Měníme pohled
na památky
Pomáháme
s jejich ochranou
Učíme novým
dovednostem
Pořádáme letní
školy a komentované
prohlídky

Komentované technologické
prohlídky

Exteriéry
zříceniny hradu
Nový Hrádek
u Lukova
Jihomoravský kraj
27. až 28. červenec
21. až 22. září 2018
10:00, 12:00,
15:00

Prohlídky provedou návštěvníky zříceninami dvou hradů, které se nacházejí
v Národním parku Podyjí. Návštěvník se při
prohlídce dozví mnoho nejen
o historických postupech stavění,
ale také o historických stavebních
materiálech, jejich hodnotách, způsobech
jejich zkoumání a technologiích záchrany.
Prohlídky doprovází i prakcká minilaboratoř a ukázky tradičního postupu míchání
vápenné malty.
Prohlídky vede specialistka na historické
omítky Dagmar Michoinová, vedoucí
technologické laboratoře Národního památkového ústavu. Počet míst je omezen.
Doporučujeme rezervaci vstupenek.

Plné vstupné je 150 Kč, zlevněné vstupné
(studen, důchodci) je 80 Kč. Prohlídky
nejsou vhodné pro dě
do 6 let. Délka prohlídky je cca 90 min.
Hrad je dostupný pouze pěšky
nebo na kole.

Více informací a rezervace míst na hps://netusene-souvislos.npu.cz

Komentované technologické
prohlídky

Prohlídky zavedou návštěvníka do interiérů
jedinečně dochované středověké památky,
která bude mimořádně otevřena pouze
pro tyto účely. Prohlídky vede specialistka
na historické omítky Dagmar Michoinová,
vedoucí technologické laboratoře Národního památkového ústavu. Návštěvník
se dozví nejen o historických omítkách,
ale také o dalších historických stavebních
materiálech, jejich hodnotách, způsobech
zkoumání a technologiích jejich záchrany.
Prohlídky doprovází i prakcká minilaboratoř a ukázky tradičního postupu míchání
vápenné malty. Počet míst je omezen.
Doporučujeme rezervaci vstupenek.

(Ne)tušené souvislos
unikátní projekt popularizace stavebních
památek pro širokou veřejnost

Interiéry Horního
hradu v Bečově
nad Teplou
Karlovarský kraj
22. až 23. červen
2018
10:00, 12:00,
15:00

Plné vstupné je 200 Kč, zlevněné vstupné
(studen, důchodci) je 80 Kč. Prohlídky
nejsou vhodné pro dě do 6 let. Délka
prohlídky je cca 90 min.

Více informací a rezervace míst na hps://netusene-souvislos.npu.cz

Letní škola památkové
technologie /základní úroveň

Základy práce
s vápnem
a vápennými
maltami
7. až 9. červen
2018
Státní zámek
Uherčice
Jihomoravský kraj

Škola se zaměří na získání základních znalos, dovednos a souvislos při záchraně
a obnově historických vápenných omítek.
Frekventan získají nový pohled na historické omítky, dozví se o jejich hodnotách,
funkcích, poruchách a smyslu jejich ochrany. V prakcké čás kurzu si pak vyzkouší
postupy přípravy vápenné kaše, vápenné
malty, naučí se základům omítání, doplňování a napojování historických omítek.
V programu je rovněž pozornost věnována základům restaurování historických
omítek. V neposlední řadě jsou tématem
základy odběrů vzorků omítek a provádění
základních laboratorních průzkumů.

Školy jsou určeny pro vlastníky historických staveb, řemeslníky, restaurátory,
projektanty a architekty působící na poli
záchrany historických staveb, památkáře,
studenty oborů dotýkajících se ochrany
stavebních památek a další zájemce.

Více informací a přihláška na hps://netusene-souvislos.npu.cz

Letní škola památkové
technologie /pokročilá úroveň

Škola se bude věnovat dokončení rehabilitace podoby interiérových omítek. Práce
budou prováděny v systému vápenných
materiálů připravovaných přímo na stavbě.
Účastníci si vyzkouší provádění záchranného zajištění, zpevnění, snímání druhotných
úprav, lokální doplnění omítek nahazováním i natahováním, případně aplikaci
vápenných nátěrů. Práce budou probíhat
v autenckých historických prostorách
Sanniho barokní sýpky, která je součás
cisterciáckého kláštera v Plasích.
Podmínkou účas je absolvování základní
úrovně školy, a to i z předchozích let.

Kontakty

Restaurování
vápenných omítek
ve vápenném systému
12. až 14. červenec
2018
Klášter Plasy
a Centrum
stavitelského
dědictví Plasy
Plzeňský kraj

Dagmar Michoinová
vedoucí technologické laboratoře NPÚ GnŘ
odborná garantka projektu
e-mail: netusene@npu.cz,
michoinova.dagmar@npu.cz
tel.: +420 257 010 312, 724 663 644

Gabriela Setunská
organizátorka projektu
e-mail: netusene@npu.cz,
setunska.gabriela@npu.cz
tel.: +420 257 010 321, 725 358 475

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.

Cena škol je 4500 Kč jednotlivě, včetně ubytování a stravování.
Pro pracovníky NPÚ a studenty FA ČVUT je cena 2000 Kč.
Při účas na obou školách pla zvýhodněná cena 8000 Kč.

Více informací a přihláška na hps://netusene-souvislos.npu.cz

hps://netusene-souvislos.npu.cz

Facebook Netušené souvislos

