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Vážené dámy a pánové, 
není tomu tak dávno, kdy se odborné p�ísp�vky na 

téma pr�zkumu stavebního organismu historických bu-
dov vyskytovaly jen ob�as na stránkách �asopisu Zprávy 
památkové pé�e, ješt� vzácn�ji pak v �asopisu Ústavu 
d�jin um�ní �SAV „Um�ní" a s jednoro�ní periodicitou 
se v pon�kud „pohostinské roli" uplat�ovaly v pom�rn� 
obsáhlých sbornících z konferencí archeolog� st�edov�-
ku Archaeologia historici. Od té doby se mnoho zm�nilo 
–problematice hrad� a opevn�ných sídel obecn� se dlou-
hodob� v�nuje sborník Castellologica bohemica, který 
navázal na Ro�enky Klubu Augusta Sedlá�ka. Úsp�šn� 
se etabloval specializovaný �asopis s pon�kud širším 
záb�rem Pr�zkumy památek, v n�mž byly také otišt�ny 
p�ísp�vky z první konference v Ne�tinách, a po�ínaje 
druhým zdejším setkáním byla založena úsp�šná �ada 
sborník� D�jiny staveb, z nichž nyní dostáváte, do rukou 
zásluhou Klubu Augusta Sedlá�ka a jeho partner�v po-
�adí již osmý z nich. Nedlouho po zahájení konferencí 
v Ne�tinách se zavedla další �ada tematických konferen-
cí, jejichž p�ísp�vky jsou každoro�n� publikovány ve 
sborníku Svorník. A�koli souhrnný po�et p�ísp�vk� 
v uvedených periodikách je po stránce kvantitativní 
nesrovnatelný se situací v tomto oboru na p�elomu osm-
desátých a devadesátých let minulého století, je zajisté 
pot�šující skute�nost, že mnohonásobný nár�st objemu 
publikovaných prací není na újmu jejich stránce kvalita-
tivní. Nebývale se oproti minulosti rozší�ilo spektrum 
autor� –od zpracovatel� stavebn� historických pr�zkum� 
p�es pracovníky státní památkové pé�e a další odborníky 
zainteresované v tomto oboru p�es �leny ob�anských 
sdružení až po soukromé zájemce. Hromadná ú�ast 
ú�astník� na konferencích v Ne�tinách a na dalších se-
tkáních podobného zam��ení dokládá zájem jak pracov-
ník� Národního památkového ústavu, orgán� státní pa-
mátkové pé�e na krajských a m�stských úrovních, muzeí 
a všech ostatních, kte�í mají s problematikou historic-
kých staveb n�co spole�ného, tak student� a doktorand� 
vysokých škol p�íbuzných obor�. 

Tato situace by práv� ve srovnání s léty minulými, 
kdy uvedená odborná fóra k dispozici nebyla, mohla 
zdánliv� vést k pocitu ur�itého sebeuspokojení nad tím, 
že problematika zde prezentovaného poznání našich 
historických staveb na základ� analytického pr�zkumu, 
založeného na v�deckých metodách, se t�ší tak širokému 
zájmu a logicky tedy p�edstavuje pouze onu pomyslnou 
špi�ku ledovce, jehož nepom�rn� v�tší �ást, skrytá pod 
vodní hladinou, odpovídá takto pojímané b�žné praxi 
naší památkové pé�e. 

Skute�nost je však bohužel pon�kud jiná. Snad 
tém�� každý, kdo se delší dobu pohyboval v oboru pa-
mátkové pé�e a p�íbuzných disciplínách, se setkal 
s p�ípady z praxe, kdy byl zadán a kvalifikovaným zp�-

sobem zpracován stavebn� historický pr�zkum, ovšem 
jen proto, aby tím byla spln�na formální podmínka po�í-
zení tohoto nezastupitelného podkladu pro p�ipravovaný 
stavební zásah do hmotné podstaty historické stavby. P�i 
bližším zkoumání a komparaci obsahu elaborátu staveb-
n� historického pr�zkumu s projektovou dokumentací 
a nezbytnými výstupy jak orgánu, tak organizace státní 
památkové pé�e, totiž vyšlo rychle najevo, že jak projek-
tant, tak p�íslušní pracovníci památkové pé�e se s obsa-
hem elaborátu v�bec neseznámili a postupovali výhradn� 
na základ� svého rutinního a leckdy zcela povrchního 
úsudku. Dochází tak k politováníhodným situacím, jako 
v nedávném p�ípad�, kdy jak projektant, tak pracovníci 
památkové pé�e p�i p�íprav� a posuzování zamýšleného 
stavebního zásahu do hmotné podstaty historické budovy 
mimo�ádného významu ignorovali nedlouho p�edtím 
publikované výsledky archeologického výzkumu, 
z nichž bylo z�ejmé, že zvolené �ešení je z hlediska pa-
mátkové pé�e naprosto nep�ijatelné��

Práv� z takových míst zaznívají n�kdy p�ezíravé 
poznámky k poctiv� a d�sledn� provád�né dokumentaci 
a analýze historických staveb, p�i�emž specializovaná 
setkání mohou dokonce být demagogicky ozna�ována za 
jakousi nepot�ebnou exkluzivitu, údajn� odvád�jící od 
tolik pot�ebné terénní práce. 

Je t�eba vzít v úvahu, že lidé, uplat�ující v rámci 
profesionální pé�e o kulturní d�dictví takovéto praktiky, 
v systému památkové pé�e byli, jsou a bohužel asi 
i budou, ovšem jde o to, aby jejich p�ezíravost pokud 
možno nenatropila žádné škody. Je proto na t�ch ostat-
ních, aby dokázali konkrétní, n�kdy pochopiteln� i v 
ur�itých ohledech konfliktní, p�ípady problém� pé�e 
o historické stavby v�cn� správn� analyzovat a u�init si 
tak vlastní názor. �ím po�etn�jší bude v tomto ohledu 
zasv�cená odborná ve�ejnost, tím bude obtížn�jší p�ed ní 
r�zné scestné zám�ry a postupy prezentovat a obhajovat, 
a� již by tak �inil kdokoli a zaklínal se p�i tom sebevyšší 
odborností. Pokud k lepší orientaci odborné ve�ejnosti 
v tomto oboru p�ispívají fóra, umož�ující seriózní vým�-
nu zkušeností a korektním zp�sobem vedenou diskusi, 
jako tomu bylo již podeváté na konferenci v Ne�tinách, 
neomezuje se tak její výsledek na samotnou hmatatelnou 
publikaci tohoto sborníku se souhrnem p�ísp�vk�, ale 
setkání tak p�ináší pro naši památkovou pé�i ješt� n�co 
víc. Námaha spojená s jeho uskute��ováním ze strany 
po�adatel� a jeho návšt�va ze strany ú�astník� pak roz-
hodn� není marná. 
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