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Editorial

Vážení a milí kolegové,

v letošním roce si připomínáme desáté výročí 
založení spolku Arte-fakt, sdružení pro ochranu 
památek, z.s. Přesto, že se jedná pro všechny, 
kteří stáli u zrodu sdružení a podílejí se na jeho 
činnosti, o událost významnou, nebudu se na 
tomto místě rozepisovat o důvodech založení, 
historii a činnosti naší organizace, neboť tomuto 
tématu je věnován první z článků sborníku.
 Spíše mi dovolte napsat několik vět o le- 
tošním ročníku konference Restaurování a ochra-
na uměleckých děl, která je vlajkovou lodí našich 
aktivit a kterou nepřetržitě pořádáme již od roku 
����. V letošním roce jsme pro konferenci vy-
brali podtitul Originál, kopie, faksimile. Přednášky  
a články reflektují toto téma, jak je na našich kon- 
ferencích zvykem, z několika úhlů pohledu. Před- 
ní odborníci se zamýšlejí nad danou problema- 
tikou z restaurátorského, technologického i umě- 
leckohistorického hlediska. Jsme rádi, že díky 
vstřícnosti přednášejících se nám i v tomto roč-
níku daří naplnit jedno z kréd Arte-faktu – uvá-
dět do praxe teze o potřebnosti smysluplné me-
zioborové spolupráce. Vždyť právě každoroční 
konference Restaurování a ochrana uměleckých 
děl vytváří prostor pro výměnu názorů a tříbení 
a sbližování postojů těch hlavních oborů podí-
lejících se na obnově památek. 
 Také v letošním roce je program obohacen  
o zahraničního hosta. Tentokrát jsme mezi před- 
nášejícími přivítali Bedricha Hoffstädtera, někdej- 
šího vedoucího restaurátorského oddělení SNG 
v Bratislavě.

 

 Jelikož lidskou přirozeností je stále něco 
vymýšlet a zlepšovat, a i my děláme to, co je nám 
přirozené, je tento sborník prvním v řadě pře-
dešlých, jehož odborný obsah prošel recenzním 
řízením. Věřím, že to přispělo k vyšší kvalitě člán-
ků, jak po obsahové, tak i formální stránce.
 Dovolte mi tedy, abych na tomto místě 
poděkoval všem, díky kterým se podařilo letošní 
podnik uspořádat, a to jak organizátorům, tak 
přednášejícím, odborným recenzentům, korek-
torům, a v neposlední řadě také Středočeskému 
kraji, bez jehož štědré podpory by organizování 
takovéto akce bylo nemyslitelné.
 Závěrem lze konstatovat, že skutečnost, že  
návštěvnost „Arte-faktu“ (jak se familiárně říká 
mezi odbornou veřejností nejen naší organizaci, 
ale i konferenci samotné) každým rokem stoupá, 
vypovídá o tom, že naše snaha a nasazení nejsou 
marné. Děkuji tímto všem Vám, kteří jste členy, 
za Vaši činnost a všem Vám, kteří se držíte „vně“ 
sdružení, ale bez spolupráce kterých by pořádání 
našich akcí bylo nemožné, za Vaši náklonost.

S přáním krásných dní 
vyplněných smysluplnou činností,

Luboš Machačko, předseda Arte-fakt, 
sdružení pro ochranu památek, z.s.
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