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Slovo úvodem 

Už pot�etí se na zámku v Ne�tinách sešla pestrá 
spole�nost zájemc� o historické stavby. Zahrnovala 
zkušené odborníky z oblasti stavebn� historického pr�-
zkumu i ty, kte�í v tomto oboru teprve za�ínají, historiky, 
pracovníky nejr�zn�jších odborných institucí, profesio-
nální památká�e i nadšené amatéry. Sešli se zde zástupci 
mnoha obor�, lidé r�zného zam��ení. Spojoval je spo-
le�ný zájem, vyjád�ený jasn� a lapidárn� v názvu konfe-
rence, zájem o d�jiny staveb. Prosp�šnost takových se-
tkání není snad t�eba dlouze vysv�tlovat. R�zný úhel 
pohledu ú�astník� na danou problematiku není p�ekáž-
kou, ale naopak m�že být velkou p�edností: jde totiž o 
téma typicky mezioborové. O pot�eb� vzájemného dia-
logu bylo už dosti �e�eno a publikováno, nap�íklad v 
úvodu sborníku z konference minulé. Stru�n� �e�eno je 
práv� dialog (trochu ot�epan� "vým�na zkušeností") 
jedním ze základních p�edpoklad� r�stu odborníka, ne-
bo� ani jeho odborné vyškolení ani pot�ebná delší praxe 
v oboru samy o sob� zcela neposta�ují. 

A�koliv zájemc� o stavební památky v poslední 
dob� p�ibývá (po�et ú�astník� konference je toho také 
d�kazem), nelze nevid�t drsnou realitu. Historické sta-
vební d�dictví je až p�íliš �asto opomíjeno, zanedbáváno, 
neudržováno a dokonce i v pravém slova smyslu ni�eno. 
A to vše probíhá mnohdy nenápadn�, nebo� jen spíše 
výjime�n� je n�kterým p�ípad�m v�nována v�tší pozor-
nost. Proces postupné ztráty tohoto d�dictví, který by 
m�l být alarmující, zneklid�uje �asto jen úzkou skupinu 
lidí, spojenou zájmem o stavební památky. Mohlo by se 
tak zdát, že boj o poznání, zhodnocení a zachování sta-
vebních památek je �asto marný a že odborník�m ne-
zbývá než v�novat se pr�zkumu a dokumentaci (avšak i 
to je p�i jejich malém po�tu úkol p�esahující sou�asné 
možnosti), ob�as n�co publikovat a ob�as si na n�které z 
konferencí post�žovat na nep�íznivý stav. Našt�stí práv� 
na konferencích lze získat i informace o p�ípadech, kdy 
boj o zachování byl úsp�šn�jší. Setkání se tak stávají i 
ur�itou výzvou ke zdokonalení vlastní práce p�i pr�zku-
mu a ke zvýšení úsilí v p�ípadech, kdy o záchranu sta-
vebních památek je t�eba bojovat. 

Odevzdáním hotového (výraz "hotový" není v 
tomto p�ípad� výstižný, nebo� se odevzdává shrnutí 
poznatk� dosažených k ur�itému datu) elaborátu staveb-
n� historického pr�zkumu by práce kon�it nem�la. Je 
t�eba - podle možností - stavbu dále sledovat, zejména 
b�hem procesu opravy nebo stavební údržby. Pak lze 
významn� doplnit v�domosti, získané do té doby výlu�-
n� nedestruktivními metodami, potvrdit nebo opravit 
d�ív�jší záv�ry, ale mnohdy i zásadn� ovlivnit p�ístup k 
památce. Sebelepší metodika, sebepodrobn�jší památko-

vé stanovisko nebo projektová dokumentace nejsou totiž 
samy o sob� dokonalou zárukou dobrého výsledku opra-
vy. Na stavb�, p�ímo na lešení, je mnohdy pot�eba rychle 
zdokumentovat a zhodnotit ne�ekané nálezy, jejichž 
výskyt bývá spíše pravidlem než výjimkou. Jedno kvali-
fikované a srozumitelné vysv�tlení na míst� a v pravou 
chvíli m�že n�kdy sta�it, aby nebyly zbyte�n� ob�továny 
originální konstrukce nebo detaily. I když formální kom-
petence "pr�zkumníka" bývají na stavb� malé nebo žád-
né, práv� on a mnohdy jen on je vybaven pot�ebnými 
v�domostmi a zkušenostmi, aby mohl svými argumenty 
p�esv�d�it. 

K samoz�ejmým povinnostem by m�lo pat�it i 
v�asné publikování výsledk�, a to nejen pro odbornou 
�ást ve�ejnosti. �ím více budou výsledky pr�zkum� a 
dokumentace zve�ej�ovány, tím v�tší je šance, že se 
ve�ejné mín�ní, alespo� v rozsahu ur�itého regionu, 
p�ikloní na stranu zachování konkrétní stavební památ-
ky. 

V�tšinu toho, co bylo na t�etí konferenci D�jiny 
staveb p�edneseno a p�edvedeno, obsahuje tento sborník. 
Škoda jen, že nem�že dokumentovat velmi specifickou, 
vysloven� pracovní atmosféru, která celé jednání prová-
zela. V��me, že ne�tinská setkání, pro n�ž je tato atmo-
sféra charakteristická, budou - vedle dalších, tématicky 
odlišn� vymezených konferencí - k našemu oboru neod-
mysliteln� pat�it. Široká, komplikovaná, ale nesmírn� 
zajímavá oblast stavební historie taková setkání nezbytn� 
pot�ebuje. 

  Petr Chot�bor 


