
Nabídka publikací 
 

Z. Hazlbauer: Historické kamnové kachle z Rabštejna nad Střelou, Praha 1995 35 Kč 

P. Sommer: Sázavský klášter, Praha 1996 30 Kč 

F. Gabriel: Hrad Lipý, Praha 1997 20 Kč 

T. Durdík, J. Adámek, J. Fröhlich, P. Chotěbor: Vybrané středověké památky Prácheňska, Praha 1998 35 Kč 

J. Úlovec: Tvrz a zámek Odolena Voda, Praha 1998 25 Kč 

L. Kracíková, J. Smetana: Románská a gotická sakrální architektura v okrese 

 Česká Lípa, Praha 2000 60 Kč 

F. Gabriel, K. Podroužek, P. Zahradník: Skalní sídlo u Sloupu, Praha 2001 25 Kč 

T. Durdík: Hrad Týřov, Praha 2001  40 Kč 

M. Flegl: Cyril Merhout – historik nejen Malé Strany, Praha 2002 15 Kč 

L. Kracíková, V. Belling: Středověká sakrální architektura na Frýdlantsku, Praha 2004 65 Kč 

F. Gabriel, V. Vaněk: České Švýcarsko ve středověku, Praha 2006 40 Kč 

T. Durdík: Hrad Přimda, Praha 2007 50 Kč 

T. Durdík, Hrady na Malši, Praha 2008 75 Kč 

Z. Bauer, J. Likovský: Děčín, Děčínsko a příprava obrany předmnichovské ČSR, Praha 2009 60 Kč 

K. Kibic ml., Středověká venkovská sakrální architektura na Čáslavsku, Praha 2010 80 Kč 

T. Durdík, Hrad Džbán, Praha 2011 65 Kč 

K. Kibic, V. Vaněk: Středověká venkovská sakrální architektura na Kutnohorsku, Praha 2012 160 Kč 

P. Rožmberský, P. Vařeka: Středověké osídlení Rokycanska, Praha 2013 160 Kč 

Sborník SPS č. 1 – ke 100. výročí založení SPS, 2. vydání, Praha 1997 135 Kč 

Sborník SPS č. 2 – k živ. jubileu R. Turka 1991, Praha 1993 100 Kč 

Sborník SPS č. 3 – k živ. jubileu M. Richtera 1992, Praha 1993 70 Kč 

Sborník SPS č. 4 – k živ. jubileu D. Líbala 1996, Praha 1996 160 Kč 

Castellologica bohemica 2 120 Kč; 3 150 Kč; 4 195 Kč; 7 560 Kč; 8 585 Kč; 9 525 Kč; 10 550 Kč; 

 11 750 Kč; 12 705 Kč a Castellologica bohemica 13, Praha 2016 630 Kč 

J. Adámek, J. Sommer, Z. Všetečková: Středověký kostel Panny Marie v Písku, 2001 340 Kč 

T. Durdík: Nálezy z hradů přechodného typu 250 Kč 

Castrum Bene 6 – Burg und Stadt, sborník z konference – N, A, F, Praha 1999 330 Kč 

Castrum Bene 9, sborník z konference – N, A, F, Praha 2006 355 Kč 

K. Benešovská, K. Charvátová, D. Líbal, M. Pojsl: Řád cisterciáků v českých zemích  

ve středověku, Praha 1994 135 Kč 

J. Podliska a kol.: V za(u)jetí malostranských stratigrafií. Sborník k jubileu J. Čihákové, Praha 2015 220 Kč 

O. Hájíček, M. Kodeda, F. Nevěřil: Kronika Pražského květnového povstání  

 ve dnech 5. až 9. května 1945 v oblasti dnešní Prahy 6, Praha 2015 295 Kč 

R. Pfleiderer: Atributy světců, 3. vydání, Praha 2008 80 Kč 

D. Líbal, P. Zahradník: Katedrála svatého Víta na Pražském hradě, Praha 1999 255 Kč 

900 let cisterciáckého řádu – sborník z konference, Praha 2000 240 Kč 

D. Líbal: Katalog gotické architektury v České republice do husitských válek, 2001 355 Kč 

P. Mazáčová: Opasek jako symbol a součást středověkého oděvu, Praha 2012 250 Kč 

1000 let kláštera na Ostrově (999–1999), sborník, Praha 2003 220 Kč 

Rataje nad Sázavou – hrad a zámek, Praha 2004 32 Kč 

Svorník 1/2003. Vývoj a funkce topenišť – sborník z konference, Praha 2003 284 Kč 

Svorník 2/2004. Okna a dveře – sborník z konference, Praha 2004 255 Kč 

Svorník 3/2005. Krovy a střechy – sborník z konference, Praha 2005 274 Kč 

Svorník 4/2006. Poznávání a dokumentace historických staveb, Praha 2006 274 Kč 

Svorník 6/2008. Funkční a prostorové uspořádání budov, sborník, Praha 2008 273 Kč 

P. Kroupa: Rostlinný dekor na českých stavbách 13. století, Praha 2019 630 Kč 

Hanspaulka II. Historie, vzpomínky, zajímavosti, Praha 2007 128 Kč 

 V. Kociánová, D. Houšková, T. Tomíček: Hrad Pecka, Praha 2011 75 Kč 

  M. Kovář a kol.: Cisterciácký klášter Hradiště nad Jizerou, Praha 2015 295 Kč 

  L. Hrdlička: Praha – podrobná mapa arch. orientačních bodů, Praha 2005 405 Kč 

   L. Hrdlička: Týnský dvůr a středověká Praha, Praha 2005 466 Kč 

   B. Nechvátal: Kapitulní chrám sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, Praha 2004 567 Kč 

   B. Nechvátal: Rotunda sv. Martina a bazilika sv. Vavřince na Vyšehradě, 2009 440 Kč 

   S. Vencl et al: Nejstarší osídlení jižních Čech, Praha 2006 560 Kč 

 

 Mgr. V. Kašpar v. r., jednatel               Ing. arch. P. Chotěbor, CSc.., v. r., starosta 

 
 

Program akcí na 2. pololetí 2020 

Přednášky: 
Po 7. 9. – Mgr. Jan Havrda: Padesát let archeologického výzkumu Klementina 

Po 5. 10. – JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.: Postavení panovníka ve starověkém Egyptě              

a u Chetitů 

Po 2. 11. – Mgr. Petr Starec: Gotická brána sv. Valentina na Starém Městě (přednáška bude 

spojena s členskou schůzí SPS) 

Po 7. 12. – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.: Stromový sál zámku v Bechyni (přednáška bude spojena 

s případnou náhradní členskou schůzí SPS) 

Všechny přednášky se budou konat každé první pondělí v měsíci v přednáškovém sále v hlavní 

budově  NÁRODNÍHO  TECHNICKÉHO  MUZEA  na  Letné,  Kostelní  42  v Praze 7 tradičně 

od 17.30 hodin. Prosíme, abyste si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebu-

dou zasílány zvláštní pozvánky. 
 

Zrušená jarní exkurze se uskuteční 19. září 
 Zákeřný koronavirus bohužel zasáhl do všech součástí našeho spolkového života. Kromě zrušených 

přednášek v dubnu, květnu a červnu v Národním technickém muzeu jsme byli nuceni zrušit i pláno-

vaný tradiční jarní výlet, který se měl uskutečnit dne 30. května. Je potěšitelné, že se nám snad podaří 

tento výpadek ještě v letošním roce nahradit. Pokud nám to epidemiologická situace a nepředvída-

telné kroky naší vlády dovolí, zrealizujeme avizovaný jarní výlet ihned po prázdninách v sobotu  

19. září 2020. V současné době máme zarezervovaný autobus, prohlídku Centra stavitelského dědic-

tví v Plasích a v cisterciáckém klášteře v Plasích máme domluvenou návštěvu obou prohlídkových 

okruhů. Vyrazíme tedy plánovaným směrem v sobotu 19. září v 8.00 hod. ráno z Vítězného náměstí 

v Praze 6 (před budovami ČVUT) směrem na Hostivice, Unhošť, Bratronice a Běleč. Naší první 

zastávkou bude Hamousův statek ve Zbečně, odkud budeme pokračovat přes Rakovník, Petrovice, 

Zavidov, Všesulov, Čistou, pod hradem Angerbach do Kožlan a Kralovic. Další zastávky na cestě 

budou na lokalitách, které si prohlédneme pravděpodobně pouze zvenčí: barokní hospodářský dvůr 

v Hubenově, kostel sv. Petra a Pavla s hrobkou Griespeků v Kralovicích a kostel Zvěstování 

Panny Marie v místě cisterciáckého poutního místa v Mariánské Týnici, které je dnes sídlem 

Muzea a galerie severního Plzeňska. Zastavíme u sochy sv. Jana Nepomuckého, od níž budeme mít 

malebný výhled do okolní krajiny i na tento skvost barokní architektury se Starou cestou, dále si pro-

hlédneme barokní hospodářský dvůr v Sechuticích a následně se přemístíme do cíle našeho výletu, 

kterým budou Plasy. Po příjezdu bude účastníkům poskytnut čas na občerstvení (polední volno) a ve 

13.00 hod bychom měli navštívit Centrum stavitelského dědictví. Následovat bude prohlídka cisterci-

áckého kláštera, kostela, klášterního dvora i barokní sýpky. Pokud nám čas dovolí, mohli bychom 

v závěru exkurze absolvovat prohlídku hrobky Metternichů či pěší výšlap po naučné stezce k bývalé 

železářské huti v Plasích. Následovat bude návrat do Prahy, již bez plánovaných zastávek. Upozorňu-

jeme všechny přihlášené na jarní výlet, že s jejich účastí počítáme i v tomto náhradním termínu. 

Jelikož nikdo neprojevil zájem o vrácení účastnického poplatku, mají všichni výlet uhrazen. Pokud by 

se někdo z přihlášených účastníků nemohl či nechtěl zářijové exkurze zúčastnit, informujte našeho  

pana starostu Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc. (tel. 224 372 227 nebo e-mail: petr.chotebor@hrad.cz). 

Prosíme rovněž o potvrzení vaší účasti stejnou formou. Případní zájemci se u něho rovněž mohou 

informovat o případných volných místech. Tato možnost je spíše teoretická (spíše jen v případě, že 

někdo z přihlášených odřekne); v době příprav jarního výletu bylo sice ještě několik volných míst 

v autobuse, ovšem počet účastníků prohlídky plaského kláštera je omezen na 45 

2/2020 

 



Vzpomínkové akce na prof. Tomáše Durdíka 

Je těžko uvěřitelné, že letos uplyne již osm let od smrti našeho dlouholetého starosty, kamaráda, 

významného evropského badatele, kastellologa a středověkého archeologa prof. PhDr. Tomáše 

Durdíka, DrSc. Stalo se již tradicí, že si toto smutné výročí připomínáme několika vzpomínko-

vými akcemi a v tomto roce tomu nebude jinak. Již v sobotu 12. září se sejdeme s našimi přáteli 

z Klubu přátel hradu Zlenice na stejnojmenném hradě u symbolického pietního místa ve velkém 

paláci, a to v 11.00 hod. Následující víkend absolvujeme výlet a proto jsme druhou vzpomínko-

vou akci naplánovali na neděli 27. září, kdy v odpoledních hodinách individuálně zapálíme svíčku 

na hrobě Tomáše Durdíka na bubenečském hřbitově. Hrob se nachází několik desítek metrů za 

bránou z ulice Antonína Čermáka (u stanice autobusu 131 Nemocnice Bubeneč) po pravé straně. 

Rovněž se v letošním roce (v pátek a sobotu 30. a 31. října 2020) uskuteční VI. ročník kastello-

logické konference k poctě prof. Tomáše Durdíka na hradě Křivoklát, jejímž tématem opět bude 

širší problematika evropské kastellologie. Její účastníci mají možnost publikovat své příspěvky     

v recenzovaném časopisu Catellologica bohemica. Součástí konference bude, mimo jiné, prohlíd-

ka hradního areálu zaměřená na archeologii a stavební historii. V hradní kapli pak bude v sobotu 

31. října 2020 od 10.00 hod sloužena pobožnost za prof. Tomáše Durdíka. Konference je pořádá-

na v úzké spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie 

a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Sprá-

vou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, 

Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností přátel starožitností. Konferenční 

poplatek není požadován a na hradě je možno si zajistit ubytování (400,- nebo 450,- Kč/os./noc), 

pro nenáročné účastníky potom v  jeho okolí (180,-  Kč/os./noc). Další informace k připravované 

akci je možno získat na e-mailové adrese hlozek@kar.zcu.cz. Upozorňujeme na skutečnost, že 

nejasná situace okolo koronaviru může tuto akci ohrozit. Proto sledujte v posledním týdnu před 

konáním konference naše webové stránky, kde bude publikována aktuální informace. 

 

Vydávání a distribuce Časopisu Společnosti přátel starožitností 
 V roce 2020 vychází 128. ročník našeho časopisu, který vydává SPS od roku 2008 pod původ-

ním názvem Časopis Společnosti přátel starožitností a ve vlastní režii. Předplatné časopisu je 

součástí členských příspěvků a pouze díky vaší dobré platební morálce jsme schopni časopis 

nadále vydávat, byť s velkým vypětím našich kapacitních i finančních možností. Přestože redakč-

ní úpravy a sazba probíhá zcela v režii našich členů a zadarmo, náklady spojené s tiskem a distri-

bucí nám prakticky znemožňují jakékoli další publikační aktivity (například rozšíření svazků naší 

Knihovničky). 

 Je potěšitelné, že se nám v průběhu roku 2019 podařilo vydat kompletní 127. ročník, avšak 

v první polovině roku 2020 jsme z různých příčin (především nedostatek vhodných příspěvků) 

nabrali opět mírný skluz. Nyní (v průběhu srpna) jsou čísla 1/2020 a 2/2020 již vysázena, 

po autorských korekturách a v dohledné době půjdou do tiskárny. Doufáme, že se k vám na pod-

zim dostanou minimálně obě avizovaná čísla a že snad do konce roku připravíme i zbývající dvě 

čísla letošního ročníku, aby se nejpozději v průběhu jarních měsíců dostala do vašich rukou. 

Bohužel jsme v letošním roce nezískali žádnou finanční podporu na vydávání časopisu, ale dou-

fáme, že v rámci pravidelně vypsaných dotačních programů Ministerstva kultury podporujících 

Kulturní aktivity v památkové péči se nám podaří na podzim letošního roku podat žádost a získat 

alespoň částečný příspěvek na vydávání časopisu. Jeho vydávání, přes nastíněnou obtížnou fi-

nanční situaci, není ohroženo, ale smutnější je, že redakce v současné době spíše naráží na nedo-

statek kvalitních příspěvků všeho druhu. Proto apelujeme na členstvo, aby naši odborně zdatní 

členové ve svých archivech či ve svém okolí pátrali po vhodných příspěvcích, kterými bychom 

byli schopni naplnit obsahovou stránku našeho časopisu, jehož pravidelné vydávání je pro nás 

zavazující. Přestože věnujeme evidenci rozesílání časopisu značnou pozornost, může se z různých 

důvodů stát, že někdo všechna čísla neobdržel. V takovém případě se prosím obraťte na vedoucí-

ho redaktora Vojtěcha Kašpara se žádostí o doplnění chybějících čísel. Rovněž je možné zakoupit 

i některá starší čísla zpětně od 90. let 20. století. 

Prodej publikací a knihovna SPS 

Jelikož o prodej publikací na přednáškách byl v poslední době téměř nulový zájem a s ohledem na 

náš přesun do přednáškové místnosti Národního technického muzea, kde nemáme adekvátní zázemí 

pro uschování nabízených publikací, již v prodeji pokračovat nebudeme. Situaci je nadále možno řešit 

domluvou s paní Danou Houškovou, avšak vzhledem k omezeným prostorovým kapacitám mohou 

být některé tituly distribuovány s delším časovým odstupem, než se je podaří dovézt ze skladu. 

V nabídce máme především publikace vydané naší společností či publikace, na jejichž vzniku jsme se 

nějakým způsobem podíleli, ale rovněž i určité množství starších titulů vydaných Archeologickým ús-

tavem. Publikace je možno objednat a následně zakoupit na přednáškách nebo po předchozí objed-

návce u Daniely Houškové či Vojtěcha Kašpara na níže uvedených kontaktních adresách. Rovněž je 

možný osobní odběr publikací po předchozí domluvě v pracovních dnech na pracovišti Vojtěcha Ka-

špara či nechat zaslat poštou (bude však účtováno poštovné a balné). Uvedené ceny platí pouze pro 

členy SPS, a proto při objednávce uvádějte členské číslo. 

Naše produkce je nadále prodávána i v Knihkupectví Juditina věž (Praha 1, Mostecká ul. 1, provozní 

doba: pondělí – sobota 10–18 hod), kde naleznete rozsáhlý sortiment publikací o Praze, architektuře, arche-

ologii, místopise, historii, historii umění aj. vč. antikvárních a obtížně dostupných titulů. Knihy lze rovněž 

zakoupit přes e-shop na adresách http://zastarouprahu.shop4you.cz nebo http://zastarouprahu.cz. 

Stále se snažíme průběžně v rámci našich možností doplňovat knihovnu SPS, která je uložena v kance-

lářích a depozitářích společnosti ARCHAIA Praha z.ú. Část knihovny je přístupna po předchozí     

domluvě k prezenčnímu studiu v knihovně společnosti Archaia Praha z.ú. ve Vratislavově ulici 20    

na Výtoni pod Vyšehradem. Seznam celé knihovny je uveden na webových stránkách 

(www.archaiapraha.cz) a na webových stránkách naší Společnosti (www.spolecnostps.wz.cz). 

 

Členské příspěvky 

Členský příspěvek včetně předplatného časopisu činí 300 Kč ročně, u studentů a důchodců 200 Kč 

ročně (u manželských párů nebo dvojic rodinných příslušníků při odběru jednoho čísla časopisu     

400 Kč). Členský příspěvek pro kolektivní členy je 500 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou vítány. 

Číslo účtu SPS u České spořitelny Praha 1 je 1923085369/0800. Prosíme všechny členy, aby při platbě 

příspěvků uváděli jako variabilní symbol své členské číslo (při rozesílání Bulletinu je uvedeno nad je-

jich adresou na obálce). Pokud měníte adresu bydliště, sdělte nám to laskavě dopisem, telefonicky 

nebo e-mailem. Uvedení nové adresy na složenku nestačí, pošta údaje nepředává! Nepředvídatelné 

faktory (nechtěné omyly při balení časopisů a bulletinů, spolehlivost České pošty, obtížná identifikace 

plateb, nehlášení změn bydliště našimi členy apod.) nadále přinášejí komplikace se zjišťováním pla-

tební morálky členstva, a proto výbor SPS žádá členstvo o shovívavost a pomoc při členské evidenci. 

Součástí tohoto Bulletinu je členská známka na rok 2019/2020, vytištěná v pravém dolním rohu třetí stra-

ny. Prosíme, vystřihněte ji a nalepte na zadní stranu členského průkazu. Od roku 2017 již bohužel nemají 

členové SPS vstup do Muzea hlavního města Prahy na naši průkazku zdarma, ale pouze za zvýhodněné 

vstupné. 

Kontaktní adresy 

 Informace o Společnosti, její historii a aktivitách: starosta SPS Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., 
Odbor památkové péče, Kancelář prezidenta republiky, 119 08 Praha – Hrad; tel. 224 372 227;       

e-mail: petr.chotebor@hrad.cz 

 Informace o podmínkách publikování příspěvků v časopise, členské přihlášky,  

legitimace, členská evidence a příspěvky, pokladník, správce knihovny SPS,      

vedoucí redaktor časopisu SPS: jednatel SPS Mgr. Vojtěch Kašpar,               

Archaia Praha z.ú., Vratislavova 22/20, 128 00 Praha 2 – Vyšehrad; 

tel. 224 317 913; e-mail: kaspar@archaia.cz 

 prodej publikací: členka výboru Daniela Houšková, Jičínská 5, 130 00, Praha 3; 

e-mail: houskovad@seznam.cz 

 Internetová adresa Společnosti: http://spolecnostps.wz.cz 
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