D jiny staveb 2010
Slovo úvodem
O významu provád ní pr zkum památek bylo na
této konferenci i na stránkách odborných asopis již
e eno mnoho. Ponechala bych proto nyní stranou význam provád ní pr zkum jako takových pro v decké
poznání a ráda bych se v novala oblasti, která je mi
nejvíce blízká a tou je oblast památkové pé e, respektive
vztah pr zkum a památkové pé e.
V jedné z úvodních statí Pr zkum památek se píše: „Památková pé e, pokud má být kvalitní, by m la
disponovat co nejhlubšími znalostmi o projednávané
v ci.“ Bez hlubšího poznání stavby nelze totiž kvalitn
o ochran památek rozhodovat. To samé platí však
i o práci t ch, kte í jsou do zna né míry zodpov dní za
zachování památkového fondu, a to jsou pracovníci
památkové pé e, jmenovit památkoví architekti. Památkoví architekti mohou v pr b hu oprav do ur ité
míry ovlivnit jejich citlivost v i památce a dopad stavebních zásah na autenticitu památky a zachování památkových hodnot. I když má památkový architekt
k dispozici elaboráty stavebn historických pr zkum
a dovede s jejich pomocí správn formulovat odborná
vyjád ení, asto je v pr b hu oprav vystaven situacím,
v nichž musí rychle a fundovan rozhodnout. Práv
odborná erudice v etn znalosti konstrukcí, získaná
mimo jiné i provád ním pr zkum , umož uje památkovému architektovi nejen lépe porozum t situacím b hem
stavebních prací, správn je vyhodnotit a odborn rozhodnout, ale také vést s ostatními zú astn nými dialog
a danou v c v rohodn ji obhájit. Pro smysluplnou práci
památkového architekta je tak hlubší zájem o v c, sm ující k provád ní pr zkum operativních i stavebn
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historických nebo k um leckohistorickému bádání, velmi
d ležitý. Památkový architekt bývá také b hem oprav
asto jako jediný zástupce památkové pé e p ítomen
odkrývání nálezových situací, které mohou mít pro poznání památky a jejího vývoje význam a které je t eba
urychlen zdokumentovat. Bez hlubších odborných znalostí a zkušeností z provád ní pr zkum pak mohou tyto
situace snáze uniknout pozornosti. Zám rn se zde nechci zabývat problematikou organizace a struktury provád ní pr zkum . Cht la bych pouze poukázat na to, že
provád ní pr zkum je jednou z cest sebevzd lávání
památkového architekta, má pro jeho práci nezpochybnitelný význam a m lo by tak být logickou sou ástí jeho
práce. Práce památkového architekta, redukovaná na
ú ednické povinnosti bez hlubších odborných znalostí
nem že zcela zjevn kvalitní pé i o památky zaru it.
A práv k prohlubování znalostí a vým n zkušeností
z pr zkum památek konference v Ne tinách významn
p ispívá. Konference dává prostor k prezentaci široké
škály pr zkum a k setkávání odborník širšího zam ení v etn pracovník památkové pé e. Pot šitelné je, že
zájem o pr zkumy neklesá. I když situace není zdaleka
ideální, p ece jen snad dochází k rozší ení pov domí
o pot eb pr zkum jak na úrovni stavebn historických
tak operativních, zachycujících mnohdy zanikající nebo
krátce odkryté nálezové situace.
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