
 
 

Národní památkový ústav, ú.p.s. v Českých Budějovicích pořádá 
ve spolupráci se správou SZ Český Krumlov v termínu 30. 10. 2019 až 1. 11. 2019 

odborný workshop v rámci výzkumného úkolu MK ČR DGP0POVV030 

Když se dřevo odívá – intarzie a štafířství 
Akce se koná v prostoru Centra studijních pobytů Státního zámku Český Krumlov 

 
PROGRAM 

Středa 30. 10. 2019 
13,00 zahájení, informace o průběhu projektu 

14,00 prohlídka zámecké knihovny s prezentací publikací k tématům projektu 
15,00 setkání pracovních skupin – intarzie, štafířství 

 
Čtvrtek 31. 10. 2019 

9,00 přednášky 
Kateřina Cichrová: Když se dřevo odívá – výzdobné techniky na barokním nábytku 

Zdeněk Holý: Povrchové úpravy na nábytku v průběhu historie 
Michaela Váchová: Chebská intarzie ve sbírkách NPÚ 

Jan Hrdina: Intarzie podle André Boullea − výzdobné techniky baroka 
Radek Ryšánek: Dílo A. a D. Roentgenových (konstrukční řešení a výzdoba  

ve vztahu k dobovým vzorům) 
12,15 – 13,30 prohlídka vybraného mobiliáře v expozici – diskuze in situ 

13,30 – 14,30 oběd 
14,30 – 16,00 diskuze k prezentovaným tématům a artefaktům, ukázky vzorků 

diskutovaných technologií 
 

Pátek 1. 11. 2019 
9,30 přednášky 

David Blahout: Speciální techniky v pozlacovačské praxi na příkladu církevního mobiliáře 
Martin Zmeškal: Technika zlacení na olejový podklad na předmětech pro venkovní použití 

na příkladu karuselových saní 
Jan Staněk: Technika lazurování na stříbře na příkladu církevního mobiliáře 

11,00 prohlídka vybraného mobiliáře v expozici – diskuze in situ 
13,00 závěr workshopu 



 

 
 

Vyplněné přiložené přihlášky zasílejte nejpozději do pátku 25. 10. 2019 k rukám  
Mgr. Kateřiny Cichrové (email: k.cichrova@seznam.cz, tel.: 602 626 735). 

Na tento kontakt můžete rovněž směřovat případné dotazy. 
 

Upozorňujeme, že počet účastníků workshopu je omezený do 35 osob. 
Omezená je také kapacita ubytování do 25 osob, některé pokoje jsou dvoulůžkové. 

Ubytovací zařízení je vybavené kuchyňkou. 
Ubytování v ceně 700−800 Kč za noc bude hrazeno na místě. 

 
Na místě workshopu bude také hrazen poplatek ve výši 300 Kč, který zahrnuje malé 

občerstvení v průběhu celé akce. 
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