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Letní ‰kola památkové
technologie na zámku
v Uherãicích
Objevit krásy renesanãního zámku v Uherãicích
a podílet se na jeho obnovû mohli v leto‰ním roce
frekventanti Letní ‰koly památkové technologie,
kterou poﬁádala Technologická laboratoﬁ Národního
památkového ústavu ve spolupráci se Správou
státního zámku Uherãice, Ústavem památkové péãe Fakulty architektur y âVUT a âesk˘m národním
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komitétem ICOMOS.
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Letní ‰koly památkové technologie se konají od
roku 2013 a jsou urãeny pro v‰echny zájemce o tra-

Obr. 1. Restaurátor Milo‰ Gavenda pﬁi v˘uce rÛzn˘ch
technik omítání v rámci Letní ‰koly památkové technologie
pro pokroãilé úãastníky na státním zámku Stekník. Foto:
archiv projektu (Ne)tu‰ené souvislosti, kvûten 2016.
Obr. 2. Poslední konzultace pﬁed zapoãetím prvních pokusÛ o omítnutí zdi vápennou omítkou. Letní ‰kola památkové technologie pro zaãáteãníky, Uherãice. Foto: archiv
projektu (Ne)tu‰ené souvislosti, 2019.

diãní materiály a postupy v památkové péãi. Vût‰ina

tora Milo‰e Gavendy a umoÏnil frekventantÛm vy-

úãastníkÛ ‰koly pochází z ﬁad památkáﬁÛ, vlastníkÛ

zkou‰et si základy záchranného zaji‰tûní omítek, in-

historick˘ch staveb, ﬁemeslníkÛ, restaurátorÛ, pro-

jektování, tmelení uvolnûn˘ch ploch, zpevÀování

jektantÛ, architektÛ a studentÛ souvisejících oborÛ.

omítek a ﬁadu dal‰ích dovedností. Po osmihodinové

Bûhem nûkolika let se staly letní ‰koly atraktivní

práci, s obûdem pod stromy v malebném parku

souãástí popularizaãního, vzdûlávacího a experi-

uherãického zámku, ãekalo na frekventanty slav-

mentálního projektu s názvem (Ne)tu‰ené souvis-

nostní vyhodnocení s pﬁedáním certifikátÛ o absol-

losti. Cílem projektu je upozorÀovat na hodnoty his-

vování ‰koly. Pﬁíjemnou teãku za cel˘m programem

torick˘ch stavebních materiálÛ a uãit dovednostem

pﬁedstavovala kastelánská prohlídka zpﬁístupnû-

a postupÛm jejich záchrany odbornou i laickou ve-

n˘ch interiérÛ i bûÏnû nepﬁístupn˘ch míst zámku

ﬁejnost. Od svého vzniku projekt pﬁipravil témûﬁ 300

Uherãice. Tﬁetí, poslední den ‰koly byl zahájen pro-

bûhu ‰koly podíleli, i tûm, kteﬁí se ‰koly zúãastnili.

hlídkou a individuálním zhodnocením proveden˘ch

Dík patﬁí kastelánce zámku paní Ing. Alenû Lysé

Leto‰ní letní ‰kola se konala v termínu

prací. Pak uÏ na frekventanty ãekal závûreãn˘ v˘let

a jejímu t˘mu, kteﬁí jsou nám vÏdy velkou oporou

23.–25. kvûtna 2019 a její program – urãen˘ ten-

s exkluzivní prohlídkou barokního zámku Vranov nad

a bez nichÏ by akce na objektu nemohla probíhat.

tokrát pro zaãáteãníky – byl zamûﬁen na získání zá-

Dyjí.

Zvlá‰tní podûkování pak patﬁí na‰im lektorÛm, ze-

popularizaãních a vzdûlávacích akcí.
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kladních znalostí a dovedností pﬁi záchranû a obno-

Pokraãování prací na zámku v Uherãících je plá-

jména prof. Václavu Girsovi, kter˘ s námi na letních

vû historick˘ch vápenn˘ch omítek. Práce zahrnovaly

nováno v rámci Letní ‰koly památkové technologie

‰kolách pÛsobí jiÏ sedm˘m rokem a je rozhodnû

doplÀování obûtovan˘ch omítek v soklové par tii

i na pﬁí‰tí rok. Letní ‰kola pro pokroãilé úãastníky

tím, kdo umí úãastníky pro vûc zapálit. Srdeãné po-

vnûj‰ích fasád Starého zámku a záchranné zaji‰tûní

bude pﬁipravena na kvûten nebo ãerven 2020.

dûkování patﬁí i restaurátorÛm z t˘mu Milo‰e Ga-

nároÏních bosáÏí tamtéÏ.

Letní ‰koly památkové technologie se kaÏdoroã-

vendy.

První den ‰koly byl urãen teoretické v˘uce. Blok

nû stávají nejen místem pro prohloubení znalostí

Pan restaurátor Gavenda s námi jako lektor spo-

odborn˘ch pﬁedná‰ek vûnovan˘ch hodnotám histo-

a získání nov˘ch dovedností, ale i místem pro set-

lupracoval jiÏ v roce 2015 na první letní ‰kole pro

rick˘ch omítek a základním principÛm jejich obnovy

kávání, odborné diskuse a pﬁedávání zku‰eností.

pokroãilé, která se konala na státním zámku Stek-

zahájil prof. Ing. arch. akad. arch. Václava Girsa, ve-

Troufáme si ﬁíci, Ïe ani leto‰ní ‰kola nebyla v˘jim-

ník. Vloni pak na ‰kole pÛsobil jako lektor a prÛvod-

doucí Ústavu památkové péãe Fakulty architektury

kou. Její absolventka, Ing. arch. Lucie Králová, in-

ce procesem restaurování snesen˘ch ‰tukov˘ch

âVUT v Praze. Poté následoval technologick˘ blok

vestiãní technik z ÚPS v KromûﬁíÏi, vzkazuje v‰em,

transferÛ právû na zámku v Uherãicích. O to víc nás

veden˘ Ing. Dagmar Michoinovou, Ph.D., zakladatel-

kteﬁí zvaÏují úãast: „Máte-li moÏnost se Letní ‰koly

zasáhla smutná zpráva o jeho nedávném skonu. Rá-

kou letních ‰kol a vedoucí technologické laboratoﬁe

památkové technologie zúãastnit, urãitû to udûlejte.

dy bychom za cel˘ t˘m (Ne)tu‰en˘ch souvislostí

NPÚ. Pﬁedná‰ky byly provázeny bohatou odbornou

V na‰em roãníku se se‰el pestr˘ kolektiv, od ﬁeme-

i touto cestou vyjádﬁily panu restaurátorovi na‰i hlu-

diskusí. Po nároãném programu osvûÏila úãastníky

slníkÛ po akademické pracovníky, tedy od r yzích

bokou vdûãnost za moÏnost spolupráce s ním. Na

komentovaná procházka po zámeckém parku a jeho

praktikÛ aÏ po ty, kteﬁí k dílu pﬁistupují spí‰e teore-

jeho mistrovství, nad‰ení pro vûc, ale i humor a Ïi-

okolí, kterou vedla kastelánka zámku Uherãice

ticky. Tento krátk˘, ale intenzivní kurz, nabit˘ infor-

votní nadhled nikdy nezapomeneme. Bylo nám ne-

Ing. Alena Lysá. Na závûr prvního dne byl pak uspo-

macemi i praxí, byl pro kaÏdého z nás pﬁínosnou

smírnou ctí!

ﬁádán spoleãensk˘ veãer.

zku‰eností a také neuvûﬁitelnû mil˘m a srdeãn˘m

Gabriela SETUNSKÁ; Dagmar MICHOINOVÁ

Program druhého dne ‰koly zaplnila praktická v˘u-

setkáním napﬁíã profesemi i generacemi. A pﬁesto-

ka, rozdûlená do dvou tematick˘ch blokÛ. První blok

Ïe jsem se oãividnû se zednickou lÏící v ruce nena-

vedl jiÏ tradiãnû prof. Václava Girsa spolu s Ing. Dag-

rodila, jak je patrné z mnou zachraÀovaného úseku

■ Poznámky

mar Michoinovou. Frekventanti si pod jejich odbor-

zdi, nahazování natrénuji a chystám se zúãastnit

1 Více o akcích i projektu (Ne)tu‰ené souvislosti je k do-

n˘m vedením vyzkou‰eli jak práci s vápnem, pﬁípra-

i pokroãilého kurzu, neboÈ se mi získané znalosti

hledání na webu https://netusene-souvislosti.npu.cz, vy-

vu vápenné malty, tak úpravu zdiva pﬁed omítáním ãi

i dovednosti velmi hodí pﬁi mé práci.“

hledáno 30. 7. 2019.

doplÀování omítek nahazováním a zpracování povr-

Jako autorky projektu (Ne)tu‰ené souvislosti, by-

chu do poÏadované struktur y. Druh˘ blok, základy

chom prostﬁednictvím tûchto ﬁádek rády srdeãnû

restaurování, probíhal pod vedením t˘mu restaurá-

podûkovaly v‰em, kteﬁí se s nimi na pﬁípravû a prÛ-
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