
 
 

 
 

 
 

Vážená paní, vážený pane, 
 
Chtěli bychom Vás pozvat na program Dnů evropského dědictví 
v Českém Krumlově. Jednotlivé akce programu se uskuteční 
mezi 9. a 18. 9. 2022. Kompletní program najdete zde:                
Dny evropského dědictví 2022 v Českém Krumlově. 
 
Součástí dnů EHD je i odborný seminář: Tradiční nátěry             
na historických objektech v Českém Krumlově, který 
proběhne v sobotu 17. 9. 2022 od 9:00 do 16:00 hodin 
v Gotickém sále Prelatury Český Krumlov. Na přednášky 
semináře budou navazovat i praktické ukázky na nádvoří 
prelatury.  
 
Podrobný program s přehledem vystupujících a jejich témat 
najdete na 2. stránce pozvánky. Vzhledem k omezené kapacitě 
akce Vás prosíme o rezervaci volné vstupenky na následujícím 
odkazu:  
https://vstupenky.ckrumlov.cz/infocentrum-
krumlov/General/List/TitleDetail/511050 
 
V současné době revitalizací pivovarského areálu v Českém 
Krumlově končí rozsáhlá obnova celého historického jádra.          
V následujících desetiletích tak bude více než kdy jindy důležitá 
citlivá údržba renovovaných objektů. Ve městě, které je už 30 let 
součástí světového kulturního dědictví, by měly probíhat další 
opravy především formou osvědčených tradičních technologií. 
 
               S pozdravem 
 
 
            Bc. Ivo Janoušek         Mgr. Jiří Bloch,  
           místostarosta města               spolupořadatel akce 
                                                                       tel.: 724 054 738 
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Tradiční nátěry na historických objektech v Českém Krumlově 
                                                                            Termín: sobota 17. 9. 2022 

Místo: Gotický sál Prelatury Český Krumlov, Horní 155 
 

 
 

 
Program: 
9:00 zahájení Semináře  
přednášky s dataprojekcí  
 
Miloš Solař: Úvod k diskusi o obnově fasád vápennými technologiemi 
Pavel Slavko: OUV UNESCO – Tradiční nátěry fasád na historických objektech 
Jiří Bloch: Obnova fasád Českého Krumlova v průběhu posledních desetiletí, současný stav   
Karel Hrubeš: Restaurování fasád v Českém Krumlově 
 
11:10–11:30 přestávka, diskuze  
 
Jiří Haniš a kol.:  Dlouholeté zkušenosti stavební firmy Haniš s vápennými nátěry 
Robert Plaskura: realizace nátěrů firmy Keim na českokrumlovských fasádách 
Pavel Šťastný: Vápenné nátěry a omítky bez moderních příměsí 
 
13:00- 14:00 přestávka, diskuse, oběd 
 
Luděk Dvořák: Možnosti návratu tradičních olejových nátěrů na dřevěné konstrukce,       
včetně šindelové krytiny 
Karel Jandourek: Obnova historických oken a dveří z pohledu českokrumlovského projektanta 
Luděk Dvořák: Tradiční nátěry krví na stropních konstrukcích 
Ivo Janoušek: Citlivá obnova dvou památkově nechráněných domů v historickém předměstí 
Českého Krumlova 
Miloš Štěpánek: Citlivá oprava měšťanského domu v památkové rezervaci  
 
15:45 závěrečná diskuze  
 
16:30 – 17: 30 Workshop – nádvoří Prelatury 
Pavel Štastný: praktická ukázka materiálů firmy Remmers 
Luděk Dvořák: praktická ukázka aplikace olejových nátěrů a nátěrů na bázi krve na dřevě 
Robert Plaskura: tradiční materiály firmy Keim pro obnovu historických fasád 
 
Seminář Tradiční nátěry na historických objektech v Českém Krumlově pořádá město Český Krumlov                      
a Mgr. Jiří Bloch ve spolupráci s Městskou knihovnou v Českém Krumlově. 
Akce se koná v rámci Dnů evropského dědictví 2022. 

 
 

 
 


