
 

 

Historické stavební technologie a jejich uplatnění v současnosti 

Workshop, 24. 10. 2017 Telč 
 

10,00 – 17,00 Univerzitní centrum Masarykovy univerzity, Náměstí Zachariáše z Hradce 2 

9,30   Registrace 

10,00 – 10,10   Úvodní slovo organizátorů 

10,10 – 10,40  Jan Válek: Výzkum tradičních vápenných technologií 

10,40 – 11,00 Olga Skružná, Petr Kozlovcev: Materiálová analýza a hledání surovin pro 

materiálovou kopii historického sgrafita ve Slavonicích 

11,00 – 11,30 Jana Waisserová: Restaurování sgrafita fasády slavonického domu č. p. 545 

přestávka 

11,50 – 12,20 Jiří Bláha: Význam stavebního experimentu při výzkumu tradičních tesařských 

postupů.  

12,20 – 12,50 Zuzana Syrová, Jiří Syrový: Tradiční konstrukce z nepálené hlíny, výzkum a 

obnova 

přestávka na oběd 

14,00 – 14,30 Petr Chotěbor, Petr Měchura: Využití tradičních technologií v péči o stavební 

památky na Pražském hradě 

14,30 – 15,00 Bohumír Dragoun: Historické technologie v archeologickém muzeu v přírodě 

Villa Nova 

15,00 – 15,30 Jiří Jedlička, Aleš Knápek: Stavba repliky středověké sklářské pece, fritování a 

následné tavby skla v Havlíčkově Brodě 

přestávka 

15,30 – 16,00 Michal Cihla: Trasologie tradičních kamenických nástrojů. Příklad průzkumu 

kamenné keltské hlavy ze Závisti 

16,00 – 17,00   Souhrnná diskuze 

 



Náplní workshopu je sdílení informací z různých oborů, ve kterých jsou historické materiály a tradiční postupy 

předmětem studia a výzkumu. Jeho cílem je pokusit se definovat důležitost jejich poznání ve vztahu 

k současnému využití. Zacíleno je zejména na stavební materiály a jejich zpracování: kámen, cihla a stavební 

keramika, vápno, hlína, dřevo, železo a slitiny. Nevylučují se ale ani další materiály, kde jsou tradiční postupy 

zásadní, jako například sklo či výroba pergamenu, které mohou být přínosem pro celkové pochopení důležitosti 

replikace historických postupů.    

 

Diskuzní témata:  

Jak pečovat o archeologické a architektonické památky a zachovat je v jejich původní podobě?  

Je důležité znát historické stavební postupy a používat tradiční materiály?  

Do jaké míry detailu je nutné zajít při hledání těch správných technologií?  

Je v dnešní době možné plně uplatnit historické postupy v památkové péči?  

Příklady uplatnění tradičních technologií.  

Experimentální archeologie, stavební experimenty a replikace výrobních postupů. 

 

Workshop pořádá Centrum Excelence Telč v rámci projektu Vápenné materiály pro restaurování a konzervování 

autentických prvků historických staveb (DG16P02H012) financovaného z programu NAKI II Ministerstva kultury 

ČR.  

 

Účast na workshopu je pro přihlášené zdarma. Kapacita je omezena. Přihlášky prosím emailem na 

valek@itam.cas.cz do pátku 20.10. 2017.  

 

Dotazy a upřesnění na 283 880 458, 776 224 669, Jan Válek, ÚTAM AV ČR, v. v. i., Prosecká 76, 190 00 Praha 9. 
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