WORKCAMP PARQUET 2020
Parketáři ze tří kontinentů pomohou s obnovou zámku v Čechách
7.7.2020
Do Vizovic se na přelomu srpna a září sjedou parketáři ze tří kontinentů, Evropy, Ameriky
a Austrálie. V rámci vzdělávacího, dobrovolnického projektu WORKCAMP PARQUET
budou autenticky vyrábět a pokládat parketové podlahy pomocí nářadí a nástrojů
známých v roce 1860. Letošní pátý ročník proběhne za podpory Národního
památkového ústavu, Zlínského kraje, Města Vizovice a státního zámku Vizovice. V
předchozích letech parketáři pomohli například zámku Dahlen v Německu, zámku Brzeg
v Polsku nebo zámku Arcen v Nizozemsku.
Organizátorem mezinárodních projektů je spolek WORKCAMP PARQUET. “Pro letošní
ročník jsme chtěli kolegům ukázat krásu naší země a zároveň podpořit nějaký projekt
rekonstrukce památky u nás v Česku. Vždy se vybírá objekt, kde si parketáři vyměňují své
dovednosti a znalosti a setkají se s technologiemi, které jsou mnohdy velmi výjimečné a
dají se naučit jen od starších mistrů řemesla. Proto jde často o památky s historickými
podlahami, jako je například letošní zámek ve Vizovicích ,” říká manager projektu René
Caran.
“Nejde přitom jen o to, že skupina parketářů z dvaceti zemí položí za týden unikátní
podlahu, která se stane nedílnou součástí zámku a bude volně přístupná návštěvníkům
zámku. Je to zároveň vzdělávací projekt s mezinárodní účastí se zaměřením na řemeslo,
na zachování jeho tradice, výměnu zkušeností mladých a starých parketářů a odborníků z
oboru a jde o největší řemeslně odborný mezinárodní projekt,” popisuje cíle
workcampu Michaela Reichlová, koordinátorka projektu.
Workcampů se účastní jak mistři parketářského řemesla z mnoha zemí, tak i mladí
řemeslníci. Letos z dvaceti zemí: Česka, Rakouska, Itálie, Nizozemí, Ruska, Ukrajiny,
Austrálie, Ameriky, Rumunska, Anglie, Francie, Německa, Finska, Španělska, Portugalska,
Maďarska, Belgie, Polska, Irska a Běloruska. Všichni účastníci akce pracují celý týden bez
nároku na honorář a zpravidla na tuto akci čerpají dovolené.
Kromě samotné práce na podlaze na ploše asi 85 čtverečných metrů bude setkání mít i
další odborný program, například realizace podlahy v City modulu, speciální workshopy,
odborné semináře a přednášky, třeba program výuky frézování, výroby šablon či
vsazování ornamentů do parketové podlahy.
Mezinárodní projekt Workcamp Parquet 2020 je financován za podpory Zlínského kraje,
Národního památkového ústavu, Města Vizovice a díky sponzorským příspěvkům a
darům firem. I díky tomu je pro majitele nemovitostí, kde účastníci setkání pokládají
nové podlahy, výrazným ekonomickým přínosem.
Architektonicky čistou budovu zámku Vizovice nechal v polovině 18. století vystavět
Heřman Hanibal z Blümegenu. Bohatě zařízené interiéry ve stylu baroko, rokoko, empír

a biedermeier jsou vybaveny sbírkami porcelánu, orientálních předmětů i množstvím
předmětů denní potřeby. Nejcennější sbírkou je ovšem rozsáhlá kolekce obrazů z 16.–
19. století se vzácným souborem děl nizozemského malířství a pracemi významných
českých autorů. Působivý autenticky dochovaný interiér zámecké kaple je dílem mistra
moravského sochařství Ondřeje Schweigla.
Zdroj: https://www.zamek-vizovice.cz/cs/o-zamku
Státní zámek Vizovice bude po dobu konání akce v běžném provozu a Workcamp
Parquet bude zařazen do prohlídkové trasy. Návštěvníci tak při prohlídce uvidí
autentickou práci parketářů přímo v historických interiérech zámku.
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