
Poznámky k recenzi "Je to tohle restaurování?" od restaurátora Jiřího Matouška (publikováno 

ve Věstníku AMG, č. 2, roč. 12) na knihu "Konzervování a restaurování kovů - ochrana kulturního 

dědictví z kovů a jejich slitin", vydanou Technickým muzeem v Brně a Asociací muzeí a galerií ČR, r. 

2011. 

 

Ráda bych zareagovala na poměrně rozsáhlou recenzi na publikaci  "Konzervování a restaurování 

kovů - ochrana kulturního dědictví z kovů a jejich slitin", která byla letos zveřejněna ve Věstníku 

AMG. Autorem recenze je zkušený a uznávaný restaurátor pan Jiří Matoušek, jehož specializací jsou  

historické zbraně. Jako jedna z editorek uvedené publikace jsem si dovolila a vzala za své jeho 

připomínky, bohužel většinou velmi kritické, zhodnotit, prodiskutovat s autory dílčích kapitol a 

zkonfrontovat s publikovaným knižním textem. 

 

V úvodu recenze autor uvádí, že kniha mu byla prezentována jako "...... manuál restaurátora a 

konzervátora", což je mylné pochopení konceptu této publikace.  V předmluvě ke kapitole 7 (str. 320) 

je zdůrazňováno, že kniha nemá být "kuchařkou" a nemá poskytovat univerzální návody a recepty 

konzervování-restaurování. Hlavním cílem a snahou redakčního týmu bylo poskytnout čtenářům 

přehled současného stavu vědomostí a přístupů k celému procesu konzervování-restaurování 

předmětů kulturního dědictví z kovů. Poukázat a doložit zejména, sice již známý ale stále těžko 

dosažitelný fakt, že konzervování-restaurování je mezioborová disciplina kladoucí značné nároky na 

znalosti a zkušenosti konzervátorů-restaurátorů zasahující do široké oblasti humanitních a 

přírodovědných disciplin, v návaznosti na řemeslnou a praktickou průpravu.  Z tohoto důvodu byly i 

kapitoly členěny na část teoretickou tj. kap. 1 - 6 a část věnující se konzervátorským a 

restaurátorským metodám a postupům, která je obsahem kap. 7.  

 

Úvodní kapitoly shrnují vybrané statě z materiálového a korozního inženýrství, technologie 

zpracování kovů, povrchových úprav včetně chemických a fyzikálních vlastností různých organických 

látek využívaných při ošetření kovových předmětů.  Jakkoliv mohou promlouvat na čtenáře příliš 

vědeckým jazykem - většina jejich autorů jsou uznávanými specialisty daných vědních oborů - patří 

jejich obsah k nutným základům, bez kterých se současný profesionál neobejde.  Mezi ně spadá i 

kritizovaná kap. 4 "Základní technologie zpracování kovů", která uvádí přehled výrobních postupů a 

technik kovových materiálů a předmětů. Nejedná se tedy o postupy používané při restaurování kovů, 

i když některé z nich i tam patří, ale technologie ovlivňující vlastnosti materiálů, jejich možné použití a 

též reflektující vývoj znalosti práce s kovy.  Tedy informace, které jsou nutné pro zhodnocení každého 

ošetřovaného  předmětu v rámci základního průzkumu a zodpovězení si otázky: co je to za předmět, 

jak a z čeho byl vyroben, jak a proč je poškozen ... atd. ? Uvedená kapitola je zaměřena zejména na 

objasnění principů jednotlivých technologií (tváření - kování, svařování - pájení - lepení atd.) a jejich 

základních charakteristik; jejich historickému zařazení je pak věnována kapitola 7. 1. "Historie využití 

kovových materiálů".  Oponoval bych tedy velmi kritice, že uváděné informace o ...... frézování, 

moderním soustružení, vyvrtávání ... atd. jsou pro restaurátora irelevantní. Sama působím dlouhá léta 

v technickém muzeu a skladba našeho sbírkového fondu zahrnuje převážně kovové předměty 

datované od pol. 19. stol. po současnost (nakonec je najdeme i v mnoha  jiných oblastních muzeí), 

vyrobených právě pomocí zmiňovaných technologií (vědecké přístroje, zemědělské náčiní, textilní 

stroje ap.).  Nutno ale přiznat - a to považuji za přínosnou část recenze, že poukazuje na skutečnou 

věcnou chybu týkající se Whitworthového závitu.  Z textu poslední věty odstavce, na str. 241, vypadlo  

slovo kopií, tedy správně má být...Tento závit se může vyskytovat u některých kopií spouštěcích 



mechanizmů křesadlových zámků střelných zbraní. Po dohodě s redakční radou publikace budou 

vydána doplňující errata k tištěné publikaci, která snad napraví zmiňované omyly a překlepy. 

 

S další kritikou se setkala podkapitola 5.4.4. Oxidické povlaky, zahrnující popis alkalického černění 

(brunýrování).  Uváděn je pouze základní chemický princip vzniku černé vrstvy oxidů železa z pohledu 

materiálového inženýra. Přehled dalších receptur možného historického černění tady sice chybí a 

možná mohl být více rozveden v navazujících kapitolách 7., obsahujících konzervátorsko-

restaurátorské metody a techniky jednotlivých kovů a jejich slitin. Jak jsem již ale  uvedla v úvodu, 

přehled receptů nebyl záměrem této publikace. Naopak panovala mezi autory obava uvádět 

konkrétní návody a spíše byla snaha zpracovávat kapitoly obecněji s odkazy na příslušnou odbornou 

literaturu.  

 

V návaznosti na výše uváděnou oblast týkající se  povrchových úprav železných kovů jsem velice ráda, 

že jsem se mohla s panem Jiřím Matouškem kontaktovat osobně a pozvala ho na workshop k danému 

tématu (11. - 12. 6. 2012 v Brně). Jeho znalosti a praktické zkušenosti s konzervováním-

restaurováním kovů jsou v rámci profese velice cenné a ojedinělé. Věřím tedy, že toto setkání 

pomohlo dodatečně prodiskutovat problematiku používaných historických technik černění  - nejen 

zbraní, ale též i jiných sbírkových předmětů  včetně kovářského černění - na odborném poli (setkání 

se zúčastnilo téměř 50 konzervátorů, kovářů i vědeckých pracovníků). Na závěr si mohu jen 

postesknout, že nedošlo k takového diskuzi a spolupráci dříve, během přípravy publikace, ale až ex 

post formou recenzí. 

 

 

 

 

V Brně, 13. 8. 2012 

 

Alena Selucká 

 


