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9:00 – 10:30  registrace účastníků 

10:00 zahájení konference – Luboš Machačko, o. s. Arte-fakt

10:10 – 10:30  Miloš Solař, NPÚ ÚP ..................................................................................................... 5
K otázce restaurování v památkové péči

10:30 – 10:50  Jakub Ďoubal ..................................................................................................................8
Několik poznatků z restaurování sochařské výzdoby 
chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře

10:50 – 11:10  Petr Gláser ....................................................................................................................10
  Příspěvek k poznání metody fluátování kamenosochařských děl – 

odkaz historických technologií
11:10 – 11:30  Jan Fedorčák .................................................................................................................12

Restaurování sochy sv. Benna a andílka s kartuší z mariánského sloupu v Kladně
11:30 – 11:50  Michal Blažek........................................................ příspěvek nebyl dodán do uzávěrky sborníku

Restaurování v Angkoru

11:50 – 12:10 diskuse

12:10 – 13:30 přestávka na oběd

13:30 – 13:50  Jakub Havlín, VŠCHT Praha .........................................................................................14
Restaurování restaurovaného pomocí enzymů

13:50 – 14:10  Veronika Gabčová ........................................................................................................18
Nové nedeštruktívne metódy výskumu aplikované 
v reštaurátorskej praxi a metodika výuky

14:10 – 14:30  Veronika Žáková...........................................................................................................21
Restaurování středověkého rukopisu ze sbírek ŽMP, 
restaurátorský zásah v kontextu historie restaurovaného objektu

14:30 – 14:50  Zuzana Wichterlová .....................................................................................................23
Víme, jak se vyvinou naše zásahy do památky?

14:50 – 15:10  Václav Špale ..................................................................................................................25
Restaurátorské zásahy na sgrafitové výzdobě severního průčelí Velké Míčovny 
v Královské zahradě Pražského hradu
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Srovnání restaurování dvou oltářních obrazů z kaplí sv. Bernarda a Českých 
zemských patronů z kostela Nanebevzetí  Panny Marie v Sedlci – Kutné Hoře

15:30 – 15:50  Luboš Machačko, FR Upce ..........................................................................................33
Restaurování sálu č. 116 v budově bývalé prelatury zámku ve Žďáru nad Sázavou

15:50 – 16:10 diskuse

16:10 ukončení konference
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 Motto:

…většina památek byla za dobu své existence opakovaně obnovována; 
s pozůstatky takových zásahů je restaurátor ve své praxi denně konfrontován… 

 Vážení přátelé,

 sborník, který právě držíte v rukou, je hmatatelným výsledkem našeho snažení, jehož cílem bylo 
uspořádání konference Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurovaného,
která se uskutečnila v prostorách bývalého zámeckého pivovaru v Litomyšli dne 29. listopadu 2007.
  Tato konference navazuje na konferenci Restaurování a ochrana uměleckých malířských 
a sochařských děl, kterou naše sdružení uspořádalo v loňském roce. 
 Tématem letošního setkání je restaurování restaurovaného. Zohledňujeme tak skutečnost, že 
při své každodenní práci na památkách je restaurátor pravidelně konfrontován se zásahy z mi-
nulosti. Druhotné zásahy mají nejrůznější podobu, ale vždy je restaurátor nucen brát je v úvahu 
a nějakým způsobem na ně reagovat. Zároveň je to téma dostatečně široké na to, aby jednotlivé 
příspěvky mohly pokrýt významnou část spektra problematiky restaurování a ochrany památek. 
 Věříme, že konferencí Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování restaurované-
ho se nám podaří úspěšně navázat na loňský ročník a přispět, mimo jiné, k vzájemné mezioborové 
informovanosti všech profesí podílejících se na obnově památek.
 Poděkování patří Pardubickému kraji, pod jehož záštitou se konference koná. Děkujeme také 
sponzorům a všem, kteří se přičinili o pořádání konference.

 Za o. s. Arte-fakt, 
 sdružení pro ochranu památek

 Luboš Machačko
 www.arte-fakt.cz

úvodní slovo
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Konference se koná 
za finanční podpory 
Pardubického kraje
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finančně podpořili:

www.arte-fakt.cz


