
Ceník vzdělávacích kurzů 
Tradiční zpracování a povrchové úpravy dřevěných prvků 
 
Každý kurz se skládá z teoretické a praktické části – důraz je kladen na praktickou část ve 
školící dílně. Kurzy jsou členěny podle náročnosti.  
Po domluvě zájemců se školitelem je možné kurz přizpůsobit na konkrétní problematiku  
z nabízeného spektra témat nebo navýšit počet osob v rámci teoretické účasti bez místa  
u pracovního ponku (max. 5 osob navíc), případně zvolit teoretický obsah s praktickou 
ukázkou pro větší počet osob. Uvedené ceny jsou stanoveny pro standardní nabídku, 
v případě zvláštních požadavků či adjustace kurzu dle potřeb zadavatele bude cena 
stanovena dohodou. 
 
A. Začátečníci 

- výuka opracování povrchu – ruční hoblování, příprava nářadí  
- výběr materiálu, jeho aplikace a kvalita pro památkové účely  
- výuka základních druhů povrchových úprav na historických stavebně-konstrukčních 

prvcích a mobiliářích (olejové barvy, olejové laky, nátěry hovězí krví – teorie) 
 
Doporučená délka kurzu je minimálně 2 dny. 
 
Určeno pro 

- začátečníky v oboru umělecký truhlář, restaurátor aj.  
- firmy zabývající se obnovou památek  
- odborníky z řad odborných institucí a muzeí 
- veřejnost se zájmem o památky a historické technologie 

 
Komerční subjekty 
1 den (výuka 8 hodin) – 1000,- Kč/den/osoba včetně materiálu 
(materiál na hoblování, ukázka přípravy a aplikace olejových barev a laků, přípravy  
a amortizace nářadí) 
 
Nekomerční subjekty (příspěvkové a neziskové organizace, muzea, spolky aj.) 
1 den (výuka 8 hodin) – 250,-Kč/den/osoba včetně materiálu 
 
 
B. Středně pokročilí 

- opracování povrchu – ruční hoblování, příprava nářadí 
- výběr materiálu, jeho aplikace a kvalita pro památkové účely  
- výuka zpracování konstrukčních prvků a spojů, výroba dřevěných zdobných profilů  
- výuka inkrustací  
- rozšířená výuka povrchových úprav na historických stavebně-konstrukčních prvcích  

a mobiliářích (olejové barvy, olejové laky, olejo-pryskyřičné laky, kaseinové laky, 
nátěry hovězí krví – teorie) 

 
Doporučená délka kurzu je minimálně 3 dny. 
 
 



Určeno pro 
- pokročilé pracovníky v oborech umělecký truhlář aj. 
- firmy zabývající se obnovou památek 
- odborníky z řad odborných institucí a muzeí 

Komerční subjekty 
1 den (výuka 8 hodin) – 1000,- Kč/den/osoba + materiál 500,- Kč/celý kurz 
(materiál na hoblování, ukázka přípravy a aplikace olejových barev a laků, přípravy  
a amortizace nářadí) 
 
Nekomerční subjekty (příspěvkové a neziskové organizace, muzea, spolky aj.) 
1 den (výuka 8 hodin) – 500,-Kč/den/osoba včetně materiálu 
 
C. Pokročilí 

- opracování povrchu – ruční hoblování, příprava nářadí 
- výběr materiálu, jeho aplikace a kvalita pro památkové účely  
- výuka zpracování konstrukčních prvků a spojů, výroba dřevěných zdobných profilů  
- výuka inkrustací a intarzií 
- rozšířená výuka povrchových úprav na historických stavebně-konstrukčních prvcích  

a mobiliářích (olejové barvy, olejové laky, olejo-pryskyřičné laky, kaseinové laky, 
základy šelakové politury, nátěry hovězí krví – teorie) 

 
Doporučená délka kurzu je minimálně 4 dny. 
 
Určeno pro 

- pokročilé pracovníky se zkušenostmi v oborech a specialisty  
 
Komerční subjekty 
1 den (výuka 8 hodin) – 1000,- Kč/den/osoba + materiál 700,- Kč/celý kurz 
(materiál na hoblování, ukázka přípravy a aplikace olejových barev a laků, přípravy  
a amortizace nářadí) 
 
Nekomerční subjekty (příspěvkové a neziskové organizace, muzea, spolky aj.) 
1 den (výuka 8 hodin) – 700,-Kč/den/osoba včetně materiálu 
 
 
 
 


