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Slovo úvodem na zahájení D�jin staveb 2013 

Vážené dámy, vážení pánové, 
dostalo se mi té cti navázat p�i vedení této konference 

na zesnulého profesora Tomáše Durdíka. Uv�domuji si 
p�itom, do jaké míry se práv� on zasloužil o úrove� i cha-
rakter této konference a vlastn� i o celý obor pr�zkum� 
historických staveb. Svými pracemi a svým zaujetím pro 
poznávání st�edov�kých staveb mnohé z nás inspiroval a 
p�ivedl k tomuto oboru. Je na nás, abychom pokra�ovali v 
jeho odkazu, a to i na této konferenci. Dovolil bych si proto 
na úvod vyslovit takovou „chválu poznání“. �iním tak 
s hlubokým p�esv�d�ením, že touha poznávat a objevovat je 
jednou z velmi pozitivních lidských motivací, která by m�la 
být rozvíjena a p�edávána.  

Nejde zde o poznání pro poznání, o v�du pro v�du. 
Pevn� v��ím, že skute�né porozum�ní má zásadní praktické 
dopady. V souvislosti s poznáváním historických staveb 
musí být zd�razn�na jeho návaznost na praktickou ochranu 
památek. Platí, že pouze rozpoznané hodnoty, které doká-
žeme pochopit a p�esn� popsat, m�žeme chránit. Úkol 
památkové pé�e je náro�ný a v podstat� tíživý, neobejde se 
bez limitování vlastník� památkov� cenných objekt� a 
zasahování do jejich vlastnických práv. A je to p�itom je-
nom kvalitní znalost a pochopení památkových hodnot, 
které k tomu dává oprávn�ní a sílu. Památková pé�e bez 
hlubokého zájmu a porozum�ní tomu, co chrání, je pesimis-
tická a do zna�né míry také bezmocná. 

M�žeme zde dlouze uvažovat o limitech dnešní pa-
mátkové pé�e a o tom, jak ve vleku každodenních úkol� na 
podporu podrobn�jšího poznávání památek nezbývá 
prostor. Kdo z nás pracuje pro systém státní památkové 
pé�e, v�tšinou nepotvrdí, že by podmínky pro badatelskou 
�innost byly p�íhodné. To limituje i výsledky, které se v�t-
šinou omezují na jednotlivosti, na které sta�í �as. Svým 
zp�sobem toto podporuje i hodnotící systém v�dy, který 
zásadní syntetickou práci oce�uje stejn� jako díl�í p�ísp�-
vek uve�ejn�ný ve vhodném periodiku.  

Rád bych však v tuto chvíli opustil obecnou rovinu a 
na poznávání historických staveb pohlédnul z osobn�jšího 
hlediska, více vnímal, do jaké míry tato �innost obohacuje 
nás samotné. Na první pohled je to p�edevším náro�ná 
práce, �ídící se pevnými pravidly. Máme-li splnit parametry 
v�dy, znamená to velkou míru systemati�nosti a ukázn�nos-
ti. Práce tohoto druhu u�í p�esn� myslet a p�esn� formulo-
vat, což je praktická schopnost, využitelná i jinde. Zkoumá-
ní nás zárove� u�í poko�e. V�tšinou se zabýváme jednotli-
vostmi, a tedy cítíme, že naše poznání je kapkou v mo�i. 
Tajn� v��íme, že díky poznání jednotlivostí pomalu dochá-
zíme k širšímu rozhledu, na druhou stranu si ale uv�domu-
jeme nedostate�nost našich znalostí. Jednak z množství 
památek známe stále jen velmi malý výsek, jednak i celý 
náš obor je jen úzkým výsekem. Abychom dokázali jednot-
livé poznatky za�adit do širšího kontextu, mnohdy jako 
bychom pot�ebovali vyjít i z tohoto úzkého oboru. Pro 

správnou interpretaci historických staveb by nap�. �asto 
bylo pot�ebné širší historické pov�domí, patrn� se však 
shodneme, jak obtížné je nabýt kvalitní znalosti tohoto 
druhu. Toto v�domí vlastních omezení je pravdivý lidský 
postoj, který spojuje za�áte�níky i pokro�ilé. I když taková 
skepse v��i možnostem našeho poznání je na míst�, pohled 
je t�eba také obrátit a vyhlédnout na široký prostor, který se 
p�ed námi otvírá. Nikdo nem�že bránit, abychom si postup-
nou a systematickou prací z tohoto velkolepého prostoru 
lidského poznání p�isvojovali alespo� n�co málo. 

Nechme se tedy trochu strhnout k tomu dobrodružství 
poznání, takové dobývání nových prostor� a objevování 
nových souvislostí je pot�šením, které nekon�í. Slovo pot�-
šení používám zám�rn�, nebo� je to svým zp�sobem d�leži-
tý aspekt naší práce. P�estože pr�zkumy jsou náro�nou 
prací, svázanou pravidly, je to práv� ur�itá hravost, obsaže-
ná v tomto slov�, která nám otvírá o�i, abychom vid�li 
nov�, abychom nejen shromaž	ovali informace, ale sku-
te�n� chápali. Konferenci v Ne�tinách vnímám pozitivn� 
práv� proto, že – podle mého názoru – n�co z tohoto p�ístu-
pu, n�co z této hravosti p�ipouští. Práv� to je totiž základ 
tvo�ivé atmosféry, kterou dobrá v�decká práce pot�ebuje, 
má-li p�inést výsledky. Pokud snad bývá oné tvo�ivé atmo-
sféry na konferenci v Ne�tinách o n�co více než na jiných 
odborných setkáních, je to jist� zásluhou �ady osobností, 
které se konference D�jiny staveb zú�ast�ovaly a zú�ast�u-
jí. Mimo jiné i díky profesoru Tomáši Durdíkovi, kterého 
považuji za �lov�ka, který takovou atmosféru dokázal vy-
tvá�et a povzbuzovat. Tvo�ivou atmosféru n�kdy kazí lidská 
pýcha a s ní spojená malá otev�enost, jindy už zmín�ná 
skepse. Asi odpovídá lidské p�irozenosti, že se n�kdy spo-
kojí s dosaženými výsledky, zatímco jindy je tíživ� poci�uje 
za slabé a nedostate�né. Ale pravda je kdesi uprost�ed, 
jakkoliv máme reálné limity našeho poznání vnímat, nejsou 
d�vodem ke studu, ale spíše motivací k další práci. 

Nenechme se proto odradit p�ekážkami, které nám 
brání v zájmu o zkoumání památek. Budeme-li této �innosti 
v�novat podle svých možností alespo� n�co málo, obohatí 
nás to a p�inese nám to pot�šení. Nerozvíjíme p�itom jen 
sami sebe, tato práce je zárove� i službou. Je to p�edevším 
služba oboru, který práci mnoha zaujatých lidí pot�ebuje, 
má-li alespo� udržet úrove� nastavenou p�edchozí generací. 
Je to také služba konkrétním památkám, význam pr�zkum� 
pro praktickou ochranu památkových objekt� je nezpo-
chybnitelný. Smysl naší práce je ovšem ješt� širší. Tím, že 
se náš obor zabývá lidskými díly, nachází se kdesi na po-
mezí mezi oblastí v�dy a kultury. V��ím proto, že tato naše 
práce je i skromným p�ísp�vkem k budování kultury 
v našich zemích, kultury v širokém slova smyslu, oné kulti-
vovanosti a úrovn�, jejichž nedostatek �asto tak bolestiv� 
poci�ujeme. 
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