
 

 

 

 

SPOLEČNOST PRO TECHNOLOGIE OCHRANY PAMÁTEK – STOP 
vás zve na seminář 

LEPIDLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI 

Termín konání: čtvrtek 13. května 2010 

Místo konání: Přednáškový sál v mezipatře H nové budovy Národního muzea 
v Praze (budova bývalého Federálního shromáždění) 

Odborný seminář je zaměřen na materiály a technologie lepení historických, či uměleckých 
předmětů a objektů – sbírkových, archivních i architektonických prvků.  
Příspěvky v první části semináře budou věnovány převážně specifikaci jednotlivých druhů lepidel  
a možnostem jejich využití při lepení předmětů z různorodých materiálů. Dále budou prezentovány 
konkrétní příklady a zkušenosti s využitím lepidel nebo tmelů při restaurování památkových 
objektů. 
 

Seminář je určen pracovníkům památkových ústavů, muzeí, galerií, archivů, archeologům, 
restaurátorům a konzervátorům, správcům památkových objektů, studentům odborných škol, 
pracovníkům státní správy a dalším zájemcům o ochranu památek.  

PROGRAM 

9.00-9.30 Registrace účastníků 

9.30-9.40 Zahájení, úvodní slovo 
Petr Kotlík, předseda společnosti STOP 

9.40-10.20 Lepení a lepidla. Disperzní lepidla a lepivé tmely  
Viktor Heidingsfeld, technolog 

10.25-11.05 Přírodní lepidla a deriváty celulosy v restaurování papíru  
Lenka Bartlová, Hana Paulusová, Národní archiv, Praha 

11.10-11.30 Epoxidové a polyesterové pryskyřice  
Petr Kotlík, ÚCHTRP VŠCHT Praha 

11.35-11.55 Kaučuková, tavná a kyanakrylátová lepidla 
Zdeněk Hrdlička, Ústav polymerů VŠCHT Praha 

12.00-12.20 Silikonová lepidla a tmely 
Petr Hron, technolog 

12.20-12.40 Přestávka 

12.40-13.00 Historická a současná lepidla pro spojování skla  
Eva Rydlová, restaurátorka 

13.05-13.25 Speciální způsob osazeni sochy Panny Marie na Mariánském sloupu v Litomyšli 
Jakub Ďoubal, Jiří Novotný, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice 

  

 



 

 

 

 

Odborný garant semináře: Petr Kotlík, Ústav chemické technologie restaurování památek, 
VŠCHT Praha, tel.: 220 443 684, e-mail: petr.kotlik@vscht.cz 

Organizační garant semináře: STOP, Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 
Poštovní adresa: Wilsonova 597, P. O. Box 101, 274 01 Slaný 
e-mail: stop@volny.cz, tel./fax: 312 520 730, tel.: 724 029 206, http://wstop.colweb.cz/ 

Organizační informace a podmínky mezi pořádající organizací a objednavatelem: 

• Přihlášku na seminář zašlete do 11. května 2010 na adresu STOP: stop@volny.cz,  
případně fax: 312 520 730, nebo na poštovní adresu STOP, P. O. Box 101, 274 01 Slaný.  
Lze se přihlásit i na internetové adrese http://wstop.colweb.cz/aktual.html 

• Výše účastnického poplatku, určená jako smluvní cena v souladu se zákonem 526/1990 Sb.  
je 500 Kč za osobu. Studenti odborných škol mají slevu 80 %, přidružení členové STOP  
mají vstup zdarma podle Smlouvy o přidruženém členství v roce 2010.  

• Platbu účastnického poplatku proveďte před konáním semináře bankovním převodem  
na číslo účtu: 606405694 / 0600, GE Money Bank, Slaný, (SWIFT kód BIC: AGBACZPP, 
IBAN: CZ65 0600 0000 0006 0640 5694), variabilní symbol 21002, konstantní symbol 0308.  
IČ STOP: 60460857, STOP není plátcem DPH.  

• Účastnický poplatek zahrnuje sborník ze semináře, který obdrží každý účastník při registraci.  
Při neúčasti přihlášených se poplatek nevrací, sborník semináře bude zaslán.  

• Pokud byl účastnický poplatek uhrazen bankovním převodem, potvrdíme jeho úhradu při registraci 
účastníků. Prosím, předložte k tomu účelu Doklad o platbě účastnického poplatku (přiložen na 
konci této pozvánky) – je určen jako daňový doklad pro vaši účtárnu.  

• Pořádající společnost si vyhrazuje právo částečných změn programu semináře. 
• Dopravní spojení na místo konání: Metro trasa A, trasa C, stanice Muzeum, výstup směr nová  

budova NM, vchod pro návštěvníky NM, výtahem (obsluha) do mezipatra H. 
 

PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ „LEPIDLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI“ 

13. května 2010 (čtvrtek), Národní muzeum, nová budova, mezipatro H  
 

Název a adresa organizace (objednavatele): 
 
 
Jména přihlášených: 
 
 
 
 
IČ: 

tel. /fax:       e-mail:    

Číslo bankovního účtu plátce: 
 
 
 
Přihlášku zašlete do 11. května 2010 na: stop@volny.cz, nebo: STOP, Wilsonova 597, 
P. O. Box 101, 274 01 Slaný, případně fax: 312 520 730 



 

 

 

 

DOKLAD O PLATBĚ ÚČASTNICKÉHO POPLATKU 

Vyplněný „Doklad“ prosím předložte při registraci na semináři k potvrzení – je určen pro vaši 
potřebu (účtárnu). 

 
Název a adresa organizace (objednavatele): 

IČ: 
Jména účastníků: 
 
 
 
 
Placeno bankovním převodem z účtu číslo: 
 
Kč.....…………………….........slovy......………………………………………………………  
 
Účel platby: Účastnický poplatek na seminář LEPIDLA V PAMÁTKOVÉ PÉČI 
Datum vystavení: 13. května 2010 
Společnost pro technologie ochrany památek 
IČ STOP: 60460857 
Registrace provedena Ministerstvem vnitra ČR 26. 10. 1994: IIs-OS/1-256 60/94-R 
 
GE Money Bank, Slaný, č. účtu 606405694 / 0600, v. s. 21002 
Nejsme plátci DPH 
 
Razítko a podpis STOP: 

 
 
 
 
 
 
 
 

SEMINÁŘE STOP 2010 

Techniky skleněné mozaiky  15. 04.       Národní muzeum, nová budova 

Lepidla v památkové péči  13. 05.       Národní muzeum, nová budova 

Historické interiérové úpravy  10. 06.       Národní muzeum, nová budova 

Restaurování historických kočárů   16. 09.       Národní muzeum, nová budova 

Restaurování keramiky II  14. 10.       Národní muzeum, nová budova 

Přirozené stárnutí fasádních barev  22. 10.       Brandýs n. Labem 

Funerální architektura   11. 11.       Národní muzeum, nová budova 
 


