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Příloha závěrečné zprávy RP 244 
 
Vypracoval: prof. Ing. Pavel Novák, CSc. 
 
V roce 2008 byly celkově zrekonstruovány a nábytkem vybaveny tři laboratoře (S84, S85, 63) v 

budově A  VŠCHT Praha o celkové ploše 73,1 m2. U dvou dalších místností (S82, 63a)(57,1 m2) 

byly prostředky RP  použity pouze na rekonstrukční stavební práce, vybavení těchto místností 

nábytkem bylo (bude) hrazeno z jiných zdrojů. V jedné další místnosti (59), byly prostředky RP 

244 použity na digestoř a mobilní nábytek, v tomto případě byly celkové rekonstrukční práce 

hrazeny z jiných zdrojů. Mobilním nábytkem byly dovybaveny i místnosti S42 a S43, 

zrekonstruované v rámci RP 243 v roce 2007. U všech rekonstruovaných místností bylo nutno 

vyměnit všechny rozvody, stavebně upravit podlahy a příčky, obnovit omítky a nátěry. V rámci 

plnění rozvojového projektu tak v roce 2008 vznikla následující dílčí pracoviště Společné 

laboratoře: 

• Laboratoř klimatizačních komor (S84) 

• Laboratoř konzervování skla a keramiky I (S85) 

• Laboratoř konzervování skla a keramiky II (S82) 

• Laboratoř chemických metod konzervování II (63) 

• Laboratoř přípravna (63a) (byly realizovány pouze rekonstrukční stavební práce)  

• Laboratoř koroze kovů (59) 

Z jiných prostředků ústavu skla a keramiky (107) bylo (bude) uhrazeno pro místnost S82 na  

stavební práce a repasování laboratorních stolů a digestoří  260 643,-Kč, z prostředků ústavu 

kovových materiálů a korozního inženýrství (106) na místnost A59 bylo uhrazeno 1 561 099,-

Kč. Využití místnosti 59 se ale v rámci Společné laboratoře předpokládá pouze z jedné pětiny.  

Na chodbu v přízemí budovy A VŠCHT Praha u místností Společné laboratoře 62 a 63 byly 

z RP 244 pořízeny plechové skříně s nástavci pro uložení materiálu a šatní skříňky pro 

studenty studijního programu Konzervování a restaurování objektů kulturního dědictví. 

 

Přehled místností rekonstruovaných pro potřeby Společné laboratoře v roce 2008 z RP 244: 

*106 je Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství, 107 je Ústav skla a keramiky, 112 je Ústav  
polymerů, 148 je Ústav chemické technologie restaurování památek, 402 je Ústav analytické chemie. 

 
 

 

ozn. plocha [m2] dříve (ve správě) nyní Ústav* 
S84 18,9 váhovna (112) laboratoř klimatizačních komor 106 
S85 16,2 mechanická dílna (107) laboratoř konzervování skla a keramiky I 107 
S82 38,7 gumárna (112) laboratoř konzervování skla a keramiky II 107 
63 38,0 chemická laboratoř (402) laboratoř chemických metod konzervování II 148 
63a 18,4 pracovna (402) laboratoř přípravna 148 
59 53/5= 10,6 chemická laboratoř (106) laboratoř koroze kovů 106 
 140,8    
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Fotografická dokumentace laboratoří rekonstruovaných v roce 2008 pro 

Společnou laboratoř konzervátorských technik FCHT VŠCHT Praha 
(stav leden 2009) 

 
 

 

 
Laboratoř klimatizačních komor (místnost S84)    Klimatizační komora Binder v místnosti S84, 

pořízená z prostředků RP244 
 

Laboratoř konzervování skla a keramiky I (místnost S85) 
 

  
Laboratoř chemických metod konzervování II (místnost 63) 
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Laboratoř restaurování skla a keramiky II 
(místnost S82) 

 

Stavebně zrekonstruovaná laboratoř - přípravna 
(místnost 63a)  

 

 
          Laboratoř koroze kovů (místnost 59), částečně vybavená nábytkem z RP 244 

 

           Plechové skříně před místnostmi 62 a 63 Šatní skříňky před místností 62 
 

Doplněné vybavení laboratoře konzervování  
anorganických materiálů (místnost S42c) 

 


