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23.3. - 26.3. 2017 

 
 

Partne�i 
M�sto Plze�, Plze�ský kraj, Ministerstvo kultury �R, 

Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt� v Plzni, 
Národní památkový ústav, územní odborné pracovišt� v Ústí nad Labem, 

Západo�eské muzeum v Plzni 
Národní technické muzeum 

 
 
 
 

Vedení konference 
 
 

  
P�edseda:   PhDr. Vladislav Razím 
 
P�edsedající sekcí:  
Lidová architektura    Prof. Ji�í Škabrada 
Hrady, zámky, tvrze   Ji�í Schierl 
M�sta     Mgr. Eliška Nová 
Církevní architektura   Mgr. Jaroslav Skopec 
Ostatní stavby    PhDr. Martin Ebel 

Klub Augusta Sedlá�ka a Národní technické muzeum  
ve spolupráci se Sdružením pro stavebn�historický pr�zkum 

 a partnery po�ádá od roku 2000 pravidelné konference, zabývající se historií staveb. 
 

Po�adatel: Klub Augusta Sedlá�ka, Úslavská 49, 326 00 Plze� 
Organiza�ní zabezpe�ení Nakladatelství Petr Mikota, Polní 56, 326 00  Plze� 

I� 64873820,  tel.: 603 828 377, pmikota@post.cz 
www.evida.cz/shp 

Konference  
D�JINY STAVEB 



Program 
 

�tvrtek 23. 3. 2017 
 od 17 hod ubytování ú�astník�, prezence, instalace poster� 
 ve�e�e individuáln� v Pivovaru �i u Rudolfa II. 
 
Pátek 24. 3.  
   7:00 8:30 snídan� 
   8:30   9:30 prezence 
   9:00   9:30 zahájení  
   9:30 11:00 sekce hrady 
 11:00 11:30 p�estávka 
 11:30 12:30 sekce hrady 
 12:30 - 13:30 ob�d 
 13:30 14:30 exkurze v NTM 
 14:30 16:00 sekce církevní architektura  
 16:30 17:00 p�estávka 
 17:00 18:30 sekce církevní architektura  
 19:00 24:00 raut v Korunova�ním sále penzionu u Rudolfa II. 
 20:00 22:30 panelová diskuse (poster) 
  
Sobota 25. 3. 
   7:30 8:30 snídan� 
   9:00 10:30 sekce m�sta  
 10:30 11:00 p�estávka 
 11:00 12:30 sekce m�sta, lidová architektura 
 12:30 13:30 ob�d 
 13:30 15:00 sekce metodika + r�zné stavby 

15:00  15:30 p�estávka . 
14:30 17:00 sekce metodika + r�zné stavby 
17:00  18:00 Zakon�ení konference 

 18:00 22:00 panelová diskuse (poster) 
 ve�e�e individuáln�   
    
Ned�le 26. 3. 

 8:30  odjezd na exkurzi  
 9:00 – 10:00 Pivovar Ch�í�, prohlídka rekonstruovaného pivovaru, 

ochutnávka, �idi�i pivo do lahví s sebou. 
10:00 – 10:30 Rousínov  - vesnická památková zóna 
10:30 – 11:30 Hrad Krakovec 
12:00 – 13:30 ob�d v restauraci U �erného orla v Rakovníku 
13:30 – 15:00 Rakovník: Kostel sv. Bartolom�je (v�etn� krovu), zvonice, 

h�bitovní kostel Nejsv�t�jší trojice + zvonice 
15:30 – 16:30 Zámek Olešná 

 
Zájemci, kte�í nemají vlastní dopravu na exkurzi, se nahlásí u presence. 



Pokyny pro ú�astníky 
Akce se koná v centru stavitelského d�dictví v Plasích (CSD) 
 
P�íjezd : Ú�astníci, kte�í p�ijedou vlastním autem do Plas budou parkovat na bezplatném 
parkovišti p�ed klášterem u mostu. 
Individuální doprava je rovn�ž možná vlakem �i autobusem z Plzn�.  
 

Presence 
Prezence je v areálu CSD – bude ozna�eno šipkami. 
Na recepcích v penzionu i v chatovém tábo�e budou mít k dispozici seznam ubytovaných, 
proto se m�žete ubytovat již p�ed presencí. 
Prezen�ní místnost bude otev�ena vždy o p�estávkách v�etn� p�estávky na ob�d. V této dob� 
zde m�žete vy�izovat veškeré formality. Ve stejném prostoru bude rovn�ž probíhat prodej 
publikací. 
 

Ubytování 
je ve t�ech variantách.  

1. Penzion Rudolf – u mostu proti klášteru 
2. Menší ubytovací kapacity v Plasích – viz mapka 
3. Chatová osada Máj – cca 1 km proti toku �eky. P�ší cesta vede z areálu kláštera po 

lávce na pravý b�eh a podle �eky až do tábora. Autem odbo�íte z hlavní silnice na 
vedlejší silnici ve sm�ru na Man�tín+Hvozd, podjedete tra� a krátce na to zabo�íte 
doprava, op�t podjedete tra� a po úzké asfaltce dojedete k brán� tábora. 

K+K 

SAD 
INT 

Menší ubytovací kapacity: K+K, INT – internát st�ední školy 



 
1 – parkovišt�, 2 – presence, 3 – penzion Rudolf II., 4 – prodejna potravin,  
5 – lávka p�es �eku, 6 – restaurace v pivova�e  
 
Stravování  
je organizované pouze �áste�n�: 
 
Snídan�  
je možno si zajistit v penzionu Rudolf II. Automaticky se to p�edpokládá u ubytovaných. 
Cena bohaté snídan� je 80 K�. Není však sou�ástí poplatku za ubytování – hradí se 
individuáln� na míst�. Objednat si ji mohou i další ú�astníci ubytovaní v jiných za�ízeních. 
Kdo bude mít zájem o snídani v Penzionu (a není zde ubytován) – prosím o objednání 
mailem.  
 
Ú�astníci ubytovaní v tábo�e Máj, budou mít p�ipravenou snídaní v opatské konírn� 
v areálu NTM. 
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Ob�d 
Protože na ob�d je vyhrazena pouze hodina bude zajišt�n hromadn� v Knížecím Pivovaru 
(http://www.pivovarplasy.cz). Bude k dispozici pouze jedno jídlo v cen� 100K�, které se 
bude platit u presence. Ú�astníci dostanou poukázky, kterými potom ob�d uhradí – kv�li 
zrychlení.   
 
Ve�e�e 
V cen� konferen�ního poplatku je zahrnuta páte�ní ve�e�e formou routu v Korunova�ním 
sále v penzionu Rudolf. Ve�e�e ve �tvrtek a v sobotu je individuální v Knížecím pivovaru �i u 
Rudolfa II. Není nutno objednávat p�edem. 
 
Ob�d p�i exkurzi v Rakovníku  je zajišt�n  v restauraci . 
Výb�r z následujících jídel se nahlásí p�i presenci 

1. Vep�ová krkovi�ka, bramborový knedlík, zelí 

2. Smažený vep�ový �ízek, brambor, okurka 

3. Smažený ku�ecí �ízek, brambor, okurka  

4. Mahi-mahi (ryba) na grilu, brambor, okurka 

 

Presentace referát�: 
Referující budou mít k dispozici notebook s dataprojektorem. Standardní presentaci 
p�edpokládáme v PowerPointu nebo jako sled obrázk�. V p�ípad� speciálních program� – 
nap�. pro animaci, doporu�ujeme si p�inést vlastní notebook. Presentace je pot�eba dodat 
v p�edstihu p�ed za�átkem sekce k nahrání do projek�ního po�íta�e. 
Upozorn�ní pro p�ednášející. Na jednu presentaci je vyhrazeno pouze 15 min. v�etn� diskuse. 
Omezte proto historické informace a soust�e�te se na jádro problému. Váš p�ísp�vek je t�eba 
presentovat rovn�ž formou posteru v samostatném sále, kde m�žete ve vyhrazeném �ase ve�er 
zodpovídat další dotazy. Panely na postery budou mít plochu max. 100x100 cm uzp�sobenou 
k nalepení samolepkami, izolepou nebo špendlíky (bude p�ipraveno). 
 
 
P�ehled referát� a jejich anotací naleznete na  
http://www.evida.cz/desta/indexdesta.php 
 
 


