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MMuuzzeeuumm  PPoolliicciiee  ČČRR  
KKee  KKaarrlloovvuu  11,,  PPrraahhaa  22  

2200..  1111..  22001122  

SSEEMMIINNÁÁŘŘ  

„„OOCCHHRRAANNAA  MMEEČČŮŮ  VVEE  SSBBÍÍRRKKÁÁCCHH““  



 
 

OORRGGAANNIIZZAACCEE  

Pracovní skupina kovy Komise Konzervátorů-restaurátorů při Asociaci muzeí a galerií ČR, Muzeum Policie ČR a 

Česko-japonská společnost.  

ZZAAMMĚĚŘŘEENNÍÍ  SSEEMMIINNÁÁŘŘEE  

Ochrana kovových předmětů (především mečů) v muzeích a sbírkách. Seminář postihuje formou prezentací 

široké spektrum aktuálních témat: 

1. Principy a metody průzkumu, preventivní konzervace a ochrany kovových předmětů, zejména mečů ze 

všech historických období. 

2. Specifika ochrany, konzervace a restaurování japonských mečů; způsoby jejich prezentace ve sbírkách a na 

výstavách. 

3. Nové technologie a nové metody průzkumu, dokumentace, konzervace a ochrany kovových předmětů. 

4. Prevence kriminality páchané na sbírkových předmětech – zásady a způsoby ochrany. Možnosti 

komunikace s Policií ČR a její kriminálně preventivní aktivity. 

5. Prezentace příkladů z praxe (kasuistiky, restaurátorské zprávy, výzkumné studie, …). 

ÚÚČČAASSTTNNÍÍCCII  

Seminář je určen zejména pro konzervátory-restaurátory pracující v kulturních institucích, popř. vykonávající 

vlastní živnost, dále pro správce depozitářů a kurátory muzejních sbírek, případně pro studenty oborů 

konzervování-restaurování. 

PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKYY  

Zájemci o seminář se mohou přihlásit na e-mailové adrese: nihonto@volny.cz  a to nejpozději do 5. 11. 2012. 

V e-mailové přihlášce uveďte jméno, příjmení, kontaktní údaje a pokud vystoupíte na semináři aktivně 

s PowerPointovou prezentací (15 min.) nebo poskytnete písemný příspěvek ve formátu .pdf pro zařazení do 

DVD sborníku semináře, uveďte jeho název.  Sborník bude  obsahovat prezentace ve formátu .pdf, i písemné 

příspěvky.  

Pozn.: do sborníku lze zařadit tematicky odpovídající příspěvky, které nezazní na semináři, případně tematicky 

vhodné příspěvky již publikované jinde, s odkazem na pramen. 

Počet účastníků semináře je limitován na 60 osob. 

ÚÚČČAASSTTNNIICCKKÝÝ  PPOOPPLLAATTEEKK  

Účastnický poplatek ve výši 150,- Kč zahrnuje náklady na pořádání semináře, na DVD sborník prezentací a 

příspěvků, a na občerstvení o přestávkách. Platbu poplatku lze provést do 5. 11. 2012 bezhotovostně na účet  

Česko-japonské společnosti č.:  15338004/2700, variabilní symbol 219. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno 

účastníka a popř. název instituce. Přednášející jsou od účastnického poplatku osvobozeni.  

MMÍÍSSTTOO  KKOONNÁÁNNÍÍ  

Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu č.p. 1, Praha 2, 120 00 (v blízkosti Nuselského mostu, cca 15 minut chůze ze 

stanice metra I.P.Pavlova) 



 
 

 

TTEERRMMÍÍNNYY  

Závazné přihlášky:  do 21. 9. 2012 přednášející ……. do 5.11.2012 pasivní účastníci 

Elektronické zaslání abstraktů prezentací na : nihonto@volny.cz:  do 21.9.2012 

Elektronické zaslání prezentací a příspěvků (.pdf) na : nihonto@volny.cz:  do 10.10.2012 

Pozn.: soubory větší než 2 MB posílejte prostřednictvím úložiště http://www.uschovna.cz 

PPRROOGGRRAAMM  ((ččaassoovvýý  ssnníímmeekk  sseemmiinnáářřee))  

9:00 - 9:30  příjezd a prezentace účastníků 

9:40   zahájení semináře 

9:45  série přednášek s přestávkami: 

11:00 -11:20  přestávka s občerstvením 

12:30 - 13:40  přestávka na oběd 

15:00 – 15:15  přestávka s občerstvením 

16:00 – 16:10  přestávka 

17:00   ukončení semináře 

KKOONNTTAAKKYY  

Organizátoři:  

Ing. Jana Kadeřábková, členka rady Komise KR AMG a pracovní skupiny kovy, Náprstkovo muzeum, Praha 

Ing .Bohumil Planka, CSc., Společnost pro studium japonského meče NIHONTO KENKYUKAI 

(http://nihonto.japan.cz), Na Můstku č. 8/380, Praha 1, 110 00, tel.: 224 216 032, a člen pracovní skupiny kovy 

Komise KR AMG, e-mail: nihonto@volny.cz 

Květa Kůsová, Muzeum Policie ČR, Ke Karlovu č.p.1, Praha 2, 120 00, e-mail: kusova@muzeumpolicie.cz 

Garant: 

Ing. Dušan Perlík, vedoucí pracovní skupiny kovy Komise KR AMG, Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 

Zámek č.p. 1, 125 693 Roztoky u Prahy, e-mail: konzervace@muzeum-roztoky.cz 


