných prezentovaných exponátech dokladován 

požadovaný rozsah materiálového průzkumu, konzervátorsko-restaurátorské práce, ale též i 

řemeslná kvalita a krása orientálních zbraní, která je stále patrná i po tak ničivé katastrofě.  

Záštitu nad projektem převzali ministři kultury obou zemí. 
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