
 
 

                        

  

 

 

Slovenské národné múzeum v Martine 

Múzeum slovenskej dediny 

a 

Národní muzeum v přírodě 

Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm 

 

 

Rámcový program Záverečnej konferencie cezhraničného 

projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“ 

4. 9. 2019 – 5. 9. 2019 , Múzeum slovenskej dediny, Jahodnícke háje, Martin 

 

 

realizovanej v rámci cezhraničného projektu 

 „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“ 

spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A 

Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020 

 

4. september 2019 – odborný seminár Starostlivosť o drevené prvky historických konštrukcií. 

Súčasné spôsoby diagnostiky a sanácie  

Odborný garant: Thermo Sanace s.r.o., Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D 

 

Anotácia: seminár bude tematicky zameraný na diagnostiku drevených konštrukcií, vyhodnotenie ich 

stavu a návrh vhodnej sanácie. V prvej časti bude špecifikovať najrizikovejšie biotické činitele vo 

vzťahu k degradácii drevených konštrukcií. Zameria sa na ich presné určenie z entomologického 

a mykologického hľadiska. V druhej časti sa seminár bude tematicky zaoberať najčastejšie 

využívanými metódami prieskumu drevených prvkov konštrukcií. Pozornosť bude venovaná najmä 

technickým možnostiam, interpretácii výsledkov prieskumov a ich limitmi v nadväznosti na potreby 

projektovej dokumentácie. V poslednej časti budú predstavené dostupné a v súčasnosti používané 

metódy sanácie drevených prvkov konštrukcií so špecifikáciou podmienok, za ktorých je možno tieto 

metódy pri záchrane objektov použiť. Súčasťou seminára bude reálna ukážka teplovzdušnej sanácie 

na jednom z objektov Múzea slovenskej dediny. 

  



 
 

                        

PROGRAM SEMINÁRA 

8.30 – 9.00    Registrácia účastníkov 

9.00 – 9.10 Otvorenie  

ODBORNÝ BLOK 

9.10 – 9.35 
Dom zo Štiavnika a filagória zo Slovenského Pravna v Múzeu slovenskej dediny 

PhDr. Anna Kiripolská, SNM Martin 

9.35 – 10.05 
Poškodenia a obnovy historických krovov z pohľadu pamiatkového úradu 

Ing. Ľubor Suchý , Ph.D., pamiatkar garant PR Prešov 

10.05 – 10.35 
Diagnostika drevených konštrukcií resistographom a ultrazvukom 

Prof. Ing. Ladislav Reinprecht, CSc., Drevárska fakulta, TU Zvolen 

10.35 – 11.00 Prestávka  

11.00 –11.30 
Důležitost mykologických průzkumů, příklady ze znalecké činnosti 

Doc. RNDr. Jiří Gabriel, CSc., Mikrobiologický ústav, AV ČR, v.v.i.  

11.30 –12.00 
Dendrologický průzkum, jeho funkce a význam 

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA., Thermo Sanace s.r.o. 

12.00 –13.00 Prestávka na obed 

13.00 – 13.30 
Způsoby a specifika chemické ochrany 

Ing. Hynek Kundera, Thermo Sanace s.r.o. 

13.30 – 14.00 
Způsoby sanace dřevěných konstrukcí pomocí tepelné energie 

Ing. Andrea Nasswettrová, Ph.D., MBA., Thermo Sanace s.r.o. 

14.30 – 15.00 Prestávka 

15.00 – 16.00  Princípy teplovzdušnej sanácie – praktická ukážka (zrubový dom zo Štiavnika) 

 

POZNÁMKA: Organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu seminára. 

 



 
 

                        

 

5. september 2019 – vyhodnotenie projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“ 

 

9.30 – 10.00      Registrácia účastníkov 

10.00 – 10.15  Otvorenie 

10.15 – 11.15 

Vyhodnotenie projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“, jeho 
jednotlivých aktivít a ich prezentácia hlavným cezhraničným partnerom 
Národním muzeem v přírodě – Valašským muzeem v přírodě v Rožnově 
pod Radhoštěm 

11.15 – 12.15 
Vyhodnotenie projektu „Kultúrne dedičstvo Javorníkov a Beskýd“, jeho 
jednotlivých aktivít a ich prezentácia vedúcim partnerom Slovenským 
národným múzeom v Martine 

12.15 – 13.15 Prestávka na obed 

13.15 – 15.15 Prehliadka aktivít realizovaných v rámci projektu v Múzeu slovenskej dediny  

 


