
Tematické okruhy z odborných předmětů: Technologie restaurování dřeva 

1) Restaurátorský atelier 

 Dispozice, asanační a aklimatizační prostor, základní strojové a nástrojové vybavení. 

 Mikroklima pro různé materiály, světelné podmínky pracoviště, ultrafialové záření. 

 Uložení chemikálií, nebezpečných a hořlavých látek, bezpečnost práce. 

 

 Makrostavba dřeva 

řezy dřevem, makro znaky, správná doba těžby, kdy je doba vegetačního růstu 

popište růst stromu 

průmyslově důležité dřeviny v ČR; habitus stromu 

 

2) Restaurátorský záměr 

 Fotodokumentace (technické parametry), grafická dokumentace, 

chemickotechnologický průzkum. 

 Popis předmětu, stav před restaurováním. 

 Návrh na postup restaurátorských prací včetně použitého materiálu a technických listů. 

 

 Mikrostavba dřeva 

mikrostavba jehličnanů a listnáčů, jak zhotovit mikropreparát, jak postupovat při 

identifikaci neznámého dřeva 

 

3) Restaurátorské postupy 

 Zajištění uvolněných částí a oprava korpusu, konstrukčních spojů, doplnění, lepení a 

lepidla. 

 Čištění spojů, čištění povrchu korpusu bez povrchové úpravy. Technika a použité 

materiály. 

 Ošetření korpusu předmětu, materiály a způsob aplikace (mikroorganismy, 

dřevokazný hmyz). 

 

 Fyzikální vlastnosti dřeva 

druhy vody ve dřevě, která uniká jako první, která působí rozměrové změny, co je bod 

nasycení vláken, jak se zjišťuje vlhkost dřeva; stupně vlhkosti, vlhkost pokáceného 

stromu, přirozené sušení, jaká bývá obvyklá vlhkost truhlářských výrobků do interiéru 

(cca); v kterém směru je největší sesýchání a bobtnání; jak propouští dřevo plyny a 

záření 

 

4) Petrifikace 

 Způsob aplikace petrifikačních roztoků. 

 Historické postupy petrifikace u restaurovaných předmětů. 

 Současné materiály používané pro petrifikaci a jejich vlastnosti. 

 

 Mechanické vlastnosti dřeva 

způsoby namáhání dřeva; co je to mez pevnosti dřeva, jak se zjistí hodnoty 

mechanických vlastností, je rozdíl v pevnosti rovnoběžně s vlákny a kolmo na vlákna, 

pokud ano, jaký? Rozdíl mezi elastickou a plastickou deformací; tvrdost dřeva 

 



5) Restaurování intarzie. 

 Zajištění uvolněné intarzie, způsob podlepování, lepidla. 

 Výběr doplňovaného materiálu, technika doplňování, způsob opracování doplňku. 

 Tmelení, barevná retuš doplňků, použité materiály (pigmenty, barviva). 

 

 Vady a škůdci dřeva 

popište nejběžnější škůdce (rostlinné i živočišné) zabudovaného dřeva v ČR; jak 

poznáme napadené dřevo 

vyjmenujte běžné vady dřeva 

rozdělení dřevokazných hub; dřevozbarvující houby a plísně, co působí, jaký mají vliv 

na pevnost, jaká je základní podmínka růstu hub 

 

6) Restaurování marketerie (Boulleovská technika) 

 Materiály, mosaz, cín, zinek, želvovina, slonovina … 

 Historie, Andre Charles Boulle 

 Technologie výroby, lité kování jako součást nábytku. 

 

 Řezivo 

rozdělení řeziva podle tvaru příčného průřezu a místa v kulatině; jaký je rozdíl mezi 

prknem a fošnou, jaký je rozdíl mezi neomítaným a omítaným řezivem, která strana je 

pravá, jaká by měla být vlhkost řeziva 

 

7) Restaurování marketerie (Boulleovská technika) 

 Čištění, lepení uvolněných částí, modifikovaná historická lepidla, použití současných 

reverzibilních lepidel. 

 Doplnění chybějících kovových a želvovinových částí. 

 Imitace želvoviny, rohovina, celuloid … 

 

 Dýhy 

rozdělení dýh podle způsobu výroby, obvyklé tloušťky, použití jednotlivých druhů, 

obvyklé dřeviny pro jednotlivé druhy, co je to sesazenka, jak vzniká; proč je při 

výrobě kromě nože i tlakovnice, co je to hydrotermická úprava a proč se dělá 

 

8) Historické povrchové úpravy 

 Rozdělení podle časového období 

 Materiály, jejich vlastnosti použití. Oleje, vosky, pryskyřice… Způsoby aplikace. 

 Šelaková politura. Technologický postup. Nitropolitura. 

 

 Velkoplošné materiály 

spárovky, biodesky, překližky, laťovky - popiš vzhled a rozdíl, použití; z jakých 

dřevin v ČR jsou tyto materiály nejčastěji vyrobené 

 

 

 

 



9) Historické povrchové úpravy 

 Metody chemickotechnologického průzkumu 

 Způsob čištění původních povrchových úprav, materiály, komerční přípravky. 

 Organická rozpouštědla, vlastnosti, použití, toxicita a bezpečnost práce. 

 

 Lepidla 

rozdělení lepidel; přírodní lepidla - druhy, použití; příprava klihové směsi; způsoby 

vytvrzování syntetických lepidel; pojem adheze, koheze, viskozita; třídy odolnosti 

lepidel; 

 

10) Barevná polychromie 

 Pigmenty, barviva přírodní, syntetická, vlastnosti a použití. 

 Tempera – vosková, kaseinová, vaječná, klihová. Olejová polychromie. 

 Stratigrafie, odběr vzorků. Průzkum pomocí sondy.  

 

 Ochrana dřeva 

rozdíl mezi konstrukční, chemickou a fyzikální, preventivní a likvidační; podle 

účinnosti a hloubky průniku 

 

11) Zlacení 

 Popište základní zlatnické techniky, přípravu dřevěných a křídových podkladů, včetně 

Papier Maché (papírmašé). Jaké zlatnické techniky jsou typické pro středověké 

bohoslužebné předměty? 

 

 Přírodní materiály 

pryskyřice - druhy, použití, balzámy – druhy, použití, vosky - druhy, použití, oleje - 

druhy, použití 

 Nátěrové hmoty 

rozdělení nátěrových hmot, mořidla, bělidla; rozdíl mezi transparentní a pigmentovou 

nátěrovou hmotou; 

 

 

 

12) Historie a současnost restaurování 

 Historický základ restaurování a konzervace, důvody restaurování historických děl. 

 Práce konzervátora a restaurátora. 

 Etický kodex restaurátora, jeho uplatnění v praxi. 

 Historický rozpor mezi konzervací a restaurováním. 

 

 Druhy dřeva a užití 

jehličnaté dřeviny; 

listnaté - kruhovitě pórovité, roztroušeně pórovité tvrdé a měkké; 

tropické - vzácné, používané na nábytek a umělecké předměty: název, vzhled, 

vlastnosti, použití 

 

  



Tematické okruhy z odborných předmětů: Dějiny uměleckořemeslné 

tvorby 

1) Prvopočátky tvorby nábytku, středověk 

 pravěk – první konstrukční spoje, materiál, první nářadí 

 starověk – řemeslo v Mezopotámii, Egyptě a v Evropě (Řecko, Řím) 

 románské nábytkové umění 

 gotické nábytkové umění 

 

2) Novověk, umění a řemeslo v období renesance  

 renesance v Itálii (typologie, zdobení) 

 renesance v Čechách 

 

3) Baroko – předpoklady vzniku barokního slohu, řemeslo, umění 

 baroko v Itálii 

 baroko ve Francii, ebenisté na dvoře Ludvíka XIV. 

 

4) Rokoko – proměny ve společnosti, novinky v nábytkové tvorbě  

 rokoko za Ludvíka XV. 

 Anglie a reakce na francouzské rokoko 

 

5) Anglické nábytkové umění v 18. století, 

 významné osobnosti 

 inspirace předchozími slohy i Dálným východem 

 

6) Nábytkové umění slohu Ludvíka XVI. a přechod ke klasicismu 

 nábytkové umění empíru 

 Biedermeier 

 

7) Lidový nábytek 

 skanzeny v Čechách 

 druhy nábytku, zdobení, náměty – zdroj: kresby rodiny Mánesů 

 

8) Tvorba nábytku 19. století 

 ohýbaný hranolek dřeva, Michael Thonet 

 historismus a jeho projev v tvarosloví nábytkové tvorby 

 hnutí Art and craft 

 

9) Nábytkové umění secese, česká moderna 

 podoba secese v Belgii, Francii, Španělsku, ve Vídni - osobnosti  

 anglická secese -  Charles Rennie Mackintosh 

 reakce na přemíru secesní dekorace 

 osobnost Adolfa Loose, Jana Kotěry, Josefa Gočára, Pavla Janáka 

 



10) Kubismus a rondokubismus, Art Deco, Fenomén Bauhaus 

 kubismus jako nový umělecký směr, zakladatelé, obory umění 

 kubismus a rondokubismus v architektuře a nábytku 

 program školy, osobnosti, obory a význam 

 funkcionalismus a vliv hnutí De Stijl 

 

11) Česká meziválečná nábytková tvorba  

 ,,Tvar sleduje funkci“ a zdroje nové estetiky u nás 

 osobnosti a tvorba, typologie nábytku, materiál 

 

12) Nábytková tvorba po druhé světové válce 

 nový ,,mezinárodní styl“ 

 skandinávský nábytek, Itálie, Spojené státy americké 

 Československo a tzv. Bruselský styl 

 

 

Tematické okruhy z předmětu cizí jazyk: Anglický jazyk odborný 

1) History of furniture I  

 typical furniture of Ancient Egypt 

 types of furniture in Ancient Rome and Greece 

 development of furniture in Byzantium and Romanesque Period 

 these periods´ furniture items (examples) you like/admire/dislike and why  

 

 

2) History of furniture II  

 typical furniture of Middle Ages 

 type sof furniture in Rennaissance Period  

 development of furniture in Europe and overseas during 17th century 

 these periods´ furniture items (examples) you like/admire/dislike and why 

 

  

3) History of furniture III – types of furniture in Modern Times 

 development of furniture in Europe and overseas during 18th century  

 development of furniture in Europe and overseas during 19th century  

 development of furniture in Europe and overseas during 20th century 

 these periods´ furniture items (examples) you like/admire/dislike and why  

 

 

4) Wood and wooden structures  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials 

 



5) Upholstery materials and their structures  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials  

 

 

6) Plastics and their structures 

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials 

 

 

7) Ivory, ivory-like, teeth, antler, bone, horn, turtleshell, mollusc shell  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles  

 your own experience (practice) with these materials 

 

  

8) Paper and paper-like materials  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials 

 

 

9) Metals  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials  

 

 

10) Ceramics and glass  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials  

 

 

11) Stone and stone-like materials  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles  

 your own experience (practice) with these materials 

 

 



12) Colorants: pigments, dyes; Stains  

 properties and use in furniture items 

 deterioration – causes and consequences 

 conserving principles 

 your own experience (practice) with these materials 

 

  

13) Coatings and binding media, adhesives, consolidants  

 properties 

 functions  

 deterioration – causes and consequences 

 your own experience (practice) with these materials 

 

 

14) Conservation preliminaries 

 historical background 

 codes of ethics and practice 

 historical conflict between restoration and preservation 

 purpose of examination and methods of examination 

 documentation; tools, equipment and storage; health and safety 

 

 

15) Cleaning  

 general principles 

 painted surfaces – treatment 

 polishing surfaces – treatment 

 your own experience (practice) with this activity 


