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Analogie: víkendový srub v lokalitě Sušárna – fenomén chat mezi vilami



         výchozí stav březen 2020



     výchozí stav březen 2020: konfigurace terénu parcely



lokalizace původní polohy srubu



     výchozí stav březen 2020: interiér srubu



výchozí stav březen 2020: kuchyňský kout



výchozí stav březen 2020: spací kout



výchozí stav březen 2020: rustikální detaily v interiéru i exteriéru



     nová vzdělávací role Národního památkového ústavu



2018 teoretický blok (jaro),podlahářská, kamnářská, 
kamenická, štukatérská, zednická 

2019 teoretický blok (jaro), kovářská, klempířská, pokrývačská, 
tesařská, truhlářská, nábytkářská 

2020 malířská, štukatérská, zednická, obkladačská, teoretický blok 
(podzim)

délka kurzu 3 roky
počet teoretických bloků 3 x
počet praktických dílen 12 x
průměrně odučené dny 
ročně

40

Tříletý kurz řemeslné obnovy historických staveb

     kurz je akreditován na MŠMT v rámci celoživotního vzdělávání



  Statistika kurzu 2015 - 2018: 
 počet proškolených osob + počet objektů s dílnami 



vysoká úroveň lektorů

       oddělení dalšího vzdělávání NPÚ – naše cíle a metody

památkové standartyNPÚ 

startujeme proces 
památkové obnovy v místě

pomoc vlastníkům a 
správcům hist.budov

neformální přístup

vzájemná výměna 
zkušeností

expertní poradenství

Proces celoživotního 
vzdělávání



           duben -kamenická dílna: záchrana gotického portálu na Zvířeticích



• Stavba zdi v zahradě zámku ve Vizovicích společně s anglickými 
dobrovolníky



           září: zednická dílna ve Vizovicích



záchrana srubu ve Všenorech - demontáž zajistilo 22 dobrovolníků pod 
vedením 1 tesařského mistra a 1 památkového architekta



    majitelé a správci 
historických 
objektů 
   

projektanti 

„ústavní“ 
památkáři

technologové

  řemeslníci

„obecní“ 
památkáři

     nabídka a poptávka 
stavebních prací  
na památkách

  zájemci  o 
památky

  studenti 

Řemeslné a dobrovolnické aktivity propojujeme a 
směřujeme nejen na objekty ve správě NPÚ

Snažíme se propojit profesní a zájmové skupiny při obnově památek



Kulturní dědictví „forever and for everyone“

Snažíme se propojit síly laické i odborné veřejnosti při záchraně památek



                      bouráme předsudky: ženy a stavební řemeslo ?



                      bouráme předsudky: děti a rodiny na dílně ?



pokud to jde zapojíme i děti do péče o památku – přirozené předávání 
řemeslné zručnosti z generace na generaci



Dobrovolnictví v NPÚ – nástroje

Smlouva o dobrovolnické činnosti včetně pojištění, směrnice umožňující zapojení 
dobrovolníků



3 oblasti uplatnění dobrovolníků v NPU 
● dokumentace a ošetření archeologických nálezů – 1. PRÁCE V ARCHEOLABORATOŔI 
● venkovní zahradnické a údržbové práce na objektech – 2. KAŽDÁ RUKA POMÁHÁ 
● práce při dokumentaci a průzkumech památek – 3. PRÁCE V DOKUMENTACI 

   

.

Dobrovolnictví v NPÚ

1.

3. 

2. 



Personální zajištění transferu: celkem 24 lidí, z toho 2 specialisté 
Finanční náklady: 12.000,-Kč na honorář pro specialisty 
Sponzorský dar: 6.000,-Kč na občerstvení a sud piva 
 

Podle prezenční listiny: 

1 x památkový architekt NPÚ – 3 dny 
1x tesař specialista na skanzeny Valašské muzeum – 3 dny 
1x koordinátor dobrovolníků NPÚ 
15 x účastník kurzu řemeslné obnovy historických staveb NPÚ 
6 x dobrovolník 



PŘÍPRAVA NA DEMONTÁŽ  (Ing. arch. Jan Veselý) 

• zpráva o provedeném operativním průzkumu a zaměření stavby 
• zpráva o archivní rešerši (historická plánová dokumentace) 
• přípravné práce k rozebrání konstrukce (šetrné odstranění střešní 

krytiny, okenních a dveřních křídel, vnitřních omítek) 
• značení dřevěných dílů raznicí a zanesení číslování do plánové 

dokumentace 
  
  
DEMONTÁŽ (tesařský mistr Martin Zeťák) 

• šetrné rozebírání dřevěných dílů ručním nářadím 
• konzervace a sanace dřeva 
• odvoz dřevěných dílů a odborné uskladnění na zimu




















