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ZÁPIS z jednání Komise konzervátor ů-restaurátor ů AMG 
členů Rady, Výboru a Revizní komise 

 
ze dne 18. 9. 2017, Fakulta restaurování UP v Litom yšli 

 
 
Přítomni : Ing. Ivo Štěpánek, Ing. Alena Selucká, Doc. Ak soch. Petr Kuthan, Aranka Součková-
Daňková, Ing. Jan Josef, Mgr. Dana Modráčková, Alena Komendová, Mgr. Markéta Šimčíková, Ing. 
Jindřiška Drozenová, Jaroslav Bašta, David Lejsek, Eva Podzemná 
Hosté: Mgr. Pavla Stöhrová 
 
Omluveni: Ing. Dušan Perlík, Dušan Vančura, Ondřej Mour 
 

1. Úvod  
a. Předseda ing. Štěpánek přivítal přítomné a poděkoval Ing. Markétě Prokešové, tajemnici 

Fakulty restaurování za poskytnuté příjemné zázemí pro jednání komise včetně celkové 
spolupráce při zajištění konference. Dále informoval o hlavních výstupech z činnosti AMG 
– dosavadní předseda dr. Dostál odstoupil ze své funkce, zastupuje ho Mgr. 
Chovančíková. 

b. Organizační výbor Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v zastoupení Mgr. 
Chovančíkové se obrátil na zástupce výboru komise KR o vyjádření k návrhu vytvoření 
samostatné kategorie udělování cen za „restaurátorský počin“. 

 
Usnesení k bodu 1b: Přítomni členové Komise KR  se shodli na tom, že není vhodné 
rozšiřovat další kategorie Národní soutěže muzeí Gloria musaealis v oblasti restaurování, 
jelikož výjimečné restaurátorské zásahy lze předkládat v rámci existující kategorie „Muzejní 
počin roku“. V této souvislosti je potřeba více prezentovat konzervátorsko-restaurátorskou 
práci mezi řediteli a vedoucími pracovníky muzeí, aby do příslušné kategorie dané počiny 
předkládali. Nová kategorie by vyžadovala nastavení objektivních kritérií hodnocení, 
ustanovení odborné komise a posuzování restaurovaných děl. Z hlediska agendy a 
organizačních možností potencionálních hodnotitelů se toto nejeví být jako reálné zajistit.  
 

2. Přijetí nových členů do Komise KR - Selucká představila nové přihlášky, zaslané ze sekretariátu 
AMG:  

a. MgA. Kateřina Šikolová, Regionální muzeum v Kolíně 
b. Ing. Hana Štouračová, individ. členka (textil) 
c. Dana Vaščáková, Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích 
d. Patrik Dominec, Oblastní muzeum v Lounech 
e. Martin Brýda, Oblastní muzeum v Děčíně 
f. Bc. Romana Andrlová, Muzeum hl. m. Prahy 
g. Eliška Bajerová, Dis., Východočeské muzeum v Pardubicích 
h. Doc. dr. Ing. Michal Ďurovič, VŠCHT 
i. Ing. Dušan Perlík, změna z individ. člena na instituc. Člena za Národní galerii 

 
Usnesení: 
Zástupci Výboru a Rady Komise konzervátorů-restaurátorů odsouhlasili na daném jednání přijetí 
všech uvedených nových členů. 

   
3. Selucká: Informovala o přípravách Konference konzervátorů-restaurátorů, 19. - 21. 9. 2017 v 

Litomyšli. Seznámila přítomné s aktuálním programem konference a vyzvala navržené moderátory 
odborných částí programu k dodržování časového limitu.  

 



2 

 

4. Stohrová: představila aktuální číslo časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory, které je cca o 
20 % objemnější z hlediska počtu příspěvků. Upozornila na nový způsob oponentního řízení, který 
bude od r. 2018 obou straně anonymní (pouze na vyžádání a vzájemném odsouhlasení budou 
sdělována jména autorů a oponentů  - v případě potřebné diskuze a doplnění informací).  

 
5. Dále byla diskutována podoba časopisu do budoucna. Vzhledem k velkému objemu příspěvků se 

nabízí rozdělit časopis na dva díly, či vyčlenit pouze recenzované příspěvky. Rovněž by se 
uplatnila anglická verze příspěvků. Všechny návrh však narážejí na finanční i personální možnosti 
vydavatele tj. TMB MCK.  Zatím zůstane tedy podoba časopisu ve stejném duchu – převažuje 
praktický přínos tj. soustředěné příspěvky z oboru (oponované, informativní i aktuality). Součková-
Daňková doporučila více prezentovat odbornou literaturu – aktuálně vydané publikace apod. 
Selucká navrhla průběžně prezentovat přírůstky z knihovny MCK TMB, kde se soustřeďuje 
literatura z oboru ko-re. 

 
6. Štěpánek/Selucká vyzvali k přípravě voleb do Komise KR 2017–2020: 

 
a. Volby proběhnou 20. 9. ráno před odborným programem konference 
b. Plenární zasedání povede 1. člen komise – doc. Kuthan (předseda i místopředseda jsou 

ze zasedání omluveni) 
c. Navrženi byli členové návrhové, mandátové a volební komise, kteří budou odsouhlasení 

na plenárním zasedání a zajistí regulérnost voleb. 
d. Průběh voleb – minimální počet voličů 1/3 tj. 80 z celkového počtu 240 členů (dle 

volebního řádu); dle počtu přihlášených na konferenci za komisi by toto množství voličů 
bylo reálné zajistit. 

e. Navržení kandidáti do funkcí výboru komise a revizní komise byly potvrzeni k termínu 31. 
5. 2017 (termín stanovený Radou a Výborem Komise pro zasílání návrhů kandidátů) ve 
složení: Výbor: I. Štěpánek (předseda), D. Perlík (místopředseda), A. Selucká (tajemnice), 
I. Člen P. Kuthan, II. Člen D. Modráčková; Revizní komise: J. Josef, A. Komendová, A. 
Součková-Daňková.  

• Dodatečné návrhy kandidátů předložila v průběhu zasedání Ing. Drozenová za 
město Praha: doc. M. Ďurovič – člen komise, prof. J. Příhoda – člen revizní 
komise.  

 
Usnesení: Volby do výboru komise a její revizní komise jsou realizovány do uvedených funkcí 
dle volebního řádu, tedy i do funkcí 1. a 2. Člen. Noví kandidáti (případně i další navržení 
z pléna) budou představeni v den konání plenárního zasedání – krajští zástupci sekcí 
představí jednotlivé návrhy a kandidáti potvrdí svůj souhlas s kandidátkou do dané funkce. 
 
 

7. Aktivity v rámci krajských sekcí a pracovních skupin: 
• Selucká: uspořádání semináře „Historické kovové předměty a jejich konzervování-

restaurování se zaměřením na jemnou mechaniku a leštěné povrchy“, 23. 5. 2017 v TM 
(snaha je vydat opět kolektivní monografii); v r. 2018 se pozornost zaměří na konferenci 
k výstavě Smalt/email v TMB – doprovodný program k technikám a konzervaci smaltů 
(propojení specialistů na sklo/keramiku a kov), v této věci byla oslovena i pracovní 
skupina „sklo“ v zastoupení Aranky Součkové-Daňkové.   

• Drozenová - informovala o aktivitách skupiny Textil, tradičně proběhla konference Textil v 
muzeu v TMB, červen 2017. 

• Součková-Daňková informovala o setkání skupiny „sklo“ na VŠCHT. 
  

Další zasedání Komise KR proběhne v měs. únoru 2018 (místo a termín konání bude upřesněn 
počátkem nového roku). 
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V Brně, 3. 10. 2017 
 
Zapsala 
 
Alena Selucká 
tajemnice Komise KR 
 
 
 
Příloha: 

• Prezenční listina zde dne 18. 9. 2017 
 

 
 
 


