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V druhé polovině roku mezi odbornou veřejnost konečně zamířila dlouho očekávaná publikace 

s názvem „Konzervování a restaurování kovů-ochrana předmětů kulturního dědictví z kovů a jejich 

slitin“. Zrod této monografie trval bezmála sedm let. Vysvětlením však může být obsáhlost a 

komplexnost knihy i velmi široký kolektiv autorů. Kniha má 647 stran, obsahuje 7 kapitol a na jejím 

vzniku se podílelo 28 autorů. Publikaci vydalo Technické muzeum v Brně za podpory Asociace muzeí a 

galerií.  

První kapitola se zabývá teorií restaurátorsko-konzervátorského zásahu. Jsou zde diskutovány 

jednotlivé kroky (dokumentace, průzkum) a jsou zde definovány a stručně popsány preventivní a 

sanační konzervace. Této kapitole bych vytkl dvě věci. Vzhledem k faktu, že jednou z možností 

uplatnění knihy je využití jako vysokoškolské učebnice, mi zde chybí mnohem detailnější popis metod 

měření a záznamu teploty a relativní vlhkosti. Toto je pro preventivní konzervaci věc zcela 

fundamentální a nikde jinde v knize nejsou už dále diskutovány. Další vadou na kráse je opomenutí 

zásadních analytických metod pro průzkum – infračervené a Ramanovy spektroskopie. Zmínky o 

těchto metodách se z praktického hlediska dále v textu objevují, ale detailnější popis jako u ostatních 

metod zde chybí. Spíše zábavnou zajímavostí je pak kapitola 1.2.4.1 o ručním mechanickém 

odstraňování nečistot. Autor se nechal trochu strhnout a v dlouhém odstavci zde předvádí, jak lze 

vědecky znějícími a cizími slovy říci „jak něco utřít hadrem“.    

Druhá a třetí kapitola se zabývají strukturou a vlastnostmi kovů, respektive korozí. U obou se jedná o 

zkrácenou verzi stávajících vysokoškolských textů, lehce upravených pro restaurátorsko-

konzervátorskou (RK) praxi. Nakolik je text srozumitelný lidem bez chemického nebo materiálového 

vzdělání nejsem schopen (jakožto člověk v daném oboru se pohybující) odhadnout.  

Čtvrtou kapitolou, zabývající se historickými technologiemi zpracování kovů, jsem byl osobně nadšen. 

Jedná se ale o nadšení laika, který zde našel spoustu zajímavých informací. Nevím, jak by kapitolu 

hodnotil odborník.  

Pátá kapitola pojednává o povrchových vrstvách používaných pro konzervaci a umělé patinování 

kovových památek. Zde se projevuje nedostatek v konzervátorském názvosloví. Toto není chyba 

autorek, jedná se o celkovou neutěšenou situaci v oboru. I ve významných mezinárodních 

monografiích se objevuje směšování pojmů jako inhibitor, konverzní povlak, stabilizátor apod. 

Osobně považuji za nutné, aby tato situace byla vyřešena alespoň na národní úrovni. Autorky 

předložili pěkný výčet používaných metod, zejména v oblasti organických nátěrových hmot. Odsunutí 

silanových povlaků do poslední podkapitoly, mezi pro konzervování exotické PVD a DLC vrstvy, mi 

přijde u těchto progresívních povlaků škoda. Obecně by kapitole neškodilo trochu větší množství 

teorie a popisu mechanismů vzniků vrstev (konzervačních i patinujících). V některých částech takto 

kapitola pouze kopíruje „receptář“, uváděný k jednotlivým kovům v poslední sedmé kapitole. Také mi 

(obecně v celé knize) chybí kapitola zabývající se elektrochemickými a analytickými metodami 

hodnocení povlaků. V kapitole 5 jsou zmíněny pouze některé normované expoziční zkoušky.  

Šestou kapitolou o organických povlacích jsem byl opět laicky nadšen. Kapitola zahrnuje informace o 

olejích, konsolidačních lepidlech, lacích i voscích. Pro RK praxi je neocenitelná zejména podkapitola o 

historii těchto organických látek, která může významně pomoci při dataci vzniku předmětu i 

předchozích RK zásahů.  



Sedmá kapitola je nejobsáhlejší a popisuje konzervování a restaurování jednotlivých kovů a slitin. Ve 

všech případech se jedná o praktické rady odborníků a konkrétní „receptář“ RK postupů. I zde, mě 

nejvíce zaujaly podkapitoly o archeometalurgii a historii a vývoji RK zásahů.  

Obecně kniha působí trochu nesourodým dojmem. Obsahuje velké množství informací, které je 

ovšem obtížné najít. Objevily se i formální chyby jako nedodržování trpného rodu (např. str. 374 

„Očištěné předměty se dále krátce ponořily...“), chybné odkazy (zmínka na str. 249 o nepravém 

damasku odkazuje na kapitolu 7.1.1, která se zabývá mědí) či neexistující výrazy (str. 612 „legační 

přísady“). Je ale jasné, že udržet koncepčnost u tak velkého objemu dat a počtu autorů je skoro 

nemožné.  

Pokud by měli tvůrci knihy ambice prosadit knihu jako vysokoškolskou učebnici, bylo by nezbytné 

knihu doplnit.  

Přes všechny výše zmíněné výhrady považuji knihu za velký krok kupředu v českém restaurování. Lze 

v ní najít odpovědi na většinu otázek, které mohou restaurátora-konzervátora kovů potkat. Při velmi 

lidové ceně 650 Kč se domnívám, že by neměla chybět v knihovně žádného pracovníka z oboru.   
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