
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 1. pololetí 2020 

Přednášky: 

Po 6. 1. – Mgr. Lucie Kursová: Kostely Úštecka – svědci středověku 

Po 3. 2. – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.: Kamil Hilbert a jeho práce pro katedrálu sv. Víta 

Po 2. 3. – JUDr. Vilém Knoll, Ph.D.: Pivní zvon aneb zavírací hodiny ve středověkých městech 

Po 6. 4. – Mgr. Jan Havrda: Padesát let archeologického výzkumu Klementina 

Po 4. 5. – JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.: Postavení panovníka ve starověkém Egyptě a u Chetitů 

Po 1. 6. – Mgr. Petr Starec: Gotická brána sv. Valentina na Starém Městě 

POZOR ZMĚNA – Všechny přednášky se budou konat každé první pondělí v měsíci v přednáš-

kovém sále v hlavní budově NÁRODNÍHO TECHNICKÉHO MUZEA na Letné, Kostelní 42 

v Praze 7 tradičně od 17.30 hodin. 

Jarní exkurze 
Letošní exkurzi SPS plánujeme na sobotu 30. května a zamíříme na severní Plzeňsko. Hlavní náplní 

exkurze bude pochopitelně návštěva Centra stavitelského dědictví, které je umístěno v hospodářských 

objektech bývalého kláštera v Plasích a dalších pamětihodností okolí tohoto místa. Odjezd bude v 7.00 

z Vítězného náměstí (stanice metra Dejvická – Evropská ulice směr Divoká Šárka). Přihlášky přijímá 

Petr Chotěbor nebo Vojtěch Kašpar (viz kontaktní adresy). Předpokládaná cena 500 Kč za osobu (při 

platbě na účet či složenkou prosím uvádějte variabilní symbol 9999 + své členské číslo). 

Členské příspěvky, vydávání a distribuce Časopisu SPS 
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 uvádět jako variabilní symbol své 

členské číslo (při rozesílání Bulletinu je uvedeno nad Vaší adresou na obálce). Pokud měníte adresu 

bydliště, sdělte nám to laskavě dopisem, telefonicky nebo e-mailem. S tímto Bulletinem zasíláme 

časopisy 3–4/2019). Časopisy 1–2/2020 vám zašleme v průběhu prázdnin společně s informačním 

bulletinem na 2. pololetí roku 2020. Přes snahu o důkladnou evidenci se může stát, že někomu mohou 

nějaké výtisky chybět. V takovém případě se prosím 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 (v kancelářích společnosti Archaia či přes e-mail kaspar@archaia.cz). 
 

Výtah ze Zprávy o činnosti Společnosti přátel starožitností, z.s. za rok 2019 

 Uplynulý rok byl pro naši společnost rokem klidným, bez větších dramat a zásadních problémů, 

které by musel dosluhující výbor řešit.  Scházeli  jsme  se  na  našich přednáškách, do konce roku 

vyjde i čtvrté číslo časopisu a absolvovali jsme jarní výlet i tři kratší vycházky. V průběhu roku jsme 

se věnovali připomínkování věcného záměru stavebního zákona, kde shledáváme postup Ministerstva 

pro místní rozvoj za krajně nepromyšlený a z hlediska památkové péče za likvidační. Přes značné 

výdaje s časopisem máme uhrazenu většinu pohledávek a po letech se nám podařilo stabilizovat naši 

členskou základnu. 

1/2020 

 



Drtivou většinu příjmů společnosti pochopitelně tvořily členské příspěvky (125 000 Kč). 

Během roku se na přednáškách vybralo 1 300 Kč, přičemž za pronájmy jsme utratili 16.000 Kč. 

Z prodeje našich publikací jsme utržili 26 000 Kč, avšak za 12 000 Kč jsme zároveň nakoupili 

publikace do naší knihovny či k prodeji. Bohužel ani v letošním roce se nám nepodařilo 

z personálních a časových důvodů zřídit a rozpohybovat internetový a zásilkový obchod. Výlet 

stál 15 000 Kč a zcela se uhradil z prostředků vybraných od účastníků. Značné výdaje jsme měli 

s poštovným (25 000 Kč) a pochopitelně s výrobou časopisu (146 000 Kč), na jehož vydávání se 

nám v tomto roce podařilo získat dotaci Ministerstva kultury (45 000 Kč) z programu podpory 

kulturních aktivit v památkové péči na rok 2019. 

Naši zástupci tradičně zastupovali společnost na větším množství odborných seminářů, kon-

ferencí či setkání spřátelených spolků a organizací zabývajících se památkovou péčí a ochranou 

našeho kulturního dědictví. Vedle přednáškové činnosti se členové výboru tradičně zúčastňují 

řady konferenčních a společenských aktivit a rovněž zasedají v různých odborných komisích či 

redakčních radách. 

Knihovna naší společnosti je bohužel nadále rozchvácena na několika místech. Ke knihovně 

existuje seznam, který je volně přístupný na internetu (dostupné na: http://spolecnostps. 

wz.cz/knihovna.htm) a  po  předchozí  domluvě  je možno takto zpracované publikace objednat 

a studovat v kancelářích Archaia Praha z.ú. (viz kontaktní údaje). 

Pravidelného přednáškového cyklu se v letošním roce zúčastnilo 321 osob, což při deseti 

přednáškách za rok činí 32 osob na jednu přednášku. Na počátku roku 28. ledna pronesli Petr 

Juřina a Jan Vízner přednášku s názvem Odcházení otce vlasti. V únoru (25.) jsme měli možnost 

vyslechnout přednášku Josefa Hložka, Ph.D. Doklady hradní politiky Lucemburků a následoval 

(25. března) František Záruba, který hovořil o Pražském hradu románském. V dubnu (29.) nás 

seznámil Jan Frolík s Archeologickým výzkumem u kostnice v Kutné Hoře-Sedlci a květnová 

(27.) přednáška Terezy Bílkové a Vojtěcha Kašpara byla věnována Lázeňství ve středověké 

Praze.  Před prázdninami hovořila 24. června Tereza Blažková na téma Industrializace Karlína 

a co po ní zbylo … V září (30.) nás seznámili Tomáš Tomíček a Dana Houšková s Hradem Veliš 

a 21. října  se Marian Byszowiec věnoval Případu Slánský. 25. listopadu vystoupil Vilém Knoll 

s tématikou Zbraní a jejich nošení ve středověku. Tato přednáška byla spojena s řádnou člen-

skou schůzí Společnosti přátel starožitností, která nebyla pro nedostatek přítomných členů spo-

lečnosti usnášeníschopná. Náhradní členská schůze následně proběhla 9. prosince, po ní násle-

dovala přednáška Petra Chotěbora na téma Komendy, opevnění a opevněné kostely z oblasti 

Aveyron v jihovýchodní  Francii. S ohledem na pokračující problémy s přednáškovou místností 

a připravovanou rekonstrukcí hlavní budovy Muzea hlavního města Prahy jsme nuceni přesu-

nout od ledna 2020 náš přednáškový cyklus do Národního technického muzea na Letné, kde 

bude probíhat vždy každé první pondělí v měsíci ve zdejším přednáškovém sále. 

Na vlastivědnou exkursi jsme vyrazili v sobotu 25. května a naším hlavním cílem byla pro-

hlídka zámku v Děčíně. První  zastávka  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. V Liběchově jsme si prohlédli exteriér zámku a prošli jsme si zámecký 

park. Náš program pokračoval zastávkou u kostela sv. Václava v Blíževedlech, prohlídkou 

sloupu Nejsvětější Trojice na náměstí a zříceniny nedalekého malého hradu Hřídelík. Do Děčína 

jsme dorazili kolem třinácté hodiny a zde nás očekávala paní ředitelka zámku Ing. Iveta Krupič-

ková, která se nám po celé odpoledne obětavě věnovala a provedla nás tímto zajímavým kom-

plexem. Účastníků výletu bylo celkem 44 a shodli se na tom, že prohlídka děčínského zámku 

byla naprosto mimořádným zážitkem. Zpáteční cestu jsme absolvovali již bez zastávky, aby-

chom se okolo 19. hodiny vrátili zpět do Prahy. 

Vedle jarního výletu se 30. ledna uskutečnila komentovaná prohlídka výstavy s rekonstrukcí 

úmrtního  lože  Karla  IV.  a  replik  korunovačních  klenotů  v  Regionálním  muzeu v Jílovém 

u Prahy a další komentovanou prohlídku jsme měli možnost absolvovat 25. června s PhDr. 

Jaromírem Žegklitzem, s nímž jsme navštívili výstavu Pro kamna ke Špačkovi. Kachle a kam-

nářství v renesanční Praze v domě U Zlatého prstenu u Staroměstského náměstí v Praze. Pod-

zimní vycházka s Ing. arch. Petrem Chotěborem, CSc. nás zavedla na sv. Martina 11. listopadu do 

katedrály sv. Víta, kde jsme měli možnost shlédnout drobnou výstavu o mimořádném díle Kamila 

Hilberta při opravě a rekonstrukci tohoto skvostu katedrální architektury. 

Podzim bývá rovněž spojen se vzpomínkami na našeho dlouholetého starostu prof. PhDr. To-

máše Durdíka, DrSc. Letos jsme na něho zavzpomínali v sobotu 21. září u symbolického pietního 

místa na hradě Zlenice a následující neděli 22. září jsme zapálili svíčku na jeho hrobě na bubeneč-

ském hřbitově: Někteří z našich členů se následně 1. až 2. listopadu zúčastnili V. ročníku kastello-

logické  konference  k  poctě  jeho  osoby  na  hradě  Křivoklát. V rámci konference byla v sobotu 

2. listopadu sloužena pobožnost za prof. Tomáše Durdíka ve zdejší hradní kapli. 

Naše členská základna v uplynulém roce opět prošla zásadními škrty, přičemž z naší evidence 

jsme vyřadili značné množství neplatičů (24). Naštěstí jsme se v průběhu roku nedozvěděli o úmrtí 

žádného našeho člena. Naopak 6 nových členů do společnosti v uplynulém roce vstoupilo a jedna 

členka obnovila po letech opět své členství. Na základě naší evidence členské základny má na konci 

roku 2019 Společnost přátel starožitností 321 aktivních individuálních členů a 56 členů kolektiv-

ních. 

Výbor Společnosti přátel starožitností pracoval v uplynulém a posledním roce svého pětiletého 

mandátu v následujícím nezměněném složení: starosta – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., místosta-

rosta – Ing. arch. Karel Kuča a správce webových stránek, jednatel – Mgr. Vojtěch Kašpar (členské 

přihlášky, legitimace, členská evidence a příspěvky, pokladník, správce knihovny, vedoucí redaktor 

Časopisu SPS), Daniela Houšková (výroba Časopisu SPS a prodej našich publikací), doc. PhDr. 

František Gabriel, Ph.D., Mgr. Josef Hložek, Ph.D., PhDr. Vilém Knoll, Ph.D., Stanislava Dvořá-

ková a Lucie Kursová (členové výboru). 

V závěru zprávy o činnosti Společnosti přátel starožitností bych velice rád vyjádřil díky všem, 

kteří svojí aktivní účastí na přednáškových cyklech, vycházkách, výletech či pravidelnými finanč-

ními příspěvky podporují naši činnost. Díky rovněž patří přispěvatelům a recenzentům příspěvků 

našeho časopisu, kteří tak činí bez nároku na honorář. 

Závěrem mi dovolte nám všem popřát, aby šíře a spektrum našeho spolkového života zůstala 

zachována alespoň v rozsahu, který byl dnes prezentován. Vedle žádostí o shánění finančních pří-

spěvků na činnost potřebujeme faktické příspěvky do časopisu. Finančně máme příští ročník zajiš-

těn, ale zoufalý nedostatek příspěvků může ohrozit jeho pravidelné vydávání. Vzhledem ke skuteč-

nosti, že jsme letos dohnali dlouholetý skluz ve vydávání časopisu, by bylo škoda v jeho vydávání 

pravidelně nepokračovat. Šíře spolkového života bude v následujících pěti letech plně na nově 

zvoleném výboru společnosti, takže za odstupující výbor vám přeji příjemné a klidné prožití Vá-

nočních svátků a mnoho štěstí, zdraví, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů v příštím roce. 

 Zpráva o činnosti byla přijata plénem na členské schůzi Společnosti přátel starožitností 9. pro-

since 2019. 

Vojtěch Kašpar, jednatel SPS 

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 

mailto:petr.chotebor@hrad.cz

