RESTAURÁTORSKÁ DOKUMENTACE
(náčrt struktury a obsahu)
___________________________________________________________________________
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lokalizace památky
Okres
Obec
Adresa, ul., nám., č. parcely
Bližší určení místa popisem
Název objektu, jehož součástí je restaurované dílo
Rejstříkové číslo objektu v ÚSKP
Název památky, její rejstříkové číslo, u mobilií státních hradů a zámků inventární číslo

II.
1.
2.
3.
4.
5.

Údaje o památce
Autor (okruh, dílna apod.)
Sloh / Datování
Materiál / Technika
Rozměry
Předchozí známé rest. zásahy

III.
Údaje o akci
1. Vlastník
2. Investor
3. Závazné stanovisko MěÚ č. j., ze dne
4. Návrh restaurování vypracován dne
5. Termín započetí a ukončení akce
IV.
Popis památky
1. Popis (složení, kompozice, jednotlivé prvky a příp. adjustace)
2. Signatury/značky ( s přepisem a lokalizací)
3. Datování/nápisy (s přepisem a lokalizací)
4. Popis stavu památky před započetím restaurátorských prací
V.
Nálezová (průzkumová) zpráva
- protokol nálezových situací (sond apod.)
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Vyhodnocení průzkumu
Koncepce restaurátorského zásahu
Postup práce (včetně demontáže, transferu a opětovného osazení)
Použité technologie a materiály
Doporučený režim památky včetně termínů průběžného odborného ošetření

Fotodokumentace
Dokumentace celku a relevantních detailů min. 13 x 18 cm, v případě obrazů, nástěnných
maleb, polychromovaných děl apod. v barvě. Dokumentuje se stav „před“, „v průběhu“ a „po
restaurování“, přičemž námět (tj. místo, úhel záběru, šířka záběru, osvětlení apod. jsou
totožné); každá fotografie je opatřena popiskou obsahující: název památky, bližší určení
záběru, charakteristika etapy. Je uvedeno místo uložení negativů, resp. jméno autora
fotografií.

Grafická dokumentace
Schématické znázornění materiální podstaty (druhy materiálů), chybějících a poškozených
částí, opravných a restaurátorských zásahů v minulosti, doplňků a aktuálních restaurátorských
zásahů včetně jejich návrhů apod.
Přílohy
Kopie závazného stanoviska, návrhu na restaurování, konzultačních protokolů apod., kopie
laboratorních analýz, technologických doporučení apod.
Restaurátorská dokumentace, její textová část, musí být strojopisná, resp. tištěná a spolu
s fotodokumentací, grafickou dokumentací a přílohami pevně adjustovaná. Zároveň musí
obsahovat jméno zodpovědného restaurátora (včetně dalších osob, které se podstatně na akci
podílely) a adresou a vlastnoručním podpisem.
Poznámka:
Okruhy, které obsahuje závěrečná restaurátorská zpráva se heslovitě zabývá § 10 odst. 4)
vyhlášky MK ČSR č. 66/88 Sb., kterou se provádí Zákon ČNR č. 20/1987 Sb. o státní
památkové péči.

