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Konference 
DĚJINY STAVEB
Program 
Čtvrtek 30.3.	od 18 hod 	Ubytování účastníků, presence
	19:00	večeře 
	20:00	Zasedání přípravného výboru
Pátek 31.3.
	7:00	8:30	snídaně
	8:30 – 	9:00	presence, občerstvení
	9:00 - 	9:30	zahájení			
	10:00 -	11:00	sekce církevní stavby
	11:00	11:15	přestávka
	11:15	12:30	sekce církevní stavby
	12:30 -	13:30	oběd
Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum a partnery  pořádá pátý ročník konference, zabývající se historií staveb.

Pořadatel : Klub Augusta Sedláčka, Kopeckého sady 2, 301 26 Plzeň
Organizační zabezpečení Nakladatelství Petr Mikota, U Bachmače 10, 326 00  Plzeň
IČ 64873820,  tel.: 603 828 377, pmikota@post.cz
www.evida.cz
	13:30	15:30	sekce církevní stavby
			sekce hrady
	15:30	16:00	přestávka
	16:00	18:00	sekce hrady
	18:30	19:30	večeře
	19:30	22:30	panelová diskuse (poster)
	20:00	20:30	kulturní představení
Sobota 1.4.
	7:30	8:30	snídaně
	8:30	9:30	hospodářské a technické stavby
	9:30	10:30	přestávka
	10:30	12:30	sekce města, sekce metodika
	12:30	13:30	oběd
	13:30 	15:30	přestávka, prohlídka okolí (kaple, hrad, hrobka)
	15:30	16:30	sekce metodika SHP a konstrukce
	16:30	17:00	přestávka
	17:00	18:00	sekce lidová architektura
	18:30	19:30	večeře
	19:00	24:00	panelová diskuse 
Neděle 2.4.
	7:00	8:00	snídaně
8:00	  exkurze  (dům a kostel v Komárově, zámek Chyše)
	18:00		příjezd do Plzně

Pokyny pro účastníky
Akce se koná ve školícím středisku ZČU v  zámku Nečtiny (okres Plzeň-sever.)
Příjezd : Pro účastníky bez vlastní dopravy je připraven autobus, který odjíždí v pátek 31.3. v 8:15 od Hlavního nádraží v Plzni. Nestojí před nádražní budovou, ale na parkovišti za pravým viaduktem u podchodu. Účastníci, kteří přijedou vlastním autem, mohou zajet a parkovat přímo v nádvoří zámku.
Ubytování je ve 2 - 4 lůžkových pokojích. Stravování je zajištěno v objektu zámku. Cena plné penze je 190 Kč. Pro ubytované se předpokládá plná penze. Pokud stravování nechcete, prosíme o sdělení. Je rovněž možné si objednat jen část (např. jen oběd). Na nedělní exkurzi je zajištěn balíček, který bude možno zaplatit při presenci. Prosíme přezůvky s sebou.

Nečtiny 31.3. - 2.4. 2006
 

Partneři

Město Plzeň, 
Plzeňský kraj, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni,
Fakulta architektury ČVUT,
Filosofická fakulta ZČU v Plzni,
Západočeské muzeum v Plzni



	Předseda konference :		PhDr. Zdeněk Dragoun
	
	Předsedající sekcí : 
	Hrady, zámky , tvrze		Doc. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
	Církevní stavby		JUDr. Jiří Varhanik 
	Lidová architektura		Prof. ing.arch. Jiří Škabrada, CSc
	Města			PhDr. Zdeněk Dragoun 
	Metodika SHP, různé		Ing. Michael Rykl 
	Hospodářské a výrobní stavby	Ing. Jan AnderlePřehled referátů konference 2006
pořadí referátů je předběžné a bude řízeno vedoucím sekce, anotace na www.evida.cz/shp.
Zahájení

církevní stavby

Kaple a kapličky domažlického okresu
Zdeněk Procházka
Západní věž kostela sv. Jiří v Horním Slavkově
Hana Hanzlíková
Pevná věž kostela v Seči (okr. Plzeň jih)
Tomáš Karel
Kamenické značky na kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plzni
Filip Kasl
Sakrální architektura 13. století na území historického Loketska
Jan Konůpek
Stavební proměny kostela sv. Gotharda v Brozanech nad Ohří do pozdně gotické přestavby
Jaroslav Skopec
Chórová věž na dřevěném roštu (K stavebním dějinám hradu ve Strakonicích)
Jiří Varhaník
Josef Kyncl
Nové nálezy z gotického klášterního klášterního kostela cyriaků v Benátkách nad Jizerou
Eva Vyletová
Kostel sv. Jakuba v Ostrově ve světle nových poznatků.
Lubomír Zeman
Jiří Klsák
Výsledky architektonicko-historického výskumu r.k.  kostola sv. Gála v Borčanoch, okr. Bánovce nad Bebravou
Martin Bóna
Zaniklý kostel Všech Svatých v Hněvnicích
Martin Čechura


hrady, zámky, tvrze

Bylo v Dřenici (okr. Cheb) panské sídlo?
Tomáš Karel
Vilém Knoll
Počátky a proměny feudálního sídla ve Vrchotových Janovicích
František Kašička
Příspěvek k poznání tzv. kolonizačních provizorií
Jan Musil
Gotická věž tvrze na zámku v Kaceřově
Milan Novobilský
Co víme a nevíme o hradech v Příběnicích?
Michal Soukup
Nové poznatky ke stavební historii kroměřížského zámku
Jan Štětina
Jiří Janál
Vstupní věž hradu Křídlo – průzkum a památková obnova
Radim Vrla
Ještě bečovská hradní kaple
Jan Anderle








Hospodářské a technické stavby

Známé i neznámé osudy domu č.p. 2 v Merklíně
Šárka Plecitá
Žentourový mlýn na příkladu z černokosteleckého pivovaru
Jan Anderle
Stavební vývoj areálu Plzeňských městských dopravních podniků v Cukrovarské ulici v Plzni
Pavel Domanický
Hospodářský dvůr u zámku v Dobrovici – několik obecných poznámek k dokumentaci hospodářských areálů
Jan Pešta
Některé poznatky z průzkumu hospodářských dvorů v severních Čechách
Jan Žižka
Drobný vodní mlýn zvaný Čertův (okr. Plzeň sever) 
Milan Kukla
města

Dům čp. 1089/II v Soukenické 12, Praha 1 – Nové Město. Standardní stavebně-historický průzkum domu a jeho plánovaná přestavba
Jan Beránek
Raně gotický a ještě raněji gotický suterén domu čp. 604/I na Staroměstském náměstí v Praze
Zdeněk Dragoun
Příspěvek k historické topografii Svatopetrského vrchu v Brně
Marek Peška
David Merta
Pozůstatek konstrukce bednění klenby v historické radnici čp. 35 v Toužimi
Jiří Schierl
Meze a  možnosti místopisného studia a jeho využití pro stavebně historický průzkum a archeologii
Kateřina Finková
metodika SHP + různé

Způsob založení a konstrukční charakteristiky gotického mostu v Roudnici nad Labem
Michal Panáček
Michal Cihla
Stopy po technologických krocích výroby a vztyčování středověkých krovů
Jiří Bláha
Tesařská zápisná knížka Jana Čiháka
František R.Václavík
Laubovna – pozoruhodný dům čp. 31 v Amalíně na Křivoklátě. (pohled na stavbu z hlediska historického a kulturně historického)
Markéta Hanzlíková
Eva Volfová
Záchranná dokumentace roubeného domu č.p. 31 v Amalíně na Křivoklátě
Jan Veselý
Konkurs na Zemské stavební ředitelství roku 1806 aneb co musel stavitel umět
Martin Ebel
Fázový operativní průzkum a dokumentace v památkové péči na příkladu zámku Nižbor
Vít Jesenský
lidová architektura

Usedlost Č.p. 41 v Humenici, k.ú. Svébohy u Horní Stropnice
Kateřina Kroulíková
Příklad dřevěné maloměstské architektury západních Čech
R. Široký, P. Kočár, J. Anderle
Vyměřovací soustavy některých zaniklých středověkých vesnic
Jiří Škabrada
Zuzana Pešková
Konference Dějiny staveb 2006


“Knižní miniveletrh”

V rámci konference proběhne již tradičně prodej publikací, zaměřených na historii, architekturu a regionální vlastivědu.

Budou nabízeny publikace následujících nakladatelství
Unicornis, Veduta, Nakladatelství českého lesa, České hrady, NPÚ
a dalších

Publikace budou prodávány za výhodné ceny.

Pokud vaše organizace vydala nějakou publikaci, sborník či časopis, můžete je přivézt.
Zajistíme jejich komisní prodej za 10% rabat.


Můžete rovněž přinést ukázky publikací a propagačních materiálů, které budou jen vystaveny

Informace : pmikota@post.cz




