
 

 
 

Zpráva ze zahraniční služební cesty 

 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Tereza Sazamová 

Pracoviště – dle organizační struktury OOKF 1.4 

Pracoviště – zařazení OPK 1.4.3 restaurátor 

Důvod cesty Konference: Care & Conservation Conference: Subliming 
Surfaces 

Místo – město Cambridge 

Místo – země Anglie 

Datum (od-do) 14.-17.4. 2015 
Podrobný časový harmonogram 14.4. – v dopoledních hodinách přílet do Londýna, dále 

přesun vlakem do Cambridge, ubytování 
15.-16. – účast na konferenci 
15.4. – večer veřejná přednáška restaurátorů Hanse 
Hangleitera a Leonie Saltzmann, následně návštěva 
Fitzwilliam Muzea 
17.4. – ve večerních hodinách odjezd na letiště v Londýně a 
následný odlet do Prahy 
 

Spolucestující z NK  

Finanční zajištění NAKI 0149 

Cíle cesty Získání nových poznatků o výhodách a nevýhodách použití 
sublimujících materiálů v restaurátorské praxi, možnosti 
využití a jejich aplikaci. Diskuze s účastníky konference, 
prezentace posteru na téma ,,Přechodná fixace vodou 
rozpustitelných novodobých záznamových prostředků na 
strojním papíře“. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Viz cíle cesty 

Program a další podrobnější informace Viz přiložený program 

Přivezené materiály  

Datum předložení zprávy 24.4.2015 

Podpis předkladatele zprávy  

Podpis nadřízeného Datum: Podpis: 

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 

 

  



  

 

Ve dnech 15. – 16. 4. 2014 se pracovnice NK ČR Tereza Sazamová zúčastnila konference 

Care & Conservation Conference: Subliming Surfaces v Cambridge, Anglii, která byla 

pořádána univerzitou v Cambridge. 

Konference byla zaměřena na sublimující látky využívané v restaurátorském a 

konzervátorském či archeologickém oboru. Po dvou desítkách let od uvedení těchto materiálů 

do konzervátorské praxe byla zjištěna široká škála možností využití a aplikace cyklododekanu 

a jemu podobných materiálů. Konference byla první příležitostí pro získání a sdílení poznatků 

z praxe v souvislosti s těmito materiály. 

První blok přednášek byl zaměřen na použití cyklododekanu v archeologické praxi. Zde byl 

často používán jako konsolidant při manipulaci s nesoudržnými fragmenty.  

První přednáška se týkala archeologického nálezu většího množství fragmentů na jednom 

místě, které bylo nutné přesunout na pracoviště archeologů. Protože se jednalo o velké 

množství drobných střepů, bylo nutné vykopat celý blok zeminy. Jako konsolidant byl použit 

cyklododekan nanesený jako tavenina rozprašovací pistolí v několika vrstvách. Jako výztuhy 

byly použity i vrstvy gázu a dále skelná vlákna kvůli zpomalení sublimace. 

V průběhu polední pauzy bylo možné si prohlédnout postery a diskutovat s jejich autory. Byl 

zde prezentován poster pracovníků NK ČR (viz příloha). 

V dalším bloku přednášek se řešila problematika reziduí CDD, doba jeho sublimace a její 

urychlení rozpouštědly a teplem. Také bylo zjištěno, že na vlhké keramice cyklododekan 

nevytvoří kompaktní vrstvu (neudrží se) a pomaleji sublimuje.   

Cyklododekan je také používán pro vylepšení zobrazování spodních vrstev maleb, za použití 

terahertzového snímkování. V tomto případě byl nanesen do krakel ve fresce, čímž umožnil 

zvýšení kontrastu a zlepšení vizualizace.  

Den byl zakončen diskuzí a následnou veřejnou přednáškou Hanse Hangleitera a jeho 

kolegyně, kteří v roce 2001 restaurovali fresku v kostele Nanebevzetí ve Volotovu. Freska 

byla během 2. sv. války zničena na cca 1,7 milionu drobných fragmentů. Tyto kousky bylo 

nutné znovu poskládat (dle akvarelové předlohy neznámého autora) a přenést zpět na oblou 

zeď. Jako podložka byl použit polystyren v přesném tvaru zdi kostela. Při skládání a 

manipulaci s celým blokem byl použit i cyklododekan v lékařském benzínu aplikovaný 

nátěrem. 

Po přednášce následovala návštěva Fitzwilliam muzea. 

 

Druhý den proběhla mimo jiné i přednáška o použití sublimujících látek při monitorování 

historických budov, kdy se plíšky s čidlem podařilo upevnit pomocí cyklododekanu tak, že 

mohlo proběhnout monitorování, aniž by byl objekt poškozen, nebo byly zkresleny výsledky. 

Cyklododekan byl také použit jako ochrana fresek z roku 1930 při rekonstrukci harvardského 

muzea umění. Cyklododekan zde sublimoval 9 měsíců za pomoci tepelné lampy. 

Odpolední blok přednášek se věnoval vlivu sublimujících látek na životní prostředí, po pauze 

následovala přednáška o využití těchto látek při restaurování textilu.  
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Prezentovaný poster: 

 


