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Slovo úvodem 

Vážení a milí p�átelé! 
 

Pot�šilo m�, když jsem byl vyzván po�adateli tohoto 
setkání, abych se ujal funkce p�edsedy, jak je tady zvykem. 
Letos je to již 18. konference, já jsem se sice zú�astnil jen 
n�kolika, hlavn� v prvních letech, ale byl jsem u za�átk� 
celé myšlenky a její realizace. Jsem tedy pam�tník a využiji 
toho, nebo� vracet se ke ko�en�m je vždy užite�né. 

Dobrou pom�ckou k tomuto návratu je úvodník 
Zde�ka Dragouna, který také pat�il k �len�m p�ípravného 
výboru, v 2. �ísle periodika Pr�zkumy památek z roku 
2000. Práv� toto �íslo totiž posloužilo jako sborník z 1. 
konference, než se vytvo�ily všechny podmínky k tomu, 
aby od p�íštího ro�níku mohly pravideln� vycházet D�jiny 
staveb v režii Klubu Augusta Sedlá�ka. Zden�k Dragoun 
v úvodníku stru�n� hodnotí pr�b�h a p�ínos první konferen-
ce. Za�íná zd�razn�ním, že pracovní setkání na téma zkou-
mání a dokumentování historických staveb jsou vzácná. 
Zd�vod�uje, pro� z 51 p�ednesených referát� bylo publiko-
váno 29 – nebylo to jen proto, že n�kte�í referenti své p�í-
sp�vky nezpracovali do písemné formy, ale také z toho 
d�vodu, že �ást text� nespl�ovala obvyklé nároky. Odsud 
Dragoun p�echází k úvaze na téma vztahu profesionál� 
a amatér� v našem oboru. Zejména zd�raz�uje, jak se vzá-
jemn� pot�ebují, jak se musí respektovat a komunikovat 
spolu. Základní problém p�itom p�edstavuje skute�nost – 
a ta platí dodnes –, že objektivní pot�eba pr�zkum� a do-
kumentace podstatn� p�evyšuje možnosti jejich zvládnutí 
t�mi, kte�í se této �innosti v�nují v n�jaké instituci. 
Z citovaného úvodníku zaznívá dilema obecn� platné pro 
všechny obory: každá nálezová zpráva nebo elaborát SHP, 
a tím spíše jejich publikovaná forma, má p�irozen� svou 
nezastupitelnou cenu, ale musí spl�ovat p�íslušná kritéria 
kvality, a� už je autorem kdokoli. 

Od roku 2000 se mnohé zm�nilo, ona „vzácnost“ už 
neplatí. Vznikla �ada metodik a publikací, vycházejí perio-
dika a sborníky, které se v�nují pr�zkum�m a dokumentaci; 
neskute�n� se rozvinuly a zmnožily metody, SHP zpraco-
vává �ada r�zných organizací i soukromých osob, rozši�ují 
se mezinárodní kontakty; téma SHP �i již pevn� etablova-
ného OPD se každoro�n� objevuje na n�kolika konferen-
cích, dokonce specializovaných. Ve vztahu k ne�tinské 
(dnes plaské) konferenci došlo k jedné d�ležité v�ci – kaž-
doro�nímu po�ádání striktn� tematických konferencí Sdru-
žení pro SHP, z nichž vychází sborník Svorník. První kon-
ference Svorníku prob�hla v roce 2002 a v�novala se vývoji 
a funkcím topeniš�. Tento vývoj se p�es po�áte�ní rozpaky 
a napjaté o�ekávání ukázal podle mého názoru jako velmi 
pozitivní, vznikly dv� kolejnice jedné koleje, které si na 
klikaté cest� stavební historií vzájemn� prospívají a tvo�í 
sourozenecký pár, v n�mž panují dobré rodinné vztahy. Od 
konference D�jiny staveb se už neo�ekává nesplnitelné. 
Stala se p�edevším nejširší platformou setkávání všech 
zainteresovaných, bez ohledu na druh jejich vzd�lání 
a pracovní za�azení, scházejí se tu už bezmála t�i generace. 

Ti mladší nebo za�ínající mohou konfrontovat a konzulto-
vat své myšlenky a pracovní výsledky s t�mi zkušenými a ti 
zkušení zase mohou nabízet k pou�ení a zamyšlení zejména 
metodicky instruktivní a vzorov� zpracované p�íklady. To 
je z�ejm� také hlavní d�vod, pro� mají jednotlivé konferen-
ce tak hojnou návšt�vnost. Bolestí tak�ka všech konferencí 
bývá �as vymezený na jednotlivá vystoupení a pro Ne�tiny 
– Plasy to platí stejn� tak. I když svou roli plní také panelo-
vá prezentace, je práv� debata v sále nezastupitelná a vzhle-
dem k výše �e�enému jde o jednu z hlavních deviz a poslání 
konference. Za 15 minut, dokonce v�etn� diskuse, lze vše 
pot�ebné opravdu �íci jen velmi obtížn�. Z minulých konfe-
rencí vím, že na diskusi v�tšinou nedojde, a to je opravdu 
velká škoda jak pro publikum, tak referenty. Doporu�il 
bych proto prop�íšt� nov� naformulovat kritéria p�ijetí 
referátu, aby bylo možno lépe posoudit referent�v zám�r 
sd�lení. Jen tak lze docílit takového po�tu p�ísp�vk�, aby 
každému z nich mohl být vymezen delší �as a aby mohla 
prob�hnout diskuse. Abych nebyl jen vn�jším pozorovate-
lem, sám jsem si p�ipravil referát a už vím, že budu mít 
problém p�i vší stru�nosti �íci to podstatné a ješt� si vy-
slechnout vaše reakce. 

Touto poznámkou, kterou ovšem jako letošní p�edse-
da pokládám také za zcela aktuální organiza�ní apel, nebo� 
vymezené �asové úseky budeme muset d�sledn� dodržovat, 
ale nechci ani v nejmenším snížit zásluhy po�adatel� této 
mezinárodní konference, p�edevším �len� Klubu Augusta 
Sedlá�ka, z. s., kte�í už po tolik let s nasazením 
a s úsp�chem po�ádají D�jiny staveb. Naopak jim chci 
vyslovit velký dík a uznání. 

Hodn� úsp�ch� p�eji nejen konferenci zde v Plasích, 
ale také exkurzi, která letos zavítá do mého rodného m�sta 
Rakovníka. Tímto tedy pokládám konferenci D�jiny staveb 
2017 za zahájenou. 

Vladislav Razím


