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Téma a cíl konference: 

Tématem konference je sakrální architektura, či místa projevů zbožnosti v (nej)obecnějším smyslu.  
Mimo primární účel shromažďovacího prostoru, v němž se odehrává liturgie (z řeckého λειτουργία - 
veřejná služba), tedy veřejné shromáždění podle pravidel příslušného náboženství, mají tyto stavby 
současně i funkci symbolu, proklamace či reprezentace Sakrální architektura zhmotňuje nejniternější 
lidské představy, tužby a obavy, přičemž konkrétní podoba je výsledkem dobových idejí a proměn ritu. 
Nezřídka byly tyto stavby užívány k profánním účelům, z nichž je nutno zdůraznit především jejich 
obrannou (refugiální) roli či roli míst sloužících k depotu cenností, a to nejen náboženského obsahu. 
V těchto místech rovněž probíhaly obřadní a soudní úkony a mnoho dalších, těsněji i volně připojených 
aktivit. 

Zásadní existenciální úvahy, hluboké přesvědčení a někdy i tápání se odrazily v obsahově 
různorodých zadáních aktivujících veškeré složky lidské činnosti včetně odvážných technických a 
technologických výzev.  Provoz spojený s ritem a k němu přidruženými dalšími funkcemi se odrážel v 
originálních dispozičních, prostorových i funkčních vazbách. V sakrálních stavbách proto dochází 
k nejtěsnějšímu propojení různých druhů umění, od výtvarného přes řemeslné až po hudbu, rétoriku 
nebo literaturu. Inovace ve ztvárnění sakrální architektury jsou často odrazem proměny liturgie, nebo 
naopak, petrifikace tradiční podoby může být i projevem rezistence konkrétního náboženského rituálu. 

Ve středoevropském prostředí jde především o křesťanskou a židovskou architekturu. V rámci širšího 
chápání tématu konference jsou však předmětem zájmu také stavby jiných, mimoevropských 
náboženských systémů a obecně kultovní místa vyskytující se od pravěku až po současnost. Hlavní 
sakrální objekty jsou často součástí rozsáhlejších celků, slučujících řadu dalších, nejen liturgických funkcí 
(farní areály, kláštery apod.). Sakrální architektura však zahrnuje řadu dalších objektů se specifickou 
funkcí (poutní místa, poustevny) či měřítkově drobné stavby organizující kulturní krajinu (kapličky, 
křížky, samostatně stojící skulptury a další). 

Cílem jubilejní 10. konference SHP je zachytit podněty vycházející nejen z oblasti dějin umění, 
archeologie a stavitelství, které pracují se stavbou jako se specifickým hmotným pramenem, ale v rámci 
multidisciplinárního pojetí přispět k hlubšímu uchopení/pochopení sakrální architektury 
prostřednictvím  filosofie/teologie, historie, ikonologie, religionistiky, sociologie, kulturní antropologie 
ad. 
 
Organizační informace: 

Konference se bude konat v tzv. Rytířském sálu zámku v Jindřichově Hradci ve dnech 
7. – 10. 6. 2011.  Program a další podrobné informace budou zveřejněny v pozvánce na konci ledna 2011. 
 
Konferenční poplatek: 

Poplatek činí 1700,- Kč (studenti a důchodci 850,- Kč), jednodenní účast 700,- Kč. Poplatek zahrnuje 
účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Nezahrnuje ubytování, 
stravování a dopravu na konferenci. 
 
Stravování: 

Individuální. Další informace o možnostech stravování v místě budou zveřejněny na konci ledna. 
 
Ubytování: 

Nabídka ubytování vyjde opět vstříc diferencovaným nárokům účastníků při odpovídajících cenových 
relacích. Podrobné informace o možnostech ubytování budou uvedeny v pozvánce na konci ledna 2011. 
 
Informace pro přednášející: 

Maximální délka referátu je 15+5 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse). Přihlášku referátu 
s krátkou anotací vystihující podstatu příspěvku nutno zaslat do 15. dubna 2011 na níže uvedenou 
emailovou adresu.  
 
Přihlášky na konferenci, přihlášky příspěvků, dotazy: 

Mgr. Ing. Jan Beránek, oddělení průzkumů ústředního pracoviště NPÚ (detašované pracoviště 
Bubeneč), Valdštejnské náměstí 3, 118 01, Praha 1 – Malá Strana 

e-mail: hradec-prihlasky@seznam.cz 
 


