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EDITORIAL

Po roce opět otevíráme další vydání časopisu Fórum pro konzervá-
tory-restaurátory, jenž je ve své tištěné verzi, stejně jako v minulých 
ročnících, dvojčíslem recenzovaných příspěvků prezentovaných 
on-line na webových stránkách časopisu na portálu Metodického centra 
konzervace TMB (https://mck.technicalmuseum.cz/casopis-fkr/) a také 
textů a studií nerecenzovaných a informativních. Po předchozích letech 
poznamenaných epidemií covidu-19 jsme očekávali příchod klidnějších 
časů a návrat k běžným pracovním úkolům, těšili jsme se na dobu bez 
urgentních výzev reagovat na nečekané komplikace a bez nutnosti 
neustále se přizpůsobovat omezujícím požadavkům a podmínkám.   
Místo toho však do našeho každodenního života zasáhly válečné udá-
losti v naší těsné blízkosti, které přinášejí problémy ještě naléhavější 
a fatálnější. Mnozí jednotlivci a instituce se různými způsoby zapojili 
a zapojují do jejich řešení. Po prvotním šoku a strachu o holé životy 
lidí ve válečných oblastech přišly obavy o zdejší památky a kulturní 
dědictví, které, jak se ukázalo, nebyly bezdůvodné. Mnoho památek, 
movitých sbírek i nemovitého majetku bylo zasaženo a sčítat škody stále 
ještě není všude možné. Část předmětů se podařilo ochránit přesunem 
do bezpečnějších prostor, ostatní se snažili lidé zabezpečit na místě 
alespoň provizorně, ale některé artefakty zmizely nenávratně, a to i jako 
válečná kořist. Téměř okamžitě se i v českém prostředí začala připravo-
vat pomoc trpící Ukrajině, o něco později si všichni začali uvědomovat, 
že je nutné promýšlet a posléze realizovat i v našem našich institucích 
mechanismy, které zabrání škodám, pokud by se válečný konflikt rozšířil 
i k nám. Nezbývá než optimisticky věřit, že tyto mechanismy nebude 
potřeba nikdy aktivovat a že zůstanou jen ve fázi plánů a pokynů, které 
v těchto měsících nabývají reálnou podobu a které budou postupně 
po jejich schválení příslušnými úřady a specialisty zveřejňovány, mimo 
jiné i v odborném tisku a na portálu Metodického centra konzervace.  
Zatím Vám ke čtení už tradičně nabízíme bohatý mix příspěvků zabý-
vajících se konzerovátorsko-restaurátorským výzkumem a průzkumem, 
vývojem nových metod a prostředků i konkrétními zásahy na před- 
mětech z  různých materiálů. V pestré škále si jistě každý najde to, 
co ho zajímá a co jeho práci obohatí. To je koneckonců hlavním účelem 
časopisu i konference, která poskytuje možnost setkávání a diskuzí nad 
problematikou péče o kulturní dědictví již třicet let. Doufejme, že další 
světlé zítřky máme stále před sebou, že tradice profesních kontaktů 
bude pokračovat a nezapomínejme, že je na každém z nás, jak aktivně 
k jejímu rozvoji budeme přistupovat: program konference i stránky 
časopisu jsou otevřeny pro všechny, každému příspěvku se s radostí 
věnujeme. Své texty můžete zasílat kdykoliv během roku, těšíme se 
na ně! 

Redakční tým časopisu
Fórum pro konzervátory-restaurátory

REDAKČNÍ RADA / EDITORIAL BOARD

Ing. Ivo Štěpánek (vedoucí redakční rady)

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič
Akad. mal. Igor Fogaš
Ing. Pavel Jirásek
Ing. Jan Josef
doc. Petr Kuthan, akad. soch.
prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Mgr. Pavla Stöhrová (tajemnice redakční rady)
Ing. Radka Šefců

ODBORNÁ SPOLUPRÁCE / COOPERATION
Rada a Výbor Komise konzervátorů-restaurátorů AMG

REDAKCE / EDITORIAL STAFF

Šéfredaktorka: Ing. Alena Selucká

Výkonná redaktorka: Mgr. Jana Fricová
Redakce: Mgr. Pavla Stöhrová
Jazyková redakce: Bc. Sandra Strapková
Technická spolupráce: Eva Řezáčová
Překlady: Mgr. Romana Sommerová


