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Konference D�jiny staveb 2000 

P�edkládané �íslo �asopisu Pr�zkumy památek se 
pon�kud vymyká dosavadní skladb� periodika. V pod-
statné �ásti je v�nováno publikaci p�ísp�vk� konference 
D�jiny staveb, která prob�hla ve dnech 7. - 9. dubna 
2000 na zámku v Ne�tinech. I v tomto p�ípad� šlo 
o konferenci ne zcela tradi�ní. Nejen proto, že konferen-
ce v�nované stavebn� historickým pr�zkum�m nejsou 
v našem prost�edí p�íliš �asté, ale p�edevším proto, že se 
tady na n�kolik dní sešli profesionálové i amaté�i, kte�í 
se na nejr�zn�jších úrovních dokumentacím odkrytých 
skute�ností v�nují. Konferenci po�ádal plze�ský Klub 
Augusta Sedlá�ka (KAS), který tak navázal na myšlenku 
svého loni p�ed�asn� zesnulého p�edsedy RNDr. Josefa 
Millera. Partnery hlavního po�adatele byl Magistrát 
m�sta Plzn�, Památkový ústav st�edních �ech v Praze, 
Ústav d�jin architektury Fakulty architektury �VUT, 
Západo�eské muzeum v Plzni a Západo�eská univerzita 
v Plzni. 

Oproti p�vodní p�edstav� o monotématickém setkání 
v�novaném pouze kastelologické problematice byl pro-
gram konference rozší�en na veškeré typy historických 
staveb i na p�ísp�vky týkající se v obecn�jší rovin� otá-
zek pr�zkum� staveb. Podoba konference od prvního 
impulzu až po kone�nou koncepci vznikla na p�d� KAS, 
který již v dob� p�ípravy konference oslovil �adu odbor-
ník�, s nimiž vytvo�il p�ípravný výbor konference, jenž 
zajiš�oval obsahovou i metodickou stránku setkání. 
Oslovení k ú�asti se dostalo co nejširší odborné obci 
z �ad stavebních historik�, historik�, archeolog�, pra-
covník� památkové pé�e a dalších obor�. Na základ� 
p�ihlášených p�ísp�vk� (August Sedlá�ek by byl jist� 
pot�šen, že jedna z p�ihlášek byla adresována p�ímo 
jemu) byl sestaven program, v n�mž po�etn� p�evládaly 
p�ísp�vky zabývající se hrady, zámky a tvrzemi. V tomto 
oddílu se také zú�astnilo nejv�tší množství neprofesio-
nálních pracovník�, p�evážn� práv� z �ad KAS. Tento 
fakt má svoji logiku -kastelologické lokality jsou v sou-
�asnosti nejen velmi populární, ale svojí podstatou, p�í-
stupností a stavem zachování jsou ideálními objekty pro 
dokumentaci a povrchové �i hlubší zkoumání. Menší 
tematické bloky byly v�novány lidové architektu�e, 
církevní architektu�e a m�stským stavbám. Zvláštní 
oddíl vytvo�ily pÉispèvky zam��ené na metodiku sta-
vebn� historických pr�zkum� a na r�zné aspekty s hlav-
ním tématem související. Vedle referát� p�ednesených 
v hlavním programu byly za�azeny i prezentace formou 
panelové diskuse. 

Sou�ástí konference byla exkurze, vedená po zápa-
do�eských památkových objektech. Zatímco z�íceninu 
hradu Preitensteinu si mohli ú�astníci prohlédnout b�-
hem (�ídkých) p�estávek v jednání, v celodenním pro-
gramu záv�re�ného dne konference byla za�azena exkur-
ze. p�i které byl navštíven kostel v Krašov�, tvrz ve Vl-
košov�, zámek a kostely v Man�tín�, kostel v Dolním 
Jamném, m�stská památková rezervace Úterý a kostel ve 

Všerubech. 
Technickou stránku konference zajiš�ovali s nevšed-

ním nasazením �lenové plze�ské pobo�ky KAS v p�e-
vážn� rodinném týmu ing. Petra Mikoty, jehož p�ínos se 
ale neomezil na tuto �innost. M�l rovn�ž výrazný podíl 
na vytvá�ení celkové koncepce. Záv�rem konference byl 
distribuován hodnotící dotazník, který rovn�ž zjiš�oval 
názory ú�astník� na její další konání v�etn� uvažované-
ho jednoletého nebo dvouletého intervalu mezi nimi. Na 
základ� jeho vyhodnocení se ú�astníci p�iklonili k myš-
lence po�ádání konference každý rok s tím, že na finan�-
ní zajišt�ní by od druhého ro�níku p�ispívali ú�astníci 
formou konferen�ního poplatku. 
P�i zvažování formy konferen�ního sborníku byl jako 
optimální �ešení p�ijat názor vzešlý z okruhu redak�ní 
rady �asopisu Pr�zkumy památek, že by se písemné 
verze p�ednesených referát� mohly stát obsahem jedno-
ho jeho �ísla. Tento názor byl logicky p�ijat, protože 
zam��ení konference odpovídalo v podstatné mí�e náplni 
�asopisu. Ú�astníci konference byli proto požádáni 
o stru�né p�ísp�vky, ve kterých by m�la být zvýrazn�na 
metodická stránka pr�zkumu �i dokumentace. Na konfe-
renci bylo p�edneseno celkem 51 p�ísp�vk�. Zhruba 40 
autor� vyhov�lo žádosti po�adatel� a poskytlo p�edem 
resumé svého referátu, plánovou a obrazovou dokumen-
taci. Tento materiál byl p�ed zahájením jednání vystaven 
na panelech a jeho p�edb�žné prostudování ú�astníky 
konference podstatné p�isp�lo k zasv�cené a otev�ené 
diskusi k p�ednášeným p�ísp�vk�m. Publikujeme jich 
nakonec 29. 

Kone�né �íslo je dáno p�edevším po�tem odevzda-
ných p�ísp�vk�, když n�kolik písemn� zpracovaných 
referát� bylo odmítnuto pro výrazn�jší odchýlení od 
vstupních podmínek pro publikaci. V p�edkládaném �ísle 
�asopisu bylo dodrženo tematické d�lení konference. 
V blízké budoucnosti se pé�í ing. Mikoty po�ítá 
s publikováním p�ísp�vk� a se zahájením p�ípadné dis-
kuse k projednávaným témat�m na vlastní internetové 
adrese (www.hrady.zcu.cz). 

P�estože po�et p�ísp�vk� od neprofesionálních pra-
covník� zabývajících se �innostmi, spadajícími pod 
obsah pojmu stavebn� historické pr�zkumy, je nakonec 
podstatn� menší než jsme p�vodn� o�ekávali, dovolte mi 
pár slov ke vztahu profesionál� a amatér�v široké oblasti 
pr�zkum� a dokumentace historických staveb. 

P�es všechna zákonná opat�ení totiž podle mého ná-
zoru probíhá celá �ada stavebních úprav historických 
staveb, které nejsou odpovídajícím zp�sobem sledovány. 
P�í�in m�že být celá �ada. M�že se jednat o úpravy ob-
jektu, který nebyl evidovanou památkou a práv� probíha-
jící práce mohou odhalit d�íve neznámou památkovou 
podstatu stavby. M�že se jednat o nedodržení podmínek 
orgán� památkové pé�e stavebníkem nebo m�že jít 
o klasickou „�ernou“ stavbu. Ve všech t�chto p�ípadech 
je p�inejmenším pro poznání památkové podstaty stavby 
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(pro její záchranu již v�tšinou bývá pozd�) nesmírn� 
d�ležité provést alespo� základní dokumentaci. Zvlášt� v 
situaci trvale nar�stajícího vytížení pracovník� památ-
kových ústav� je prakticky nemožné uhlídat probíhající 
rekonstrukce nebo zm�ny zp�sobené „jen“ zubem �asu 
na stavbách, které nejsou p�ímo na o�ích a na kterých 
neprobíhají ani rekonstruk�ní, ani udržovací práce. 
Alarmující je situace v n�kterých památkových ústavech, 
které jsou zahlceny agendou natolik, že na vlastní pr�-
zkumn� práce byly prakticky nuceny rezignovat (což by 
ovšem nem�lo znamenat, že provedení pr�zkum� nebu-
dou vkládat do podmínek provád�ných úprav a nebudou 
sledovat jejich napln�ní). Tady se rozhodn� naskýtají 
zna�né možnosti pro neprofesionální spolupracovníky, 
dostate�n� pou�ené o zásadách dokumentace a mezích 
vlastních aktivit. Tato spolupráce je ale z�ejm� bez pro-
blém� realizovatelná práv� pouze v rovin� dokumentace 
a u neudržovaných staveb. Skute�né stavebn� historické 
pr�zkumy v procesu rekonstrukcí �i stavebních úprav 
musí být provád�ny na profesionální bázi. Je samoz�ej-
mé, že vyhodnocení provedené dokumentace a interpre-
tace dokumentované situace m�že provád�t a publikovat 
kdokoli, protože svoji k�ži na trh a riziko p�ípadného 
odmítnutí této interpretace nese vždy každý autor sám za 
sebe. 

V diskusích po p�ednesených referátech a ješt� více 
v kuloárech byla otázka vztahu obou stran vícekrát pro-
bírána. Zásadní záv�ry jsou celkem jasné. Profesionál 
nikdy nesmí p�istupovat k vzájemné diskusi s pocitem 

patentu na pravdu, amatér musí zase respektovat zásady 
nenarušování památek a dokumenta�ní pravidla. M�že 
nás spojovat i to, že budeme-li výraz profesionál vyklá-
dat jako termín pro odborníka, který je za svoji �innost 
odpovídajícím zp�sobem hodnocen, a výraz amatér 
interpretovat jako ozna�ení osoby, která vykonává n�ja-
kou �innost z lásky k oboru, pak se všichni najdeme 
spíše pod tím druhým termínem. V každém p�ípad� to 
nejd�ležit�jší ovšem je spole�ná v�le a v�domí spole�-
ných cíl�, stejn� jako jasné stanovení pravidel a jejich 
akceptování ob�ma stranami. To ovšem platí nebo by 
m�lo platit o jakékoliv spolupráci v jakémkoliv oboru. 

Setkávání pracovník� provád�jících stavebn� histo-
rické pr�zkumy má bezpochyby sv�j smysl. Donedávna 
se tito lidé vyskytovali (spíše okrajov�) na r�zných ji-
ných konferencích a podle mého názoru již dávno nade-
šel �as na vlastní specializovaná setkání. Ne�tinská kon-
ference je vhodnou p�íležitostí k tomu, aby se stala im-
pulzem a základnou k pravidelnému po�ádání takových 
akcí. Podmínkou je rozši�ování ú�asti ze všech �ástí naší 
republiky a postupné profilování konference podle po-
t�eb oboru. Doufám, že i p�edkládané �íslo Pr�zkum� 
památek p�isp�je k napln�ní našeho spole�ného cíle 
a zárove� bude pozvánkou na druhý ro�ník pracovní 
konference D�jin staveb. Tu po�ádá KAS spolu s partne-
ry op�t v Ne�ti-nech ve dnech 6. - 8. dubna 2001. 

 
Zden�k Dragoun

 


