
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 2019 

Přednášky: 
Po 30. 9. – Tomáš Tomíček – Dana Houšková: Hrad Veliš 

Po 21. 10. – Mgr. Marian Byszowiec: Případ Slánský 

Po 25. 11. – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.: Zbraně a jejich nošení ve středověku (přednáška 

bude spojena s členskou schůzí SPS) 

Po 16. 12. – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.: Komendy, opevnění a opevněné kostely 

z oblasti Aveyron v jihovýchodní Francii (přednáška bude spojena 

s případnou náhradní členskou schůzí SPS) 

Všechny  přednášky  se  budou  konat  v  budově  Muzea  hl.  m.  Prahy  Na  Poříčí, vždy 

od 17.30 hod. Prosíme, abyste si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky 

nebudou zasílány zvláštní pozvánky. 

Vzpomínkové akce na prof. Tomáše Durdíka 

Dne 20. září 2019 uplyne sedm let od smrti našeho dlouholetého starosty, kamaráda, významného 

evropského badatele, kastellologa a středověkého archeologa prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. Již 

tradičně si tuto smutnou skutečnost připomeneme několika vzpomínkovými akcemi. V sobotu 21. září 

2019 zavzpomínáme s našimi přáteli z Klubu přátel hradu Zlenice na jeho osobu přímo u symbolic-

kého pietního místa na tomto jeho oblíbeném hradě. Sraz účastníků je v 11.00 hodin přímo na zlenic-

kém hradě. Následující neděli 22. září během odpoledne individuálně zapálíme svíčku na hrobě To-

máše Durdíka na bubenečském hřbitově (brána z ulice Antonína Čermáka (u stanice autobusu 131 

Nemocnice Bubeneč). 

Ve dnech 1. až 2. listopadu 2019 (pátek a sobota) se v areálu hradu Křivoklát uskuteční již V. roč-

ník kastellologické konference k poctě jeho osoby. Tématem konference je širší problematika evrop-

ské kastellologie. Účastníci konference mají možnost publikování svých příspěvků v recenzovaném 

časopisu Castellologica bohemica. V sobotu 2. listopadu 2019 od 10.00 hod. bude v hradní kapli 

sloužena pobožnost za prof. Tomáše Durdíka a naváže prohlídka vybraných částí hradního areálu. Na 

celou akci Vás srdečně zve Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., Katedra archeologie a Fakulta 

filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Národní památkový ústav – Správa státního hradu Křivo-

klát, Náboženská obec Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražská diecéze Církve česko-

slovenské husitské a Společnost přátel starožitností, z.s. Konferenční poplatek není požadován. Na 

hradě je zajištěno ubytování (330,- nebo 490,- Kč/os./noc), pro nenáročné účastníky potom v  jeho 

okolí (150,-  Kč/os./noc).  Další  informace  k  připravované  akci  je možno získat na e-mailové 

adrese hlozek@kar.zcu.cz. 

Jarní exkurze (25. května 2019) 
 Hlavním cílem letošní vlastivědné exkurze byla podrobná prohlídka zámku v Děčíně. Proto bylo na 

dopolední program zařazeno pouze několik kratších zastávek. První z nich byla u kostela Nanebevzetí 

Panny Marie v Hostíně u Vojkovic a jen o pár kilometrů dál nás čekal další ze skupiny kostelů 

s koutovou věží, sv. Jakub Větší v Libiši. I před ním, podobně jako v Hostíně, stojí mohutná zvonice 

s masivní podezdívkou a bedněným patrem. 

 V Liběchově jsme si prohlédli exteriér zámku, jehož polovinu tvoří pozůstatek někdejší tvrze, rene-

sančně a barokně přestavěné, druhou polovinu pak křídlo stavěné architektem F. M. Kaňkou pro 

Jáchyma Pachtu z Rájova. Prošli jsme si plochu zámeckého parku, kde se dochovala jen malá část 
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sochařské výzdoby, a někteří z nás stihli dojít po dvouramenném schodišti k průčelí farního koste-

la sv. Havla, barokní stavbě na vyvýšeném místě nad Liběchovem. 

 Náš program poté pokračoval zastávkou u kostela sv. Václava v Blíževedlech, jednolodní stav-

by s polygonálním presbytářem a mohutnou západní věží. Od kostela byl výhled na strmý kopec 

Ronov se zříceninou stejnojmenného hradu na vrcholu. Pokračovali jsme prohlídkou sloupu 

Nejsvětější Trojice na náměstí. Z náměstí jsme pokračovali ke zřícenině malého hradu Hřídelík, 

někdy nazývaného též Starý dům. Jeho jádro tvoří výrazný pískovcový útvar doplněný lomovým 

zdivem a podle drážek a kapes částečně i dřevěnými konstrukcemi. Podoba skály zásadně ovlivni-

la velikost a dispozici hradu. Přístup na horní plošinu umožňuje ve skále vytesaná chodba. 

 Do Děčína jsme dorazili kolem třinácté hodiny a tzv. Dlouhou jízdou jsme došli k zámku. Zde 

nás očekávala jeho ředitelka, Ing. Iveta Krupičková, která se nám po celé odpoledne obětavě 

věnovala. Po úvodních informacích o historii sídla na nádvoří jsme absolvovali prohlídku míst-

ností v patře zámeckého komplexu. Zámek byl po tři století v majetku rodu Thunů, v roce 1932 

byl  prodán  státu  a  byla  v  něm zřízena  kasárna,  jež  postupně  užívala československá armáda, 

za  okupace  wehrmacht,  po  válce  opět  československá  armáda,  krátce i „černí baroni“ (PTP) 

a v  letech  1968  až  1991  sovětská armáda.  Díky  tomuto vývoji převzalo město Děčín zámek 

ve značně zdevastovaném stavu; z původního vybavení se na místě nezachovalo nic. Museli jsme 

proto velmi obdivovat, jak se podařilo celou řadu interiérů restaurovat a s pomocí dobových 

fotografií a akvarelů uvést do podoby, jakou měly za thunovské éry. Viděli jsme i doklad stáří 

hradu v podobě druhotně použitých dílů žeber ze zaniklé gotické klenby. Po přestávce jsme na-

vštívili úžasný prostor zámecké konírny, přístupný po klesajícím můstku, a do skály tesaný hradní 

příkop, později překlenutý a proměněný na sklep. Prošli jsme i Růžovou zahradu, která má barok-

ní kompozici se sallou terenou, kamennými vázami a edikulami. Její východní zakončení tvoří 

patrový gloriet se sochařskou výzdobou. Spojovací chodbou z glorietu jsme se dostali až na oratoř 

v kostele sv. Kříže; v jeho interiéru program naší prohlídky a také program naší letošní vlastivěd-

né exkurse skončil. Účastníků bylo celkem 40 a shodli se na tom, že prohlídka děčínského zájmu 

byla naprosto mimořádným zážitkem. Velký dík patří proto jeho ředitelce, která nám věnovala 

potřebný čas a zodpověděla všechny naše dotazy. Zpáteční cestu jsme absolvovali po dálnici D8 

již bez zastávky; díky počasí jsme si ještě mohli užívat pohledů na vrcholy Českého středohoří 

(dobře vidět byla i charakteristická silueta hradu Hazmburk). 

 

Vydávání a distribuce Časopisu Společnosti přátel starožitností 

 Od roku 2008 vydává Společnost přátel starožitností svůj časopis ve vlastní režii a pod původ-

ním názvem Časopis Společnosti přátel starožitností. Odběr časopisu je členskou povinností          

a jeho předplatné je součástí členských příspěvků. 

 V  průběhu  posledních dvou let se podařilo prakticky zcela dohnat skluz ve vydávání časopisu 

a v době rozesílání tohoto bulletinu (počátek září roku 2019) máme k dispozici kompletní ročník 

126 (2018, jsou vydaná tři čísla ročníku 127 (2019) a čtvrté číslo letošního ročníku vyjde nepo-

chybně do konce tohoto roku. S ohledem na dohánění skluzu jsme vám v poslední době zasílali 

vždy tři čísla časopisu a nejinak tomu je i v tomto případě, kdy vám zasíláme číslo 4 z roku 2018 

a čísla 1 a 2 z roku 2019. Před koncem roku bychom vám zaslali zbylá čísla 3 a 4 z roku 2019 

společně s informačním bulletinem na první pololetí letošního roku a doufáme, že se od této doby 

navrátíme na osvědčenou periodicitu vydávání časopisu a jeho rozesílání dvakrát ročně po dvou 

číslech s každým informačním bulletinem. Finanční situace společnosti umožňuje prakticky 

pouze vydávání časopisu, tudíž příspěvky na jeho další existenci jsou vítány. V letošním roce se 

rovněž podařilo získat finanční podporu (45.000,- Kč) z programu Kulturní aktivity v památkové 

péči Ministerstva kultury ČR. Z finančního hlediska není vydávání časopisu přímo ohroženo, ale 

vedoucí redaktor v současné době nedisponuje příliš velkým množstvím rukopisů. Z tohoto důvo-

du je členstvo žádáno o případnou výpomoc při shánění kvalitních studií, článků i drobných 

sdělení. Při rozesílání časopisu se snažíme vést pečlivou evidenci, kdo a která čísla obdržel. Přes-

to se může stát, že někomu bude výtisk z nejrůznějších příčin chybět. V takovém případě se pro-

sím obraťte na vedoucího redaktora Vojtěcha Kašpara se žádostí o zaslání chybějících čísel. 

Rovněž je možné zakoupit i některá starší čísla zpětně od 90. let 20. století. 

Prodej publikací a knihovna SPS 

Zájem našich členů o prodej historických a vlastivědných publikací z různých spřátelených naklada-

telství každoročně klesal a proto již v tomto prodeji nepokračujeme. Přesto je možno této služby na-

dále využívat individuálně na základě domluvy s paní Danou Houškovou. Vedle našich publikací, či 

publikací, na jejichž vydávání jsme se nějakým způsobem podíleli a které uvádíme v naší nabídce 

(některé s mírnou slevou), zajišťujeme pro zájemce z řad členů i určité množství starších titulů vyda-

ných Archeologickým ústavem. Zájemci si jednotlivé publikace mohou zakoupit na přednáškách, pří-

padně je možno si je objednat u paní Daniely Houškové či Vojtěcha Kašpara na níže uvedených kon-

taktních adresách. Knihy je možno si vyzvednout osobně po předchozí domluvě v pracovních dnech 

na  pracovišti  Vojtěcha  Kašpara  či nechat zaslat poštou (v takovém případě bude účtováno poštovné 

a balné). Uvedené ceny platí pouze pro členy SPS, a proto při objednávce uvádějte své členské číslo. 

Upozorňujeme rovněž na Knihkupectví Juditina věž (Praha 1, Mostecká ul. 1, provozní doba: pondělí 

– sobota 10–18 hod), které nabízí rozsáhlý sortiment publikací o Praze, architektuře, archeologii, místopise, 

historii, historii umění aj. vč. antikvárních a obtížně dostupných titulů. Najdete zde také většinu publikací 

vydávaných či distribuovaných SPS. Knihy lze rovněž zakoupit prostřednictvím e-shopu na adresách 

http://zastarouprahu.shop4you.cz nebo http://zastarouprahu.cz. 

Knihovna SPS je uložena v kancelářích a depozitářích společnosti ARCHAIA Praha z.ú. a je po-

stupně dle našich nevelkých finančních možností doplňována. Část knihovny je přístupna po před-

chozí 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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