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Slovo úvodem 

Vážené dámy a pánové,  
 
Je mi ctí uvést další ro�ník konference D�jiny staveb, 

která je, a troufám si �íci, že ne jenom pro mne, neodmysli-
telnou sou�ástí života ochránce památek, p�sobícího 
v prostoru Moravy, �ech a Slezska. Život památká�e na 
tomto území není nijak klidný a jednoduchý, jarní Ne�tiny 
jsou však vždy milým ostrovem, kde je možno na�erpat sílu 
k další práci. Díky za to pat�í p�edevším neúnavným orga-
nizátor�m, kterými jsou �lenové plze�ské pobo�ky Klubu 
Augusta Sedlá�ka (KAS), „otcové zakladatelé“ této ob�an-
ské spole�nosti, jako Petr Mikota, Petr Rožmberský, Jan 
Anderle a další. Jim už v úvodu pat�í moje pod�kování. 

Jako dlouholetý �len KASu si neodpustím zmínku 
o jeho zlínské pobo�ce, jejímž jsem zakládajícím �lenem 
a která mi dala �adu neopakovatelných a neuv��itelných 
zážitk�, ale i n�kolik opravdových p�átel. Byla založena na 
podzim roku 1995 jako šestá v po�adí, po Plzni, Praze, 
Hradci Králové, Brn� a Humpolci. U jejího zrodu stála 
skupina nadšenc�, milujících historii a kulturní památky. 
Velkou �ást svého života, a� již na profesionální, nebo 
amatérské úrovni, v�novali poznávání památek, jejich 
ochran� �i potulkám po nich a fotografickému �i kresebné-
mu zachycování jejich podoby. Jejich hlavní zájem se týkal 
hrad� a jejich romantickým z�íceninám. �lenská základna 
v roce 1995 �ítala n�co p�es 20 �len�. Zásadní osobností, 
která pobo�ce vtiskla dodnes patrnou pe�e�, byl Jirka Ko-
houtek, významný moravský archeolog, nadšený hradolog, 
tramp a mimo�ádn� p�íjemný spole�ník, který bohužel 
p�ed�asn� zem�el v roce 2007. 

Od po�átku zlínská odbo�ka KASu po�ádala systema-
tické zájezdy po naší republice s cílem poznat jednotlivé 
regiony a jejich památky. Pozd�ji se tato poznávací �innost 
rozší�ila i na zahrani�í; n�kolikrát byla navštívena pozoru-
hodná místa a památky v Polsku, Ma	arsku, Rakousku, 
Slovensku, Itálii, Špan�lsku a Francii. V posledn� jmeno-
vané zemi se poda�ilo navázat spolupráci s místním ob�an-
ským sdružením, pe�ujícím o ohrožené z�íceniny hradu 
Miglos v Pyrenejích. Další d�ležitou �ástí �innosti pobo�ky 
jsou dobrovolnické práce, související se záchranou ohrože-
ných �ástí hradních z�ícenin. P�edevším se jedná o hrad 
Lukov, kolem jehož památkové záchrany se dlouhodob� 
formovalo jádro pozd�jší pobo�ky KASu, dále pak nap�. 
slovenská Lietava, náležející k nejlépe opravovaným z�íce-
ninám ve st�edoevropském prostoru. V posledním desetiletí 
se �ada �len� pobo�ky aktivn� podílí na záchranných pra-
cích v areálech „zapomenutých“ hradních z�ícenin (K�ídlo, 
Šaumburk, Nový Šaumburk, Zuva�ov, Starý Sv�tlov). Další 
významnou �ástí �innosti je publika�ní a p�ednášková akti-
vita n�kterých našich �len� �i výstavy jejich výtvarných 
d�l, inspirovaných evropskou st�edov�kou architekturou. 
V sou�asnosti je zlínská pobo�ka neustále aktivní a její 
�lenská základna �ítá okolo 60 �len�. 

 
 

Na záv�r si ješt� dovolím n�kolik post�eh� k proble-
matice pr�zkum� památek; ob�as mívám pocit (a �ada 
mých koleg� a kolegy� mi jist� dá za pravdu), že n�které 
pracn� provedené pr�zkumy pouze plní archívy památko-
vých ústav� a šuplíky ú�edník� a majitel� památek. 
V lepším p�ípad� si najdeme �as na jejich zkrácené publi-
kování v odborných sbornících s úzkým okruhem �tená��. 
V rámci krom��ížského NPÚ jsme se rozhodli alespo� 
z�ásti tyto chmurné p�edstavy rozehnat. P�i dlouhodobé 
akci záchrany a poznávání hrad� a jejich z�ícenin ve Zlín-
ském kraji bylo získáno velké množství nových poznatk�. 
Výsledky pr�zkum� zde byly prezentovány sérií p�ednášek 
pro ve�ejnost, a to p�ímo na lokalitách, v obcích ležících 
v jejich blízkosti, ale i v kulturních institucích krajského �i 
bývalých okresních m�st. Už tato aktivita p�inesla zvýšení 
zájmu o památky samotné i o práci památkové pé�e. 

P�i dalším pokra�ování aktivit jsme se rozhodli p�e-
dávání informací zintenzivnit. Tak nap�. na jedné 
z nejvýznamn�jších kulturních památek Zlínského kraje, 
hrad� Buchlov�, jsou její po�etní návšt�vníci s výsledky 
SHP seznamováni v rámci speciální prohlídkové trasy, 
otev�ené v roce 2014. Trasa byla nazvána „Buchlovská 
spirála“ a její pr�b�h byl pe�liv� vybírán s ohledem na 
vizuální možnost prezentace zajímavých indicií, poukazují-
cí na provedení významných st�edov�kých stavebních 
úprav (stavební spáry, odlišné struktury zdiv, formování 
jejich líc�, povrchové úpravy, architektonické detaily …). 
Cílem projektu byla snaha o zapojení návšt�vníka p�ímo do 
hledání a interpretace takovýchto detail�. 

Na n�kterých mén� známých lokalitách, na z�íceni-
nách hrad� se poda�ilo z�ídit moderní informa�ní systémy, 
jejichž podoba a umíst�ní nekolidují s výrazovými hodno-
tami vlastní památky (Zuva�ov, Starý Sv�tlov, Šarov). 
Zvlášt� v p�ípad� hradu Starého Sv�tlova, kde byly instalo-
vány drobné obrázkové panely s vyobrazením možné po-
doby hradu, zjišt�né práv� na základ� pr�zkum�, došlo 
k výraznému poklesu drobného „b�žného“ poškozování 
lokality (poškozování zdiva, odpadky, ohništ�, …). Tato 
za�ízení umož�ují, aby si i nepou�ený návšt�vník uv�domil, 
že se nachází v místech n�kdejší významné a mohutné 
stavby, což m�že kladn� ovlivnit jeho vztah k danému 
místu. 

Podstatné je, že v �ad� p�ípad� zde základní praktic-
kou pé�i o konkrétní památky p�evzali místní lidé. Základy 
této p�irozené aktivity, která je schopna dlouhodob� a ú�in-
n� památku ochránit, spo�ívá v dobré informovanosti 
o hodnotách i pot�ebách lokality, kterou zde památková 
pé�e dokázala zprost�edkovat. V neposlední �ad� tato akti-
vita p�ispívá i k potla�ení falešného vnímání památkové 
pé�e jako zbyte�né, parazitující a život komplikující organi-
zace. V o�ích ve�ejnosti se tak znovu objevuje její p�vodní 
poslání – strážce a ochránce nejvýznamn�jších kulturních 
hodnot. 
 

Radim Vrla 


