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O památkové péči ve středních Čechách v uplynulých 3letech po návratu demokracie / Jan 
Žižka 
2019 
 Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze, Roč. 33 (2019), č. 2, s. 69-96; ISSN 0862-1586 
Korporace/objekt: Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště středních Čech v 
Praze 
Věcné téma: památková péče - 20.-21. století - Česko 
Věcné téma: ochrana památek - Česko,20.-21. století 
Věcné téma: obnova a rekonstrukce památek - Česko,20.-21. století 
Věcné téma: restaurování památek - Česko,20.-21. století 
Geografické téma: Čechy střední (Česko) 
Geografické téma: Středočeský kraj (Česko : 2000-) 
Chronologické téma: 1990-2019 
 
 
Socialistický realismus v architektuře města Týnec nad Sázavou / Martin Šejbl 
Šejbl, Martin  
2019 
 Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze, Roč. 33 (2019), č. 2, s. 59-68; ISSN 0862-1586 
Věcné téma: architektura - 20. století - Česko 
Věcné téma: urbanismus - Česko,20. století 
Věcné téma: bytová výstavba - Česko,20. století 
Věcné téma: socialistický realismus (architektura) - Česko 
Geografické téma: Týnec nad Sázavou (Česko) 
 
 
Barokní sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého z roku 1695 v Dobrovici na 
Mladoboleslavsku a příběh jeho částečného znovuobjevení / Viktor Kovařík, Pavel Zahradník 
Kovařík, Viktor, 1976-  
Zahradník, Pavel, 1951-  
2019 
 Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze, Roč. 33 (2019), č. 2, s. 18-30; ISSN 0862-1586 
Osoby: Jan Nepomucký, svatý, asi 1340-1393 
Věcné téma: barokní sochařství - Česko 
Věcné téma: světecké sloupy a pilíře - Česko 
Věcné téma: restaurování památek - Česko 
Geografické téma: Dobrovice (Česko) 
 
 
 
Velká data a hledání ztracených světů. Téma / 
Lukáš Pilka 
Pilka, Lukáš, 1986-  

https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268651?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=1
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268651?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=1
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268650?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=2
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342250
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268648?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=3
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268648?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=3
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/133773
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/126694
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1053921?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268981?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=4
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268981?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=4
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1268981?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=4
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342679


Nakladatelské údaje: Praha Ambit Media, a.s, 2020 
2020 
 Art & antiques, Č.1 (2020),; ISSN 1213-8398 
Anotace: Pojednání o možnostech využití strojového učení při rekonstrukcích uměleckých děl, 
stylových imitací nebo imitací celých prostředí ze vzdálených epoch. V této souvislosti také poukazuje 
na způsoby kvantitativní analýzy velkých databází pro řešení obecnějších otázek 
(umělecko)historického poznání. 
 
 
Dřevěný poutník v zahradě Kinských / Text a foto Roman Hartl 
Hartl, Roman, 1976-  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2019 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí, Roč. 4 (2019), č.2, s. 14-19; 
ISSN 2533-378X 
Anotace: Analytický pohled na přesuny kostelíků z Podkarpatské Rusi a východního Slovenska. Autor 
uvádí zejména první případ, pravoslavný dřevěný kostel z r. 1665 z Podůlšan. 
 
 
Středověká ves Hol : zaniklá, ale i po šesti stech letech v krajině stále patrná vesnice / Text a 
foto Vojtěch Pavelčík 
Pavelčík, Vojtěch, 1974-  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2020 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí; ISSN 2533-378X 
Anotace: průvodcovský souhrn poznatků o zaniklém osídlení z první poloviny 15. století, dnes 
zalesněné součásti Klánovického lesa. 
 
 
 
Unikáty z plzeňské periferie. NaCestu s toulavou kamerou / 
Text a foto Svatava Pátková, foto: Vít Pátek 
Pátková, Svatava, 1958-  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2019 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí, Roč. 4 (2019), č.1, strana 50-
54; ISSN 2533-378X 
Anotace: Souhrn informací o nejstarší české soustavě plzeňských rybníků, kterých se z původních 
dvanácti, založených v r. 1460, dochovalo devět a jsou užitečnou součástí měststkého životního 
prostředí i příměstskou rekreační oblastí zároveň. 
 
 
Libušin Libušín : Tentokrát jen částečně po stopách Starých pověstí českých podle Aloisse 
Jiráska - část V. Lilbušín, NaCestu po Středočeském kraji / 
Text a foto: PhDr. Dagmar Šumberová, foto: Mgr. Stanislav Šumbera 
Šumberová, Dagmar  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2019 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí, Roč. 4 (2019), č.1, s. 36-41.; 
ISSN 2533-378X 

https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/30231
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/334713
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=Art+%26+antiques
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269114?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=5
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/246782
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269160?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=6
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269160?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=6
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/301393
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269264?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=7
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269264?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=7
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269264?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=7
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/297096
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269249?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=8
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269249?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=8
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269249?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=8
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269249?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=8
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/266493
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD


Anotace: Souhrn dostupných historických informací o slovanském hradišti v Libušíně u Kladna, 
osídleného od 6. do přelomu 11. a 12. století. 
 
 
Kostel svatého Jakuba Většího ve Vroutku : NaCestu po Ústeckém kraji / 
Text a foto Jiří Linhart, foto: Ing. Stanislav Wieser 
Linhart, Jiří, 1945-  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2019 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí, Roč. 4 (2019), č.1, strana 42-
45; ISSN 2533-378X 
Anotace: Článek popisuje architektonické pojetí románského kostela z první poloviny 13. století a 
upozorňuje na zvon z r. 1591 z dílny Hanse Wildta. 
 
 
Zapomenutý skvost gotiky / Text a foto Jakub Hloušek 
Hloušek, Jakub  
Nakladatelské údaje: Plzeň Vlastivědný ústav, z.ú, 2020 
2019 
 NaCestu : po Čechách, Moravě a Slezsku i blízkém příhraničí, Roč. 4 (2019), č.1, s. 12-15.; 
ISSN 2533-378X 
Anotace: Historické souvislosti a popis nejbohatěji zdobené pamětihodnosti, unikátních božích muk v 
Sedlešovicích na Znojemsku. 
 
 
Zámek Hradiště v Blovicích - zjištění o založení jeho přístupového mostu = Schloss Hradiště 
(Steinradisch) bei Blowitz - Festellung über die Gründung seiner Zugangsbrücke / text a foto: 
Hana Hanzlíková, překlady do němčiny Karel Matásek 
Hanzlíková, Hana, 1947-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., 2019 
(2019), strana 29-32; ISSN 1803-0777 
Anotace: Doplňující informace k postupné obnově a rehabilitaci celého areálu zámku Hradiště se 
soustředí na opravu plochy pod mostem a identifikaci skladby jejích vrstev v rovině uložení patek 
mostu a způsobu jejich založení. 
 
 
Hrad Železnice - Isenberk = Die Burg Železnice - Isenberk / Zdeněk Fišera 
Fišera, Zdeněk, 1954-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., 2019 
(2019), strana 33-37; ISSN 1803-0777 
Anotace: příspěvek k zatím neukončené diskusi k otázkám charakteru lokality středověkého hradu na 
Jičínsku a jejímu časovému zařazení, obsahuje souhrn dosud známých informací a částečnou 
polemiku s nesprávně interpretovanými historickými souvislostmi. 
 
 
Nové poznatky ke kostelu svaté Apoleny na Tachovsku / Martin Kolovský, Michael Rykl 
Kolovský, Martin, 1994-  
Rykl, Michael, 1967-  
2019 

https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269252?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=9
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269252?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=9
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269252?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=9
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/252935
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269232?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=10
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/248154
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/31528
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/342845
https://iispp.npu.cz/carmen/combined?rows%5B0%5D.searchFieldItem=-32&rows%5B0%5D.relation=STR_EQ&rows%5B0%5D.value=NaCestu+%3A+po+%C4%8Cech%C3%A1ch%2C+Morav%C4%9B+a+Slezsku+i+bl%C3%ADzk%C3%A9m+p%C5%99%C3%ADhrani%C4%8D%C3%AD
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269526?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=11
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269526?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=11
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269526?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=11
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/196766
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269301?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=12
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/130412
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269406?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=13
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/327083
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/196808


 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., Roč. 
2019, s. 189-196; ISSN 1803-0777 
Korporace/objekt: Kostel sv. Apoleny (Málkov, Přimda, Česko) 
Věcné téma: barokní architektura - Česko 
Věcné téma: církevní architektura - Česko 
Věcné téma: kostely - Česko 
Geografické téma: Málkov (Přimda, Česko) 
Geografické téma: Apolena   
 
 
Gloriet na Chrastu u města Horažďovice / David Tuma 
Tuma, David, 1983-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., Roč. 
2019, s. 183-188; ISSN 1803-0777 
Věcné téma: barokní architektura - Česko 
Věcné téma: krajinářská architektura - Česko,17. století 
Věcné téma: drobná architektura - 17. století - Česko 
Věcné téma: gloriety - Česko 
Geografické téma: Horažďovice (Česko) 
 
 
Nová interpretace renesančního nápisu v kapli zámku Horšovský Týn : poznámka k heuristice 
(nejen) historika architektury / Jan Beránek 
Beránek, Jan, 1966-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., Roč. 
2019, s. 293-300; ISSN 1803-0777 
Korporace/objekt: Horšovský Týn (hrad a zámek) 
Věcné téma: zámky - Česko 
Věcné téma: zámecké kaple - Česko 
Věcné téma: renesanční architektura - Česko 
Věcné téma: nápisy - Česko 
Geografické téma: Horšovský Týn (Česko)  
 
 
 
Novověká přestavba Hradu Rabštejna u Bedřichova = Die neuzeitliche Umgestaltung der 
Burg Rabštejn bei Beřichov / Radim Vrla 
Vrla, Radim, 1961-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., 2019 
(2019), strana 9-16; ISSN 1803-0777 
Anotace: Stať upozorňuje na pozoruhodnou kulturní památku, jejímž částem hrozí zánik a je zároveň 
podkladem pro případné další bádání. Novověká, účelová přestavba a dostavba hradu Rabštejna na 
příležitostné útočiště, představuje ojediněle dochovaný doklad stavebních aktivit, vynucených 
neklidným obdobím 17. století v moravském prostředí. 
 
 

https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/1269405?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf&si=14
https://iispp.npu.cz/carmen/search/by-authority/256486
https://iispp.npu.cz/carmen/detail/600902?search=0e31b57c-8a25-48b4-9284-19458b2ffdaf
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Výsledky průzkumu jádra hradu Hoštejna u Zábřehu = Die Ergebnisse der Untersuchung der 
Kernburg Hoštejn bei Zábřeh / Radim Vrla 
Vrla, Radim, 1961-  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., 2019 
(2019), strana 9-16; ISSN 1803-0777 
Stručný přehled o výsledcích průzkumů zříceniny hradu Hoštejn provedených z důvodu příprav a 
následné konzervace ohrožených pozůstatků hradní architektury. Článek formuluje interpretaci 
výsledků průzkumů v souvislosti se stavebními dějinami hradu. 
 
 
Matriky jako pramen pro stavební historii = Matrikeln als Quellen für Baugeschichte / Václav 
Zeman 
Zeman, Václav  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., 2019 
(2019), strana 67-78; ISSN 1803-0777 
Anotace: Stať se zabývá možnostmi informačního průzkumu v matrikách v souvislosti se 
stavební historií sakrálních staveb, především v 17.-19. století. Na konkrétních příkladech 
ukazuje postupy, jak informace získat a správně interpretovat. Zároveň sdílí určité praktické 
zkušenosti z průzkumu matrik. 
 
 
 
Pozůstatky minerálních závodů na bývalém plzeňském panství / Petr Mikota, Petr 
Rožmberský 
Mikota, Petr, 1954-  
Rožmberský, Petr, 1952-2019  
2019 
 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., Roč. 
2019, s. 111-122; ISSN 1803-0777 
Věcné téma: historický místopis - Česko 
Věcné téma: hornictví - Česko 
Věcné téma: vitriolová břidlice - Česko 
Věcné téma: břidlice - Česko 
Věcné téma: doly - Česko 
Geografické téma: Plzeň (Česko : oblast) 
Geografické téma: Chrást (Plzeň, Česko) 
Geografické téma: Doudlevce (Plzeň, Česko) 
Geografické téma: Lobzy (Plzeň 4, Česko) 
Geografické téma: Újezd (Plzeň, Česko) 
Geografické téma: Litice (Plzeň 3, Česko) 
Geografické téma: Božkov (Plzeň, Česko) 
 
 
Oranžerie a skleníky na hradě Veveří / Petra Dohnalová, Jana Malaníková 
Dohnalová, Petra, 1970-  
Malaníková, Jana  
2019 
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 Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ..., Roč. 
2019, s. 267-278; ISSN 1803-0777 
orporace/objekt: Veveří (hrad) 
Věcné téma: hrady - Česko 
Věcné téma: zámecké zahrady - Česko 
Věcné téma: historické zahrady - Česko 
Věcné téma: zahradní architektura - Česko 
Věcné téma: oranžérie - Česko 
Věcné téma: skleníky - Česko 
Geografické téma: Brno (Česko) 
Geografické téma: Bystrc (Brno, Česko) 
 
 

Dvě (případně tři) nově zjištěná tvrziště na Mladoboleslavsku / Filip Krásný, Jan Kpyta, Jiří 
Marounek, Zdeněk Neustupný 
Krásný, Filip  
Kypta, Jan, 1979-  
Marounek, Jiří  
Neustupný, Zdeněk, 1976-  
2019 
Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze, Roč. 33, č. 1 (2019), s. 50-58; ISSN 0862-1586 
Anotace: Článek uvádí plánové dokumentace tvrzišť dosud nezaznamenaných v odborné literatuře. 
Popisované lokality dobře ilustrují typovou "zonaci" sídel drobné šlechty Mladoboleslavska. Autoři 
srovnávají známé tvary půdorysů tvrzišť s nově popisovanými a dokládají obrysové shody. Zvláštností 
objevu je také soustava konkávních a konvexních liniových útvarů u možného tvrziště Koprník, 
rozpoznatelná z leteckých snímků. Ukazuje na dobrou adaptaci sídla na prostředí nivy a naznačuje 
řešení ochrany hospodářského zázemí. 
 

 
 
 

Krovy kostela sv. Petra a Pavla v Načeradci / Jan Veselý, Jan Kypta, Alena Nachtmannová 
Veselý, Jan  
Kypta, Jan, 1979-  
Nachtmannová, Alena, 1972-  
2019 
Památky středních Čech = Denkmäler von Mittelböhmen : zpravodaj Památkového ústavu 
středních Čech v Praze, Roč. 33, č. 1 (2019), s. 1-17; ISSN 0862-1586 
Anotace: Hlavním tématem článku je pokus o částečnou rekonstrukci podoby středověkých krovů 
kostela, kde se v jejich konstrukcí nad chrámovou lodí dochovalo větší množství druhotně použitých 
trámů, které lze na základě charakteristických stop opracování, bezpečně ztotožnit s předchozím 
krovem, pro který bylo použito dřevo kácené na přelomu let 1444 a 1445. 
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