Klub Augusta Sedláčka ve spolupráci se Sdružením pro stavebněhistorický průzkum a partnery pořádá desátý ročník onference, 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
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Konference 
DĚJINY STAVEB
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Nečtiny 20.3. - 22.3. 2009
 

Partneři

Město Plzeň, 
Plzeňský kraj, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Plzni,
Západočeské muzeum v Plzni



Vedení konference



	Předseda konference:		Tomáš Karel 
	
	Předsedající sekcí: 
	Hrady, zámky, tvrze			Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. 
	Církevní stavby			Mgr. Jan Beránek
	Města				Ing. arch. Karel Kibic
	Lidová architektura	+ konstrukce	Prof. ing.arch. Jiří Škabrada, CSc 
	Ostatní stavby + různé		Ing. arch. Jan Pešta

Program

Čtvrtek 19.3.
	od 18 hod ubytování účastníků, presence
	19:00	večeře 

Pátek 20.3.
	7:00	8:30	snídaně
	8:30  	9:30	presence, občerstvení
	9:30  	10:00	zahájení			
	10:00-	11:00	sekce hrady
	11:00	11:15	přestávka
	11:15	12:30	sekce hrady
	12:30 -	13:30	oběd
	13:30	15:30	sekce města
	15:30	16:00	přestávka
	16:00	18:00	sekce lidová architektura
			sekce konstrukce
	18:00	19:00	večeře
	20:00		K soudobým dějinám Karlova mostu  (diskuse)
	19:30	22:30	panelová diskuse (poster)
	
Sobota 21.3.
	7:30	8:30	snídaně
	8:30	9:30	sekce církevní stavby
	9:30	10:30	přestávka
	10:30	12:30	sekce církevní stavby
	12:30	14:00	oběd
14:00 	16:30	ostatní stavby
	16:30	17:00	přestávka
	17:00		ukončení konference
	19:00		panelová diskuse (poster)

Neděle 22.3.
	7:00	8:00	snídaně
	8:30		exkurze: Stříbro (Sv. Petr, mostní brána), Kladruby (klášter)
	11:00 – 13:00	oběd v Kladrubech
        do 17:00               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 28.3. 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 - 5 lůžkových pokojích. Stravování je zajištěno v objektu zámku. Cena plné penze je 220 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.

Přehled referátů konference 2009
pořadí referátů je předběžné a bude řízeno vedoucím sekce, anotace na www.evida.cz/shp.

Zahájení
hrady, zámky, tvrze
Operativní průzkum zámku ve Zboží (Havlíčkův Brod)
Miloš Buroň , 
Jiří Slavík
Hrad Hradce (Věžiště, Hrádek)            POSTER
Miroslava Cejpová 
Hrádek Lišice
Jan Hajšman 
Zámek v Kopaninách u Aše zbořený nezbořený
Tomáš Karel
Vilém Knoll
Neznámý hrad v k.ú. Kamenec u Radnic
Tomáš Karel 
Zámek v Nečtinech – a co se ze stavebněhistorických průzkumů většinou nedozvíte!?
Květa Křížová
Nové poznatky z průzkumů hradu Rokštejn
Tomáš Kyncl
Lenka Šabatová
Rekonstrukce přemyslovského hradu Plzeň
Radek Míka
Předhradí hradu Křídlo
Radim Vrla 
Malé kastelologické překvapení aneb dvě neznámá vyobrazení českých hradů
Zdeněk Procházka
církevní stavby
Torzo Santy Casy v kontextu vývoje areálu Lorety ve Fulneku
Lucie Augustinová
Středověká podoba střechy kostela sv. Jakuba v Kutné Hoře – limity ikonografických pramenů
Jan Beránek 
Výsledky architektonicko-historického výskumu fasád kostolov v Demandiciach a miestnej časti Hýbec (+Bóna)

Martin Bóna
Vladimíra Kotruszová
Sakrálne stavby v Demandiciach vo svetle archívnych prameňov
Henrieta Žažová
Kostel v Dubci, výsledky průzkumu 2008
Zdeněk Procházka
Nález krypty pod kostelem Panny Marie Sedmibolestné v Rabštejně nad Střelou
Martin Čechura
Nově nalezené gotické fragmenty filiálního kostela Nalezení sv. Kříže ve Staříči
Andrea Čeplá
Románský kostel sv. Jiří na Přimdě
Eva Kamenická
Ke stavební historii kostela Navštívení Panny Marie na Vysoké, okres Kutná Hora
Karel Kibic
Nová zjištění při rekonstrukci dlažeb v trojlodí farního kostela sv. Jakuba v Jihlavě
Michal Patrný
Novoklasicistní hrobky v Čechách, vybrané příklady
Jindřich Záhorka 
města

Ke stavebním dějinám biskupského dvora v Brně
David Merta
Marek Peška
Obytný dům čp. 87 v Lokti
Luboš Zeman
Jiří Klsák
Zamyšlení nad dílčími průzkumy u měšťanských domů č. p. 44 a 45 v Příboře
Jana Koudelová
Využití ikonografie k poznávání stavebního vývoje zaniklé budovy na příkladu městské školy v Plzni.
Jan Anderle
Marie Wasková
Nejširší studna v Českých zemích – Mělník, Náměstí Míru
Jana Svobodová
Měla Plzeň stínadla? Interpretace dosud neznámé městské stavby
Petr Sokol
lidová architektura

František Roubal – tvůrce puristických staveb na Blatech
Jiří Škabrada
Martin Ebel 
Nové poznatky k technice štukové výzdoby lidové architektury na příkladech z Vysočiny
Ivan Minář
Historické konstrukce

Prieskum krovových konštrukcií na sakrálných stavbách Turca
Ľubor Suchý 
Krovy na budovách provozní části pražského Masarykova nádraží
Jiří Škabrada
Ruský komín. Příspěvek k možné genezi tahového komínu.
Karel Kučera
Různé stavby

K soudobým dějinám Karlova mostu
Jiří Varhaník 
Nedělní odpoledne ve Znojmě (například v roce 1848)
Dana Novotná
Torzo hutní budovy sklárny v Poustkách u Žihle (Plzeň - sever)
Eva Volfová
Vojtěch Volf
Velké lázeňské domy typu „Kurhaus“ v západočeských lázních
Lubomír Zeman 
Nálezy na železničním nádraží v Chocni
Michal Soukup 


„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

