Slovo úvodem ke konferenci D jiny staveb 2016
Vážení kolegové, dámy a pánové,
pokud vím, jsme již jen t i, kte í jsme zažili všechny
ro níky konference „D jiny staveb“ po ádané Klubem
Augusta Sedlá ka, po ínaje prvním v roce 2000. Jedním z
nás je samoz ejm osobnost, bez které by tyto konference
v bec nevznikly – organizátor Ing. Petr Mikota.
Až do minulého ro níku m ly konference n které
okolnosti spole né, jedna však byla prom nná. K t m
opakujícím se náleželo prazvláštní prost edí kombinující
na jedné stran šlechtické sídlo s krásným parkem a okolím, na druhé stran bylo pro Ne tiny typické neosobní
„školní“ prost edí z poslední adaptace, kde stále ješt jistá
doba chyb la do za azení pod pojem „retro“. P esto jsme
všichni do Ne tin rádi jezdili a t šili se na podve ery na
nepohodlných židlích v jídeln i panelárn , kde hodnota
diskuzí bohat vyvažovala špatnou kvalitu tamního „zámeckého“ vína.
Jak výše zmi uji, jedna okolnost se prom ovala. Ta
nejd ležit jší. Kvalita ne tinských p ísp vk . Díky její
stoupající tendenci si vydobyly D jiny staveb své pevné
místo v kalendá ích desítek našich koleg .
V po ádání konferencí v Ne tinech však z d vod
technických nebylo možno pokra ovat, a tak se D jiny
staveb p enesly p es lesní komplex Man tínské hornatiny
do nedalekých Plas.
Pro práv do Plas? Areál je pravd podobn nejrozsáhlejší „zastav nou stavbou“ v echách. Je zde názorn
vid t, jak vznikal – p ímo v nedbalkách, p ed tím, než byl
„oble en“, tj. dostav n a omítnut. A navíc toto místo poskytuje mnohé další výhody – p ímo naakumulované
duchovní prost edí i plejádu architektonických a stavitelských fines a lah dek. Vzpomenu mezi adou p íklad na
neuv iteln ladnou k ivku Santiniho schodiš , krov prelatury, tesa sky zpracované schodišt v sýpce, šmorce na
konventu i pov stný dubový rošt, na kterém tato stavba
stojí.
Cesta k uskute n ní od prvních myšlenek k realit
byla záležitostí celé jedné generace. N kte í pam tníci si
vzpomenou na sbírku unikátních vesm s st edov kých
stavebních prvk od arch. Mileny Hauserové, které byly
vystaveny na samém za átku devadesátých let v prvním
pat e na dnešní Stavební fakult
VUT. Tém všichni
studenti procházeli pov stnou pracovnou kolegy Doc.
Michaela Rykla, kde mezi vystavenými historickými
stavebními prvky a seminárkami nebylo volného místa.
Tehdy kolega asto slýchával slova, že pro jeho sbírku je
pot eba nalézt vhodné prostory.
Vhodné prostory jsme hledali v letech 2005 až 2006.
Bylo jasné, že tehdy proponovaný studijní depozitá stavebních prvk , materiál a konstrukcí bude vhodn jší
vybudovat mimo Prahu v širším areálu památkov hodnotného komplexu ve vlastnictví státu. Postupná selekce

pak vyústila na ja e roku 2006 ve výb r Plas. Vše m lo
být p vodn soust ed no výhradn v bývalém pivovaru,
pozd ji však došlo k n kolika logickým zm nám. P vodn zamýšlené využití unikátního hospodá ského dvora pro
ú ely vysoké školy se ukázalo jako nereálné, a tak i tento
nesmírn cenný areál mohl být za azen do projektu vytváeného Centra stavitelského d dictví Národního technického muzea. Vše ale v po átcích p ípravy studijního depozitá e zásadn ovlivnila ne ekaná skute nost, a to možnost využití finan ních fond Evropské unie pro celkovou
realizaci projektu. Pro p ihlášku podanou a schválenou v
roce 2009 byl celkový zám r rozší en, p edevším o p ípravu expozice stavitelství, dále o dílny prezentující tradi ní stavební emesla a v neposlední ad i o prostory pro
odborná setkávání. Lákavý bonus p edstavovaly nejstarší
prostory románsko-goticko-barokní hlavní hospodá ské
budovy, které byly ponechány bez stavebních úprav a
využity pro unikátní expozici stavebn -historického pr zkumu.
Na realizaci renovace areálu i p íprav expozice se
podílely desítky koleg a kolegy jak z Národního technického muzea, tak i z celého širokého oboru. Dnes ur it
nejsem sám, kdo se na tato léta dívá jako na pracovn
nejnáro n jší období svého života. Bylo pot eba koordinovat mnoho soub žných inností ve velmi krátkých
realiza ních termínech a s dodržením všech podmínek,
které požadovala pravidla dotace.
První ro ník konference v Plasích je za námi. V ím, že se Plasy stanou svými p idanými hodnotami dalším impulsem pro kontinuitu již zavedené zna ky „D jiny
staveb“ i v budoucnu.

Martin Ebel

Ohlédnutí za ne tinskou konferencí
U p íležitosti zm ny, jež p ivádí konání konference
D jiny staveb do Plas a která se promítá také do vn jšího
vzhledu tohoto sborníku, snad nebude na škodu pro ty,
kte í nejsou pam tníci, ohlédnout se po východiscích
a minulosti po ádání tohoto podniku.
Z podn tu zv n lého p edsedy Klubu Augusta
Sedlá ka (KAS), RNDr. Josefa Milera, a z uv dom ní
pot eb oboru stavebn -historického pr zkumu, pro který
se instituce k tomu povolan jší zdráhaly vytvo it do té
doby chyb jící komunika ní platformu v podob periodicky konané konference, p ijal na sebe tento úkol KAS.
Od po átku bylo zám rem koncepce konference zapojit
do odborné kritické a vzájemn obohacující debaty co
nejvíce t ch, kdo mají k oboru co íci – profesionály
i amatéry, a také p ivést do kontaktu s tímto prost edím
studenty a další mladé adepty. Do jaké míry se to da ilo,
z stává zejména na posouzení ú astník p edchozích
šestnácti ro ník konference D jiny staveb. P ipome me
mimo jiné, že na konferen ní p d vznikl zám r založení
Sdružení pro stavebn historický pr zkum, které se pak

stalo partnerem p i jejím po ádání. Konání D jin staveb
v za ízení Západo eské univerzity v Plzni, zámku Ne tiny, š astn umožnilo spojit pod jednou st echou všechny
stránky konferen ního provozu. Svojí odlou eností zámek pomáhal vytvá et jedine né prost edí živé, zpravidla p átelské a kolegiální komunikace mezi ú astníky.
P edevším zachování této hodnoty bychom m li mít na
mysli p i p enesení konference do Plas, které vyplývá
z p irozeného soub hu zájm dosavadních po adatel
a Centra stavitelského d dictví Národního technického
muzea, které zde konferenci otevírá inspirativní prost edí
svých práv dokon ených prostor.
„Ne tinské“ období konference p ipome me aspo
soupisem osobností, které se podílely na pr b hu jednotlivých ro ník . V nujme p i tom zejména vzpomínku
památce t ch z nich, které se již odebraly na v nost.

Jan Anderle
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