
Kontakty:

Dagmar Michoinová
vedoucí technologické laboratoře 
generálního ředitelství Národního 
památkového ústavu, odborná 
garantka škol

e-mail: michoinova.dagmar@npu.cz 
tel. 257010312, 724663644

Gabriela Setunská
organizátorka škol

e-mail: setunska.gabriela@npu.cz 
tel: 257010320, 725358475 

Více informací včetně přihlašovacího formuláře najdete na 
http://netusene-souvislosti.npu.cz/cs.

Letní školy památkové
technologie

Národní památkový ústav ve 
spolupráci s  Národním 
technickým muzeem 
Vás zvou na 

Téma č. 1: Záchrana
 a doplňování omítkové rustiky 
ve vápenném systému

Podmínkou účasti je absolvování 
základní úrovně školy z předchozích 
let. 

Téma č. 2: Restaurování 
vápenných omítek ve 
vápenném systému 

Podmínkou účasti je absolvování 
základní úrovně školy z předchozích 
let. 

Škola se bude věnovat rekonstrukci 
podoby barokní fasády s omítkovou 
rustikou s využitím vápenných 
materiálů. Náplní školy bude 
vyhodnocení stavu omítek, návrh 
postupu prací i vlastní provádění 
záchranného zajištění 
a doplňování jednoduše plasticky 
ztvárněných omítek. Specifikem 
bude příprava malt i konsolidantů 
přímo na místě. Frekventanti kurzu 
budou pracovat pod vedením autorů 
mezinárodně oceňovaného 
konzervačního přístupu záchrany 
historických vápenných omítek 
a zkušených restaurátorů. 

Škola se bude věnovat rehabilitaci 
podoby interiérových omítek
s využitím vápenných materiálů. 
Náplní školy bude vyhodnocení 
stavu omítek, návrh postupu prací
i vlastní provádění záchranného 
zajištění, zpevnění, snímání 
druhotných úprav, lokálního 
doplnění omítek a nátěrů. 
Specifikem bude příprava malt, 
konsolidantů i nátěrů přímo na 
místě. Frekventanti kurzu budou 
pracovat na autentické historické 
fasádě pod vedením specialistů na 
záchranu historických omítek. 

18. až 20. května 2017 

Klášter Plasy a Centrum stavitelského 

dědictví Plasy, Plzeňský kraj 

3000 Kč (bez dopravy a ubytování) 

Termín konání: 

Místo konání: 

Cena: 

Téma č. 1: Záchrana a doplňování omítkové rustiky 
ve vápenném systému

Letní školy památkové technologie jsou 
určeny zejména pro vlastníky historických 
staveb, řemeslníky, restaurátory, 
projektanty a architekty působící na poli 
záchrany historických staveb, památkáře 
(výkonné i odborné), pro studenty oborů 
dotýkajících se ochrany stavebních 
památek a další zájemce, kteří se chtějí 
blíže seznámit s tématem vápenných 
materiálů a historických malt a omítek. 
Smyslem a cílem škol je vedle již 
uvedeného také vytvoření příležitostí pro 
setkávání laické a odborné veřejnosti.
Lektory škol jsou renomovaní odborníci 
z Národního památkového ústavu, Ústavu 
památkové péče Fakulty architektury 
ČVUT a zkušení restaurátoři, kteří se podílí 
na záchraně řady kulturních památek. 

Téma č. 2: Restaurování vápenných omítek 
ve vápenném systému

8. až 10. června 2017 

Klášter Plasy a Centrum stavitelského 

dědictví Plasy, Plzeňský kraj

 

3000 Kč (bez dopravy a ubytování)

Termín konání: 

Místo konání: 

Cena: 

Účastníci obou škol platí zvýhodněnou
cenu 5000 Kč.


