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Cíl	metodiky	
Člověk	během	své	existence	vždy	pociťoval	potřebu	působit	proti	přirozenému	úpadku	a	zániku	artefaktů,	
do	kterých	vtělil	ideální	hodnoty,	které	považoval	za	důležité	a	chtěl,	aby	se	uchovaly	a	přetrvaly	jej.		
Péče	o	sochařská	díla	a	díla	uměleckého	řemesla	z	kamene	bylo	a	 je	vždy	potvrzením	 jejich	významu	pro	
dané	 společenství	 lidí	 v	daném	 čase	 a	 místě.	 Péče	 o	 ně	 byla	 vždy	 vykonávána	 v	souladu	 s	dobovým	
významem	 a	 vnímání	 hodnot,	 v	souladu	 s	 estetickým	 a	 slohovým	 cítěním,	 jakož	 i	 požadavky	 v	kontextu	
s	jejich	 funkcí	 ve	 společnosti,	 ovšem	 také	 v	souladu	 s	úrovní	 poznání		
a	technickými	 i	materiálními	možnostmi	doby	 i	v	souladu	s	představami	o	možných	budoucích	významech	
díla	pro	společnost.		
Současná	 péče	 o	 památky,	 umělecká,	 sochařská	 a	 uměleckořemeslná	 díla	 z	kamene,	 její	 plánování		
i	 formulování	 základních	 koncepcí	 by	měly	 být	 založeny	 nejen	 na	 jejich	 citlivém	 uchopení	 jako	 památek,	
výtvarných	uměleckých	děl,	ale	i	na	jejich	dlouhodobém	sledování,	poznání	stavu	jejich	hmoty.	Na	základě	
takového	 systematického	 interdisciplinárního	 přístupu	 pak	 lze	 kvalitně	 připravit	 práce,	 které	 budou	
směřovat	k	minimalizaci	působení	negativních	vlivů	a	k	dlouhodobému	kvalitnímu	uchování	památky	v	její	
celistvosti	jako	živého	díla,	které	je	součástí	našeho	životního	prostředí.		
Hlavním	cílem	metodiky	je	v	rámci	dlouhodobé	péče	zlepšit	úroveň	systému	přípravy	restaurátorských	prací	
na	 památkách.	 Dalším	 cílem	 je	 vytvořit	 nástroj	 pro	 systematické	 získávání	 poznatků	 o	 aktuálním	 stavu	
památek.	Nástroj,	který	umožní	zaznamenat	a	objasnit	závady	na	díle	a	umožní	formulovat	úkoly	a	zásady	
prací,	 které	 je	 potřebné	 vykonat	 v	rámci	 přípravy	 stabilizačních,	 konzervačních	 a	 restaurátorských	 prací,	
nutných	 pro	 kvalitní	 uchování	 památky	 tak,	 aby	 výsledek	 odpovídal	 potřebám	 společnosti,	 současnému	
vnímání,	požadavkům	na	prezentaci	a	úrovni	poznání.		
	
Kromě	výše	zmíněného	hlavního	cíle	je	celkově	metodika	zaměřena	na:	
• zkvalitnění	péče	o	umělecká	a	uměleckořemeslná	díla	z	kamene	chápané	jako	kontinuální	proces,	který	

musíme	vnímat	z	hlediska	minulé,	současné	a	budoucí	péče,	která	je	předávána	z	generace	na	generaci	
• včasné	uplatňování	zásahů	preventivní,	konzervační,	dlouhodobě	pojaté	péče	
• stát	se	průvodcem	při	rozpoznávání	závad	na	díle,	jejich	klasifikaci,	hodnocení	a	pochopení	jejich	příčin		

i	pro	zhodnocení	jejich	vzájemného	vlivu	na	stav	objektu	
• poznání	aktuálních	stavů	díla	v	jeho	historické	zprostředkovanosti	
• sjednocení	 a	 systematizaci	 přístupu	 k	naplňování	 nových	 požadavků	 kladených	 na	 přípravu		

a	plánování	prací	na	památce		
• získávání	systémových	údajů	vhodných	k	sledování	a	archivaci	dat	o	stavech	památky		
	
Popis	metodiky	
Předpokládaná	metodika	na	interdisciplinárním	základě	strukturuje	a	systematizuje	pracovní	postupy,	které	
se	 v	rámci	 dlouhodobé	 péče	 podílejí	 na	 přípravě	 a	 plánování	 restaurátorských	 prací	 na	 památkách	 –	
uměleckých	sochařských	dílech	a	dílech	uměleckého	řemesla	z	kamene.	
Obsahem	 úvodní	 části	 je	 popis	 metod	 získávání	 základních	 identifikačních	 údajů	 o	 památce	 a	 údajů		
o	 předchozích	 restaurátorských	 zásazích,	 jak	 jsou	 hodnoty	 památky	 vnímány	 a	 pociťovány	 v	daném	
prostředí	a	době.	 	Navazující	práce	jsou	zaměřeny	na	popis	a	zhodnocení	díla.	Zpracovateli	 jsou	postupně	
spolu	 s	otázkami	 k	dílčím	 tématům	 a	 problémům	 díla	 předkládány	 i	 příklady	 typových	 variant	 odpovědí,	
které	umožní	bližší	specifikaci	stavu	nebo	závad	na	díle.		
Přiložené	komentáře	a	dodatky	umožní	zpracovateli	určení	a	ověření	pravděpodobných	příčin	vzniku	závad.	
V	dalších	 částech	 metodiky	 jsou	 popisované	 postupy,	 podle	 kterých	 mohou	 být	 získané	 různorodé,	
kolineární	poznatky	vyhodnoceny	a	dále	jsou	rozpracována	schémata	a	zásady	tvorby	praktických	výstupů,	



na	 jejichž	 základě	mohou	 být	 zpracována	 doporučení	 pro	 další	 péči	 o	 památku.	 Ať	 se	 jedná	 o	 okamžité	
opatření	či	průzkum,	dlouhodobou	péči	anebo	restaurování.		
Metodika	se	záměrně	omezuje	na	přípravu	prací	a	stanovení	obecných	zásad	a	koncepcí	pro	přípravu	prací.		
Je	 koncipována	 s	 plným	 vědomím	 a	 respektem	 k	 jedinečnosti	 každého	 historického	 díla	 a	 specifičnosti	
problematiky	péče	o	něj	v	daném	čase	a	místě.		
	
Srovnání	a	zdůvodnění	novosti	postupu	metodiky	
Navrhovaná	metodika	nově	upravuje	na	současné	úrovni	přípravu	prací	na	památce.	
Vytváří	 podmínky	 pro	 systematické	 sledování,	 evidenci,	 monitorování	 stavu	 děl	 včetně	 zpracovávání	
restaurátorských	záměrů.	V	dosavadní	praxi,	ani	v	normách,	nebyl	požadavek	na	takový	stupeň	posouzení	
přípravy	prací	na	památce	a	systematičnost	postupu	zaveden	ani	praktikován.		
Do	postupu	posuzování	přípravných	prací	 zavádí	 kromě	požadavků	na	 identifikaci	 a	posouzení	materiální	
podstaty	díla	i	hlediska	jejich	hodnot.	Nově	zavádí	z	hlediska	hodnoty	děl	jak	tradičně	uznávané	a	popsané	
hodnoty,	 tak	 i	 hodnoty	 vznikající	 při	 vnímání	 díla	 vyplývající	 z	 jeho	 kontextů	 společenských,	 místní		
a	časových.	Hédonická	funkce.		
Dále	nově	zavádí	krom	požadavků	formulaci	přínosu,	který	je	od	prací	očekáván,	i	požadavek	na	formulaci	
základní	koncepce	prací,	který	je	zpracováván	na	základě	vyhodnocení	a	korelace	získaných	poznatků.		
Do	 procesu	 také	 zavádí	 ohodnocování	 naléhavosti	 prací,	 která	 omezuje	 nebezpečí	 vzniku	 škod		
z	problémů.		
Počítá	 také	 s	 využíváním	 nových	metod	 průzkumů,	 nových	možností	 vyhodnocování	 získaných	 poznatků	
současnými	 instrumentálními	 metodami.	 Nově	 upravuje	 a	 racionalizuje	 přípravu	 koncipování	 záměru	
specializovaných	 průzkumových	 prací.	 Zavádí	 také	 využívání	 nových	 metod	 průzkumů	 a	 dalšího	
počítačového	zpracování.		
	
Popis	uplatnění	metodiky	
Metodika	se	uplatní	jako	vhodný	nástroj	při	budování	základu	pro	hlubší	poznání	díla.	
Metodika	se	uplatní	zejména	při	získávání	konkrétních	informací	a	údajů	o	díle.	Jedná	se	zejména	o:	

- identifikace	 díla,	 hodnota	 díla,	 aktuální	 význam	 díla	 pro	 dané	 místo,	 očekáváný	 výsledek	
uvažovaných	prací	

- popis,	hodnocení,	příčiny	závad	na	materiální	struktuře	památky	
- popis,	hodnocení,	příčiny	závad	na	výtvarné	struktuře	památky	
- vyhodnocení	získaných	poznatků	o	stavu	díla	tak,	jak	se	nám	dochovalo	
- dlouhodobá	 péče,	 stanovení	 základní	 koncepce,	 příprava	 konkrétních	 prací	 na	 památce,	

restaurátorský	záměr		
Metodika	 se	 uplatní	 jako	 průvodce	 při	 systematickém	 postupu	 prací	 spojených	 se	získáváním	 poznatků,	
které	 jsou	 potřebné	 pro	 jejich	 uchování,	 přípravu	 prací	 tj.	 pro	 zpracovávání	 plánu	 dlouhodobé	 péče,	
posouzení	 přípravy	 prací	 na	 památce,	 zpracování	 základních	 koncepcí	 a	 zpracování	 restaurátorských	
záměrů.		
Přijetí	metodiky	přispěje	k	získávání	standardizovaných,	porovnatelných	poznatků	a	jejich	strukturaci,	která	
umožní	i	jejich	uplatnění	v	datových	systémech	památkové	péče.			
Metodika	 se	 uplatní,	 jako	 praktický	 průvodce,	 který	 umožní	 pověřeným	pracovníkům	nejen	 systematické	
získání	 základních	 údajů	 na	 požadované	 úrovni	 a	 rozsahu	 znalostí,	 ale	 umožní	 i	 pomocí	 studia	 starších	
restaurátorských	 dokumentací,	 prohlídek	 na	místě,	 zpracovateli	 získat	 vědomí	 změn	 ve	 stavu	 díla	 v	čase.	
Takové	 vědomí	 nutné	 kontinuity	 péče	 umožní	 s	určitou	 mírou	 pravděpodobnosti	 předvídat	 a	 plánovat	
potřebné	práce.			
	
Návrh	konkrétních	uživatelů	metodiky	
Metodika	 je	 určena	 pracovníkům	 výkonných	 orgánů	 památkové	 péče,	 majitelům	 a	 správcům	 památek	
a	všem,	 kteří	 by	 uvítali	 pomoc	 při	 získávání	 a	 uchování	 informací	 nebo	 i	 při	 zpracovávání	 nejrůznějších	
potřebných	dokumentů.	 Je	 tedy	určena	všem,	co	participují	na	péči	o	památky	na	různých	úrovních,	mají	
různé	typy	a	úrovně	odborného	vzdělání	a	získali	různě	praxi.	
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