Úvodník
Konferenci D jiny staveb jsem od jejího vzniku nevynechal ani jednou, nebo snad nejvýš jednou. Mohu se
tedy ohlédnout a trochu bilancovat.
Krom místa po ádání se již mnohé zm nilo, i když
nikoli skokem. N kte í zakladatelé již nejsou mezi námi,
my tehdy relativn mladí jsme ve st edním v ku, p ibylo
mnoho nových jmen. Práv u toho bych se cht l zastavit.
Protože jsem u itel, vnímám jako velmi d ležité, aby za ínající m li platformu, kde mohou p inést k ve ejné oponentu e výsledky své za ínající práce. Jsou z r zných škol a to
je velmi dob e. Až na naprosté výjimky p inášejí své p ísp vky skromn , n kte í se prezentují jen v „panelárn “,
protože ani p ednášet necht jí. Všichni se ale do kají p átelské atmosféry, v níž bezmála 20 let jsou jejich výsledky
diskutovány, brány vážn a podle pot eby vlídn korigovány. Publikovaná forma pak t mto za ínajícím dodá pot ebné sebev domí (v dobrém smyslu), že jejich práce není
marná a že n koho zaujala a je užite ná.
Nasloucháním smršti referát bývají sice momentáln
vy erpáni, ale posléze se ukáže, co všechno si vlastn
bezd ky pamatují a jak je to posunulo dále ve zp sobu
uvažování. Zvlášt pak, když se setkají s dalšími specialisty
mezi sebou – archeologové se stavebními historiky,
s historiky i regionálními d kladnými znalci i odborníky na
moderní možnosti dokumenta ních technik.
A proto považuji dlouhodob konferenci v Ne tinech,
nyní Plasích, tedy lidov tudíž v „Pla tinech“, za nepostradatelnou a nadále nezbytnou.
Když už jsem se dotkl mezioborovosti, jen škoda, že
ve v jí i specializací soustavn chyb jí restauráto i, kte í se
výzkumu hmotné podstaty památek všeho druhu bytostn
dotýkají, mají nám co íci a myslím, že i naše „pla tinské“
obory a meziobory zase jim.
Velké pod kování pat í po adateli konference a vydavateli konferen ního sborníku, Klubu Augusta Sedlá ka z.
s. v Plzni a z jeho len neúnavnému Petru Mikotovi, bez
n jž by konference ani publikace nebyly možné, za jeho
neustálou vlídnost a trp livost a také všem, co pro frekventanty konferencí zajiš ovali a zajiš ují exkurze. A nakonec
pod kování rovn ž neúnavnému, tém neviditelnému,
p esto však d slednému Petru Rožmberskému, který mnoho let hlídá ve sborníku citace, logickou i jazykovou správnost psané podoby p ísp vk .
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