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Kastelolog 

Kastelolog - profesionál 

• (nejen) archeolog 

• spolupráce s: 

– historiky, 

– architekty, 

– památkáři, 

– archiváři, 

– muzejníky, 

– heraldiky, 

– genealogy, 

– sfragistiky, 

– diplomatiky. 

Kastelolog - amatér 

• laická veřejnost s hlubším 

zájmem o problematiku 
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Počátky archeologického bádání 

Počátky intenzivnějšího archeologického bádání a shromažďování 
prvních poznatků o hradištích a středověkých šlechtických sídlech 
klademe do 2. poloviny 19. století. Mezi průkopníky vědeckého 
zkoumání hradišť a hradů vyčnívají jména archeologa Josefa 
Ladislava Píče a znalce středověkých šlechtických sídel Augusta 
Sedláčka. Na Moravě jsou počátky archeologického bádání spjaty s 
Innocencem Ladislavem Červinkou. 
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Meziválečné období 

V meziválečném období věnovali velkou 

pozornost výzkumu a studiu podoby hradů jak v 

Čechách, tak na Moravě spíše sudetoněmečtí 

historikové (Herbert Weinelt, Carl Vogt), 

ovšem především aby „dokázali“ jejich německý 

původ. O Weineltově práci pojednal Jiří Úlovec 

ve studii Herbert Weinelt a jeho výzkum 

panských sídel (CB 5, 1996, s. 11-22). 
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Archeologický výzkum hradišť 

V 50. a 60. letech 20. století dochází k velkému rozvoji 
české archeologie. Významná pozornost je věnována 
výzkumu slovanských hradišť, sledujíc snahu dokázat 
hospodářskou vyspělost a vysokou kulturní úroveň 
starých Slovanů. 
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Rudolf Turek (1910-1991) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Miroslav Štěpánek (1934-2005) 

Archeologický výzkum hradišť 

8 



Miloš Šolle (1916-2004) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Vilém Hrubý (1912-1985) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Josef Poulík (1910-1998) 

Archeologický výzkum hradišť 
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František Kalousek (1901-1988) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Luděk Galuška (*1960) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Zdeněk Měřínský (1948-2016) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Pavel Kouřil (*1950) 

Archeologický výzkum hradišť 
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Archeologický výzkum 

hradů a tvrzí 

Zaměření pozornosti archeologů na středověké 

objekty, zvláště na hrady a tvrze, se začalo ve větší 

míře rozvíjet až od 2. poloviny 50. let 20. století. 

16 



Antonín Hejna (1920-1986) 

• výzkumy tvrziště 
zatopeného Žehuňským 
rybníkem u Chlumce nad 
Cidlinou 

• podíl na výzkumu tvrze 
Zrůbku u Zvírotic (výstavba 
Vltavské kaskády) 

• odkrytí a výzkum hradu 
Vízmburka u Úpice (1972-
1984) 

• řada článků v Památkách 
archeologických a 
Archeologických rozhledech 

• České tvrze (1961) 

Archeologický výzkum hradů a tvrzí 
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Květa Reichertová (1921-2004) 

• výzkum tvrze v 

Martinicích u Benešova 

• podíl na výzkumech 

tvrzí Zrůbku a Zvírotic 

• studie K problematice 

výzkumu středověké 

tvrze (PA 52, 1961) 

Archeologický výzkum hradů a tvrzí 
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Karel Slepička (1900-1986) 

• výzkum tvrze ve 

Zvíroticích 

• povrchový průzkum 

tvrzí v Karlovarském 

kraji v letech 1949-1960 

• studie Rožmberská tvrz 

Zrůbek u Sedlčan (JSH 

25, 1956) 

Archeologický výzkum hradů a tvrzí 
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Bořivoj Nechvátal (*1935) 

• Archeologický ústav AV 
ČR, Oddělení archeologie 
středověku - pracoviště 
Vyšehrad 

• výzkum tvrzí v 
likvidovaných Ervěnicích 
na Mostecku 

• studie Archeologický 
výzkum v Ervěnicích a 
problémy dalšího studia 
středověkých tvrzí v 
Čechách (AR 17, 1965) 

Archeologický výzkum hradů a tvrzí 
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Zformování a rozvoj kastelologie 

K intenzivnějšímu rozvoji 
středověké archeologie 
dochází hlavně od konce 
60. let 20. století. 

Publikační tribunou se v 
roce 1975 stal sborník 
Archaeologia historica, kde 
jsou otiskovány i mnohé 
články vztahující se k 
problematice hradů a tvrzí. 

Formuje se nová vědní 
disciplína – kastelologie. 
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Dobroslava Menclová (1904-1978) 

• chápala hrad jako 
výtvarný projev určitého 
stadia ekonomického a 
společenského vývoje 

• šlechtická sídla 
podrobovala 
archeologicko-
architektonickému 
rozboru 

• poprvé řešila problém 
typologie 

• České hrady I-II (1972, 
doplněné vydání 1976) 
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Tomáš Durdík (1951-2012) 

• navázal na práci Dobroslavy Menclové 

• provedl řadu archeologických výzkumů 
hlavně na středočeských a západočeských 
hradech 

• zabýval se teoretickými kastelologickými 
otázkami a typologií hradů založenou na 
charakteru vzájemného architektonického 
propojení jednotlivých částí hradu 

• v roce 1989 založil recenzované periodikum 
Castellologica Bohemica 

• České hrady (1984) 

• Ilustrovaná encyklopedie českých hradů 
(1999) + 4 Dodatky 

• Středověké hrady v Čechách a na Moravě 
(2001, spoluautor Pavel Bolina) 

• Zříceniny hradů, tvrzí a zámků. Střední Čechy 
(2000, spoluautor Viktor Sušický) 
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Petr Chotěbor (*1950) 

• výzkum českých tvrzí a 
jejich architektonický 
rozbor (výsledky 
publikovány ve sborníku 
AH) 

• článek Průzkum 
renesančních fasád tvrze v 
Křepenicích (PSČ 156, 
1993) 

• článek Kresebná 
rekonstrukce krbu na 
hradě Valečově (ČSPS 
120, 2012) 
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Jan Klápště (*1949) 

• Archeologický ústav AV 
ČR, Oddělení archeologie 
středověku; Ústav pro 
archeologii FF UK v 
Praze 

• výzkum likvidované obce 
Bedřichova Světce na 
Mostecku – významné 
poznatky k podobě 
rezidenčního dvorce a 
jeho vztahy k pozdější 
tvrzi 

• Paměť krajiny 
středověkého Mostecka 
(1994) 
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Jiří Úlovec (*1957) 

• ředitel odboru archivní správy 
Ministerstva vnitra ČR 

• Encyklopedie českých tvrzí 
(1998, 2000, 2005; spoluautor 
Ladislav Svoboda) 

• Zaniklé hrady, zámky a tvrze 
Čech (2000, doplněné vydání 
2001) 

• Ohrožené hrady, zámky a tvrze 
Čech I-II (2003, 2005) 

• Hrady, zámky a tvrze Ústecka 
(2002) 

• Hrady, zámky a tvrze 
Klatovska (2004) 
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Josef Unger (*1944) 

• Ústav antropologie 
Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně 

• soustavný archeologický 
výzkum zaniklé tvrze Koválov 
u Žabčic na Břeclavsku a 
zaniklého hradu v 
Lelekovicích u Brna 

• Koválov. Šlechtické sídlo z 13. 
století na jižní Moravě (1994) 

• Život na lelekovickém hradě ve 
14. století. Antropologická 
sociokulturní studie (1999) 
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Vladimír Nekuda (1927-2006) 

• výzkum tvrze v zaniklé osadě 
Mstěnice u Hrotovic na 
Třebíčsku 

• Mstěnice 1. Zaniklá středověká 
ves u Hrotovic. Hrádek – tvrz – 
dvůr – předsunutá opevnění 
(1985) 

• Mstěnice 2. Zaniklá středověká 
ves u Hrotovic. Dům a dvůr ve 
středověké vesnici (1997) 

• Mstěnice 3. Zaniklá středověká 
ves u Hrotovic. Časně 
středověké sídliště (2001) 
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Zdeněk Měřínský (1948-2016) 

• soustavný archeologický 
výzkum hradu Rokštejna 
u Jihlavy 

• Rokštejn, středověký hrad 
na Jihlavsku: jeho dějiny, 
stavební vývoj a výsledky 
archeologického výzkumu 
1981-1989 (1989) 

• Hrad Rokštejn: dějiny, 
stavební vývoj a výsledky 
čtvrtstoletí 
archeologického výzkumu 
1981-2006 (2007) 
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Pavel Kouřil (*1950) 

• ředitel Archeologického 
ústavu v Brně 

• soustavný archeologický 
výzkum hradů v oblasti 
vodního díla Dalešice na 
řece Jihlavě a dále hradů na 
řece Oslavě 

• studie Příspěvek k poznání 
hradů Kozlova, Kufštejna a 
Rabštejna ve středním 
Pojihlaví na jihozápadní 
Moravě (AH 1978) 

• Hrady českého Slezska 
(2000) 
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Jiří Kohoutek (1952-2007) 

• soustavný 

archeologický výzkum 

hradu Brumova na 

Zlínsku 

• Hrady jihovýchodní 

Moravy (1995) 
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Miroslav Plaček (*1943) 

• docent na Ústavu archeologie a 
muzeologie FF Masarykovy 
univerzity v Brně 

• architektonické rozbory 
moravských šlechtických sídel 

• Hrady a zámky na Moravě a ve 
Slezsku (1996) 

• Ilustrovaná encyklopedie 
hradů, hrádků a tvrzí na 
Moravě (2001, 2007) + 
Dodatky 

• Hrádek Rumberk. Centrum 
největšího léna olomouckého 
biskupství (2010) 
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František Gabriel (*1949) 

• vedoucí Katedry archeologie FF 
Západočeské univerzity v Plzni 

• intenzivně se zabývá středověkou 
archeologií, především archeologií 
opevněných sídel (výzkumy hradů: 
Helfenburk u Úštěku, Česká Lípa) 

• Hrady okresu Česká Lípa (2000, 
spoluautor Jaroslav Panáček) 

• Helfenburk: hrad pražských 
arcibiskupů (2011, spoluautoři 
Jaroslav Panáček a Kamil 
Podroužek) 

• Hrad Schönbuch, okr. Děčín (CB 
XIII, 2016) 

• Královský palác a kaple na hradě 
Bezdězu a jejich proměny (CB XVI 
2016, spoluautor L. Kursová) 
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František Musil (*1939) 

• profesor Historického ústavu 
FF Univerzity Hradec Králové 

• znalec hradů, zámků a tvrzí na 
českomoravském pomezí a 
znalec díla Augusta Sedláčka 

• Hrady, tvrze a zámky okresu 
Ústí nad Orlicí (1995) 

• Zaniklé hrady, zámky a tvrze 
Moravy a Slezska (2003, 
spoluautor Miroslav Plaček) 

• Zaniklé hrady, zámky a tvrze 
Čech, Moravy a Slezska po 
roce 1945 (2005, spoluautoři 
Miroslav Plaček a Jiří Úlovec) 

• skripta Úvod do kastelologie I-
II (2006) 
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Někteří další současní kastelologové 

• Ivan Lehký (*1948) 

• Jaroslav Panáček (*1948) 

• Radim Vrla (*1961) 

• Kamil Podroužek (*1966) 

• Marek Rubeš (*1966) 

• Milan Sýkora (*1975) 

• Hynek Veselý (*1975) 

• Jiří Šedivý (*1976) 

• František Záruba (*1977) 

• Ivan Peřina (*1980) 

• Martin Nechvíle (*1981) 
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Ivan Lehký (*1948) 

• inženýr, odborník zejména na 
hrady Mostecka 

• tvůrce četných 3D vizualizací 

• spoluautor kastelologických 
výstav 

• Nové poznatky o stavební 
podobě hradu Oltářík (CB 12, 
2010, spoluautor M. Sýkora) 

• Pyšná sídla mocných. Hrady a 
tvrze na Mostecku (2014, 
spoluautor M. Sýkora) 

• Oltářík. Hrad Jakoubka z 
Vřesovic (2016, spoluautor M. 
Sýkora) 
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Jaroslav Panáček (*1948) 

• technik strojař, českolipský 
historik, předseda redakční 
rady sborníku Bezděz 

• spolupráce s Františkem 
Gabrielem (viz Hrady 
okresu Česká Lípa, 
Helfenburk: hrad českých 
arcibiskupů) 

• Z dějin České Lípy (1999) 

• Kostely v České Lípě (2013, 
spoluautor M. Panáček) 

• Historismus a secese v 
České Lípě (2014, 
spoluautor M. Panáček) 
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Radim Vrla (*1961) 

• památkář (NPÚ Kroměříž) 

• věnuje se kulturním 
památkám, zvláště hradům 

• Hrad Starý Světlov (PP 10/1 
2003) 

• Hrad Brumov - nové 
poznatky a úvahy o 
stavebním vývoji ve 13.-16. 
století (PP 20/2-2013) 

• Nové poznatky o podobě 
hradu Buchlova na přelomu 
15. a 16. století (Slovácko 
54-2013) 

38 



Kamil Podroužek (*1966) 

• etnolog, historik, 
odborný pracovník NPÚ 
ÚOP v Ústí n. L. 

• věnuje se výzkumu a 
hodnocení historických 
staveb 

• Helfenburk: hrad 
pražských arcibiskupů 
(2011, spoluautoři F. 
Gabriel a J. Panáček) 
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Marek Rubeš (*1966) 

• litoměřický kastelolog, 
genealog a heraldik 

• odborník zejména na hrady 
Českého středohoří 

• Házmburk. Zřícenina hradu 
severně od Libochovic 
(2014, spoluautor R. 
Vojkovský) 

• Kamýk - zřícenina hradu 
severně od Litoměřic (2015) 

• Oltářík - zřícenina hradu 
západně od Lovosic (2015) 
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Milan Sýkora (*1975) 

• archeolog, odborník na hrady, 
tvrze a hmotnou kulturu, autor 
kastelologických výstav a 3D 
vizualizací 

• v současnosti specializace na 
husitské fortifikace 

• Nové poznatky o stavební 
podobě hradu Oltářík (CB 12, 
2010, spoluautor I. Lehký) 

• Hrad Panna (HČS 2012, 
spoluautor H. Veselý) 

• Pyšná sídla mocných. Hrady a 
tvrze na Mostecku (2014, 
spoluautor I. Lehký) 

• Oltářík. Hrad Jakoubka z 
Vřesovic (2016, spoluautor I. 
Lehký) 
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Hynek Veselý (*1975) 

• inženýr, jednatel z. s. Hrady 
Českého středohoří 

• autor kastelologických 
výstav, organizátor 
komentovaných prohlídek 
hradů 

• Hrad Kalich: nové poznatky 
o stavební podobě hradu. 
(Archeologické výzkumy v 
severozápadních Čechách za 
rok 2008, 2009, spoluautor 
M. Sýkora) 
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Jiří Šedivý (*1976) 

• archeolog, člen z. s. 
Středohoří sobě 

• organizátor 
komentovaných prohlídek 
hradů 

• Hrady v údolí Labe mezi 
Ústím nad Labem a 
Děčínem (CB 8, 2002) 

• Hrady na hranici. Čechy-
Sasko (2012, spoluautoři 
I. Gräßler, L. Hennig, B. 
Finger) 
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František Záruba (*1977) 

• absolvent dějin umění na FF UK v 
Praze 

• zahraniční stáž na mnichovské 
univerzitě Ludvíka Maxmiliána 

• působil v Ústavu dějin 
křesťanského umění na KTF 

• věnuje se problematice středověké 
architektury, zvláště hradů a 
hradních kaplí 

• Hrady Václava IV. Od 
nedobytného útočiště k pohodlné 
rezidenci (2014) 

• Hradní kaple. I. doba 
přemyslovská (2015) 

• Hradní kaple. II. doba 
lucemburská (2015) 

• Hradní kaple. III. doba 
poděbradská a jagellonská (2016) 
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Ivan Peřina (*1980) 

• absolvent oboru Kulturně 
historická regionalistika 
na UJEP, specialista na 
průzkumy a dokumentaci 
historických staveb 

• Relikty teplovzdušného 
otopného zařízení na 
hradě Zbiroh (CB 10, 
2006) 

• O třech tak zvaných 
hradech v Českém ráji 
(AH 33, 2008) 
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Martin Nechvíle (*1981) 

• archeolog, externí 

spolupracovník VMG v 

České Lípě, ředitel 

Městské knihovny v 

Českém Krumlově 

• Tvrz Nebákov - 

zpracování výzkumu 

Josefa Severy z let 

1925-1927 (ZMVHK 

30, 2004) 
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Periodika 

• Archaeologia historica 

• Castellologica Bohemica 

• Castrum Pragense 

• Časopis Společnosti přátel starožitností 

• Dějiny staveb 

• Hláska 

• Památky archeologické 

• Památky středních Čech 

• Průzkumy památek 

• Svorník 
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Seznam zkratek 

• AH – Archaeologia historica 

• AR – Archeologické rozhledy 

• CB – Castellologica Bohemica 

• ČSPS - Časopis Společnosti přátel starožitností 

• HČS – Hrady Českého středohoří 

• JSH – Jihočeský sborník historický 

• PA – Památky archeologické 

• PP – Průzkumy památek 

• PSČ – Památky středních Čech 

• ZMVHK – Zpravodaj Muzea v Hradci Králové 
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