
Rešerše
Národní muzeum (Praha, Česko)       rekonstrukce staveb     -  ochrana kulturního dědictví       Václavské
náměstí (Praha, Česko)       polemiky
ADAMCOVÁ, Kateřina, 1974-
Oprava a restaurování fasád Národního muzea v Praze : - zamyšlení nad soudobým
směřováním péče o památky z kamene / Materiálie, studie / Text a fotografie Kateřina
Adamcová.-- Praha : Národní památkový ústav, generální ředitelství, 2019.-- 10 stran :
fotografie.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >>
periodikum ročník 79, č.2 (2019) s. 107-115.-- ISSN 1210-5538.-- resumé v angličtině na
straně 226.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Článek poukazuje na sporné momenty opravy
fasád Národního muzea v rámci celkové rekonstrukce jeho historické budovy. Soustředí se
na zvolenou koncepci a provedení oprav a restaurování fasád včetně nástupní rampy.

16.-17. století       raný novověk     -  vojenství     -  opevnění     -  pevnostní stavitelství     -  odborná literatura
-  staré tisky       Evropa střední       analýzy
ANDRESOVÁ, Klára, 1989-
Fortifikační příručky raného novověku ve střední Evropě / Klára Andresová.-- 19 stran,
Ilustrace.-- In: Husitské muzeum (Tábor) Husitský Tábor : Časopis husitského muzea v
Táboře = Journal of the Hussite Museum in Tábor 600962 clanky >> periodikum Roč. 42, č.
23-24 (2019), s. 9-27.-- ISSN 0231-6080.-- 3 ilustrace.-- Obsahuje bibliografické odkazy.--
Bibliografie na straně 22-24.-- Anotace: Předmětem článku je hlubší pohled na vojenské
fortifikační písemnictví raného novověku vytvořené ve střední Evropě. Zkoumaná doba - 40.
léta 17. století přinesla, kromě typograficky kvalitních velkoformátových příruček pro
studium vojenské vědy, také levnější knihy kapesních rozměrů, použitelné při práci
architektů a inženýrů v terénu, při projektování pevností. Příručky se vyskytují v mnoha
sbírkách starých tisků..-- Abstrakt anglicky.-- Anglické resumé

Liechtensteinové     -  Mildorfer, Joseph Ignaz, 1719-1775       malíři     -  sakrální umění     -  sakrální
architektura       Tismice (Česko)       studie
ARIJČUK, Petr, 1971-
Bůh Otec s anděly v Tismicích - nově zjištěná zakázka Josefa Ignaze Mildorfera pro Marii
Terezii vévodkyni savojskou. Materiálie, studie / Petr Arijčuk.-- 10 stran : 16 fotografií.-- In:
Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum
Roč. 79 (2019), č. 3, s. 235-244, 374.-- ISSN 1210-5538.-- 48 poznámek.-- bibliografické
odkazy.-- Anotace: Argumentace dobovými fakty a posledními výsledky z restaurátorských
prací na nástěnné výmalbě v presbytáři středověkého kostela v Tismicích, dokazuje autorství
malíře, působícího ve Vídni a ve službách vévodkyně od konce 40. let 18. století, ale také
potvrzuje, že vídeňská malba tvořila integrální a regionálně neomezenou součást malířské
produkce nejen pro zakázky řeholních řádů, ale také v Čechách začleněné aristokracie.--
ISSN 1210-5538
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ochrana památek     -  archivní fondy     -  památková péče       stati

BOHÁČOVÁ, Ivana, 1954-
Archeologie v Praze v kontextu vzniku Československé republiky / Materiálie, studie / text
Ivana Boháčová.-- 13 stran : 16 fotografií.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní
památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 279-291, 377.--
ISSN 1210-5538.-- 66 poznámek.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Článek se soustředí na
meziválečné období první republiky, které doposud nebylo doceněno z hlediska počátků
moderně koncipované historické archeologie, usilující o koncepční výzkum a spolupráci s
dalšími historickými i přírodovědnými obory, včetně dobrého hospodaření s archeologickými
prameny. Společenské změny, ekonomická krize, válečné období a totalitní režim, to vše
ovlivnilo formu i rozsah archivní dokumentace, která je dosud z velké části nevyužívaným
pramenem.

Láník, Karel, 1886-1956       byty     -  urbanismus     -  bytová družstva       Královo Pole (Brno, Česko)
studie
CENKOVÁ, Pavla, 1979-
V nové čtvrti : Stavby architekta Karla Láníka v Brně-Králově Poli ve 20. letech 20. století.
Materiálie, studie / Pavla Cenková.-- 16 stran : 30 fotografií, plánů.-- In: Zprávy památkové
péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3,
s. 245-260, 374-375.-- ISSN 1210-5538.-- 109 poznámek.-- bibliografické odkazy.-- Anotace:
Málo známý architekt Karel Láník působil v meziválečné době v Brně. Spolupracoval s
Obecně prospěšným stavebním a bytovým družstvem pro Královo Pole a okolí a navrhl četné
rodinné i bytové domy, které jsou v článku představeny. Z hlediska urbanismu má Láníkovo
dílo nadčasovou hodnotu. Každá jeho novostavba byla citlivě začleněna do jejich
bezprostředního okolí tak, aby dávala smysl v kontextu konkrétního místa a jeho historie.

6.-15. století       řemesla     -  venkovské obytné domy     -  vybavení interiérů     -  stavebnictví     -  historické
dokumenty       analýzy
DRDA, Miloš
Příspěvek k poznání podoby domu v české středověké ikonografii.. 1. část, dům venkovský /
Miloš Drda.-- 73 stran : ilustrace, fotografie.-- In: Husitské muzeum (Tábor) Husitský Tábor :
Časopis husitského muzea v Táboře = Journal of the Hussite Museum in Tábor 600962
clanky >> periodikum Roč. 42, č. 23-24 (2019), s. 141-213.-- ISSN 0231-6080.-- Obrazová
příloha 40 obrázků.-- Obsahuje bibliografické odkazy, bibliografii..-- Anotace: Stať dokládá
na ikonografických zdrojích, že středověké použité techniky, konstrukce a způsoby staveb i
úpravy domů jako příbytků, nebo základen rolnické činnosti, přetrvaly v některých
regionech hluboko do novověku. Pojednání o vývoji a úrovni hmotné úrovně každodenního
života v době od vrcholného a pozdního středověku až do novověku. Závěry jsou
doprovázeny odkazy na mnohé obrazy, fotografie a literární zdroje. Obrazová příloha..--
Abstrakt anglicky.-- Anglické resumé
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12.-15. stol.       hrady     -  památková péče     -  historická geografie       Jičín (Česko : oblast)       sborníky
konferencí     -  příspěvky
FIŠERA, Zdeněk, 1954-
Hrad Železnice - Isenberk = Die Burg Železnice - Isenberk / Zdeněk Fišera.-- 5 stran : 9
ilustrací.-- In: Dějiny staveb (konference) Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference
Dějiny staveb ... konané ve dnech ....-- Plzeň : Petr Mikota, 2001 600902 clanky >>
periodikum 2019 (2019), strana 33-37.-- ISSN 1803-0777.-- bibliografické odkazy.-- 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..-- Německé resumé

sklářství     -  architektonické památky     -  automatizační technika       Nový Bor (Česko)       studie

FREIWILLIG, Petr, 1979-
"Stavba československo-jugoslávského přátelství." : Sklářský kombinát Crystalex v Novém
Boru. Materiálie, studie / text Petr Freiwillig.-- 10 stran : 19 fotografií, plánů.-- In: Zprávy
památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79
(2019), č. 3, s. 261-270, 376.-- ISSN 1210-5538.-- 66 poznámek.-- bibliografické odkazy.--
Anotace: Studie o první továrně na výrobu užitkového skla, vybudované po 2. světové válce
od základu. Architektonické řešení, které je předmětem odopovídá významu včetně
významné jugoslávské pomoci. Kombinát byl ukázkou ambiciózního socialistického pojetí
výrobního provozu s humanistickými tendencemi charakteristckými pro 60. léta 20. století.
Přes původní záměr výstavba dospěla k úspěšné sériové výrobě užitkového skla včetně
poloautomatického strojního broušení. Studie se zabývá jak přípravou, překážkami výstavby
a určením technických a architektonických památkových hodnot, tak dobovými souvislostmi
průběhu výstavby.

ochrana památek     -  památková péče       stati

GOGOVÁ, Stanislava, 1975-
Katedra muzeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre : reflexie a
perspektívy / Stanislava Gogová, Daniel Miček.-- 3 strany.-- rubrika: Různé.-- In: Zprávy
památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79
(2019), č. 3, s. 366-368.-- ISSN 1210-5538.-- 2 poznámky.-- bibliografické odkazy.-- Anotace:
Komentovaný profil uvedené fakulty, která se ve svém programu významně soustředí na
ochranu a péči o památky.

kulturní dědictví     -  památková péče     -  rukopisy     -  staré tisky     -  restaurování archivních fondů
Benátky (Itálie)       stati
GROSSMANN, Valentina
Nach der Flut / Valentina Grossmann.-- 3 strany : 6 fotografií.-- rubrika: Art Handling.-- In: .-
- München : Georg D. W. Callwey, 1988- Restauro : Magazin zur Erhaltung des Kulturerbes
601111 clanky >> periodikum Roč. 126, č. 6 (2020), s. 16-19.-- ISSN 0933-4017.-- Anotace:
Stručná zpráva o postupech a celkových záchranných pracích v Benátkách, po povodni v r.
2019. Pod vedením restaurátora Piera Liviho se podařilo zachránit místní kulturní majetek,
zejména papírové dokumenty, rukopisy a knihy, včetně starých tisků..-- anglický abstrakt
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kulturní dědictví     -  památková péče     -  rukopisy     -  staré tisky     -  restaurování archivních fondů
Benátky (Itálie)       stati
GROSSMANN, Valentina

veřejná správa     -  památková péče     -  veřejné mínění       Německo       eseje

HÄGER, Benjamin
Interesse am Interesse : Über die Notwendigkeit und den Nutzen von Partizipation in der
Denkmalpflege / Benjamin Häger.-- 6 stran : 5 ilustrací, fotografie.-- rubrika: Aufsätze.-- In:
Die Denkmalpflege clanky >> periodikum Roč. 78, č. 1 (2020), s. 9-14.-- ISSN 0947-031X.--
Obsahuje 24 poznámek s citacemi a bibliografickými odkazy.-- Anotace: Hlubší pohled na
problém vztahu veřejnosti a státní památkové péče v Německu. Autor na konkrétních
příkladech ukazuje důsledky nedostatečné komunikace i pravomocí, což je pravděpodobně
dáno také nedostatečně prezentovaným a veřejností akceptovaným veřejným mandátem
památkové péče. Poukazuje na veřejností přehlížený společenský význam historických
artefaktů a nízkou ochotu spolupráce obou stran na jejich interpretaci.

obnova a rekonstrukce památek     -  památkové objekty     -  kostely       Nicov (Zborovy, Česko)     -  Česko
projekty     -  obrazové publikace
HLADKÝ, Jiří, 1947-
Opravy poutního kostela Narození Panny Marie v Nicově / Jiří Hladký.-- 10 stran : barevné
ilustrace, fotografie,.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017 : Jindřichův
Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního dědictví :
sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha Roč. 2017
(2020), s. 71-80.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Anotace: Popis průběhu příprav a dalších
prací, metod a technologií použitých při opravách kostela, součásti historie poutního místa
na Klatovsku.

památková péče     -  památkové objekty     -  zámky       Červená Lhota (Pluhův Žďár, Česko)     -  Česko
zprávy
HORYNA, Tomáš
Obnova tapet v rámci reinstalace expozice na zámku Červená Lhota / Tomáš Horyna.-- 4
strany : barevné ilustrace, fotografie,.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017 :
Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního
dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha
Roč. 2017 (2020), s. 81-86.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Anotace: Popis okolností poslední
reinstalace expozice interiérů v porovnání s různými přístupy v běhu času, zejména od 19.
století, kdy se interiéry zámku upravovaly také stavebně. Doplněno fotografiemi interiérů.
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Este (rod)       platnéřství     -  sbírky     -  výzkumné projekty       Konopiště (Benešov, Česko)       analýzy

HRBATÝ, Stanislav, 1973-
Zbroj Alfonsa II. d'Este na státním zámku Konopiště v kontextu platnéřské produkce pro
ferrarský vévodský dvůr v 16. století / Materiálie, studie / text Stanislav Hrbatý.-- 8 stran :
10 fotografií.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky
>> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 271-278, s.376-377.-- ISSN 1210-5538.-- 35
poznámek.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Znalec renesančních zbraní analyzuje v článku
zbroj na portrétu vévody z Ferrary a porovnává s předměty zbrojnice v zámku Konopiště. V
rámci výzkumu bylo prokázáno propojení mezi obrazem a reálnoZnalec renesančních zbraní
analyzuje v článku zbroj na portrétu vévody z Ferrary a porovnává s předměty zbrojnice v
zámku Konopiště. V rámci výzkumu bylo prokázáno propojení mezi obrazem a reálnou,
dosud přesně neidentifikovanou zbrojí ve sbírce. Výsledek představuje výrazné zhodnocení
fondu Národního památkového ústavu a stal se také cenným komparačním materiálem pro
studium druhé dochované zbroje stejného majitele v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.u
zbrojí. Výsledek představuje výrazné zhodnocení sbírek fondu Národního památkového
ústavu a zároveň je také cenným komparačním materiálem pro studium druhé dochované
zbroje stejného majitele v Uměleckohistorickém muzeu ve Vídni.

kartografie     -  městská historická centra     -  památková péče       analýzy

JEHLÍK, Jan, 1959-
Památkové hodnoty v urbanistickém měřítku. : autenticita historických měst. / text Jan
Jehlík, kartografie a foto: Vít Rýpar, Petr Buryška, Jana Zdráhalová, Ester Havlová.-- 12
stran : 18 fotografie, mapy, plány.-- rubrika: Materiálie, studie.-- In: Zprávy památkové péče
: Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 292-
303, 377-378.-- ISSN 1210-5538.-- 41 poznámek s citacemi a odkazy.-- bibliografické
odkazy.-- Anotace: Text shrnuje zásadní témata související s urbanistickou rovinou
památkové péče a pořádá je tak, aby mohla být dále strukturovaně diskutována a
zpracována. Specifickým tématem je mapování měst ve smyslu tvorby informačních setů
postavených nad příslušnými kartografickými díly.

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt       památková péče     -  parky     -  protipovodňová ochrana
Sasko-Anhaltsko (Německo)     -  Magdeburg (Německo)       odborná pojednání
KELLER, Sabine
Hochwasserschutz und Wegebau in Magdeburger Parkanlagen. / Sabine Keller.-- Petersberg
: Michael Imhof Verlag, 2019.-- 7 stran : ilustrace, fotografie.-- In: Denkmalpflege in
Sachsen-Anhalt / 600911 clanky >> periodikum Roč. 28, č. 1 (2020), s. 42-47.-- ISSN 0949-
3506.-- Anotace: Tři kulturní památky, historické parky v Magdeburgu, byly do výše přes
dva metry zatopeny, zasaženo 40 km stezek celkem. Článek popisuje technické řešení
obnovy a preventivních opatření pro památkovou ochranu a odpovědné zacházení s
investičními veřejnými prostředky.
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technické památky     -  těžba uhlí     -  těžba železných rud       Kladno (Česko : oblast)       recenze

KIBIC, Karel, 1930-
Významná publikace o naší prvořadé průmyslové aglomeraci / Karel Kibic.-- 4 strany : 6
ilustrací, fotografií.-- rubrika: Recenze, bibliobrafie.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis
státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79, č. 3 (2019), s. 371-374.--
ISSN 1210-5538.-- Anotace: Recenze z pera historika a architekta v jedné osobě se
fundovaně vyjadřuje k jednotlivým kapitolám. Hodnotí pozitivně celou publikaci v jejím
širokém záběru. Popisuje a hodnotí také vybavení publikace a shromážděné informační
zdroje a prameny.

ochrana památek     -  lidová architektura     -  památková péče       Trávníček (Bílá, Liberec, Česko)       studie

KONVALINKOVÁ, Tereza, 1986-
Dům čp. 5 v Trávníčku : k průzkumu venkovské usedlosti na Českodubsku / text Tereza
Konvalinková, foto: Martin Ouhrabka,.-- 13 stran : 29 ilustrace, fotografie, mapy.-- rubrika:
Materiálie, studie.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304
clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 279-291, 379-380.-- ISSN 1210-5538.-- 39
poznámek.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Článek uvádí příklad specifické formy
roubeného domu v konzervativní stavební formě, která souvisí s vývojem otopného zařízení
a patrového domu. Jde o nejstarší dochovanou vrstvu lidové architektury z průběhu 17.
století, dům s roubeným polopatrem a navazující patrovou hospodářskou částí.
Dendrochronologické analýzy posunuly datování výstavby domu do mladší, než doposud
uvažované doby, přesto reliktní části konstrukcí a druhotně použité prvky pocházejí z 80. let
17. století.

Hus, Jan, asi 1371-1415     -  Hájek z Libočan, Václav, 1499-1553     -  Rosa, Václav Jan, asi 1630-1689     -
Palacký, František, 1798-1876     -  Čornej, Petr, 1951-     -  Krško, Jan, 1972-       15.-17. století       husitství
-  středověká literatura     -  křesťanští reformátoři     -  kazatelé     -  historické dokumenty       Krakovec
(Rakovník, Česko)       polemiky
KOZLER, David
Jan Hus a hrad Krakovec : k historicitě pobytu a počátkům místní husovské tradice / David
Kozler.-- 58 stran,.-- In: Husitské muzeum (Tábor) Husitský Tábor : Časopis husitského
muzea v Táboře = Journal of the Hussite Museum in Tábor 600962 clanky >> periodikum
Roč. 42, č. 23-24 (2019), s. 29-87.-- ISSN 0231-6080.-- Obsahuje bibliografické odkazy v 249
poznámkách.-- Anotace: Stať řeší otázky faktického dohledání důkazů o pobytu Jana Husa na
Krakovci. Polemizuje s názory některých badatelů a podává souhrnný přehled informací
včetně použitých literárních a badatelských zdrojů..-- Abstrakt anglicky.-- Anglické resumé

Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)       montánní archeologie     -  geofyzikální průzkum
-  zaniklé památky     -  výrobní technologie       Krušné hory (Česko a Německo : oblast)       sborníky
konferencí
KŘIVÁNEK, Roman, 1964-
Přehled využití geofyzikálních měření Archeologického ústavu AV ČR v Praze v Krušných
horách v rámci projektu ArchaeoMontan 2018 / Roman Křivánek.-- 6 stran : ilustrace.-- In:
Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie (konference).-- Dresden : Landesamt für
Archäologie Sachsen Loket Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Lokti
2018 2018 ArchaeoMontan 2018 : Krušné hory v centru zájmu montánní archeologie.
Mezinárodní konference, Dippoldiswalde 23.-24. srpna 2018=Internationale Fachtagung,
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Archeologický ústav (Akademie věd ČR : Praha, Česko)       montánní archeologie     -  geofyzikální průzkum
-  zaniklé památky     -  výrobní technologie       Krušné hory (Česko a Německo : oblast)       sborníky
konferencí
KŘIVÁNEK, Roman, 1964-
Dippoldiswalde 23. bis 24. August 2018 / 1274978 clanky >> kniha 2018, s. 389-396.-- ISBN
978-3-943770-38-4.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Uvedené příklady výsledků
geofyzikálních měření dokládají, jak mohou doplnit archeologické průzkumy i výzkum
montánních a výrobních areálů. Dalšími variantami jsou průzkumy členitých a zalesněných
terénů včetně příkladů ze současných luk nebo lesů bez neprostupné nízké vegetace, které
naznačují jejich širší systematické a plošné využití v okolí reliéfu zachovaných reliktů
těžby..-- Souběžný německý text

urbanismus     -  městské odpadní vody     -  životní prostředí měst     -  vodní zdroje       Nitra (Slovensko)     -
Slovensko       stati
LANČARIČ, Štefan
Naozaj veríme v sucho v mestách? / Štefan Lančarič.-- 3 strany 3 ilustrace.-- rubrika Téma:
Města v době sucha.-- In: .-- Praha : Koršach, 1995 Praha : Společnost pro zahradní a
krajinářskou tvorbu, Zahrada - park - krajina : odborný časopis oboru zahradní a krajinářská
tvorba 601263 clanky >> periodikum Roč. 30, č. 2 (2020), s. 33-35.-- ISSN 1211-1678.-- 3
fotografie.-- Téma: Města v době sucha.-- Anotace: Kritický pohled autorizovaného
architekta na realitu správy města v souvislosti se zlepšováním životního prostředí a
smysluplným financováním projektů na zachování i budování kvalitního mikroklimatu ve
městech..-- Slovenský text, anglický abstrakt

obnova a rekonstrukce památek     -  památkové objekty     -  tvrze       Střížovice (Jindřichův Hradec, Česko)
-  Česko       projekty     -  obrazové publikace
LAUERMANNOVÁ, Vlasta
Obnova tvrze Budkov z pohledu vlastníka objektu / Vlasta Lauermannová.-- 26 stran :
barevné ilustrace, fotografie, , faksimile.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017
: Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního
dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha
Roč. 2017 (2020), s. 45-70.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Anotace: Zejména obrazová
prezentace historie do současného stavu postupné obnovy památkově chráněné budovy, tzv.
tvrze Budkov v péči Spolku přátel tvrze Budkov u Střížovic.

Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích       kulturní dědictví     -
památkové objekty     -  kamenictví       Jihočeský kraj (Česko : 2000-)     -  Česko       studie
LAVIČKA, Roman, 1974-
Opracování a úprava povrchu středověkých kamenických prvků, možnosti poznání, záchrany
a prezentace / Roman Lavička.-- 22 stran : 25 barevných ilustrací, fotografie,.-- In: Obnova
kulturního dědictví (konference) (2017 : Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice :
Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec,
8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha Roč. 2017 (2020), s. 25-43.-- ISBN 978-80-87520-59-
8.-- obsahuje bibliografické odkazy v 35 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Odborné
pojednání o kamenných prvcích architektury, kromě jejich technického využití také z
pohledu výtvarného záměru, někdy i s hlubším sakrálním obsahem. Autor poukazuje na
přesvědčivé stopy povrchových úprav, zabývá se důvody takových úprav, jejich technikami a
způsoby využití.
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Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích       kulturní dědictví     -
památkové objekty     -  kamenictví       Jihočeský kraj (Česko : 2000-)     -  Česko       studie
LAVIČKA, Roman, 1974-

ochrana památek     -  památková péče     -  ekonomické aspekty     -  obnova a rekonstrukce památek
Německo       recenze
MAINZER, Udo, 1945-
Konturen und Konjunkturen der Denkmalpftege zum Umgang mit baulichen Relikten der
Vergangenheit / Ingrid Scheurmann.-- 4 strany :.-- rubrika: Rezensionen.-- In: Die
Denkmalpflege clanky >> periodikum Roč. 78, č. 1 (2020), s. 85-88.-- ISSN 0947-031X.--
Anotace: Recenze na knihu přední památkářky Ingrid Scheurmann,"Konturen und
Konjunkturen der Denkmalpftege zum Umgang mit baulichen Relikten der Vergangenheit".
Zabývá se pozicí a významem památkové péče v zemi, ale také v rámci západní kultury s její
snahou zachovat kulturní dědictví za přijatelných nákladů, včetně ekonomického
zdůvodnění. Je stručně zmíněna každá ze 11 kapitol díla.

digitální repozitáře     -  archivnictví     -  konzervátorství     -  fotografické desky       Florencie (Itálie)       stati

MIERSCH, Martin
Ordnung ist das halbe leben / Dr. Martin Miersch.-- 5 strany : 7 fotografií.-- rubrika: Art
Handling.-- In: .-- München : Georg D. W. Callwey, 1988- Restauro : Magazin zur Erhaltung
des Kulturerbes 601111 clanky >> periodikum Roč. 126, č. 6 (2020), s. 32-35.-- ISSN 0933-
4017.-- Anotace: Archiv Alinari má nyní více více než 5,5 milionu fotografií, převažují
digitální formáty, ale významná část sbírky z díla bratří Alinariů se skládá ze skleněných
desek, daguerrotypií, albuminových a vintage tisků. Článek o spolupráci Archivu a
florentské univerzity se zabývá digitalizací sbírky, způsoby jejího pořádání, ale také
technologiemi celkové ochrany vzácných archívních jednotek..-- anglický abstrakt

ochrana památek     -  fasády     -  památková péče       výzkumné studie

MICHOINOVÁ, Dagmar
Vliv mrazu a odležení na velkost částic vápenných kaší připravených rozdílnými postupy /
text a grafy Dagmar Michoinová, grafy Radovan Nečas.-- 6 stran : 18 ilustrace, fotografie,
grafy.-- rubrika: Materiálie, studie.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové
péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 347-352, 382.-- ISSN 1210-
5538.-- 14 poznámek.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Informace o výzkumu uvedeného
vlivu. Pokus, zkoumající vliv mrazu na ztrátu charakteristických vlastností vápenných kaší -
jedné připravené tradičně a druhé připravené z hydrátu. Výsledky výzkumu prokázaly
nepřekonatelné, empirií k dokonalosti dovedené vlastnosti stavebních materiálů
připravených tradiční metodou. Autoři získanými výsledky varují před kulturní ztrátou,
kterou představuje zánik tradičních stavebních i uměleckých řemesel v oblastí omítek.
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památková péče     -  památkové objekty     -  zámky       Jindřichův Hradec (Česko)     -  Česko       přehledy

MIKEŠ, Jan, 1979-
Nové prohlídkové trasy na jindřichohradeckém zámku / Jan Mikeš.-- 14 stran : 12 barevných
ilustrací, fotografií,.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017 : Jindřichův
Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního dědictví :
sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha Roč. 2017
(2020), s. 87-100.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy ve 12
poznámkách pod čarou..-- Anotace: Kastelán uvedeného zámku představuje v příspěvku
nové instalace v souvislosti se stavební historií zámku. Zahrnuty jsou také informace o
nových expozicích v interiérech.

ochrana památek     -  historické budovy     -  památková péče       Praha (Česko)       studie

MIKEŠOVÁ, Pavla
Restaurování štukové výzdoby v letohrádku Hvězda vedené Pavlem Janákem a jeho
předchůdci. / text Pavla Mikešová.-- 11 stran : 14 ilustrací, fotografií,.-- rubrika: Materiálie,
studie.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >>
periodikum Roč. 79, č. 3 (2019) s. 353-364, 383.-- ISSN 1210-5538.-- 101 poznámek.--
bibliografické odkazy.-- Anotace: Přehled prací na štukové výzdobě Letohrádku Hvězda v
průběhu let 1874-1950 a jejich realizátorů vznikl na základě rozboru doposud
nezveřejněných archiválií, zpráv z dobového tisku a odborné literatury. Článek uvádí
historický stavební vývoj včetně úprav výzdoby, politické souvislosti a vlivy na péči o
památku..-- souhrn v angličtině

Dietrich, Martin 1812-       architektura     -  městská centra     -  řemeslníci       Český Krumlov (Česko)     -
Česko       projekty     -  obrazové publikace
MÜLLER, Jan, 1952-
Několik slov o českokrumlovském projektantovi doby klasicismu Martinu Dietrichovi / Jan
Müller.-- 23 stran : 40 ilustrací, fotografie, plány.-- In: Obnova kulturního dědictví
(konference) (2017 : Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020
Obnova kulturního dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263
clanky >> kniha Roč. 2017 (2020), s. 113-135.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Anotace:
Zejména obrazová prezentace působení nadaného zednického mistra s přehledem jeho
projektů. Příspěvek také uvádí přehled dalších českokrumlovských mistrů stavebních
řemesel.

kaple     -  náhrobky     -  restaurátorství     -  obnova a rekonstrukce památek       Bavorsko (Německo)       stati

NEUMAN, Philipp
Andenken bewahren / Philipp Neuman. M. A.-- 11 stran : 27 fotografií.-- rubrika:
Denkmalpflege.-- In: .-- München : Georg D. W. Callwey, 1988- Restauro : Magazin zur
Erhaltung des Kulturerbes 601111 clanky >> periodikum Roč. 126, č. 6 (2020), s. 52-62.--
ISSN 0933-4017.-- Anotace: Rekonstrukce votivní kaple bavorského krále Ludvíka II. na
břehu jezera Sternberg, nedaleko hradu Berg s podporou nadace Wittelsbachův
kompenzační fond, který se soustředí na zachování kulturního dědictví v Bavorsku. Článek
se věnuje zdárné rekonstrukci stavby, představující Ludvíkův kenotaf, popisuje celkový
projekt obnovy, restaurační práce, použité materiály a metody..-- anglický abstrakt
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kaple     -  náhrobky     -  restaurátorství     -  obnova a rekonstrukce památek       Bavorsko (Německo)       stati

NEUMAN, Philipp

Národní památkový ústav. Územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích       obnova a rekonstrukce
památek     -  památkové objekty     -  kláštery       Vyšší Brod (Česko)     -  Česko       projekty     -  obrazové
publikace
PÁLKOVÁ, Naděžda
Celková obnova cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě / Naděžda Pálková.-- 18 stran
barevné ilustrace, fotografie, mapa.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017 :
Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního
dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha
Roč. 2017 (2020), s. 7-24.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Anotace: Zejména obrazová
prezentace historie od r. 2010 do současného stavu postupné obnovy kláštera pod garancí
Národního památkového ústavu. Uvedeny též vyhlídky do budoucnosti.

architektura a společnost     -  krajinářská architektura     -  vodní biotopy     -  projektové návrhy     -  parky     -
hydrologický cyklus       Česko     -  Prostějov (Česko)       stati
PAVLAČKA, Radek, 1963-
Modrozelená infrastruktura aneb jak vyhrát válku profesí / Radek Pavlačka.-- 4 strany 4
ilustrace.-- rubrika: Téme: Města v době sucha.-- In: Zahrada - park - krajina : odborný
časopis oboru zahradní a krajinářská tvorba clanky >> periodikum Roč. 30, č. 2 (2020), s.
40-43.-- ISSN 1211-1678.-- 4 obrázky.-- Téma: Města v době sucha.-- Anotace: Autorizovaný
krajinářský architekt se v článku vyjadřuje k současnému přístupu ČR k problematice zeleně
jako k ostatním technickým projektům hospodaření s vodou. Uvádí zahraniční příklady a
popisuje stručně zahájený projekt Parku Okružní v Prostějově, který reflektuje moderní
ekologické i urbanistické výzvy. Zároveň je zde poukázáno na nutnost mezioborové
spolupráce v co nejširší rozsahu..-- Český text, anglický abstrakt

Gryspek z Gryspachu, Florián, 1504-1588     -  Griespekové z Griespeku (rod)       Nelahozeves (zámek)
osobnosti regionu     -  šlechtici     -  úředníci -- královští úředníci     -  mecenáši     -  šlechtické rody     -
renesance       Česko       biografie
RACEK, Jan, 1962-
Zapomenutý velmož Florian Gryspek z Gryspachu a jeho rod : Kariéra rytíře v době
renesance / 1. část, (2018), 2. část, (2019), Jan Racek.-- 2 sv : ilustrace, , fotografie.-- In:
Městské muzeum (Kralupy nad Vltavou) Vlastivědný sborník Kralupska / 601217 clanky >>
periodikum Roč. 25, č. 1/2 (2018), s. 4-39 Roč. 26, č. 1/2 (2019), s. 3-57.-- ISSN 1213-5089.--
obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Florian Gryspek z Gryspachu - šlechtic, královský
úředník a majitel mj. nelahozeveského panství v 16. století, nedoceněná osobnost
renesančních Čech.
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Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt       památková péče     -  parky     -  středověká architektura
Sasko-Anhaltsko (Německo)     -  Wörlitz (Německo)       odborná pojednání
REICHHOFF, Lutz, 1948-
Der Markt in Wörlitz - Historische Entwicklung und Aktuelle Gestaltung / Lutz Reichhoff.--
Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2019.-- 10 stran : ilustrace, fotografie, plány.-- In:
Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt / 600911 clanky >> periodikum Roč. 28, č. 1 (2020), s.
48-57.-- ISSN 0949-3506.-- Obsahuje bibliografické odkazy a přehled použitých literárních
zdrojů..-- Anotace: Vývoj historického prostoru středověkého centra města Wörlitz v
souvislosti se zakládáním městských zahrad, parkových přeměn a současných úprav.
Popsány konkrétní kroky úprav nezastavěného prostoru města.

Kupka, Pavel, 1936-2019       ochrana památek     -  urbanismus       nekrology

SEDLÁKOVÁ, Radomíra, 1950-
Vzpomínka na architekta Pavla Kupku. / Radomíra Sedláková.-- 2 strany.-- rubrika: Různé.--
In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum
Roč. 79 (2019), č. 3, s. 365-366.-- ISSN 1210-5538.-- 2 poznámky.-- bibliografické odkazy.--
Anotace: Nekrolog o životě významného architekta, kromě jiného se zabýval rekonstrukcemi
a zástavbou na Václavském náměstí (včetně dokončení stavby vestibulu stanice metra,
zástavbou tzv. Myší díry, generelem pěší zóny atd.). Jeho rukopis se projevil také u
rekonstrukce gotického křídla Anežského kláštera či Černínského paláce na Loretánském
náměstí (sídlo Ministerstva zahraničních věcí ČR). Mezi jeho poslední realizace patří obnova
Trauttmannsdorfského paláce na Malé Straně.

Girsa, Václav, 1945-     -  Gavenda, Miloš       ochrana památek     -  restaurátorství     -  omítky       Uherčice
(Znojmo, Česko)       stati
SETUNSKÁ, Gabriela
Letní škola památkové technologie na zámku v Uherčicích. / Gabriela Setunská, Dagmar
Michoinová.-- 1 strana : 2 fotografie.-- rubrika: Semináře, konference, akce.-- In: Zprávy
památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >> periodikum Roč. 79
(2019), č. 3, s. 369.-- ISSN 1210-5538.-- Anotace: Informace z Technologické laboratoře
Národního památkového ústavu o další akci popularizačního projektu nazvaného (Ne)tušené
souvislosti. Tentokrát byla zaměřena na záchranu a obnovu historických vápenných omítek.
Práce zahrnovaly doplňování obětovaných omítek v soklové partii vnějších fasád Starého
zámku a záchranné zajištění nárožních bosáží tamtéž.

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt       památková péče     -  restaurátorský průzkum     -  sakrální
umění     -  projektový management       Sasko-Anhaltsko (Německo)     -  Altmark (Německo)       zprávy z
průzkumů
SCHERF, Corinna 1974-
Erfassung mittelalterlicher Wandmalerei in der Altmark / Corinna Scherf.-- Petersberg :
Michael Imhof Verlag, 2019.-- 4 strany : ilustrace, fotografie, mapy.-- In: Denkmalpflege in
Sachsen-Anhalt / 600911 clanky >> periodikum Roč. 28, č. 1 (2020), s. 104-107.-- ISSN
0949-3506.-- Obsahuje bibliografické odkazy..-- Anotace: Zpráva o nedávném, dalším objevu
středověkých nástěnných maleb, tentokrát ve vesnickém kostele v obci Böddenstedt, v
historickém regionu Altmark. Památkový úřad se snaží urychleně zahájit záchranné
restaurační práce, tj. shromáždit prostředky a připravit projekt obnovy a zároveň celkového
výzkumu obsahu maleb. Autorka uvádí podrobnosti odborné přípravy.
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Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt       památková péče     -  restaurátorský průzkum     -  sakrální
umění     -  projektový management       Sasko-Anhaltsko (Německo)     -  Altmark (Německo)       zprávy z
průzkumů
SCHERF, Corinna 1974-

Landesamt für Denkmalpflege Sachsen-Anhalt       památková péče     -  parky     -  hrady     -  projektový
management       Sasko-Anhaltsko (Německo)     -  Börde (oblast Sasko-Anhaltsko)       odborná pojednání
SCHLOSS
Schloss und Schlosspark Harbke : Neue Hoffnung für ein reiches Erbe / Heike Tenzer,
Werner Müller, Ursula Schmiedchen.-- Petersberg : Michael Imhof Verlag, 2019.-- 10 stran :
ilustrace, fotografie, plány.-- In: Denkmalpflege in Sachsen-Anhalt / 600911 clanky >>
periodikum Roč. 28, č. 1 (2020), s. 58-67.-- ISSN 0949-3506.-- Obsahuje bibliografické
odkazy..-- Anotace: Článek podává pohled na historický stavební vývoj známého památkově
chráněného turistického místa, zámku a zámeckého parku Harbke. Památkáři se v
popisovaném projektu obnovy snaží zachovat a udržet jak historicko architektonickou
kvalitu, tak ještě zdůraznit regionální historický význam objektu, včetně současného volno-
časového využití. Projekt je součástí širšího programu “Zahrady snů – historické parky v
Sasku-Anhaltsku".

šlechtická sídla     -  šlechtické rody     -  sepulkrální památky       Sloup (Blansko, Česko)     -  Rájec-Jestřebí
(Česko : oblast)       přehledy
SYCHRA, Petr
Funerální památky rodu Salm-Reifferscheit-Raitz : Rodinný hřbitůvek ve Sloupě a zámecká
kaple v Rájci-Jestřebí / Petr Sychra.-- 22 stran ilustrace, fotografie.-- In: Muzeum Blanenska
(Blansko, Česko).-- [Blansko] : Muzeum Blanenska, [2016]- Sborník ... / 1198604 clanky >>
periodikum Roč. 2019, č. 1 (2019), s. 60-81.-- ISSN 2570-7272.-- obsahuje bibliografické
odkazy v 55 poznámkách.-- Anotace: Po úvodní části, kde je podána charakteristika, původ i
rozsah rodových vazeb na území Čech a Moravy, pokračuje stať analýzou funerálních
památek, jejich podoba byla zmiňovaným rodem na Moravě významně ovlivněna. Hřbitov ve
Sloupě je od r. 1958 veden jako kulturní památka - prvek kulturní krajiny. Je uvedena
historie a současnost rodového zámku v Rájci-Jestřebí včetně kaple, jejího uspořádání a
vybavení.

památková péče     -  památkové objekty     -  mobiliární fondy     -  zámky     -  analytické metody       Jindřichův
Hradec (Česko)     -  Česko       zprávy
VÁCHOVÁ, Michaela
Restaurování tureckého stanu ze sbírek státního hradu a zámku Jindřichův Hradec /
Michaela Váchová.-- 12 stran : ilustrace.-- In: Obnova kulturního dědictví (konference) (2017
: Jindřichův Hradec, Česko).-- České Budějovice : Jihočeský kraj, 2020 Obnova kulturního
dědictví : sborník z konference, Jindřichův Hradec, 8.-9.11.2017 1279263 clanky >> kniha
Roč. 2017 (2020), s. 101-112.-- ISBN 978-80-87520-59-8.-- Obsahuje bibliografické odkazy
ve 11 poznámkách pod čarou a přehled použité literatury..-- Anotace: Podrobná zpráva o
restaurování unikátního předmětu, daru tureckého sultána Ibrahima II. Heřmanovi
Černínovi z Chudenic při jeho diplomatické cestě do Turecka. Zahrnuje použité diagnostické
metody a informace o provedených úpravách.
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památková péče     -  památkové objekty     -  mobiliární fondy     -  zámky     -  analytické metody       Jindřichův
Hradec (Česko)     -  Česko       zprávy
VÁCHOVÁ, Michaela

National Trust (Velká Británie)       průmyslová architektura     -  památková péče     -  mosty     -  obnova a
rekonstrukce památek       Shropshire (Anglie : hrabství)     -  Anglie       zprávy
VOGEL, Carolin
»Step into England's Story « Die Strategie von English Heritage am Beispiel der Iron Bridge
/ Carolin Vogel.-- 3 strany : ilustrace, fotografie.-- rubrika: Berichte.-- In: Die Denkmalpflege
clanky >> periodikum Roč. 78, č. 1 (2020), s. 47-49.-- ISSN 0947-031X.-- Anotace:
Předmětem pojednání je strategie památkové péče o začátky průmyslu v Anglii. Ukázáno na
příkladu restaurátorského projektu oprav litinového mostu v Iron bridge, (UK),
mistrovského díla průmyslové architektury z r. 1779. Článek zkoumá projekt organizace
English Heritage, který měla za cíl učinit všechny kroky pro zachování mostu, včetně jeho
běžného provozu.

13.-17. stol.       hrady     -  památková péče     -  historický místopis       Oskava (Česko)       sborníky konferencí
-  příspěvky
VRLA, Radim, 1961-
Novověká přestavba Hradu Rabštejna u Bedřichova = Die neuzeitliche Umgestaltung der
Burg Rabštejn bei Beřichov / Radim Vrla.-- 10 stran : 14 ilustrací.-- In: Dějiny staveb
(konference) Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve
dnech ....-- Plzeň : Petr Mikota, 2001 600902 clanky >> periodikum 2019 (2019), strana 9-
16.-- ISSN 1803-0777.-- bibliografické odkazy.-- 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..-- Německé resumé

13.-16. století       hrady     -  památková péče     -  archeologické výzkumy       Šumperk (Česko : oblast)
sborníky konferencí     -  příspěvky
VRLA, Radim, 1961-
Výsledky průzkumu jádra hradu Hoštejna u Zábřehu = Die Ergebnisse der Untersuchung
der Kernburg Hoštejn bei Zábřeh / Radim Vrla.-- 8 stran : 7 ilustrací.-- In: Dějiny staveb
(konference) Dějiny staveb : sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve
dnech ....-- Plzeň : Petr Mikota, 2001 600902 clanky >> periodikum 2019 (2019), strana 9-
16.-- ISSN 1803-0777.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: 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..-- Německé resumé
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Hanus, Christian 1974-       kulturní dědictví     -  památková péče     -  obnova a rekonstrukce památek
rozhovory
WIE
Wie können wir unser Kulturerbe künftig besser schützen? / Dr. Ute Strimmer, Univ.-Prof.
Dipl.Arch.ETH Dr. Christian Hanus.-- 4 strany : 6 fotografií.-- rubrika: Art Handling.-- In: .--
München : Georg D. W. Callwey, 1988- Restauro : Magazin zur Erhaltung des Kulturerbes
601111 clanky >> periodikum Roč. 32, č. 6 (2020), s. 12-15.-- ISSN 0933-4017.-- Obsahuje
bibliografické odkazy.-- Anotace: Rozhovor s profesorem Christianem Hanusem, děkanem
Fakulty umění a architektury z Donau-Universität Krems. Snaží se na univerzitách prosadit
nový přístup k problematice ochrany kulturního dědictví před následky různorodých
katastrof v současnosti i do budoucna..-- anglický abstrakt

Rehder, Peter 1843-1920       veřejná správa     -  památková péče     -  veřejné mínění     -  přístavy     -  obnova
a rekonstrukce památek       Německo     -  Lübeck (Německo)       zprávy
WOJTKIEWICZ, Christoph
Nachnutzung der frühen industriellen Hafenentwicklung der Nördlichen Wallhalbinsel in
Lübeck / Christoph Wojtkiewicz.-- 7 stran : 5 ilustrací, fotografie.-- rubrika: Berichte.-- In:
Die Denkmalpflege clanky >> periodikum Roč. 78, č. 1 (2020), s. 40-46.-- ISSN 0947-031X.--
Obsahuje 18 poznámek s citacemi a bibliografickými odkazy.-- Anotace: Představení
rozsáhlé rekonstrukce přístavu budovaného od roku 1900 a propojeného s železničním
rozřadištěm i s říčními kanály. Zpráva uvádí historii příprav projektu renovace a rozšíření
celého průmyslového prostoru zasahujícího až do historické části města. Zajímavý je souhrn
aktivit angažované veřejnosti, politiků a města jako spoluinvestora i ochránce památek.

obnova a rekonstrukce památek     -  parky       stati

ZÁMEČNÍK, Roman, 1985-
Dokončená první etapa obnovy Jubilejního parku ve Znojmě. / Roman Zámečník.-- 1 strana 2
fotografie.-- rubrika: Různé.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče /
601304 clanky >> periodikum Roč. 79 (2019), č. 3, s. 366.-- ISSN 1210-5538.-- 3
poznámky.-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Popis prací a jednotlivých součástí parku
včetně jeho historického vývoje.

ochrana památek     -  obnova a rekonstrukce památek       stati

ZÁMEČNÍK, Roman, 1985-
V Brně proběhl osmý ročník semináře Památky zahradního umění, jejich historie a
současnost / Roman Zámečník.-- 1 strana : 1 fotografie.-- rubrika: Semináře, konference,
akce.-- In: Zprávy památkové péče : Časopis státní památkové péče / 601304 clanky >>
periodikum Roč. 79, č. 3 (2019), s. 370.-- ISSN 1210-5538.-- Anotace: Podrobná tisková
zpráva o semináři, který bilancoval výsledky památkové péče v ČR za posledních 30 let. Stať
obsahuje stručné obsahy jednotlivých příspěvků.
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17.-19. století       sakrální stavby     -  památková péče     -  archivní výzkum       sborníky konferencí     -
příspěvky
ZEMAN, Václav, 1977-
Matriky jako pramen pro stavební historii = Matrikeln als Quellen für Baugeschichte /
Václav Zeman.-- 11 stran : 16 ilustrací.-- In: Dějiny staveb (konference) Dějiny staveb :
sborník příspěvků z konference Dějiny staveb ... konané ve dnech ....-- Plzeň : Petr Mikota,
2001 600902 clanky >> periodikum 2019 (2019), strana 67-78.-- ISSN 1803-0777.--
bibliografické odkazy.-- 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..-- Německé resumé

1921-1950       bytová politika     -  veřejná správa       Hradec Králové (Česko)     -  Česko       studie

ŽÁKOVÁ, Monika
Bytová krize v Hradci Králové ve 20. letech 20. století / Monika Žáková.-- 19 stran ilustrace,
fotografie.-- In: .-- Pardubice : Východočeské muzeum : [1992]- Pardubice : Východočeské
muzeum v Pardubicích Historický klub : Muzejní spolek, Východočeský sborník historický /
601232 clanky >> periodikum Roč. 36, č. 2 (2019), s. 113-132.-- ISSN 1213-1733.--
Obsahuje bibliografické odkazy v 93 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Studie popisuje
projevy bytové krize, její příčiny a okolnosti, aktivity správy města na jejím řešení a uvádí
také příklady nouzového bydlení ve městě. Vzhledem k poválečným ekonomickým poměrům
v Československu byla bytová výstavba ve městech financovaná městskými správami,
přičemž Hradec Králové byl považován za vzor.
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