
 

 

 

 

 

Místa konání: výstavní budova VMO, nám. Republiky 5, sál Radeckého  

                        Svatováclavský pivovar, Mariánská 4, Olomouc 

                        budova historického ústavu VMO, Denisova 30  

                            

Datum konání: úterý 5. března 2019 

 

Účel workshopu: účastníci budou seznámeni s používanými metodami sanační konzervace 

a restaurování movitých sbírkových předmětů a archeologických nálezů. Interaktivní formou si 

rozšíří znalosti z oblasti průzkumu, dokumentace a praktických zásahů. Po ukončení přednáškové 

části workshopu bude následovat exkurze na konzervátorské pracoviště a do expozic VMO.  

 

Program workshopu: 

 

Registrace účastníků 

8:00 – 8:30 recepce v přízemí výstavní budovy VMO 

 

Úvodní slovo a zahájení workshopu 

8:30 – 8:50 sál Radeckého 

 

První blok přednášek 

8:50 – 9:10  Průzkum a chemické analýzy historických a archeologických materiálů 

   RNDr. Lukáš Kučera, Ph.D. (Katedra analytické chemie, Přírodovědecká fakulta, 

                                   Univerzita Palackého v Olomouci) 

 

9:10 – 9:30  Restaurování praporu a praporové stuhy Spolku vysloužilců farnosti  

                                  Šlapanické 1870 

   Ing. Hana Šťouračová (Soukromá restaurátorka textilu, Brno) 

 

 



 

9:30 – 9:50  Komplexní konzervátorsko-restaurátorský zásah na dřevěné malované truhle 

   Bc. Tereza Glombicová (Slezská univerzita v Opavě) 

 

9:50 – 10:10  Adjustace grafické tvorby a sbírek 

   Martin Štípala (Muzeum Kroměřížska p. o.) 

 

10:10 skupinové focení 

 

10:15 – 10:30 přestávka 

 

Druhý blok přednášek  

10:30 – 10:50  Konzervátorský zásah nálezu 284 kusů stříbrných mincí 

   Michal Daňa (Muzeum Vysočiny Jihlava p. o.) 

 

10:50 – 11:10  Konzervace bronzového depotu z Benkova 

   Anna Večeřová (Národní památkový ústav, pracoviště Olomouc) 

 

11:10 – 11:30  Zpracování keramického materiálu ze záchranného výzkumu v Popůvkách 

   Mgr. Veronika Steblová, DiS., Eliška Janderová, Dis.  

(Moravské zemské muzeum v Brně) 

 

11:30 – 11:50  Konzervace kostěných artefaktů z archeologických výzkumů 

   Mgr. Eva Schimerová (Univerzita Hradec Králové) 

 

Obědová přestávka a pokračující společná diskuse 12:00 

Rezervace stolu pro předem nahlášené zájemce ve Svatováclavském 

 

Předem nahlášení zájemci o exkurze budou rozděleni do dvou skupin. 

Sraz na exkurze v časech 13:00 a 14:00 hod. 

 

Exkurze na konzervátorské pracoviště VMO  

- praktická část workshopu s každoročně obměněným programem 

- sraz před velkými vraty do budovy historického ústavu VMO, Denisova 30 

 

Exkurze do expozice a na výstavy VMO - výstavní budova VMO, nám. Republiky 5 

 

* právo na změny v programu workshopu vyhrazeno  

 


