Místa konání: výstavní budova VMO, nám. Republiky 5, sál Radeckého
Svatováclavský pivovar, Mariánská 4, Olomouc
budova historického ústavu VMO, Denisova 30
Datum konání: úterý 21. dubna 2020
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

Konzervace svátostky a torza šperku z hrobu č. 364, Křížkovského
Olomouc
Anna Večeřová, NPÚ

9:10 – 9:30

Konzervace hrobových nálezů z Ivančic
Lenka Kosová (Archaia Brno z. ú.)

9:30 – 9:50

Stříbrné záušnice z Ivančic a olověný Kristus z Vojtovy ulice
v Brně. Příklady čištění pomocí elektrolýzy.
Mgr. Gabriela Ondříková (Archaia Brno z. ú.)

9:50 – 10:10

Konzervace kostěných artefaktů z archeologických výzkumů
Mgr. Eva Schimerová (Univerzita Hradec Králové)

10:10 skupinové focení
10:15 – 10:30 přestávka
Druhý blok přednášek
10:30 – 10:50

3D skenování a inovace ve stavebně historickém průzkumu.
Poznámky na okraj nového DSP na UP v Olomouci Dějiny umění,
památková péče a technologie pro materiálové průzkumy.
doc. Mgr. Martin Pavlíček, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)
Dott. Jana Michalčáková, Ph.D., Ph.D. (Univerzita Palackého v
Olomouci)
Bc. Jindřich Švihel (Univerzita Palackého v Olomouci)

10:50 – 11:10

Historie a tradiční konzervace japonských mečů v muzejních
institucích České republiky
Bc. Milan Stecker (Vlastivědné muzeum v Olomouci)

11:10 – 11:30

Nátěry dřevěných prvků hovězí krví v památkové péči
Luděk Dvořák (Národní muzeum v přírodě)

11:30 – 11:50

Museion v Muzeu hlavního města Prahy
Ing. Jindřiška Drozenová (Muzeum hlavního města Prahy)
Olomouci)

Obědová přestávka a pokračující společná diskuse 12:00

Rezervace stolu pro předem nahlášené zájemce ve Svatováclavském pivovaru Olomouc.

Předem nahlášení zájemci o exkurze budou rozděleni do dvou skupin.
Sraz na exkurze v časech 13:30 a 14:30 hod.
Exkurze na konzervátorské pracoviště VMO
- praktická část workshopu s každoročně obměněným programem
- realizace receptur na bázi albuminu (krve) v praxi včetně aplikace na dřevěné destičky
- 3D skenování sbírkových předmětů v praxi
- účast Prestige technology s. r. o.
- 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

