Pozvánka
na seminář

Sanace a restaurování 2016
25.2.2016, Praha, Vyšehradská 49/320 - Benediktinské opatství v Emauzích (Refektář)
Vážené dámy a pánové,
dovolujeme si Vás pozvat na již třetí ročník odborných seminářů Sanace a restaurování 2016, zaměřených na rekonstrukce a obnovu historických
objektů v České republice a na Slovensku. V letošním roce pořádáme semináře společně s firmou KEIMFARBEN, která má v oblasti výroby stavebních
materiálů pro účely obnovy a rekonstrukce historických objektů dlouholeté zkušenosti i praktické znalosti. Věříme, že tento krok nám pomůže vytvořit
ještě kvalitnější program, který nabídne hodnotný zisk potřebných infomací.
Letošním tématem volně navazujeme na ročníky předešlé, a zaměřujeme se na nejčastěji vyskytující se problémy - tedy problematické části fasád
historických objektů. Doufáme, že semináře poskytnou také prostor pro hodnotnou diskuzi s odborníky z oboru péče o historické objekty, kteří budou
stejně jako loni hlavními představiteli našich seminářů. V průběhu naplánovaných přestávek bude také možné zakoupit odborné publikace od vydavatelství Grada.
Těšíme se na setkání s Vámi.
Dušan Vybíhal
Mgr. Robert Plaskura
quick-mix k.s.
KEIMFARBEN s.r.o.

Program semináře:
25.2.2016, Praha, Vyšehradská 49/320 - Benediktinské opatství v Emauzích (Refektář),
začátek v 9 hodin
• Prezence
• Ing. Jiří Hradil, quick-mix k.s., Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN s.r.o.
• Mgr. Robert Plaskura, KEIMFARBEN, s.r.o.
• Ing. Zdeněk Havlina
• Petr Prokeš, quick-mix k.s.
• Ing. Petr Vojta
• Ing. Pavel Jakoubek, Studio Acht, s.r.o.
• Mgr. Jan Myška, DiS. - umělecké štukatérství
• Mgr. Veronika Koberová, NPÚ s.p., ÚOP Praha
• Doc. Ing. Jaroslav Solař, PhD.
• Diskuze, rozloučení
Předpokládané ukončení semináře je ve 14 hodin.

Prezence účastníků
Úvodní slovo, pozdravení
Rozdíly v minerálních nátěrech pro historické objekty
Sanace chrámu sv. Petra a Pavla v Karlových Varech
Použití malt na bázi hydraulického vápna na problematické partie staveb
Opravy historických fasád areálu Morového špitálu v Českých Budějovicích
Ochrana plastických prvků na fasádách se zaměřením na římsy
Použití meta-kaolinů v praxi restaurování fasády barokní fary v Krchlebech u Čáslavi
Oprava fasád Černínského paláce a Lorety - porovnání
Příčiny vlhkosti ve stavebních konstrukcích

