
 
 

 

Zpráva je pracovníkem do mezinárodního oddělení předložena nejpozději při vyúčtování cesty do 2 týdnů po 
jejím ukončení. Bez cestovní zprávy nebude provedeno vyúčtování. Při výjezdu více pracovníků na tutéž 
služební cestu s týmž programem lze odevzdat společnou cestovní zprávu. 

  
 

 
 

Zpráva ze služební cesty v ČR  
 
 

Jméno a příjmení účastníka cesty Magda Součková 

Pracoviště – dle organizační struktury 1.4, 1.4.1 

Pracoviště – zařazení OOKF, Oddělení vývoje a výzkumných laboratoří – výzkumný 
pracovník 

Důvod cesty Návštěva Universität für Bodenkultur (BOKU) v Tullnu, 
Kunsthistorische Museum a Weltmuseum, Vídeň 

Místo – město Tulln, Vídeň 

Místo – země Rakousko 

Datum (od-do) 29. – 31. 3. 2017 

Podrobný časový harmonogram 29. 3. Příjezd 
30. 3. Návštěva Universität für Bodenkultur , Department für 
Chemie, Abteilung für Chemie der Nachwachsenden 
Rohstoffe ,Tulln 
31. 3. Návštěva restaurátorského oddělení  Kunsthistorische 
Museum, Vídeň, Návštěva restaurátorského pracoviště a 
depozitářů ve Weltmuseum, Vídeň 
31. 3. Odjezd 

Spolucestující z NK Ing. Petra Vávrová, Ph.D., Ing. Lucie Palánková, Mgr. Jitka 
Neoralová, Dana Hřebecká 

Finanční zajištění sponzor 

Cíle cesty Prohlídka Oddělení chemie v Universität für Bodenkultur 
v Tullnu. Návštěva analytické laboratoře Umělecko-
historického muzea ve Vídni. Návštěva restaurátorských dílen 
Umělecko-historického muzea. 

Plnění cílů cesty (konkrétně) Byly uskutečněny všechny plánované prohlídky odborných 
pracovišť. Na universitě v Tullnu byla prezentována činnost 
Odboru ochrany knihovních fondů Národní knihovny a 
proběhla diskuze o metodách odkyselování papíru a o 
hodnocení jejich účinnosti s Prof. Dr. Antje Potthast a s Dr. Ute 
Henniges. 

V analytické laboratoři Umělecko-historického muzea ve 
Vídni byly diskutovány  možnosti spolupráce na analýzách 
historických materiálů. Proběhla prohlídka restaurátorského 
pracoviště a depozitářů ve Weltmuseum, Vídeň 

Program a další podrobnější informace   

Přivezené materiály - 

Datum předložení zprávy 13.4.2017 

Podpis předkladatele zprávy Ing. Magda Součková 

Podpis nadřízeného Datum: Podpis:  

Vloženo na Intranet Datum: Podpis: 

Přijato v domácím oddělení Datum: Podpis: 
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Podrobnější zpráva:  
 

 

Dne 30.3.2017 proběhla návštěva 5 pracovníků Odboru ochrany knihovních fondů Národní 

knihovny České republiky v Oddělení chemie v Universität für Bodenkultur (BOKU) v Tullnu. 

Na universitě v Tullnu byla prezentována činnost Odboru ochrany knihovních fondů Národní 

knihovny – 5 pracovnic OOKF prezentovalo Národní knihovnu České republiky a dílčí činnosti 

a projekty Národní knihovny ČR, především naše zkušenosti s odkyselováním knihovních 

fondů. Proběhla mimo jiné také diskuze o metodách odkyselování papíru a o hodnocení jejich 

účinnosti s Prof. Dr. Antje Potthast a s Dr. Ute Henniges. Byla diskutována případná spolupráce 

v projektech. Proběhla prohlídka laboratoří a vybavení Oddělení chemie v Universität für 

Bodenkultur v Tullnu.   

 

Dne 31.3.2017 proběhla návštěva analytické laboratoře Umělecko-historického muzea ve 

Vídni, kde nás provedl Dr. Vasek Pithard. V analytické laboratoři Umělecko-historického 

muzea ve Vídni byly diskutovány  možnosti spolupráce na analýzách historických materiálů. 

Návštěva restaurátorských dílen a depozitářů Weltmuseum, které patří pod Umělecko-

historické muzeum ve Vídni. Provázela nás restaurátorka Reneé Riedler. Prohlédly jsme si také 

celý proces přípravy muzejních objektů na výstavu a textilní sbírku a depozitáře.   

 

V Praze dne 13.4.2017   Ing. Magda Součková a Ing. Petra Vávrová, Ph.D.  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 


