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2.  c i r k u l á ř 

 
 

 

Termín:   pondělí 25. 11. 2019 (10:00 – 17:00 hodin) 

   Vstup do muzea 8:00 – 9:45 hodin 

Místo:   Muzeum policie ČR, Ke Karlovu 453, Praha 2 (v blízkosti Nuselského mostu, 
   cca 15 minut chůze ze stanice metra I.P.Pavlova) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROGRAM 

 

 

8:00 – 9:45  příjezd a prezence účastníků 

 

10:00   zahájení semináře 

 

10:15  PLANKA Bohumil: Památka a optimální restaurátorský zásah - věčné DILEMA 

  Bohumil Planka, PhD. Úvodní prezentace se zamyšlením nad pestrostí a  
  variabilitou tématu, s několika ukázkami sbírkových předmětů před a po   
  restaurování. 

 

10:45  HRBATÝ Stanislav: Plátová zbroj mezi kurátorem a restaurátorem 

  Mgr. Stanislav Hrbatý. Příspěvek je věnován problematice péče a prezentace  
  evropské plátové zbroje v České republice i v zahraničí. Představuje různé pohledy 
  na tuto problematiku a nastiňuje základní etická pravidla a úlohy jednotlivých  
  odborných profesí, které považuje za zásadní při péči o sbírkové předměty. Velký 
  důraz je kladen na spolupráci kurátora a restaurátora, kteří mají zásadní vliv na  
  zachování autenticity sbírkového předmětu. 

 

11:15  NACHEROVÁ Iva: Dýky z bronzového pokladu mladší doby bronzové 

  Iva Nacherová, Ing. Alxandra Kypetová, Ing. Petra Říhová, MgA. Kristýna Krsková. 
  Poklad z Turska (2015) obsahoval 156 předmětů z bronzu, mědi a zlata z období 
  2000-1800 let př. Kr. Byly pořízeny snímky dýky s pochvou pomocí počítačové  
  tomografie CT na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v Telči.  
  Zpracovaná data umožnila nahlédnout na povrch předmětu pod pochvou. Bylo  
  potvrzeno, že čepel je zdobena rytím z obou stran. V průběhu konzervace bylo  
  analyzováno prvkové složení kovů pomocí rentgenofluorescenční analýzy. Dále 
  byla zkoumána krystalická struktura rentgenovou difrakční analýzou a provedeny 
  další materiálové analýzy na VŠCHT v Praze. 

 

11:35   DISKUZE dopolední části 

 

12:00 – 13:00  přestávka na oběd (jídelna Matematicko-fyzikální fakulty UK) 

 

13:10  MATOUŠEK Jiří: Restaurátor a historická řemesla 

  Jiří Matoušek. Šedesát let praxe restaurátora - několik praktických zkušeností.  
  Ukázky studijních prací-předmětů a zapomenutých historických technologií.  
  Představení připravované publikace „Restaurování historických zbraní“. 

 

13:40  PÍREK Michal: Zbrane v zbierkach historických militárií Slovenského  
  národného múzea - Historického múzea 

  Mgr. Michal Pírek, PhD. Zbrane v zbierkach historických militárií Slovenského  
  národného múzea - Historického múzea: Príspevok sa venuje skladbe a histórii  
  vzniku zbierkového fondu zbraní v Slovenskom národnom múzeu - Historickom  



  múzeu. V prvej - historickej časti sa zameriame najmä na záchranu fondu planých 
  zbraní zo zbierky rodu Pálfyovcov, ktorá bola do fondu získaná už za I. ČSR, ako aj 
  ďalšie osudy tejto zbierky. Príspevok ďalej predstaví najstaršie a najvzácnejšie časti 
  fondu, ako aj súčastnú skladbu a vízie budovania fondu. 

 

14:10  VADOVIČ Antonín: Rekonzervace zbraní ve sbírkách fondu historických  
  militarií Slovenského národního muzea - Historického muzea. 

  Bc. Antonín Vadovič, DiS. Rekonzervace zbraní ve sbírkách fondu historických  
  militarií Slovenského národního muzea - Historického muzea: zkušenosti z  
  rekonzervace fondu - nejzajímavější postřehy a zjištění. 

 

14:25  GERSTNER Václav: Restaurování japonské pušky s doutnákovým zámkem 

  Bc. Václav Gerstner. Restaurování japonské pušky z 19. století nazývané teppó či 
  Tanegašima. Zbraň pochází z Krkonošského muzea v Jilemnici. Většina částí je 
  vyrobena z oceli, další části pak z mosazi, mědi a pažba z dubového dřeva. Na  
  výzdobu zbraně – tausování a plátování bylo mimo mosazi použito stříbro a slitina 
  cínu a olova. Hlavním cílem bylo přiblížit se původnímu stavu pušky pro vystavení v 
  muzejní expozici. Autor uvádí postup prací. 

 

14:45 – 14:55  přestávka 

 

14:55  SELUCKÁ Alena: Až na kov - záchrana sbírek poškozených požárem na hradu 
  Krásna Hórka 

  Ing. Alena Selucká. 10. března 2012 došlo na hradu Krásna Hôrka k požáru, při 
  kterém bylo poškozeno 342 sbírkových předmětů. Nejvíce devastovaná byla  
  zbrojnice, kde byla zaznamenána vážná poškození u 137 kusů zbraní a zbrojí. V 
  letech 2013 až 2015 bylo v Metodické centrum konzervace Technického muzea v 
  Brně konzervováno-restaurováno více než 77 sbírkových předmětů poškozených 
  ohněm, mimo jiné i orientální chladné zbraně. Případ byl publikován formou výstavy 
  a katalogu „Až na kov“. 

 

15:20  DOLEŽEL Jakub: Konzervace torza kordu vz.1878 

  Bc. Jakub Doležel. Metody, kterými bylo očištěno a konzervováno torzo rakouského 
  kordu pro vyšší úředníky vz.1878, nalezené při výkopových pracích v Ústí nad  
  Labem, v místě bombardování za druhé světové války. Předmět pravděpodobně 
  prošel požárem. 

 

15:35  TEFAL JURÁNKOVÁ Hana: Co mohlo ukrývat pánské sedlo 

  Hana Tefal Juránková, M.A. Restaurování jezdeckého sedla, původně zařazeného 
  do období baroka. Pánská sedla byla vždy součástí „výbavy“ kavalírů a téměř vždy 
  je na první pohled znát, k jakému účelu byla určena. Bohatě zdobená na slavnostní 
  přehlídky, mnohdy překrytá čabrakou, vojenská se zavěšenými holstery, barokní 
  sedla na drezuru. Zde však čekalo překvapení. 

 

15:50  DISKUZE odpolední části 

 

 

 



 

16:20   Prohlídka expozic Muzea Policie ČR 

 

17:00   KONEC SEMINÁŘE 

 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

Na základě objednávky v TMB bude možno si na semináři převzít publikace Metodického 

centra konzervace (kolegové z Brna přislíbili jejich přivezení). Vybírejte z 27 publikací zde:  

https://mck.technicalmuseum.cz/poskytovane-sluzby/publikace-mck/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTY 

 

Bohumil Planka (nihonto@volny.cz; tel. 730 963 037) 

Dušan Perlík (Dusan.Perlik@seznam.cz)  

Květa Kůsová, Muzeum Policie ČR (kusova@muzeumpolicie.cz; tel. 721 222 513) 


