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Kniha „konzervování a restaurování kovů / Ochrana předmětů kulturního dědictví 
z kovů a jejich slitin“, vydalo Technické muzeum v Brně, Metodické centrum 
konzervace / Komise konzervátorů-restaurátorů AMG ČR / 2011 
 
 

Knihu jsme si dlouho přáli a dlouho ji očekávali. Prakticky ji často používají vyučující 
i studenti oboru Restaurování kovů, minerálů a organolitů naší školy. Je to důležitý, 
nezbytný souhrnný materiál přesně k naší problematice. Záviděli jsme podobnou 
publikaci, kterou mají obory konzervování a restaurování papíru na Fakultě restaurování 
Litomyšl University Pardubice, a obory nástěnné a deskové malby (Slánský) AVU 
v Praze. Samozřejmě, kromě studentů využívají podobné studijní materiály konzervátoři 
a restaurátoři průběžně na všech pracovištích muzeí a Památkového ústavu, či pracující 
v soukromých laboratořích a restaurátorských dílnách.  
 

Studijní materiály této publikace seznamují s historickými i s novými, aktuálními 
technologiemi výroby a zpracování jednotlivých kovů a jejich slitin, s negativními vlivy 
v průběhu života památky, s procesy degradace, vzniku a vývoje korozních produktů, 
s metodami průzkumu stavu předmětu, jeho fyzického určení a hodnot autenticity. 
Vedle chemicko-technologického průzkumu vyplývá také nutnost určování souvislostí 
uměleckohistorických se zvláštnostmi výroby a zpracovávání v jednotlivých obdobích 
minulosti. Zároveň jsou zde popsány jednotlivé uměleckořemeslné techniky formování 
sbírkových předmětů, což je důležité jak pro pochopení některých příčin vzniku 
degradace, tak pro případnou nutnost zhotovení rekonstrukce památky vedle zachování 
autentického fragmentu, zvláště u archeologických nálezů.  
 

Publikace řeší metody ošetřování, odstraňování korozních produktů, stabilizaci 
materiálu, následné povrchové úpravy, patiny a závěrečnou konzervaci včetně určení 
režimu ochrany památky pro uložení v depozitech, pro výstavní účely nebo pro funkční 
užívání předmětu (liturgické náčiní v chrámech). Důležité je zavádění nových metod 
nahrazování dříve používaných jedovatých a zdraví škodlivých látek, ohrožujících 
přímo restaurátory a konzervátory, ale také celkově životní prostředí. Celá kniha 
pomáhá aktualizovat nové pohledy a názory v této profesi, zároveň poslouží pro 
integraci této důležité kulturní sféry do mezinárodních souvislostí. 
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