
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 – Burg und ihr Bauplatz, 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 – sborník z konference, Praha 2006 274 Kč 

Svorník 5/2007. Klenby – sborník z konference, Praha 2007 330 Kč 

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

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

Hanspaulka I. Historie, vzpomínky, zajímavosti, Praha 2005 122 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 

J. Čiháková, M. Müller a další: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze, Praha 2020 650 Kč 

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

 

 

 

Program akcí na 1. pololetí 2021 

S ohledem na epidemickou situaci, kdy setkání deseti a více lidí je umožněno až ve druhém stupni 

Protiepidemického systému ČR, rušíme přednášky našeho pravidelného cyklu v lednu a únoru roku 

2021 a velmi optimisticky jsme připravili program na březen až červen tohoto roku. 

Přednášky: 

 

Po 1. 3. – PhDr. Josef Hložek, Ph.D.: Opevněné objekty v povodí řeky Malše 

Po 12. 4. – Mgr. Petr Starec: Gotická brána sv. Valentina na Starém Městě 

Po 3. 5. – JUDr. Jakub Hablovič: Uprchlictví – problém napříč 20. stoletím – právo, vývoj 

                 a osudy (1918 – 1939) 

Po 7. 6. – JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.: Postavení panovníka ve starověkém Egyptě a u Chetitů 

 

Pokud to vládní nařízení umožní, budou se všechny přednášky konat v přednáškovém sále v hlavní 

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

17.30 hodin. O aktuální situaci budeme informovat na našich webových stránkách či e-mailem. Případ-

né e-mailové adresy pro operativní kontakt prosím zasílejte na kaspar@archaia.cz. 

Jarní exkurze 
Letošní exkurzi SPS plánujeme na sobotu 29. května (pochopitelně pokud to epidemická situace dovolí) 

a velmi pravděpodobně zamíříme jižním směrem na Sedlčansko, Sedlecko a Voticko, kde bychom 

navštívili Milevsko, Soběslav a prohlédli si některé ze zajímavých a početných kostelů a drobných 

opevněných sídel tohoto regionu. Odjezd bude v 8.00 z Vítězného náměstí (stanice metra Dejvická – 

Evropská ulice směr Divoká Šárka). Přihlášky přijímá Petr Chotěbor nebo Vojtěch Kašpar (viz kontakt-

ní adresy). Předpokládaná cena 500 Kč za osobu (při platbě na účet či složenkou prosím uvádějte 

variabilní symbol 9999 + své členské číslo). V případě, že výlet v tomto termínu nebude možno 

uskutečnit, se pokusíme zajistit, podobně jako v loňském roce, náhradní termín v září. 

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 1 a 2/2020). Časopisy 3 a 4/2020 (a doufejme i nějaká čísla za rok 2021) vám zašleme 

v průběhu prázdnin společně s informačním bulletinem na druhé pololetí roku 2021. Přes snahu o dů-

kladnou evidenci se může stát, že někomu mohou nějaké výtisky chybět. Zvláště Česká pošta a.s. nám 

vždy vrací několik nedoručitelných zásilek. V takovém případě se prosím obraťte na vedoucího redak-

tora 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). 
 

1/2021 

 



Výtah ze Zprávy o činnosti Společnosti přátel starožitností, z.s. za rok 2020 

Naše činnost v roce 2020 byla bohužel těžce zasažena pandemií nebývalého rozsahu, na niž 

jsme museli operativně reagovat a rušit již připravené akce. Zrušeno takto muselo být šest 

z plánovaných deseti loňských přednášek v Národním technickém muzeu a zrušený jarní výlet 

se nám podařilo uskutečnit v září, na závěr letního uvolnění restrikcí. Bohužel se na závěr roku 

nemohla uskutečnit ani naše tradiční členská schůze, která byla plánována na 2. listopadu,          

a zrušena musela být i náhradní členská schůze, která se měla uskutečnit 7. prosince. 

Naše příjmy prakticky výhradně pocházejí z členských příspěvků (77 000 Kč) či prodeje 

publikací (43 000 Kč) a výdaje byly tvořeny úhradou čtyř čísel časopisu (115 000 Kč), nákupem 

knih do knihovny a k prodeji (3 000 Kč), nájemným za sklad publikací (6 500 Kč), poštovným 

(15 000 Kč), odměnou daňovému poradci (2 000 Kč) a bankovními poplatky (2 000 Kč). 

Ke konci roku 2020 jsou fakticky přítomna dvě čísla Časopisu Společnosti přátel starožit-

ností 128. ročníku (1/2020 a 2/2020), přičemž číslo 3/2020 je v autorských korekturách a číslo 

4/2020 v redakci. První dvě čísla budou rozeslána členům na počátku roku 2021 s tímto infor-

mačním bulletinem a zbylá dvě čísla potom v průběhu léta s programem na druhé pololetí. 

Spolkový život byl v uplynulém roce prakticky zcela paralyzován, přesto jsme sledovali dě-

ní okolo neakceptovatelného návrhu nového stavebního zákona, který jsme připomínkovali bez 

jakékoli odezvy ze strany Ministerstva pro místní rozvoj. Spolkové aktivity našich tradičních 

partnerů byly rovněž postiženy zastavením společenského života a tak i spolupráce s Klubem Za 

starou Prahu se omezila na vzájemnou výměnu a prodej publikací v knihkupectví v Juditině 

věži. Tradičně nejaktivnější člen výboru, starosta Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., stihl těsně před 

uzavřením hranic na počátku března absolvovat zasedání vědecké rady Deutsche Burgenverei-

nigung na hradě Marksburg, avšak všechny ostatní následující konference a přednášky byly 

zrušeny či přeloženy na následující rok. 

Knihovna našeho spolku bohužel nadále postrádá ekvivalentní a důstojné prostory a je 

uskladněna mimo Prahu v depozitáři Archaia Praha z.ú. Nejzajímavější část je uložena 

v kancelářích této instituce v Praze 2 ve Vratislavově ulici 22/20 na Výtoni pod Vyšehradem, 

kde je možno po předchozí domluvě tuto část prezenčně využívat. Seznam knihovny je dostup-

ný na internetu (https://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=sprava-knihovny-spolecnosti-pratel 

-starozitnosti nebo http://spolecnostps.wz.cz/knihovna.htm). 

Z pravidelného tradičního přednáškového cyklu se nám z plánovaných deseti přednášek 

v roce 2020 podařilo uskutečnit pouze čtyři. Na počátku roku 6. ledna proslovila členka výboru 

Mgr. Lucie Kursová přednášku s názvem Kostely Úštecka – svědci středověku, a následovala 

přednáška našeho pana starosty Ing. arch. Petra Chotěbora, CSc., který 3. února pohovořil na 

téma Kamil Hilbert a jeho práce pro katedrálu sv. Víta. Před prvním uzavřením společnosti 

v polovině března ještě stihl člen výboru JUDr. Vilém Knoll, Ph.D. pohovořit o tématu Pivního 

zvonu aneb zavírací hodiny ve středověkých krčmách, avšak náš další program již musel být 

zrušen. Z programu na druhé pololetí se podařilo 7. září uskutečnit pouze zářijovou přednášku 

Mgr. Jana Havrdy na téma Padesát let archeologického výzkumu Klementina. Další program 

bylo nutno z důvodů dalších vln epidemie zrušit. Je zřejmé, že přednáškový cyklus v lednu        

a únoru roku 2021 nebudeme moci uskutečnit. Proto jsme první přednášku naplánovali na  

počátek března. O změnách vás budeme informovat na webových stránkách společnosti 

(http://spolecnostps.wz.cz) či e-mailem, pokud na vás máme e-mailovou adresu. 

Jarní vlastivědná exkurze, původně plánovaná na 30. května, musela být přesunuta na       

19. září. Postupně jsme navštívili Hamousův statek ve Zbečně, hospodářský dvůr v Hubenově, 

kostel sv. Petra a Pavla v Kralovicích a kapli Jména Panny Marie v Mladoticích. Po návratu 

k poutnímu místu v Mariánské Týnici s kostelem Zvěstování Panny Marie jsme pokračovali do 

hlavního cíle naší exkurse, do Plas, kde jsme si prohlédli Centrum stavitelského dědictví 

v prostorách bývalého knížecího pivovaru, klášterní konvent a barokní sýpku s hodinovou věží. 

Po návštěvě hrobky Metternichů jsme vyrazili zpátečním směrem ku Praze. Počet účastníků se 

v průběhu cesty měnil a nejvíce nás bylo v Plasích – celkem 31. 

Z podzimních akcí je možno zmínit tradiční vzpomínku na našeho bývalého starostu            

prof. Tomáše Durdíka, kterou jsme absolvovali na hradě Zlenice v sobotu 12. září. 

V uplynulém roce vystoupily z našeho spolku tři osoby a získali jsme pět členů nových. Bohu-

žel jsme se v průběhu roku dozvěděli o úmrtí dvou dlouholetých členů, a to Václava Zatloukala        

a profesora PhDr. Jiřího Slámy, CSc., kterým tímto prosím věnujte tichou vzpomínku. Na základě 

evidence členské základny má na konci roku 2020 Společnost přátel starožitností 319 aktivních  

individuálních členů a 54 členů kolektivních, přičemž v uplynulém roce ukončily členství dva 

z kolektivních členů, Muzeum Jindřichohradecka a Státní okresní archiv Znojmo. 

V minulém roce nově zvolený výbor Společnosti přátel starožitností pracoval v následujícím 

složení: starosta – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., místostarosta – Ing. arch. Karel Kuča (správce 

webových stránek), jednatel – Mgr. Vojtěch Kašpar (členské přihlášky, legitimace, členská eviden-

ce a příspěvky, pokladník, správce knihovny, vedoucí redaktor Časopisu SPS), Daniela Houšková 

(výroba Časopisu SPS a prodej našich publikací), doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D., PhDr. Josef 

Hložek, Ph.D., PhDr. Vilém Knoll, Ph.D., Stanislava Dvořáková a Mgr. Lucie Kursová (členové 

výboru). 

Zprávu o činnosti našeho spolku v uplynulém roce by bylo možno ukončit konstatováním, že 

přes krajně nepříznivou situaci pro rozvoj spolkových činností se nám snad podařilo udržet alespoň 

částečně některé z našich tradičních aktivit. To by pochopitelně nebylo možné bez členské podpory, 

které si nesmírně vážíme a děkujeme všem, kteří nad rámec svým členských povinností zasílají na 

účet Společnosti přátel starožitností velkorysé dary ve formě členských příspěvků vyšších, než jsou 

povinni platit. Děkujeme osazenstvu Národního technického muzea, které nás s velkorysostí            

a vstřícností přijalo pod svá křídla a děkujeme rovněž přispěvatelům či recenzentům příspěvků na-

šeho časopisu. Časopis v současné době ze všeho nejvíce potřebuje dostatek kvalitních rukopisů, 

kterých se nám stále nedostává. K roku 2021 pohlížíme s optimismem, byť je nám jasné, že mini-

málně jeho počátek se bohužel ponese v duchu roku předešlého. Za výbor Společnosti přátel staro-

žitností vám především přeji pevné zdraví a trochu toho štěstí, spokojenosti a pracovních i osobních 

úspěchů v příštím roce. 

S ohledem na skutečnost, že v roce 2020 nebylo možno v rámci zasedání členské schůze, ani 

náhradní členské schůze, prezentovat a schválit Zprávu o činnosti Společnosti přátel starožitností, 

z.s., obracíme se na členy spolku, aby v případě výhrad a nesouhlasu s ní, dali své stanovisko naje-

vo zasláním e-mailu na adresu pana starosty (petr.chotebor@hrad.cz), místostarosty (ka-

rel.kuca@gmail.com) či jednatele (kaspar@archaia.cz), v němž vyjádří svůj postoj k předložené 

zprávě ve formě „jsem proti přijetí“ či „zdržel jsem se hlasování“. V případě, že jednotliví členové 

do 31. března 2021 nevyjádří (výše uvedenou formou) žádný názor k předložené Zprávě za rok 

2020, bude takové stanovisko člena spolku bráno jako vyslovení souhlasu s jejím zněním. Děkuje-

me za pochopení použití tohoto ne zcela demokratického postupu, který naše stanovy neznají, ale 

mimořádná doba si bohužel vyžaduje mimořádných řešení. 

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

