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Konference Křivoklát 2019. V. ročník mezinárodní konference 
věnované památce prof. Tomáše Durdíka

Josef Hložek

Ve dnech 1. a 2. 11. 2019 se v prostorách státního hradu Křivoklát konal V. ročník meziná-
rodní kastellologické konference věnované památce prof. PhDr. Tomáše Durdíka DrSc. V letoš-
ním roce si v průběhu dvou konferenčních dnů vyslechlo téměř šest desítek badatelů a zájemců 
o problematiku středověku a opevněných sídel sedmnáct příspěvků z oblasti české, evropské 
i  mimoevropské kastellologie, archeologie středověku a  památkové péče. Některé z  příspěvků 
byly koncipovány jako diskusní.

V  průběhu dvou konferenčních dnů zazněly tyto příspěvky: Milan Sýkora: Hrad Žerotín; 
Pavel Hlavenka: Využití archivních leteckých snímků v památkové péči a archeologii; Vilém 
Knoll – Tomáš Karel: Mostiště – úvaha nad jednou lokací; Vilém Knoll – Josef Hložek: Hrad 
Budětice; Ján Beljak – Noemi Beljak Pažinová – Miloš Čierny – Katarina Šimůnková: Zvieracie 
kosti a  výrobky z  kosti a  parohoviny z  Pustého hradu vo Zvolene; Zdeněk Fišera: Činnost 
spolku na záchranu hradu Nístějky za posledních 20 let; Petr Chotěbor: Stromový sál hradu 
v Bechyni; Jiří Smitka: Hrad a panství Křivoklát ve Fürstenberském archivu; Zlata Gersdor-
fová – Petr Kastl: Hrad Degenberg, současný stav a perspektivy výzkumu; František Gabriel 
– Lucie Kursová: Městský hrad v Úštěku a jeho vývoj; Luboš Hobl: Přemyslovské hrady a hrady 
Řádu německých rytířů: nové perspektivy starých teorií; František Záruba: Úvaha k počátkům 
šlechtických hradů v  Čechách; Roman Kodet: Hrady v  Japonsku; Milan Procházka: Fortifi-
kace v rozvodí řek Una, Korana a Mrežnica (Chorvatsko); Miroslav Dejmal: Strážnice, hrad 
na moravsko-uherské hranici; Bogus Wasik: Zamek krzyżacki w Sztumie w świetle badań 
archeologicznych z 2019 roku; Tomáš Krofta: Tvrziště u dvora Sechutice. Opevněná součást 
středověké klášterní grangie (?); Miroslava Cejpová: Kuchyně na zámku v  Brtnici. Většina 
příspěvků bude publikována v recenzovaném časopise Castellologica bohemica, vydávaném Ka-
tedrou archeologie Západočeské univerzity v Plzni.

Setkání na hradě bylo doplněno tradiční vzpomínkovou pobožností, krátkým setkáním 
u vzpomínkové růže za Tomáše Durdíka v hradní zahrádce vzpomínkových růží a prohlídkou 
vybraných částí hradního areálu. Příspěvky, které na konferenci zazněly, budou publikovány 
v časopisu Castellologica bohemica, vydávaném Katedrou archeologie Západočeské univerzity. 
Konference byla pořádána v tradiční spolupráci mezi Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, 
v. v. i., Katedrou archeologie a Fakultou filozofickou Západočeské univerzity v Plzni, Národním 
památkovým ústavem – Správou státního hradu Křivoklát, Náboženskou obcí Církve česko-
slovenské husitské v Křivoklátě, Pražskou diecézí Církve československé husitské a Společností 
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přátel starožitností. Zvláštní poděkování za trvalou podporu celé akce pak náleží správě státního 
hradu Křivoklát, zejména pak kastelánovi hradu Mgr. Petrovi Slabému.

Obr. 1.  Státní hrad Křivoklát. Účastníci konference v průběhu prvního dne setkání. Foto L. Kursová.

Obr. 2.  Státní hrad Křivoklát. Účastníci konference u vzpomínkové růže za Tomáše Durdíka. Foto J. Kovář.


