
středa 1. 9. 2021
10:00–12:00
|   Zahájení
|   Techniky zlacení renesančního štuku z průzkumů, 

historické literatury a praktických zkoušek –  
představení struktury (vazba na pam. postup 
Npam/2021/FR: R. Tišlová – V. Kašparová –  
R. Zůfalá// ca 10 min)

|   Metodika památkového hodnocení um. děl –  
představení struktury (vazba na certifikovanou 
metodiku Nmet/2022/NPÚ// ca 10 min)

|   Představení hotových hesel do knihy:
 – zámek v Rosicích (Lucia Krajčírová)
 – zámek v Dolních Kounicích (Veronika Řezníčková)
|   Různé (ostatní plánované výstupy / 2021, 2022, 

obrazové dokumentace, překlady,  
redakční záležitosti)

12:00–12:30
|   Zahájení experimentálního výpalu repliky  

středověké cihlářské pece  
(příspěvek Městského muzea ve Volyni)

12:30–14:00 oběd
od 14:00
|   Dobrš – kostel Zvěstování Páně
|   Prohlídka města Volyně zaměřená na renesanci
ca 19:00
|   Posezení u výpalu pece s občerstvením

Termín konání: 1.–3. září 2021

Místo konání:  prezentační program – budova tvrze v Městském muzeu ve Volyni (Školní 744 – tvrz) 
exkurze – Volyně, Dobrš, Volenice, Katovice, Strakonice

Význam interdisciplinárního výzkumu 
pro restaurování štukových děl  
z období renesance a manýrismu – 
příklad skupiny Tomassa Rossiho

Pořádáno v rámci projektu Renesanční a manýristické štukatérství v Čechách a na Moravě id. č.: DG18P02OVV005

Univerzita Palackého
v Olomouci

2 .5 logotyp | černobílé provedení

čtvrtek 2. 9. 2021
9:00–12:00
|   Výstavba a funkce experimentální  

středověké pece v Městském muzeu ve Volyni 
(M. Pták, K. Skalický – příspěvek  
Městského muzea ve Volyni)

|   Tomasso Rossi renesanční stavitel a štukatér 
na Strakonicku, rekapitulace a širší souvislosti 
s regionem dobové i mladší (Lukáš Černý)

Před obědem otevření pece
12:00–13:00 oběd
od 13:00
|   Exkurze: kostel sv. Petra a Pavla ve Volenicích, 

kostel sv. Filipa a Jakuba v Katovicích,  
lapidárium kamenných prvků v Muzeu středního 
Pootaví ve Strakonicích (Tomasso Rossi aj.)

 
pátek 3. 9. 2021 
(volnější „neoficiální“ program)
dopoledne
|   Operativní program pro členy projektového 

týmu, kteří ještě zůstanou v jižních Čechách  
(v rámci fondu památek regionu)

Pro účast na workshopu je nutné mít 14 dní po druhé dávce očkování proti COVID-19 nebo negativní PCR test.
Kontaktní osoba pro registraci: Veronika Řezníčková (verca.reznickova@gmail.com)
Ubytování, které je předběžně domluveno, si rezervujte přes tel. číslo 607 686 646 – Paní Bendlová;  
Restaurace a Hotel Na Nové; http://www.restauracenanove.cz/misto.php – odkazujte se přitom na workshop.
* Vzhledem k charakteru workshopu (střídání prezentační části s ukázkami v terénu) proběhne workshop 
pouze off-line, důležité organizační záležitosti budou reflektovány ve stručném zápise.


