
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 – 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 

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 1. pololetí 2022 

Přednášky: 

 

Po 10. 1. – Mgr. Michal Novotný, Ph.D.: Ringhofferové a urbanismus města Smíchova 

Po 7. 2. – Mgr. Jakub Hablovič: Uprchlictví – problém napříč 20. stoletím – právo, vývoj 

                 a osudy (1918–1939) 

Po 7. 3. – JUDr. Michaela Knollová, Ph.D.: Postavení panovníka ve starověkém Egyptě a u Chetitů 

Po 4. 4. – PhDr. Klára Benešovská, CSc. – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc.: Věž Jana Nebojácného 

                 v Paříži 
Po 2. 5. – Mgr. Vojtěch Vrba: Problematika pirátství se zaměřením na Hansu a Balt 

Po 6. 6. – Mgr. Martin Vyšohlíd: Druhá etapa výzkumu na Masarykově nádraží – hradby Nového 

                 Města 

Pokud to epidemická situace 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. Případné e-mailové adresy pro operativní kontakt prosím zasílejte na kaspar@archaia.cz. 

Jarní vycházka a exkurze 
Připravili jsme pro vás jarní vycházku do areálu Pražského hradu, která se uskuteční v úterý 12. 

dubna. Navštívíme areál Nejvyššího purkrabství a Černou věž. Sraz účastníků bude ve 14.30 hod.       

na III. hradním nádvoří u monolitu. 

Exkurzi SPS plánujeme na sobotu 28. května a tentokrát zamíříme na Sedlčansko. Vedle vesnic-

kých kostelů bychom navštívili i pozůstatky středověkých tvrzí a další památky. Nejvzdálenějšími 

lokalitami bude hrad ve Vysokém Chlumci (exteriér), zdejší skanzen (lidová architektura, zpoplatněný 

vstup) a kostel Nanebevzetí Panny Marie v Obděnicích. Odjezd bude v 8.00 z Vítězného náměstí (na 

straně u budov ČVUT, kde jsou i stanice autobusů MHD). Přihlášky přijímá Petr Chotěbor nebo 

Vojtěch Kašpar (viz kontaktní adresy). Předpokládaná cena 500 Kč za osobu (při platbě na účet či 

složenkou 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 nadále 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 1–3/2021). Časopisy 4/2021 a 1–2/2021) vám zašleme v průběhu prázdnin s informačním 

bulletinem na druhé pololetí. Pokud vám starší čísla chybí či poštou nedorazila, obraťte se 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). 

1/2022 

 



Výtah ze Zprávy o činnosti Společnosti přátel starožitností, z.s. za rok 2021 

V minulém roce pandemie opětovně zasáhla prakticky do všech oblastí našeho života. Před-

náškový cyklus jsme chtěli zahájit až od března, ale žádná z avizovaných přednášek prvního 

pololetí se nemohla uskutečnit. Jarní výlet jsme museli přeložit na září a tak se nám podařilo 

zrealizovat pouze narychlo připravenou vycházku do zahrad Pražského hradu, která se uskuteč-

nila 30. června. Za okleštěný program se výbor společnosti členstvu omlouvá a vyjadřuje naději, 

že následující rok již nebude tak dramaticky poznamenán epidemickou situací. 

Finanční situace se v uplynulém roce prakticky nelišila od let předchozích. Příjmy (okolo 

170 000 Kč) pocházely především z členských příspěvků (83 000 Kč), což nám pravidelně 

pokryje přibližně polovinu nákladů na vydávání časopisu. Druhou polovinu (70 000 Kč) zajistila 

neinvestiční dotace od Ministerstva kultury ČR. Marginálním zdrojem našich financí je výtěžek 

z prodeje publikací (13 000 Kč). Výdaje (220 000 Kč) byly tvořeny náklady za výrobu a tisk 

časopisu (177 000 Kč), úhradou podzimní exkurze (15 000 Kč), nájemným za sklad publikací (6 

500 Kč), výdaji spojenými s nákupem knih do knihovny a k prodeji (7 000 Kč), poštovným (11 

000 Kč), odměnou za práci daňového poradce (1 800 Kč) a bankovními poplatky (2 000 Kč). 

Naší hlavní aktivitou je pravidelné vydávání časopisu, přičemž letos spatřilo světlo světa 

celkem pět čísel (čísla 3 a 4 128. ročníku a čísla 1–3 129. ročníku). Poslední číslo 4/2021 je     

na počátku roku 2022 již v tiskárně a bylo v plné výši i uhrazeno. Podařilo se tak víceméně 

dohnat mírný skluz ve vydávání, avšak nadále přetrvává velký nedostatek kvalitních rukopisů. 

Proto je členstvo opětovně žádáno, aby ve svých šuplících či svém okolí usilovně sháněli kvalit-

ní příspěvky, aby bylo možno naplnit jubilejní 130. ročník, který bychom měli vydat v roce 

2022. Finanční situace je nadále krajně nepříznivá a doufáme, že se nám i v roce 2022 podaří 

získat dotaci z Ministerstva kultury, o kterou jsme v předepsaném termínu opět požádali. 

Aktivity našich členů či členů výboru na poli památkové péče byly v uplynulém roce umrt-

veny protiepidemickými opatřeními. Spolupráce se zájmovými spolky či účast na komisích, 

redakčních radách, odborných sympóziích či konferencích byla realizována téměř výhradně 

formou neosobních videokonferencí. Nejvýznamnějším počinem uplynulého roku byl výběr      

a následný převoz stovek publikací z rušeného Státního okresního archivu Praha-východ do naší 

knihovny. Za realizaci této akce patří velký dík dlouholetému členovi Michalu Jaklovi, který 

nám dal o chystané likvidaci zdejší knihovny vědět a pomohl s výběrem i realizací převozu. 

Početné prodejní zásoby publikací i naše knihovna se bohužel nadále nacházejí na šesti růz-

ných místech a bez zisku ekvivalentních prostor budou nadále z větší části paralyzovány. Místa 

dočasného uložení byla zamýšlena jako provizorní řešení, které začíná být nekomfortní a nedo-

stačující. Byť existuje lokační seznam, který je přístupný na webových stránkách (dostupné na: 

https://www.archaiapraha.cz/praha-cs/?acc=sprava-knihovny-spolecnosti-pratel-starozitnosti či 

http://spolecnostps.wz.cz/knihovna.htm), postrádáme detailnější inventarizaci zásob i doplnění 

seznamu naší knihovny. 

Zcela rozvrácen zůstal program našeho přednáškového cyklu. Program jsme optimisticky 

připravili od března, avšak žádnou z jarních přednášek se uskutečnit nepodařilo. Dvě přednášky 

jsme přesunuli do podzimního cyklu, který jsme byli nuceni zahájit až v říjnu. První přednášku 

Josefa Hložka na téma Opevněné objekty v povodí řeky Malše jsme vyslechli 11. října a 8. listo-

padu hovořil Petr Starec o nálezu Gotické brány sv. Valentina na Starém Městě. Tato přednáška 

byla spojena s členskou schůzí SPS, která se pro nedostatek přítomných členů nemohla uskuteč-

nit. Na závěr roku 6. prosince starosta Petr Chotěbor pronesl přednášku na téma Stromového 

sálu zámku v Bechyni. Před touto přednáškou se konala náhradní členská schůze SPS. O změ-

nách či rušení termínů se snažíme členstvo operativně informovat na webových stránkách spo-

lečnosti (http://spolecnostps.wz.cz) či e-mailem (pokud e-mailové spojení na členy máme). 

Již druhým rokem se jarní výlet změnil v podzimní a místo avizovaného termínu 29. května 

jsme vyrazili až 18. září do oblasti Vlašimska. Na výběru lokalit a výkladu na místě se podílel 

Ing. Miroslav Fuchs, který pro řadu navštívených staveb zpracovával projekty oprav. Postupně 

jsme navštívili tvrz v Popovicích u Benešova, okolí bitvy u Jankova, kostel sv. Vavřince 

v Bedřichovicích, kostel sv. Havla v Ratměřicích, kostel sv. Petra a Pavla ve Šlapánově, zámek     

ve Zvěstově, kostel sv. Václava v Libouni a před obědem jsme dorazili do Louňovic pod Blaníkem. 

Vedle návštěvy informačního centra v zámku někteří účastníci absolvovali pěší výstup na Malý 

Blaník ke zřícenině barokní kaple sv. Máří Magdalény. V rámci odpoledního programu jsme na-

vštívili kostel sv. Bartoloměje v Kondraci, kostel sv. Josefa ve Velíši, rotundu sv. Jana Křtitele 

v Pravoníně, kostel sv. Filipa a Jakuba v Mnichovicích u Vlašimi, kostel Panny Marie v Keblově    

a kostel sv. Petra a Pavla v Borovsku. Výletu se celkem zúčastnilo 41 osob. 

Následovaly dvě podzimní akce, jimiž si připomínáme výročí předčasného úmrtí našeho býva-

lého starosty prof. PhDr. Tomáše Durdíka, DrSc. V neděli 19. září jsme zapálili svíčku na jeho 

hrobě na bubenečském hřbitově a 25. září jsme se sešli a zavzpomínali na něj u symbolického piet-

ního místa ve velkém paláci hradu Zlenice. Následně se podařilo uspořádat sedmou hradologickou 

konferencí k jeho poctě na hradě Křivoklát, která proběhla v pátek 29. října. 

Členská základna ke konci roku čítala 315 individuálních členů a 54 členů kolektivních. V roce 

2021 jsme ukončili členství 8 členům či členům, kteří chtěli členství v naší společnosti ukončit. 

Naopak do spolku vstoupilo 7 nových členů. Bohužel jsme se dozvěděli o úmrtí čtyř našich členů,  

a to PhDr. Karla Horáka, dobré duše a kronikářky obce Senohraby Marty Přibíkové, významného 

českolipského historika Mgr. Ladislava Smejkala a osoby nám velmi blízké, dlouholetého člena, 

redaktora našeho časopisu a člena redakční rady, numismatika a pracovníka Národního muzea, 

PhDr. Eduarda Šimka, CSc. Těmto našim členům prosím věnujte tichou vzpomínku. Čest jejich 

památce. 

Výbor Společnosti přátel starožitností pracoval v uplynulém roce ve shodném složení, ve kte-

rém byl na poslední volební členské schůzi 9. prosince roku 2019 zvolen na pětileté funkční období. 

Složení výboru je následující: starosta – Ing. arch. Petr Chotěbor, CSc., místostarosta – Ing. arch. 

Karel Kuča (správce webových stránek), jednatel – Mgr. Vojtěch Kašpar (členské přihlášky, legiti-

mace, 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., PhDr. Josef Hložek, Ph.D., PhDr. Vilém Knoll, Ph.D., Stanislava Dvořáková a Mgr. Lucie 

Kursová (členové výboru). 

Na závěr bych rád poděkoval našemu členstvu za trpělivost. Již tak komplikované soužití 

s nevyzpytatelným virem nám neusnadňuje přípravu spolkových akcí. Děkujeme našemu členstvu, 

že se v hojném počtu účastní našich akcí a děkujeme za pravidelné hrazení členských příspěvků. 

Velké díky patří našim mecenášům a sponzorům, kteří nám zasílají nad rámec stanovené výše 

příspěvků částky výrazně vyšší. Nesmíme rovněž zapomenout na přispěvatele našeho časopisu, 

jejich recenzenty či členy redakční rady, kteří svoji práci vykonávají pouze za dobré slovo bez 

nároku na jakýkoli honorář. Za výbor Společnosti přátel starožitností vám dále přeji i trochu toho 

štěstí, spokojenosti a pracovních i osobních úspěchů v novém roce. 

Zpráva o činnosti byla přijata plénem na náhradní členské schůzi Společnosti přátel starožit-

ností 6. prosince 2021. 

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

