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Člověk zpracovává a využívá kovy tisíce let. Předměty s magickou či estetickou funkcí byly 
vyráběny z hlíny, kostí a jiných organických materiálů, v oblastech nalezišť zlata či mědi vzni-
kaly i amulety a šperky z kovů. Nejstarší zlatnické výrobky na světě nacházíme ve východním 
Středomoří a Černomoří, v Přední Asii a severní Africe. Starověké kultury rozvíjející se na 
těchto územích nám zanechaly doklady o svém duchovním světě i uměleckém cítění v podo-
bě artefaktů určených k ozdobě těla, oděvu či k vykonávání kultovních rituálů nebo reprezen-
taci svého majitele. Kovy jako impulzy technologického pokroku a kulturního rozvoje dávají 
pojmenování důležitým epochám lidských dějin. V době měděné, na konci pozdní doby 
kamenné, je zpracovávána měď, která s ohledem na své vlastnosti ještě nenachází tak široké 
uplatnění jako později slitina mědi a cínu v době bronzové, nebo ještě pozdější kov doby 
železné. Souběžně vznikají zlatnická a šperkařská díla na vysoké uměleckořemeslné úrovni. 
Jejich dokonalé opracování v podmínkách z dnešního pohledu primitivních, bez výdobytků 
moderní civilizace a znalostí vědy, v nás vzbuzuje úžas, jejich krása je dechberoucí. V kultur-
něhistorické terminologii doba zlatá nikdy nenastala, ale možná spíše nikdy neskončila… 
Zlato, další drahé kovy a kameny, jež se s ním nerozlučně pojí, jsou materiálem, o který 
člověk nikdy neztrácí zájem. Stále znovu opakuje úkony – techniky, kterými se jich zmocňuje 
a beztvarou materii proměňuje v umělecká díla. Zlatnickými technikami, kterými jsou vytvá-
řeny a zdobeny artefakty ze slitin drahých i obecných kovů, se zabýváme v našem projektu 
Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Naší snahou není nic menšího, než překotně mizející 
podstatu těchto postupů zachytit a uchovat pro budoucí generace. Dříve, než se ztratí ve 
víru dějin a pokroku. Znalost těchto technik totiž považujeme za ten nejcennější ze všech 
zlatých pokladů. Jsou rovněž nástrojem poznávání chování kovových materiálů a rozvíjení 
jejich aplikací v nejrůznějších oborech lidské činnosti. O to, aby se díla našich předků co 
nejdéle zachovala a nepodléhala zubu času, pečují konzervátoři a restaurátoři. Doufáme, že 
poznatky z našeho tříletého projektu budou pro ně užitečné, stejně jako pro kurátory sbírek, 
historiky, archeology, studenty oborů zabývajících se ochranou kulturního dědictví, starožit-
níky i všechny další milovníky uměleckých děl minulosti. A také věříme, že budou podnětné 
i pro současné či budoucí tvůrce a najdou uplatnění také při jejich vzdělávání.

Odvážní Argonauti vedení hrdinou Iásonem podstupovali na svých dobrodružných cestách 
nebezpečenství při honbě za zlatým rounem. Podle zeměpisce Straba nešlo o skutečnou 
kožešinu ze zlata, ale o obyčejnou kůži z berana. Její drahocennost však spočívala ve znalosti 
jak s ní pracovat. Pokud se přes ni totiž promývala voda ze zlatonosné řeky, zachytával se 
písek se zrníčky zlata mezi srstí. A když se rouno spálilo, zlato neshořelo, ale zůstalo v popelu 
a získat jej už tak bylo snadnější. Nikoli ten, kdo vlastnil rouno, ale ten, kdo věděl, jak jej po-
užít, byl bohatý. Starověká báje je tak možná prvním dokladem technologické špionáže. My 
už dnes nemusíme kvůli znalostem a novinkám procházet jako Argonauti smrtelným rizikem. 
Naše cesty a způsoby práce jsou vlastně obyčejné, stojí jen čas strávený v muzejních depo-
zitářích, laboratořích a restaurátorských dílnách. A pak je potřeba už jen tří věcí: trpělivosti, 
touhy poznávat a týmové spolupráce. Náš projektový tým pod vedením Aleny Selucké je 
tvořen pracovníky Technického muzea v Brně, oddělení Dokumentace vědy a techniky a Me-
todického centra konzervace. Odborným garantem projektu a jeho iniciátorem je Andrej 
Šumbera. Díky za pomoc a průběžné připojování se k našim cestám patří také celé řadě 
kolegů a kolegyň z partnerských institucí, kteří se podíleli na přípravě či realizaci experimen-
tů a analýz, výběru a umožnění zápůjček předmětů pro výzkum a prezentaci, koncipování, 
formulování a odborném posouzení textových podkladů, foto a videodokumentaci a dalších 
nesčetných krocích, vedoucích k realizaci této výstavy. 

Výstava je výstupem výzkumného projektu 
Uměleckořemeslné techniky zlatnictví 
– identifi kace, ochrana a zpřístupnění, 
podpořeného z programu NAKI II
Ministerstva kultury ČR (id. č. DG0P02OVV023)

Zlaté řemeslo
24. května – 18. září 2022

Děkujeme za odbornou spolupráci kolegyním a kolegům:
Miroslavu Coganovi, Janě Čižmářové, Luďkovi Galuškovi, Dagmar Grossmannové, Radku Hanusovi, Lence 
Herzogové, Jaroslavu Hyršlovi, Ireně Loskotové, Petře Matějovičové, Rudolfu Molnárovi, Aleně Krkoškové, Lucii 
Kodišové, Vladimíru Komňackému, Aleně Křížové, Milanu Salašovi, Světlaně Spiwokové, Michalovi Stříbrnému, 
Jiřímu Špalkovi

Děkujeme za vstřícnost, zápůjčky předmětů a poskytnutí fotodokumentace institucím a partnerům:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Moravská galerie v Brně / Moravské zemské muzeum / Národní památ-
kový ústav / Ústav archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity / Slezské zemské muzeum / 
Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v.i. / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Muzeum Českého 
ráje v Turnově / Muzeum města Brna / Muzeum hl. m. Prahy / Národní galerie / Minerály Jiří Špalek / Vladimír 
Černý / Martin Frouz / Naše historie z.s. / SUPŠ a VOŠ Turnov / SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou / SPŠ a VOŠ, 
Sokolská, Brno / Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifi ckými nároky, Masarykova univerzita

Realizace výstavy:
Alena Selucká a Pavla Stöhrová ve spolupráci s řešitelským týmem projektu a specialisty z Moravského zemského 
muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně
Světluše a Marek Audyovi
Tým oddělení produkce výstav a provozu technických památek TMB a Žaneta Kubingerová, Silvie Doleželová,
Kateřina Hanušová, Roman Kučera, Kryštof Stöhr

Doprovodné a edukační aktivity:
Žaneta Kubingerová, Kateřina Žídková, Eliška Hluší, Barbora Kopecká a tým oddělení komunikace a marketingu TMB 

Zvláštní poděkování:
Všem nejmenovaným kolegům a kolegyním vytvářejícím zázemí Technického muzea v Brně

Partnery výstavy jsou:

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Moravská galerie v Brně
Moravské zemské muzeum
Národní památkový ústav

Výstava se koná za fi nanční podpory a pod 
záštitou primátorky statutárního města Brna 
JUDr. Markéty Vaňkové 

Pracovní tým projektu Technického muzea 
v Brně a Metodického centra konzervace:

Alena Selucká, Pavla Stöhrová, Andrej Šumbera  

Patrick Bárta, Pavel Fexa, Lukáš Foret, Jana 
Fricová, Marie Gilbertová, Martin Hrdlička,
Václav Hutník, Jaroslav Jelínek, Martin Kroužil, 
Miroslav Kubiš, Martin Mrázek, Petr Nekuža, 
Karel Rapouch, Eva Řezáčová, Petr Vaníček,
Michal Truksa a † Renata Pelíšková
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nebezpečenství při honbě za zlatým rounem. Podle zeměpisce Straba nešlo o skutečnou 
kožešinu ze zlata, ale o obyčejnou kůži z berana. Její drahocennost však spočívala ve znalosti 
jak s ní pracovat. Pokud se přes ni totiž promývala voda ze zlatonosné řeky, zachytával se 

Člověk zpracovává a využívá kovy tisíce let. Předměty s magickou či estetickou funkcí byly 
vyráběny z hlíny, kostí a jiných organických materiálů, v oblastech nalezišť zlata či mědi vzni-
kaly i amulety a šperky z kovů. Nejstarší zlatnické výrobky na světě nacházíme ve východním 
Středomoří a Černomoří, v Přední Asii a severní Africe. Starověké kultury rozvíjející se na 
těchto územích nám zanechaly doklady o svém duchovním světě i uměleckém cítění v podo-
bě artefaktů určených k ozdobě těla, oděvu či k vykonávání kultovních rituálů nebo reprezen-
taci svého majitele. Kovy jako impulzy technologického pokroku a kulturního rozvoje dávají 
pojmenování důležitým epochám lidských dějin. V době měděné, na konci pozdní doby 
kamenné, je zpracovávána měď, která s ohledem na své vlastnosti ještě nenachází tak široké 
uplatnění jako později slitina mědi a cínu v době bronzové, nebo ještě pozdější kov doby 
železné. Souběžně vznikají zlatnická a šperkařská díla na vysoké uměleckořemeslné úrovni. 
Jejich dokonalé opracování v podmínkách z dnešního pohledu primitivních, bez výdobytků 
moderní civilizace a znalostí vědy, v nás vzbuzuje úžas, jejich krása je dechberoucí. V kultur-
něhistorické terminologii doba zlatá nikdy nenastala, ale možná spíše nikdy neskončila… 
Zlato, další drahé kovy a kameny, jež se s ním nerozlučně pojí, jsou materiálem, o který 
člověk nikdy neztrácí zájem. Stále znovu opakuje úkony – techniky, kterými se jich zmocňuje 
a beztvarou materii proměňuje v umělecká díla. Zlatnickými technikami, kterými jsou vytvá-
řeny a zdobeny artefakty ze slitin drahých i obecných kovů, se zabýváme v našem projektu 
Uměleckořemeslné techniky zlatnictví. Naší snahou není nic menšího, než překotně mizející 
podstatu těchto postupů zachytit a uchovat pro budoucí generace. Dříve, než se ztratí ve 
víru dějin a pokroku. Znalost těchto technik totiž považujeme za ten nejcennější ze všech 
zlatých pokladů. Jsou rovněž nástrojem poznávání chování kovových materiálů a rozvíjení 
jejich aplikací v nejrůznějších oborech lidské činnosti. O to, aby se díla našich předků co 
nejdéle zachovala a nepodléhala zubu času, pečují konzervátoři a restaurátoři. Doufáme, že 
poznatky z našeho tříletého projektu budou pro ně užitečné, stejně jako pro kurátory sbírek, 
historiky, archeology, studenty oborů zabývajících se ochranou kulturního dědictví, starožit-
níky i všechny další milovníky uměleckých děl minulosti. A také věříme, že budou podnětné 
i pro současné či budoucí tvůrce a najdou uplatnění také při jejich vzdělávání.

Odvážní Argonauti vedení hrdinou Iásonem podstupovali na svých dobrodružných cestách 
nebezpečenství při honbě za zlatým rounem. Podle zeměpisce Straba nešlo o skutečnou 
kožešinu ze zlata, ale o obyčejnou kůži z berana. Její drahocennost však spočívala ve znalosti 
jak s ní pracovat. Pokud se přes ni totiž promývala voda ze zlatonosné řeky, zachytával se 
písek se zrníčky zlata mezi srstí. A když se rouno spálilo, zlato neshořelo, ale zůstalo v popelu 
a získat jej už tak bylo snadnější. Nikoli ten, kdo vlastnil rouno, ale ten, kdo věděl, jak jej po-
užít, byl bohatý. Starověká báje je tak možná prvním dokladem technologické špionáže. My 
už dnes nemusíme kvůli znalostem a novinkám procházet jako Argonauti smrtelným rizikem. 
Naše cesty a způsoby práce jsou vlastně obyčejné, stojí jen čas strávený v muzejních depo-
zitářích, laboratořích a restaurátorských dílnách. A pak je potřeba už jen tří věcí: trpělivosti, 
touhy poznávat a týmové spolupráce. Náš projektový tým pod vedením Aleny Selucké je 
tvořen pracovníky Technického muzea v Brně, oddělení Dokumentace vědy a techniky a Me-
todického centra konzervace. Odborným garantem projektu a jeho iniciátorem je Andrej 
Šumbera. Díky za pomoc a průběžné připojování se k našim cestám patří také celé řadě 
kolegů a kolegyň z partnerských institucí, kteří se podíleli na přípravě či realizaci experimen-
tů a analýz, výběru a umožnění zápůjček předmětů pro výzkum a prezentaci, koncipování, 
formulování a odborném posouzení textových podkladů, foto a videodokumentaci a dalších 
nesčetných krocích, vedoucích k realizaci této výstavy. 

Výstava je výstupem výzkumného projektu 
Uměleckořemeslné techniky zlatnictví 
– identifi kace, ochrana a zpřístupnění, 
podpořeného z programu NAKI II
Ministerstva kultury ČR (id. č. DG0P02OVV023)

Zlaté řemeslo
24. května – 18. září 2022

Děkujeme za odbornou spolupráci kolegyním a kolegům:
Miroslavu Coganovi, Janě Čižmářové, Luďkovi Galuškovi, Dagmar Grossmannové, Radku Hanusovi, Lence 
Herzogové, Jaroslavu Hyršlovi, Ireně Loskotové, Petře Matějovičové, Rudolfu Molnárovi, Aleně Krkoškové, Lucii 
Kodišové, Vladimíru Komňackému, Aleně Křížové, Milanu Salašovi, Světlaně Spiwokové, Michalovi Stříbrnému, 
Jiřímu Špalkovi

Děkujeme za vstřícnost, zápůjčky předmětů a poskytnutí fotodokumentace institucím a partnerům:
Uměleckoprůmyslové museum v Praze / Moravská galerie v Brně / Moravské zemské muzeum / Národní památ-
kový ústav / Ústav archeologie a muzeologie Filozofi cké fakulty Masarykovy univerzity / Slezské zemské muzeum / 
Archeologický ústav Akademie věd, Brno, v.v.i. / Muzeum východních Čech v Hradci Králové / Muzeum Českého 
ráje v Turnově / Muzeum města Brna / Muzeum hl. m. Prahy / Národní galerie / Minerály Jiří Špalek / Vladimír 
Černý / Martin Frouz / Naše historie z.s. / SUPŠ a VOŠ Turnov / SUPŠ a VOŠ Jablonec nad Nisou / SPŠ a VOŠ, 
Sokolská, Brno / Teiresiás – Středisko pro pomoc studentům se specifi ckými nároky, Masarykova univerzita

Realizace výstavy:
Alena Selucká a Pavla Stöhrová ve spolupráci s řešitelským týmem projektu a specialisty z Moravského zemského 
muzea, Uměleckoprůmyslového musea v Praze a Moravské galerie v Brně
Světluše a Marek Audyovi
Tým oddělení produkce výstav a provozu technických památek TMB a Žaneta Kubingerová, Silvie Doleželová,
Kateřina Hanušová, Roman Kučera, Kryštof Stöhr

Doprovodné a edukační aktivity:
Žaneta Kubingerová, Kateřina Žídková, Eliška Hluší, Barbora Kopecká a tým oddělení komunikace a marketingu TMB 

Zvláštní poděkování:
Všem nejmenovaným kolegům a kolegyním vytvářejícím zázemí Technického muzea v Brně

Partnery výstavy jsou:

Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Moravská galerie v Brně
Moravské zemské muzeum
Národní památkový ústav

Výstava se koná za fi nanční podpory a pod 
záštitou primátorky statutárního města Brna 
JUDr. Markéty Vaňkové 
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Výstava Národního technického muzea 
ve spolupráci s Národním zemědělským muzeem
a Národním památkovým ústavem

Exhibition of National Technical Museum 
in cooperation with National Museum of Agriculture 
and National Heritage Institute

29. 6. 2022 
26. 3. 2023

Kostelní 42, Praha 7

Národní 
technické 
muzeum

ve spolupráci generální partner NTM 

hlavní mediální partner mediální partner 

www.ntm.cz

www.msb-jablonec.cz

POJĎTE S NÁMI
NA KRISTIÁNOV

OBJEVTE KOUZLO
ZAPOMENUTÉ HISTORIE

• Naučná stezka Cestou 
jizerskohorských sklářů

• Dětský program „O Lišákovi“

• Poklad čaroděje Tamanna

• Občerstvení, suvenýry

• 3. 9. 2022 Sklářská slavnost

Otevřeno do září / po–ne 10–17.00
Bedřichov č.p. 52, 468 12 Bedřichov
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