
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 

J. Čiháková, M. Müller a další: Malostranská rotunda svatého Václava v Praze, Praha 2020 650 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 5/2007. Klenby – sborník z konference, Praha 2007 330 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 

P. Kroupa: Gotický rostlinný dekor na evropských stavbách 12. a 13. století, Praha 2021 520 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 

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

 

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

 
 

Program akcí na 2. pololetí 2021 

Přednášky: 
Po 6. 9. – PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA (nebylo možno zajistit přednáškový sál) 

Po 11. 10. – PhDr. Josef Hložek, Ph.D.: Opevněné objekty v povodí řeky Malše 

Po 1. 11. – Mgr. Petr Starec: Gotická brána sv. Valentina na Starém Městě (přednáška 

bude spojena s členskou schůzí SPS) 

Po 6. 12. – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.: Stromový sál zámku v Bechyni (přednáška 

bude spojena s případnou náhradní členskou schůzí SPS) 

 
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. Pří-

padné e-mailové adresy pro operativní kontakt prosím zasílejte na kaspar@archaia.cz. Prosíme, abys-

te si tyto termíny poznamenali, protože na jednotlivé přednášky nebudou zasílány zvláštní pozvánky. 

 

Jarní exkurze opět na podzim 18. září 2021 
Letošní jarní exkurzi SPS jsme museli opět přeložit na podzimní termín a na výlet vyrazíme v so-

botu 18. září (pochopitelně pokud to epidemická situace dovolí). Odjezd bude tradičně v 8.00 hod 

z Vítězného náměstí (stanice metra Dejvická – za travnatou plochou s tržištěm poblíž budov ČVUT) a 

předpokládáme návštěvu těchto lokalit na Benešovsku, Sedlecku, Voticku a Vlašimsku: exteriér tvrze 

v Popovicích u Benešova, kostel sv. Vavřince v Bedřichovicích s pozdně románskou lodí a věží, 

kostel sv. Jana Křtitele v Jankově s připomínkou zdejšího krvavého střetnutí mezi švédskými a císař-

skými vojsky 6. března roku 1645, kostel sv. Havla v Ratměřicích s dochovaným gotickým krovem, 

pozdně románský kostel sv. Petra a Pavla v Šlapánově s apsidou a věží z 2. poloviny 19. století, go-

tickou tvrz renesančně přestavěnou na zámek upravenou v 19. století v neogotickém stylu ve Zvěsto-

vě, exteriér zámku a románskou rotundu sv. Václava s věží v Libouni a městys Louňovice pod Blaní-

kem, kde absolvujeme polední přestávku. Během ní bude možno shlédnout některé zdejší pamětihod-

nosti, například archeologicky zkoumané pozůstatky ženského premonstrátského kláštera založeného 

roku 1149, barokní kostel Nanebevzetí Panny Marie postavený na místě původní románské svatyně či 

pravidelně uspořádaný barokně přestavěný renesanční zámek. Z Louňovic se vydáme dále pěšky na 

skalnatý vrch Malý Blaník a prohlédneme si zříceniny poutní barokní kaple sv. Máří Magdaleny 

vybudované v roce 1735. Pokračovat budeme opět autobusem ke gotickému a barokně upravenému 

kostelu sv. Josefa ve Veliši, dále k románskému až vrcholně gotickému kostelu sv. Bartoloměje 

v Kondraci a zámku a románské rotundě s věží sv. Jana Křtitele v Pravoníně. Dalšími plánovanými 

zastávkami bude kostel sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích u Vlašimi s krovem datovaným do roku 

1408 a k lodi přistavěnou dřevěnou zvonicí, gotický kostel Nanebevzetí Panny Marie v Keblově 

s neogotickým inventářem, tvrziště a raně barokní kostel sv. Petra a Pavla v Borovsku v ochranném 

pásmu vodní nádrže Švihov s hřbitovem, do jehož ohradní zdi je vsazena samostatná zvonice a raně 

gotický, v 17. století upravený, kostel sv. Jiljí ve Všebořicích se zajímavým krovem nad presbytářem. 

Program exkurze je značně nabitý a proto upozorňujeme účastníky, že může být podle okolností 

změněn i v průběhu exkurze a není pravděpodobné, že se nám podaří na všech lokalitách zajistit 

možnost prohlídky interiéru. Přihlášky přijímá Petr Chotěbor nebo Vojtěch Kašpar (viz kontaktní 

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

bilní symbol 9999 + své členské číslo). 
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Vzpomínkové akce na prof. Tomáše Durdíka 

I v letošním roce si připomeneme deváté výročí úmrtí našeho dlouholetého starosty prof. PhDr. 

Tomáše Durdíka, DrSc. (20. září 2012) několika vzpomínkovými akcemi. V neděli 19. září 

v odpoledních hodinách individuálně zapálíme svíčku na jeho hrobě na bubenečském hřbitově 

(brána z ulice Antonína Čermáka u stanice autobusu 131 Nemocnice Bubeneč) a v sobotu 25. září 

2021 zavzpomínáme na jeho osobu společně se členy Klubu přátel hradu Zlenice přímo na jeho 

oblíbeném stejnojmenném posázavském hradě. Sraz účastníků bude v 11.00 hodin přímo na hradě 

u symbolického pietního místa ve velkém paláci tohoto hradu. 

V pátek dne 29. 10. se v areálu hradu Křivoklát uskuteční VII. ročník kastellologické konferen-

ce věnované památce prof. Tomáše Durdíka. Součástí konference bude krátká vzpomínková 

pobožnost, která bude tradičně sloužena v hradní kapli. Konference je pořádána v úzké spolupráci 

mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofic-

kou Západočeské univerzity v Plzni, Národním památkovým ústavem – Správou státního hradu 

Křivoklát, Náboženskou obcí Církve československé husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí 

Církve československé husitské a Společností přátel starožitností. Konferenční poplatek není 

požadován. Další informace k připravované akci je možno získat na e-mailové adrese hlo-

zek@kar.zcu.cz. 

 

Vydávání a distribuce Časopisu Společnosti přátel starožitností 
 V současné době je vytištěn kompletní 128. ročník (2020) a je k dispozici i číslo 1 následují-

cího 129. ročníku (2021). Číslo 2 tohoto ročníku je v autorských korekturách a číslo 3 

v pokročilém stádiu přípravy. Doufáme, že do konce roku se podaří vydat i číslo 4, k čemuž jsme 

zavázání i poskytnutou finanční podporou (70.000,- Kč) z programu Kulturní aktivity 

v památkové péči Ministerstva kultury ČR. Díky platební kázni našeho členstva i výše zmíněné 

dotaci není z finančního hlediska vydávání časopisu přímo ohroženo, ale vedoucí redaktor nadále 

nedisponuje dostatečným množstvím kvalitních rukopisů. Právě proto v letošním roce opět došlo 

k mírnému skluzu v periodicitě vydávání a proto je členstvo nadále žádáno o výpomoc při shánění 

kvalitních studií, článků i drobných sdělení. Blížíme se k jubilejnímu 130. ročníku časopisu, který 

vydává Společnost přátel starožitností od roku 2008 ve vlastní režii a jeho další pravidelné vydá-

vání je bezpochyby jedním z nejzávažnějších a zavazujících úkolů. Přísun kvalitních rukopisů je 

nezbytností, bez níž nebude možno časopis nadále pravidelně vydávat. Jeho odběr je členskou 

povinností a jeho předplatné je součástí členských příspěvků. Při rozesílání časopisu sice vedeme 

podrobnou evidenci, kdo a která čísla obdržel, ale přesto se může stát, že někomu budou nějaká 

čísla z nejrůznějších příčin chybět. V takovém případě se prosím obraťte na jednatele 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 
Přes klesající zájem našich členů o prodej historických a vlastivědných publikací z různých 

spřátelených nakladatelství se nadále snažíme tuto službu našim členům alespoň v omezené míře 

zachovat a to díky paní Daně Houškové, s níž je možno nákup individuálně domluvit. Objednané 

knížky jsme schopni doručit na naše pravidelné přednášky či je zaslat poštou (v takovém případě 

bude účtováno poštovné a balné). Uvedené ceny platí pouze pro členy SPS, a proto při objednáv-

ce uvádějte své členské číslo. 

Veškerý nabízený sortiment je rovněž možno zakoupit v Knihkupectví Juditina věž Klubu Za 

starou Prahu (Praha 1, Mostecká ul. 1, provozní doba: pondělí – pátek 13–18 hod; telefon: +420 257 

530 599; e-mail: juditinavez@seznam.cz; knihkupec pan Jaroslav Navrátil), které nabízí širokou 

paletu titulů o Praze, architektuře, archeologii, místopise, historii, historii umění aj. vč. antikvárních a 

obtížně dostupných titulů. Najdete zde také většinu publikací vydávaných či distribuovaných SPS, 

avšak za vyšší ceny, než které nabízíme my. Knihy je zde možno zakoupit prostřednictvím e-shopu na 

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

Bohužel zásadního pokroku nedoznala funkčnost naší knihovny. Především absence prostor pro naši 

knihovnu je dlouhodobě limitujícím faktorem i případného dalšího rozšiřování naší knihovny a proto 

naše členy žádáme o pomoc. Pokud by někdo věděl o možnosti využití nebytových prostor pro spol-

kovou knihovnu, byl by to nepochybně jeden z největších přínosů pro náš další rozvoj. Výbor se 

v této věci snaží dlouhodobě působit, avšak bez prokazatelných úspěchů a tak se naše knihovna nadá-

le nachází zabalená v banánových bednách na pěti různých místech, přičemž většina je uložena v 

kancelářích 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 

(https://www.archaiapraha.cz/praha -cs/?acc=sprava-knihovny-spolecnosti-pratel-starozitnosti) a na 

webových stránkách naší Společnosti (http://spolecnostps.wz.cz/knihovna.htm). Personálně též nará-

žíme na absenci profesionálně vedeného katalogu knihovny, průběžné evidence přírůstků i seznamu 

našich zásob určených k prodeji. Existuje totiž značné množství publikací (převážně našich, určených 

k prodeji), které jsou uloženy v depozitáři v Malešicích, ve skladu Archeologického ústavu AV ČR, 

Praha, v.v.i. v Jenštejně u Prahy, ve skladu Středočeského muzea v Roztokách u Prahy v Libčicích, 

v depozitáři Archaia Praha z.ú. v Plchově u Třebíze či doma u Dany Houškové. O zásobách v těchto 

skladech bohužel stále nemáme detailnější informace a úkolem dalšího období je inventarizace těchto 

našich zásob, v optimálním případě shromáždění na jednom místě a jejich pružnější využívání 

k vylepšení finanční situace spolku jejich prodejem. Vše se ovšem odvíjí od možnosti knihovnu i 

sklad umístit do dostatečně velkých nebytových prostor a provést její podrobnou katalogizaci. To je 

v současné době ovšem mimo finanční i personální možnosti výboru naší společnosti.  

 

Členské příspěvky 

Členské příspěvky včetně předplatného časopisu činí nadále 300 Kč ročně, u studentů a důchodců 

200 Kč ročně (u manželských párů nebo dvojic rodinných příslušníků při odběru jednoho čísla časo-

pisu 400 Kč). Členský příspěvek pro kolektivní členy je 500 Kč. Dobrovolné vyšší příspěvky jsou ví-

tány. 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 jejich adresou na obálce; členské číslo je možno získat rovněž u našeho jednatele). 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 ča-

sopisů a bulletinů, spolehlivost České pošty, obtížná identifikace plateb, nehlášení změn bydliště na-

šimi členy apod.) nadále přinášejí komplikace se zjišťováním platební morálky členstva či doručová-

ním časopisů a bulletinů. Proto výbor SPS žádá členstvo o shovívavost a pomoc při členské evidenci. 

Součástí tohoto Bulletinu je členská známka na rok 2021/2022, 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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