
Vážené kolegyně, vážení kolegové,

srdečně Vás zveme v rámci činnosti Pracovní skupiny „Plasty“ při Komisi konzervátorů- 
-restaurátorů Asociace muzeí a galerií České republiky ve spolupráci s Odborem ochrany 
knihovních fondů Národní knihovny České republiky, Ústavem chemické technologie 
restaurování památek VŠCHT Praha a Metodickým centrem konzervace při Technickém 
muzeu v Brně na další konferenci s názvem

„Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, 
knihovnách a archivech 2019“.

Konference bude zaměřena na péči o moderní materiály v kulturních institucích České 
republiky. Pracovníci různých institucí budou prezentovat svou činnost ve výzkumu, péči 
a zásazích na sbírkových předmětech z plastů. Budou představeny aktuální informace  
v této oblasti a následně bude dán prostor pro diskuzi o akutních potřebách či tématech. 
Program konference viz níže. 

Konference se bude konat 

dne 6. 9. 2019 od 10:00 v budově VŠCHT,
Technická 5, Praha 6, v posluchárně AII.

S pozdravem

Petra Vávrová, Jitka Neoralová, 
Michal Ďurovič a Vítězslav Knotek, 
za organizační tým



Program konference 

„Péče o moderní materiály v muzeích, galeriích, 
knihovnách a archivech 2019“

9:00‒10:00      Registrace

10:00‒10:20      Úvodní slovo a informace z The Plastics Heritage Congress 2019 ‒ ředitelka Odboru  
                             ochrany knihovních fondů NK ČR, Petra Vávrová a Vítězslav Knotek (VŠCHT v Praze)

10:20‒10:30      Karel Rapouch (MCK při TMB): Jednoduché metody identifikace polymerů v muzejních  
       sbírkách – metodický materiál

10:30‒10:50      Radka Kalousková, Jiří Brožek (VŠCHT v Praze): Pohled do historie výroby  
                             a zpracování polymerů v českých zemích.

10:50‒11:00      Přestávka

11:00‒11:20      Mariana Kubištová (Uměleckoprůmyslové museum v Praze): Moderní materiály 
                             ve sbírkách Uměleckoprůmyslového musea v Praze

11:20‒11:40      Pavel Pohlreich (Národní technické muzeum): Degradace syntetických prvků  
                             sbírkových předmětů ve sbírce polygrafie Národního technického muzea

11:40‒13:10      Oběd

13:10‒13:30      Petra Vávrová, Nikola Šipošová (NK ČR): Knižní vazby s deskami z nitrátu celulózy  
       ve fondu NK ČR

13:30‒13:50      Jitka Neoralová (NK ČR): Péče o knižní vazby s PVC obálkou v NK ČR 

13:50‒14:00      Přestávka

14:00‒14:20      Jan Kyncl (Akademie výtvarných umění): Restaurování sochy Milenci  
                             od V. Jungbauera vyrobené z PVC ‒ rozpracovaný stav

14:20‒14:40      Pavla Náhunková (VŠCHT v Praze): Materiálový průzkum technologie konzervace  
       Reportáže psané na oprátce

14:40‒15:10      Diskuze a zakončení konference 


