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Teorie a dějiny památkové péče. Osobnosti 
 

Alois Musil, antika a České země. Semináře, konference, akce. Zprávy památkové péče : časopis státní 
památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 2 stran ročník 79, 
(2019), č. 2, s. 215-216. fotografie 

 



Využití památek. Instalace a expozice 
 

VYTLAČIL, Lukáš M.  

Obraz jako prostředek k reprezentaci šlechtického panství v raném novověku.  Recenze, bibliografie. 
Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 1 strana roč. 79 (2019), č. 2, s. 226. 

 

Dokumentace v památkové péči. Evidence památek  
 

KRUNTORÁD, Matěj.  

Výsledky průzkumů fasád bývalého minoritského kláštera ve Znojmě. Průzkumy památek : 
recenzované periodikum,. Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních 
Čech, 2019. 8 stran, 7 obrázků roč. 26 (2019), č. 1, s. 103-110.  

 

Přehledy a soupisy památek 
 

ŠEVČÍKOVÁ, Zuzana.  

Zrcadlo moci. : Pilíře moci Napoleona Bonaparta ve vizuálním umění, Recenze, bibliografie. Zprávy 
památkové péče : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 2 strany roč. 79 (2019), č. 2, s. 222-223. 

 

Obnova a rekonstrukce památek  
 

JENIŠTOVÁ, Klára.  

Osudy synagogy v Hranicích : k historii stavby a koncepci její virtuální rekonstrukce. Zprávy 
památkové péče : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 7 stran ročník 79, č.2 (2019) s. 160-166. fotografie, mapy, plány  

Restaurování a konzervace památek. Technologie  
 

MÍCHALOVÁ, Zdeňka.  

"Objev" epitafu rodiny Jana Hodějovského z Hodějova.  Různé. Zprávy památkové péče = Journal of 
Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, 
generální ředitelství, 2019. 1 strana roč. 79 (2019), č. 2, s. 214. fotografie  



 

RYŠÁNEK, Radek.  

Stručný úvod k lakovým pracím na historickém nábytku v České republice. Různé. Zprávy památkové 
péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní 
památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 6 stran roč. 79 (2019), č. 2, s. 209-214. barevné ilustrace  

 

Devastace a zánik památek. Ohrožené památky  
 

KLÁPŠTĚ, Jan.  

Město z našich měst nejnešťastnější... : Rozhovor s archeologem Janem Klápštěm o roli památkové 
péče a archeologie při záchraně starého Mostu, Různé. Zprávy památkové péče = Journal of Historical 
Heritage Preservation : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 4 s. roč. 79 (2019), č. 2, s. 205-209. ilustrace  

 

Ochrana památek  
 

ADAMCOVÁ, Kateřina.  

Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze : - zamyšlení nad soudobým směřováním péče 
o památky z kamene, Materiálie, studie. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče,. 
Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 10 stran ročník 79, č.2 (2019) s. 107-
115. fotografie  

 

Skalní hrad Šaunštejn : aneb Smutná premiéra. České Švýcarsko : zpravodaj Správy Národního parku 
České Švýcarsko,. Krásná Lípa: Správa Národního parku České Švýcarsko, 2019. 1 strana, 2 fotografie 
ročník 18., strana 7.  

 

HNILICA, Ondřej.  

Virtuální 3D model jezuitské koleje v Telči. Zprávy památkové péče : časopis státní památkové péče,. 
Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 12 stran ročník 79, č.2 (2019) s. 134-
145. ilustrace (některé barevné), fotografie  

 

 

 



RAMEŠOVÁ, Michaela. 

 Radnice v Nymburce : - proměny památky a její původní vzhled. Materiálie, studie. Zprávy 
památkové péče : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 18 stran ročník 79, č.2 (2019) s. 116-133. ilustrace (některé barevné), fotografie  

VEVERKA, Lukáš.  

Obraz Kutné Hory v 19. století : Mezi kresbou, grafikou, malbou a fotografií. Zprávy památkové péče : 
časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 17 
stran ročník 79, č.2 (2019) s. 173-189, 230-231. ilustrace (některé barevné), fotografie, mapy, plány  

 

Dějiny umění. Jednotlivá období. Osobnosti  
 

ANDRES, Jan.  

Rod tiskařů Austů a architekt Hubert Aust. Olomoucký archivní sborník,. Olomouc: Zemský archiv v 
Opavě - Státní okresní archiv v Olomouci, 2019. 8 stran ročník 17, č. 1 (2019), s.136-143.  

 

STAREC, Milan.  

Životní osudy Leopolda Kašpara : Továrna na sladovnické, pivovarské a mlynářské stroje ve Velké 
Senici na Hané. Olomoucký archivní sborník,. Olomouc: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv 
v Olomouci, 2019. 9 stran ročník 17, č. 1 (2019), s.94-102.  

 

Urbanismus  
 

HASNÍKOVÁ, Hana.  

Dokumentace moderní architektury moderními technologiemi. Zprávy památkové péče : časopis 
státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 8 stran ročník 
79, č.2 (2019) s. 146-153. fotografie  

 

Architektura a stavitelství. Dějiny. Osobnosti  
 

BŘÍZOVÁ, Miroslava.  

Výstavba českých škol v národnostně smíšených oblastech v období předmnichovského 
Československa na příkladech z Plzeňska. Zprávy památkové péče = Journal of Historical Heritage 



Preservation : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 
2019 roč. 79 (2019), č. 2, s. 167-172, 229-230. ilustrace (některé barevné)  

LOUB, Kryštof.  

Nové poznatky o tvorbě a životě pražského sochaře Petra Prachnera (1744-1807). Průzkumy památek 
: recenzované periodikum,. Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních 
Čech, 2019. 12 stran, 12 foto roč. 26 (2019), č. 1, s. 73-84. fotografie převážně barevné  

LYČKA, Daniel.  

Kolonáda Reistna, Rendez-vous a lovecké zámečky Pohansko a Lány : Vznik a význam 
Hardtmuthových staveb v Lednicko-valtickém areálu. Průzkumy památek : recenzované periodikum,. 
Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech, 2019. 18 stran, 24 foto 
roč. 26 (2019), č. 1, s. 85-102. fotografie převážně barevné  

PRIX, Dalibor.  

Středověký kostel sv. Erasma v Rohozné u Poličky. Průzkumy památek : recenzované periodikum,. 
Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště středních Čech, 2019. 34 stran, 39 foto 
ročník 26 (2019), číslo 1, strana 25-58.  

STRAKOŠ, Martin.  

Kryté plavecké bazény a koupaliště druhé poloviny 20. století a jejich památkový potenciál. Zprávy 
památkové péče = Journal of Historical Heritage Preservation : časopis státní památkové péče,. 
Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019 roč. 79 (2019), č. 2, s. 190-204, 231. 
ilustrace (některé barevné), plány, půdorysy  

 

Stavební a hist. vývoj jednotlivých objektů  
 

HLUBEK, Lukáš.  

Kolekce archeologických nálezů v okolí kostela Nejsvětější Trojice ve Šternberku, okr. Olomouc. 
Vlastivědný věstník moravský,. Brno: Muzejní a vlastivědná společnost Brno, 2019. 12 stran lXXI, č.4 
(2019), s. 326-337. 8 obr.  

 Rok 1749 - klíčový rok ve výstavbě olomoucké bastionové pevnosti : K 270. výročí zahájení stavby 
Císařsko-královské hlavní hraniční pevnosti Olomouc. Vlastivědný věstník moravský,. Brno: Muzejní a 
vlastivědná společnost Brno, 2019. 12 stran, lXXI, č.4 (2019), s. 297-308. 2 plány  

 

 

 



Umělecké řemeslo. Užité umění  
 

GERSDORFOVÁ, Zlata.  

Pečeti pánů z Krumlova. Jihočeský sborník historický,. České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2019. 22 
stran, 20 obrázků č. 87, (2018), s. 306-327.  

 

Ostatní památky 
 

KUČA, Karel.  

Encyklopedie židovských památek Moravy a Slezska, Recenze, bibliografie. Zprávy památkové péče : 
časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 2 
strany roč. 79 (2019), č. 2, s. 224-225. ilustrace 

 

Památky výroby, vědy a techniky  
 

VICHERKOVÁ, Veronika.  

Slunce místo uhlí : Počátky solární architektury v Československu. Zprávy památkové péče : časopis 
státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019. 6 stran ročník 
79, č.2 (2019) s. 154-159. fotografie  

 

HÁJEK, Karel.  

Dvě nové publikace na téma železniční stavitelství jako kulturní dědictví, Recenze, Bibliografie. Zprávy 
památkové péče : časopis státní památkové péče,. Praha: Národní památkový ústav, generální 
ředitelství, 2019. 2 strany roč. 79 (2019), č. 2, s. 223-224. 

 

Archeologie. Středověk  
 

KYPTA, Jan.  

Demolice a novostavba aneb vznik hradu Krakovce v 80. letech 14. století. Průzkumy památek : 
recenzované periodikum, 2019, 26, 1. Praha: Národní památkový ústav - územní odborné pracoviště 
středních Čech, 2019. 22 stran, 26 foto.  

 



Obecná historie  
 

KREJČÍ, Vojtěch.  

Historický vývoj smilovské pily a její znárodnění. Olomoucký archivní sborník,. Olomouc: Zemský 
archiv v Opavě - Státní okresní archiv v Olomouci, 2019. 4 strany ročník 17, č. 1 (2019), s.144-146.  

 

Dějiny jednotlivých lokalit  
 

HOLUB, Aleš.  

Panenský Týnec přitahuje nejen svatby. Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a přátel našeho 
kulturního dědictví vydává Spolek karel IV., 2019, 28, 4. Praha: Spolek Karel IV, 2019. 2 strany, 10 
fotografií.  

JÍLEK, Petr J.  

Pražský špitál s kostelem sv. Lazara a přilehlý hřbitov. Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a 
přátel našeho kulturního dědictví vydává Spolek karel IV., 2019, 28, 4. Praha: Spolek Karel IV, 2019. 2 
strany, 3 obrázky.  

MOUDRÝ, Josef.  

Karlovo náměstí mezi radnicí a Faustovým domem. Dědictví Koruny české : Časopis ochránců a přátel 
našeho kulturního dědictví vydává Spolek karel IV., 2019, 28, 4. Praha: Spolek Karel IV, 2019. 2 strany, 
10 fotografií.  

 

NĚMEČKOVÁ, Jitka.  

Špitál v Rýmařově a nadace Marie Alžběty z Ditrichštejna z roku 1691. Olomoucký archivní sborník,. 
Olomouc: Zemský archiv v Opavě - Státní okresní archiv v Olomouci, 2019. 10 stran ročník 17, č. 1 
(2019), s.83-93.  
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