
 

 

Odborný partner semináře Partner cyklu seminářů 

Monuemnta VIVA 2017Odborný 

partner semináře 

 

Workshop 

Historické dřevěné konstrukce  
údržba, opravy, diagnostika 

Odborný partner workshopu 

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Centrum Excelence Telč  

  

Kdy:  23. března 2017 od 9:30 (prezence od 9:00) 

Kde:  Praha, NKP Vyšehrad - Staré Purkrabství 

  

Vstupné: 300 Kč na základě vystavené zálohové faktury po registraci 

                   studenti s kartou ISIC 150 Kč 

  

Registrace:  registrace@omniumos.cz 

  

 

Program workshopu 

  

9:30 - 10:30 / Ing. Jiří Bláha, Ph.D. 

Úskalí související s údržbou a opravami historických dřevěných konstrukcí 
  

10:30 - 10:45 / Přestávka 
  

10:45 - 12:30 / Ing. Jiří Kunecký, Ph.D. 

Nové celodřevěné spoje a jejich využití při opravách historických konstrukcí 
  

12:30 - 13:30 / Přestávka na oběd 
  

13:30 - 16:00 / Ing. Michal Kloiber, Ph.D. 

Postupy používané při zjišťování stavu dřeva v historických konstrukcích 
  

14:00 - 16:00 / Michal Kloiber, Jaroslav Hrivnák 

Praktická část - exkurze s výkladem* a ukázkami práce s diagnostickými přístroji 

 

* Místo exkurze bude upřesněno 
 

Více informací:  www.omniumos.cz/kalendar-akci-detail/140 



 

 

Odborný partner semináře Partner cyklu seminářů 

Monuemnta VIVA 2017Odborný 

partner semináře 

  

 

 

Workshop 

Historické dřevěné konstrukce - údržba, opravy, diagnostika 

 

Prezentované diagnostické přístroje: 

 

- odporová mikrovrtačka Resistograph 4453-S 

- stress wave Microsecond Timer videoskop VideoProbe XLGo+ 

- zarážecí indentor Pilodyn 6J Forest  

- vlhkoměr hrotový WHT860, vlhkoměr příložný L620 

- zařízení pro terénní měření konvenční pevnosti a modulu přetvářnosti při roztlačování čelistí ve vyvrtaném otvoru 

- zařízení pro terénní měření mechanického odporu dřeva proti vnikání nástroje (trnu) nebo při vytahování vrutu 

- další drobné vybavení pro diagnostiku dřevěných konstrukcí 

  

* Místo exkurze bude upřesněno 

  

  

 

Workshop je připraven za podpory grantového projektu DG16P02M026 „Historické dřevěné 

konstrukce:  typologie, diagnostika a tradiční opracování dřeva“ programu NAKI II, jehož poskytovatelem je 

Ministerstvo kultury ČR". 

 

Centrum Excelence Telč - výzkumné pracoviště Ústavu teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd České 

republiky s unikátním výzkumným programem a mezinárodním dosahem zejména v širokém oboru výzkumu 

kulturního dědictví 

 

 

 

Více informací:  www.omniumos.cz/kalendar-akci-detail/140 

Organizace:  Omnium z.s. 

tel.: 739 385 928, info@omniumos.czwww.omniumos.cz 


