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Nekrolog Petra Rožmberského

Zlata Gersdorfová

Dne 1. 10. 2019 se završila pozemská pouť přítele, kolegy a obdivuhodného badatele Petra 
Rožmberského.

Petra Rožmberského mají mnozí spojeného s Klubem Augusta Sedláčka, na jehož založení 
se v roce 1984 s dalšími přáteli podílel. Petr pracoval na redakční přípravě klubových Ročenek 
(1984–1987), od roku 1990 byl jednatelem celostátní Rady KASu i plzeňské pobočky a redakto-
rem klubového celorepublikového zpravodaje Hláska. Redigoval také klubem vydávaný sbor-
ník příspěvků z mezinárodní konference Dějiny staveb, a to od jeho počátků v roce 2001 až do 
současnosti. V  letech 2003–2011 byl také redaktorem historicko-vlastivědného sborníku Muzea 
jižního Plzeňska. 

Nelze však říci, že by se Petr profiloval od počátku a výhradně jako kastellolog. Jeho původ-
ním zájmem byly zaniklé středověké vesnice, avšak jen letmý pohled do jeho bibliografie hovoří 
sám za sebe1. Od roku 1981, kdy své poznatky začal publikovat, napsal téměř 500 článků, z nichž 
mnohé jsou stále dosud v tisku. V roce 1995 založil edici Zapomenuté hrady, tvrze a místa, jejíž 
populárně naučné knížky, které se často dočkaly druhého a někdy i třetího vydání, napsal většinu 
sám nebo s přáteli. Edice za jeho života dosáhla 50 čísel. Autorsky se podílel na 28 z nich, ostat-
ní dovedl k dokonalosti svou redakční prací. S přáteli napsal několik větších publikací: Rytíři 
Karlové ze Svárova, dědiční strážci dveří Království českého, Středověké osídlení Rokycanska 
a Poustevníci, poustevny a pouště v Plzeňském kraji. 

Petra Rožmberského učarovala historie a archeologie natolik, že těmto vědám zasvětil téměř 
celý svůj život. Jeho zájem a koníček postupně přerostl v profesi. Od roku 2005 působil na Ka-
tedře archeologie Filozofické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, kde se podílel nejprve na 
terénních výzkumech a posléze se zde věnoval naplno badatelské činnosti. Svého času byl jedním 
z nejvíce publikujících pracovníků univerzity. V roce 2013 Petr odešel do důchodu. Veškeré své 
síly zasvětil plzeňské pobočce Klubu Augusta Sedláčka a redakční činnosti. 

Na sklonku jeho života mu byla za jeho ohromné dílo a  badatelský přínos oboru udělena 
čestná medaile děkana Filozofické fakulty. I přes urputný boj nakonec podlehl zhoubné nemoci. 
Odešel nejen vynikající badatel, ale i skvělý člověk a přítel. Petře, za vše, co jsi nám předal, Ti 
nesmírně děkujeme. Na shledanou, Petře.
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Poznámky
1) Bibliografie Petra Rožmberského byla publikována postupně v časopisu Hláska: za roky 1981–2001 

(Hláska XIII/2002, č. 1, 7–9); za roky 2002–2011 (Hláska XXIII/2012, č. 2, 28–29) a poslední část 
(Hláska XXXI/2020, č. 1, 3–5). Dostupné on-line na internetových stránkách KASu – http://www.
klub-augusta-sedlacka.cz.


