
Historicky autentická parketová podlaha vznikne i díky Vám !                                            

Vážení kolegové, 

navzdory situaci, která nás všechny na jaře zasáhla, se i letos uskuteční projekt 
WORKCAMP PARQUET. Mimořádně v ČR, na státním zámku Vizovice. 

Chtěli bychom vás tímto zdvořile požádat o finanční nebo materiálový dar na 
podporu našeho letošního projektu: 

“Historicky autentická parketová podlaha pro zámek Vizovice” 
 

(Jako spolek vám rádi vystavíme potvrzení o přijetí daru podle přijaté částky nebo hodnoty materiálu.) 
 

 
Materiál nebo finanční dar použijeme k nákupu ručních hoblíků, pil, cidlin, vařičů lepidla 

nebo ručně kovaných hřebíků, k nákupu dřeva nebo k financování ubytování a stravy 
účastníků, kteří k nám cestují na své náklady, zavírají na týden své malé firmy, aby mohli 

společné vyrobit historicky autentickou parketovou podlahu, sdílet a předávat tak tradici 
parketářského řemesla. Celkem 30 parketářů z 20 zemí dorazí na již pátý týdenní projekt 

WORKCAMP PARQUET. 



 
Náš plán 30.08. - 05.09.2020 

Ve dvou sálech zámku - tradiční řemeslo z roku 1860 

• Pracovat jako v roce 1860 - bez strojů s ručním hoblíkem a pilou 
• Ručně kovanými hřebíky připevníme ručně vyrobené parkety 
• Každý účastník vytvoří své originální parkety potřebné pro společné dílo 
• Týdenní seminář „Historie a tradice pokládání parket“ 

V hlavním sále Vizovického zámku - semináře pro & s restaurátory 

• Holandští restaurátoři - Tradice pokládání parket 
• Spolkový památkový úřad Rakousko (BDA) - Parkety v časech monarchie 
• Národní památkový ústav Praha - Historie parket v Čechách 
• WORKCAMP PARQUET - Tradice a řemeslo dřevěné dlažby 

Ve skleněném kontejneru přímo před zámkem - kreativita a design s parketami 

• Recyklované parkety - kreativita bez hranic 
• Udržitelná řemesla a materiály - parkety 
• Tradice a inovace v oblasti designu 

Na internetové platformě 

• Live stream řemesla pro řemeslo, pro ty, kteří nemohou přijet 
• Zprávy s NWFA (National Wood Floor Association USA) 
• Filmový dokument - Tradice a umění parketářství 
• Historické techniky on-line - Téměř na dotek 



Zpráva o WORKCAMP PARQUET 2020 

Děkujeme za odezvu k dárcovství. Plnění z vašeho daru vám předvede živě 30 řemeslníků 
letošního ročníku WORKCAMP PARQUET.  

 
V případě dotazů k projektu a možnostem podpory jsme vám k dispozici na níže uvedených 

kontaktech. 

Těšíme se na setkání první týden v září 2020. 

René Caran, manager projektu, +420 603 504 799, workcamp.parquet@gmail.com 
Michaela Reichlová, koordinátor projektu, +420 603 219 537, michaela@workcamp-parquet.com 

WORKCAMP PARQUET, z.s., Sokolovská 144, 360 05 Karlovy Vary, IČ: 47724731 

workcamp-parquet.cz 
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