
 B813  
 Versailles et les tables royales en Europe : XVIIème-XIXème siècles.-- Paris : 
Réunion des musées nationaux, c1993.-- 387 s. il ; 31 cm.-- ISBN 2711827747 2711827747 
(Vázáno)  
 31465/19 - Trvalá výpůjčka  
 
 B812  
 Hluboké město : moderní metropole jako Druhý Řím / Pavel Kalina.-- Vydání první.-- 
Praha : Academia, 2019.-- 506 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 27 cm.-- ISBN 
978-80-200-2939-3 (vázáno)  
 31458/19 - Ochoz  
  
 D8337  
 Devadesát let Podolské vodárny slovem a obrazem = Ninety years of the Podolí 
Waterworks in words and pictures / text: Kryštof Drnek, Jaroslav Jásek, Jiří Dejmek, Ondřej 
Gandžala.-- Praha : Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ve VR - ateliéru, 2019.-- 128 stran : 
ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm.-- ISBN 978-80-907325-4-4 (Robert Rytina - VR 
Atelier ; v knize neuvedeno ; vázáno)  
 31473/19 - Sklad  
  
 B813  
 Versailles et les tables royales en Europe : XVIIème-XIXème siècles.-- Paris : 
Réunion des musées nationaux, c1993.-- 387 s. il ; 31 cm.-- ISBN 2711827747 2711827747 
(Vázáno)  
 31465/19 - Trvalá výpůjčka  
  
 B812  
 Hluboké město : moderní metropole jako Druhý Řím / Pavel Kalina.-- Vydání první.-- 
Praha : Academia, 2019.-- 506 stran : ilustrace (převážně barevné), plány ; 27 cm.-- ISBN 
978-80-200-2939-3 (vázáno)  
 31458/19 - Ochoz  
 
 D8337  
 Devadesát let Podolské vodárny slovem a obrazem = Ninety years of the Podolí 
Waterworks in words and pictures / text: Kryštof Drnek, Jaroslav Jásek, Jiří Dejmek, Ondřej 
Gandžala.-- Praha : Pražské vodovody a kanalizace, a.s. ve VR - ateliéru, 2019.-- 128 stran : 
ilustrace (některé barevné), portréty ; 25 cm.-- ISBN 978-80-907325-4-4 (Robert Rytina - VR 
Atelier ; v knize neuvedeno ; vázáno)  
 31473/19 - Sklad  
 
 D8331  
 Un repas gourmand á la francaise : Historie, reccetes, et littérature / Marie-Héléne 
Baylac.-- Paříž : -, 2016.-- 620 s. il. 22 cm.-- ISBN 9782258136540  
 31463/19 - Trvalá výpůjčka  



 C4581  
 Geometry and the silversmith : The Domcha collection / Christopher Hartop ; 
foreword by Jonathan Norton.-- Cambridge : John Adamson, 2008.-- 128 s. : il ; 31 cm.-- 
ISBN 9780952432289 :  
 31464/19 - Trvalá výpůjčka  
  
D5645/4/1  
 Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. IV. díl, 1. svazek, (Kongregace a řeholní společnosti) / Milan M. Buben.-- První 
vydání.-- Praha : Libri, 2016.-- 222 stran : ilustrace ; 21 cm.-- ISBN 978-80-7277-545-3 
(brožováno)  
  
31475/19 - Studovna  
 
 D8334  
 Co se v památkové péči (ne)osvědčilo : příklady z praxe, chyby, omyly i pozitiva : 
odborný seminář : 11. říjen 2018, přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství.-- [Praha] : Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, 
[2018] ©2018.-- 46 stran : ilustrace ; 21 cm.-- (Sborník přednášek z odborného semináře 
Společnosti pro technologie ochrany památek).-- (Brožováno)  
  
31740/19 - Sklad  
 
 D5645/4/2  
 Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. IV. díl, 2. svazek, (Kongregace a řeholní společnosti) / Milan M. Buben.-- První 
vydání.-- Praha : Libri, 2018.-- 249 stran : ilustrace ; 21 cm.-- ISBN 978-80-7277-571-2 
(brožováno)  
  
31476/19 - Studovna  
 
D8336  
 Vodné a stočné v Praze - cena vody pitné, užitkové a odpadní / Jaroslav Jásek, Hana 
Vobrátilková, Zuzana Drnková Vašáková.-- Vydání první.-- Praha : Scriptorium, 2017.-- 255 
stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 25 cm.-- (Documenta Pragensia. Monographia ; 
volumen 34).-- ISBN 978-80-88013-45-7 (vázáno)  
 31472/19 - Sklad  
 
 D8321  
 Historické paměti bývalého panství Mníšeckého : a kláštera sv. Maří Magdaleny na 
Skalce. / Dle původních pramenů sest. a napsal v letech 1884-1893 Josef Vávra.-- Brno : 
Garn, 2017.-- 103 stran  
 31435/19 - Sklad  
 



 D8065/2  
 Torzální architektura II : konzervování, statika, organizace obnovy : odborný seminář 
realizován s finanční podporou Ministerstva kultury ČR : 29. listopad 2018 : přednášková 
aula domu ABF, Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství / odborní garanti semináře 
Pavla Rovnatíková, Pavel Fára.-- Praha : Společnost pro technologie ochrany památek - 
STOP, z.s, 2018.-- 62 stran : ilustrace ; 21 cm.-- (Sborník přednášek z odborného semináře 
Společnosti pro technologie ochrany památek)  
 31468/19 - Sklad  
 
D8335  
 Památky a vnitřní klima : odborný seminář realizován s finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR : 24. květen 2018 : přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství : Václavské nám. 833/31, Praha 1 / redakce a korektury: Robert 
Gill, Milena Gillová.-- [Praha] : Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, z. s., 
2018.-- 50 stran : ilustrace (převážně barevné), plány, grafy.-- (Sborník přednášek z 
odborného semináře Společnosti pro technologie ochrany památek)  
  
31471/19 - Sklad  
 
 D8333/2  
 Dřevo a opravy historických budov II : kvalita suroviny v dlouhodobém konceptu 
udržitelnosti památek : odborný seminář : 12. duben 2018 : přednáškový sál Domu 
národnostních menšin : Vocelova 602/3, Praha 2 / redakce a korektury: Robert Gill, Milena 
Gillová ; odborní garanti semináře Andrea Nasswetrová, Ondřej Ševců.-- [Praha] : Společnost 
pro technologie ochrany památek - STOP, z. s., 2018.-- 42 stran : černobílé ilustrace, tabulky, 
grafy ; 21 cm.-- (Sborník přednášek z odborného semináře Společnosti pro technologie 
ochrany památek)  
  
31469/19 - Sklad  
 
D8338  
 Farní osada Velké Čakovice / Josef Charvát.-- 1. vyd.-- [Brno] : GARN, 2013.-- 112 s. 
; 26 cm.-- (Monografie měst, městeček a obcí ; 129).-- (Váz.) : 331.00 Kč  
 31481/19 - Sklad  
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vydání.-- Praha : Libri, 2016.-- 222 stran : ilustrace ; 21 cm.-- ISBN 978-80-7277-545-3 
(brožováno)  
  
31475/19 - Studovna  
 
 D8334  
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odborný seminář : 11. říjen 2018, přednášková aula domu ABF, Nadace pro rozvoj 
architektury a stavitelství.-- [Praha] : Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, 
[2018] ©2018.-- 46 stran : ilustrace ; 21 cm.-- (Sborník přednášek z odborného semináře 
Společnosti pro technologie ochrany památek).-- (Brožováno)  
  
31740/19 - Sklad  
 
 D5645/4/2  
 Encyklopedie řádů, kongregací a řeholních společností katolické církve v českých 
zemích. IV. díl, 2. svazek, (Kongregace a řeholní společnosti) / Milan M. Buben.-- První 
vydání.-- Praha : Libri, 2018.-- 249 stran : ilustrace ; 21 cm.-- ISBN 978-80-7277-571-2 
(brožováno)  
  
31476/19 - Studovna  
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 Vodné a stočné v Praze - cena vody pitné, užitkové a odpadní / Jaroslav Jásek, Hana 
Vobrátilková, Zuzana Drnková Vašáková.-- Vydání první.-- Praha : Scriptorium, 2017.-- 255 
stran : ilustrace, portréty, plány, faksimile ; 25 cm.-- (Documenta Pragensia. Monographia ; 
volumen 34).-- ISBN 978-80-88013-45-7 (vázáno)  
 31472/19 - Sklad  
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Gill, Milena Gillová.-- [Praha] : Společnost pro technologie ochrany památek - STOP, z. s., 
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 Dřevo a opravy historických budov II : kvalita suroviny v dlouhodobém konceptu 
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