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Z obsahu: Valentine Chaudet: La maison Charbon. Une maison à tour romane dans la ville 
haute de Lausanne (str. 41–64). Při rekonstrukci domu v Lausanne byly zjištěny částečně dochované 
části věžového domu z  třetí čtvrtiny 12. století, který byl v městě postaveném většinou ze 
dřeva výjimkou. Výtvarné prvky mají analogie v severní Francii a Německu. Marie-Paule Guex – 
Brigitte Pradervand: Des décors inattendus de ľévêque Guillaume de Challant dans les tourelles 
du château Saint-Maire (str. 65–77). Zámek byl opevněnou rezidencí biskupa v  první třetině 
15. století, jednalo se o čtvercový areál s věžemi v rozích. Marie-Paule Guex – Gaëtan Cassina: La 
tour des Vidomnes de Sierre (str. 85–108). Stavební vývoj byl upřesněn upřesněn díky stavebně-
-historickému průzkumu kombinovanému s písemnými prameny a dendrochronologií. Původní 
menší budova byla v první čtvrtině 16. stol. zvýšena o 6 m a opatřena rohovými věžicemi. Lo-
renzo Fedel: Drei päpstliche Bleibullen aus dem Kanton Thurgau (str. 109–116). Tři buly papeže 
Paschalise II. (1099–1118) byly nalezeny bez kontextu při detektorovém průzkumu. Článek ob-
sahuje soupis četných nálezů papežských bul při výzkumu a detektorové prospekci s literaturou. 
Z Holandska je známo 40 kusů z archeologických kontextů. Na britských internetových stránkách 
je  uvedeno 400 olověných papežských bul. Z  německého prostoru chybí celkový přehled, ale 
k roku 2005 bylo jen z Trieru známo 24 papežských olověných bul. Ze Švýcarska je z literatury 
známo 10 lokalit. Jedna kapitola se snaží vysvětlit poměrně veliké množství bul nacházených 
na různých místech. Jedna možnost je, že buly potvrzující privilegia určitých osob ztratily po 
jejich smrti význam a  byly od pergamenu odpojeny a  odhozeny. Papežská bula v  latríně 
(Greifswald), stejně jako městské závaží z Zürichu, nebo pečetidla v latrínách, znamenají ukon-
čení platnosti právního symbolu. Olověná bula papeže Jana XXIII (1410–1415), nalezená na poli 
u Tägerwilen v těsné blízkosti Kostnice (Konstanz), se na toto místo mohla dostat s vyvezenými 
fekáliemi. Vedle prvotní funkce sloužily papežské buly jako talismany a  amulety. K  článku je 
připojena obsáhlá bibliografie. Yolanda Alther – Christoph Walser: „…ein lustig Schlösslein…“ 
Ein Beitrag zur Bauuntersuchung 2016/17 auf der Burgruine Wynegg, Malans GR (str. 121–146). 
Důkladně provedený a dokumentovaný stavebně historický průzkum spolu s vyhodnocením 
písemných pramenů a  vyobrazení, dal dobrou představu o  stavebním vývoji hradu v  devíti 
fázích od 13. do 20. století. 
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