
Rešerše
14. století       sakrální architektura     -  kostely       Krakov (Polsko)     -  Košice (Slovensko)       studie

ADAMSKI, Jakub, 1985-
Zum chronologisch-formalen Verhältnis der Portale der Katharinenkirche in Krakau-Kasimir
und der Elisabethkirche in Kaschau : Ein Beitrag zur Geschichte der mitteleuropäischen
Architektur um 1400 / Jakub Adamski.-- 26 stran fotografie.-- rubrika: Štúdie.-- In: Slovenská
akadémia vied. Ústav dejín umenia Ars : Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie
vied / 600797 clanky >> periodikum Roč. 52, č. 1 (2019), s. 63-88.-- ISSN 0044-9008.--
Obsahuje bibliografické odkazy zahrnuté v 79 poznámkách pod čarou..-- Anotace:
Předmětem článku jsou odborně mnohokrát debatované autorské vztahy z hlediska formy
portálů augustiánského kostela sv. Kateřiny v Krakově, čtvrti Kazimierz a třemi hlavními
portály farního kostela (nyní katedrály) sv. Alžběty v Košicích. Jde o pokus poskytnout
definitivní odpověď na otázky relativní a absolutní chronologie diskutovaných portálů a
jejich uměleckého vztahu.

1918-1938       správní dějiny     -  pracovní tábory       Československo       studie

BALCAROVÁ, Jitka
Státní pracovní služba v kontextu Sudetendeutscher Freiwilliger Arbeitsdienst v
meziválečném Československu: rozpor ideálů demokracie a hospodářské reality 30. let 20.
století / Jitka Balcarová.-- 19 stran :.-- In: Československá akademie věd Slezský sborník =
Acta Silesiaca : čtvrtletník pro vědy o společnosti : věstník Matice opavské 601162 clanky
>> periodikum Roč. 118, č. 1 (2020), s. 21-39.-- ISSN 0037-6833.-- Opava : Matice Opavská,
1936- Opava : Slezský studijní ústav Praha : Academia Opava : Slezský ústav ČSAV Opava :
Slezský ústav AV ČR Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea Opava : Slezské
zemské muzeum.-- Obsahuje poznámky, citace a bibliografické odkazy.-- Anotace: Článek se
zabývá meziválečným obdobím Československa a snahou správy země najít východiska pro
nezaměstnanou mládež ve formě pracovních táborů. Shrnuje dosavadní poznatky z historie
vzniku táborové instituce, podává pohled na celkovou problematiku péče o nezaměstnané a
porovnává také československé a německé pojetí a přístupy.

Trčkové z Lípy (rod)       šlechta     -  prezentační grafika       Česká Kamenice (Česko)       stati

BARCAL, Vojtěch
Nápisová deska a párová heraldická prezentace na bráně zámku v České Kamenici / Vojtěch
Barcal.-- 2 strany : ilustrace, fotografie.-- In: Klub Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska :
Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky >> periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s.
57-58.-- ISSN 1212-4974.-- Diplomová práce V. Barcala: Reprezentace rodu Trčků z Lípy,
(2019), na kterou je v článku odkazováno, je k dispozici zde:
https://theses.cz/id/xhe7fa/STAG90320.pdf.-- obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace:
Dodatek k autorově diplomové práci věnované prezentaci rodu Trčků z Lípy. Jde o nápisovou
desku s kamenicky zpracovaným aliančním znakem Vchynských a Trčků.
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památkové objekty     -  křesťanské tradice     -  poutní kostely       Starý Hrozňatov (Česko)       místopisy

BAŘINKA, Michal
Starý Hrozňatov / text a foto: Michal Bařinka.-- 2 strany ilustrace (převážně barevné).--
rubrika: Poutní místa.-- In: Turista : Zajímavosti a novinky pro vaše pěší a cyklo výlety po
Česku i za jeho hranicemi / 601197 clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 8-9 (2020), s.
62-63.-- ISSN 0139-5467.-- Anotace: Předmětem popisného článku je loretánská kaple ve
Starém Hrozňatově vybudovaná v r. 1665, její architektura, vnitřní vybavení v historickém
vývoji a současný stav památky.

Vintíř, svatý, asi 955-1045       památkové objekty     -  křesťanské tradice     -  poutní kostely       Dobrá Voda
(Hartmanice, Klatovy, Česko)       místopisy
BAŘINKA, Michal
Dobrá voda u Hartmanic / text a foto: Michal Bařinka.-- 2 strany ilustrace (převážně
barevné).-- rubrika: Poutní místa.-- In: Turista : Zajímavosti a novinky pro vaše pěší a cyklo
výlety po Česku i za jeho hranicemi / 601197 clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 10
(2020), s. 62-63.-- ISSN 0139-5467.-- Anotace: Slavné poutní místo, v 2. pol. 20. století
zabrané Čsl. armádou ve vojenském výcvikovém prostoru na Šumavě. Místní kostel sv.
Vintíře, po r. 1989 zveleben a znovu vysvěcen. Uvedena stručná historie místního vývoje.

Ludwig II., bavorský král, 1845-1886       zámecké zahrady     -  obnova a rekonstrukce památek     -  umění a
dějiny       Bavorsko (Německo)       stati
BAUER-BORNEMANN, Ulrich 1947-
Zur Wiederherstellung der Kaskadenanlage von Schloss Linderhof (Bayern) / Ulrich Bauer-
Bornemann.-- 6 stran : 19 ilustrací, fotografie.-- rubrika: Berichte / Nachrichten.-- In: Burgen
und Schlösser / 600853 clanky >> periodikum Roč. 61, č. 3 (2020), s. 169-174.-- ISSN 0007-
6201.-- 4 poznámky.-- bibliografické odkazy zahrnuty v poznámkách pod čarou,.-- Anotace:
Restaurátorské práce na kaskádovém komplexu jsou součástí rozsáhlého projektu renovace,
zahájen v r. 2015, má trvat do r. 2024. Článek uvádí rámec a podmínky oprav a ukazuje
přístup k plánování, profesionální realizaci a dokumentaci, což je předpokladem k úspěchu
této rozsáhlé renovace.

středověká kultura     -  novověk     -  stravovací zvyky       Komorní Hrádek (Chocerady, Česko)       analýzy

OHLÉDNUTÍ
Ohlédnutí za jídelníčkem obyvatel Komorního Hrádku v novověku prostřednictvím
archeozoologické analýzy. / Tereza Davidová, Lenka Kovačiková.-- 3 strany : fotografie.-- In:
Muzeum Podblanicka Pod Blaníkem : Vlastivědný časopis Benešovska, Vlašimska, Voticka,
Českého Meránu a Dolního Posázaví / 601082 clanky >> periodikum Roč. 24, č. 3 (2020), s.
16-18.-- ISSN 1213-1040.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Záchranný
archeologický výzkum přinesl doplnění představ o stavebním vývoji od pozdně středověkého
hradu po renesanční a barokní sídlo. Analýza odpadů z novověkého zásypu hradního příkopu
přinesla informace pro sestavení jídelníčků obyvatel hradu od 15. do 19. století.
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ochrana památek     -  technické památky       České Meziříčí (Česko)       stati

DOLEŽAL, Pavel
Továrna Mastných v Lomnici nad Popelkou / Pavel Doležal.-- 2 strany.-- rubrika: Články.-- In:
Zpravodaj : Společnost ochránců památek ve východních Čechách / 601288 clanky >>
periodikum Roč. 29, č. 1-2 (2019), s. 15-16.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace:
Souhrnná informace o technické památce v soukromém vlastnictví.

13. století       tvrze     -  archeologické lokality       Martinice v Krkonoších (Česko)       stati

FIŠERA, Zdeněk, 1954-
Martinice / Zdeněk Fišera.-- 2 strany : ilustrace, fotografie, plány.-- In: Klub Augusta
Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky >>
periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 54-55.-- ISSN 1212-4974.-- Obsahuje bibliografické
odkazy ve 12 citačních poznámkách.-- Anotace: Odborná úvaha k možnosti existence tvrziště
v místě obce Martinice na Jilemnicku, která dle archeologických nálezů středověké
keramiky, vznikla ve 13. stol.

hrady     -  archeologické datování     -  historiografie       Porýní (Německo)       studie

FREIN, Kurt 1978-
Die innere ("romanische"?) Schildmauer der Burg Sterrenberg am Rhein - Versuch einer
zeitlichen Einordnung anhand fotografischer Zeugnisse : Zugleich Dokumentation eines
faktischen Totalverlustes durch "Sanierung" / Kurt Frein.-- 13 stran : 24 ilustrací, fotografie,
mapy.-- rubrika: Beiträge.-- In: Burgen und Schlösser / 600853 clanky >> periodikum Roč.
61, č. 3 (2020), s. 145-157.-- ISSN 0007-6201.-- 41 poznámek.-- bibliografické odkazy
zahrnuty v poznámkách pod čarou,.-- Anotace: Analýza současného stavu a popis postupné
devastace původní podoby hradu Sterrenbergu, jednoho z hradů v údolí Rýna, považovaného
za součást světového kulturního dědictví. Autor uvádí historické souvislosti funkce hradu a
zkoumá jeho stavební historický vývoj na základě dochovaných fotografií před tzv. renovací
hradních zdí, která způsobila nevratné změny, takže dnes již není možné určit původní
rozsah a vzhled hradu založeného patrně v 11. - 12. století.

Rupp, Matthias 1966-       12.-13. století       hrady     -  památková péče     -  stavebně-technický průzkum
Jena (Německo)       recenze
FRITZSCHE, Christian
Die Lobdeburg bei Jena, Ergebnisse zu Bauforschung und Archäologie einer Burganlage des
12.-15. jhs. / Christian Fritzsche.-- 3 strany :.-- rubrika: Rezension.-- In: Burgen und
Schlösser / 600853 clanky >> periodikum Roč. 61, č. 3 (2020), s. 188-190.-- ISSN 0007-
6201.-- Další údaje o knize: Jenaer Schriften zur Vor- und Frühgeschichte, Bd. 8, hrsg. von
Peter Ettel, Friedrich-Schiller Universität Jena, Lehrstuhl für Ur- und Frühgeschichte und
Archäologie mit Sammlung UFG, Langenweißbach: Verlag Beier und Beran, 2019, ISBN
978-3-95741-103-7; 49,50 Euro..-- bibliografické odkazy.-- Anotace: Výzkumná zpráva o
archeologických výzkumech v souvislosti se zajištěním Lobdeburgských ruin (přesněji:
střední Lobdeburg) městem Jenou (Německo). Po téměř 20 letech byly nyní zveřejněny
výsledky vykopávek, které proběhly jako příprava území před jeho dalšími úpravami.
Publikace na 440 str. uvádí historii všech částí Lobdeburgu, popisy nálezů a výsledky snahy
o jejich rekonstrukci. Obsahuje 33 str. pramenů a bibliografie, na 36 stranách popisy nálezů.
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Rupp, Matthias 1966-       12.-13. století       hrady     -  památková péče     -  stavebně-technický průzkum
Jena (Německo)       recenze
FRITZSCHE, Christian

1420       archeologické nálezy     -  husitské války       Sudoměř (Česko)       stati

FRÖHLICH, Jiří, 1946-
Archeologie bojiště z roku 1420 u Sudoměře / Jiří Fröhlich.-- 7 stran : 5 ilustrace, fotografie,
mapy.-- Články.-- In: .-- České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1994- Výběr : časopis pro
historii a vlastivědu jižních Čech 601229 clanky >> periodikum Roč. 57, č. 1 (2020), s. 3-9.--
ISSN 1212-0596.-- Obsahuje bibliografické odkazy a citace v 25 poznámkách pod čarou..--
Anotace: Přehled dosavadních archeologických nálezů na bojišti, nehodnotí podrobně
dochované artefakty, ale dokládá širší lokalizaci průběhu bitvy, než se dosud soudilo.

archeologické lokality     -  archeologická data       Úhřetice (Česko)       studie     -  výzkumné zprávy

OSÍDLENÍ
Osídlení z doby římské v Úhřeticích, okr. Chrudim / Jan Jílek, Kateřina Joštová.-- 95 stran
včetně 30 listů obrazových příloh, ilustrace.-- rubrika: Články a studie.-- In: .-- Pardubice :
Východočeské muzeum : [1992]- Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích
Historický klub : Muzejní spolek, Východočeský sborník historický / 601232 clanky >>
periodikum Roč. 37, č. 1 (2020), s. 5-99.-- ISSN 1213-1733.-- Obsahuje bibliografické odkazy
zahrnuté ve 181 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Materiálová studie představuje, datuje
a interpretuje archeologické nálezy z doby římské. Vyhodnocen je soubor z pěti institucí a
ukazuje vývojové tendence sledované oblasti a naznačuje význam jednotlivých lokalit ve
sledovaném období.

Vítkovci (rod)     -  Černínové z Chudenic (rod)       šlechta     -  středověká architektura     -  zámky     -  hrady
Jindřichův Hradec (Česko : oblast)       průvodce
JUŘÍK, Pavel, 1965-
Páni z Hradce : Vládci jindřichohradecka / Text a foto Pavel Juřík.-- 4 strany ilustrace
(převážně barevné), mapy.-- rubrika: Za aristokraty.-- In: Klub českých turistů Turista :
Časopis turistů / 601197 clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 8-9 (2020), s. 31-34.-- ISSN
0139-5467.-- Anotace: Místopisný pohled zahrnuje souvislosti působení významného
šlechtického rodu s historickým vývojem města, které nese jméno svých zakladatelů. Jsou
představeny významné památky města.
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Kinští (rod)       šlechta     -  zámky       Kostelec nad Orlicí (Česko : oblast)       průvodce

JUŘÍK, Pavel, 1965-
Kinští v Kostelci nad Orlicí / Text a foto Pavel Juřík.-- 4 strany ilustrace (převážně barevné),
mapy.-- rubrika: Za aristokraty.-- In: Klub českých turistů Turista : Časopis turistů / 601197
clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 10 (2020), s. 31-34.-- ISSN 0139-5467.-- Anotace:
Nový zámek v Kostelci nad Orlicí a osudy jeho majitelů, českého hraběcího a knížecího rodu
Kinských.

Broggio, Oktavián, 1670-1742     -  Lobkowiczové (rod)       městská historická centra     -  středověká
architektura       Roudnice nad Labem (Česko)       průvodce
KAŠPAR, Jiří
Křížem krážem Roudnicí nad Labem / Text a foto Jiří Kašpar.-- 4 strany ilustrace (převážně
barevné), mapy.-- rubrika: Téma.-- In: Klub českých turistů Turista : Časopis turistů /
601197 clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 8-9 (2020), s. 44-47.-- ISSN 0139-5467.--
Anotace: Místopisný pohled do jednoho z nejstarších českých měst. Článek uvádí kulturně
historické informace a podává stručný souhrn památek a zajímavostí města.

Jihočeské muzeum (České Budějovice, Česko)       sbírky     -  užité umění       stati

KOUBKOVÁ HANA
Sběratelské perličky - stojánky na zápalky / Hana Koubková.-- 10 stran : 12 , fotografií.--
Materiály - Dokumenty - Vzpomínky.-- In: .-- České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1994-
Výběr : časopis pro historii a vlastivědu jižních Čech 601229 clanky >> periodikum Roč. 57,
č. 1 (2020), s. 27-36.-- ISSN 1212-0596.-- Anotace: Souhrn historického vývoje vzhledu a
používání stojánků na zápalky na příkladech exponátů ze sbírek Jihočeského muzea v
Českých Budějovicích.

památníky     -  poutní místa       stati

KOVÁŘ, Daniel, 1975-
Kříž mezi modříny : Pomník majora Bernharda Zodla (1792 –1865) před kostelem
Nejsvětější Trojice u Trhových Svinů / Daniel Kovář.-- 6 stran : 4 fotografie.-- Historické
drobnosti z kraje.-- In: .-- České Budějovice : Jihočeské muzeum, 1994- Výběr : časopis pro
historii a vlastivědu jižních Čech 601229 clanky >> periodikum Roč. 57, č. 1 (2020), s. 42-
47.-- ISSN 1212-0596.-- Obsahuje bibliografické odkazy ve 25 poznámkách pod čarou..--
Anotace: Vyjasnění původu pomníku spolu s dedikantovým životopisem. Památka nesouvisí s
prusko-rakouskou válkou, za jakou je běžně považována.
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památková péče     -  konzervování památek     -  analytické metody       odborná pojednání

ADVANCING
Advancing Science in Conservation / Tom Learner, Loïc Bertrand, Catherine Schmidt
Patterson.-- 6 stran, ilustrace, fotografie.-- In: The Getty Conservation Institute Conservation
perspectives : The GCI newsletter / 600867 clanky >> periodikum Roč. 35, č. 1 (2020), s. 4-
9.-- ISSN 2159-1830.-- Anotace: Analýza děl kulturního dědictví musí zohledňovat
nedotknutelnost a neměnnost zkoumaných objektů. Proto jsou důležité technologie a
postupy, které mohou překonat daná omezení a poskytnout přesná analytická data. Článek
shrnuje vývoj v této oblasti za posledních 20 let :minimalizace vzorků, přenosné analytické
nástroje, synchrotrony, zobrazovací a datové technologie, vznik mezioborových výzkumů
atd.

ochrana památek     -  analytické metody     -  konzervátorství       odborná pojednání

HANDHELD LABORATORY
The handheld laboratory : Analyzing Building Materials Out in the Field. / Alick Leslie,
Heather Viles.-- 3 strany, ilustrace, fotografie.-- In: The Getty Conservation Institute
Conservation perspectives : The GCI newsletter / 600867 clanky >> periodikum Roč. 35, č.
1 (2020), s. 13-15.-- ISSN 2159-1830.-- Anotace: Technické inovace pro generování dat,
která pomáhají při zachování architektonického kulturního dědictví při současné
minimalizaci narušení potřebných materiálů.

12.-13. století       špitály     -  obnova a rekonstrukce památek     -  opatství       Koblenz (Německo)       analýzy

LIESSEM, Udo, 1944-
Anmerkungen zum salischen Hospital neben dem Stift St. Florin in Koblenz / Udo Liessem.--
5 stran : 4 ilustrace, fotografie.-- rubrika: Berichte / Nachrichten.-- In: Burgen und Schlösser
/ 600853 clanky >> periodikum Roč. 61, č. 3 (2020), s. 175-179.-- ISSN 0007-6201.-- 42
poznámek.-- bibliografické odkazy zahrnuty v poznámkách pod čarou,.-- Anotace: Analýza
stavebních podkladů budovy špitálu patřícího do opatství St. Florin v Koblenci zahrnuje
historické souvislosti, vlastnickou příslušnost v průběhu století, popis zachovaných částí
objektu s mnoha odkazy na relevantní literaturu a dokumentaci.

památková péče     -  ochrana památek     -  analytické metody     -  měřicí přístroje       odborná pojednání

HELPING
Helping to Safeguard Collections : Measuring Mechanical Behavior at the Microscale /
Michal Lukomski, Emanuela Bosco, Lukasz Bratasz.-- 3 strany, ilustrace, fotografie.-- In: The
Getty Conservation Institute Conservation perspectives : The GCI newsletter / 600867
clanky >> periodikum Roč. 35, č. 1 (2020), s. 16-18.-- ISSN 2159-1830.-- Anotace: Stať se
věnuje účinným vědeckým technikám pro sledování mechanické odezvy a měření fyzikálních
vlastností, které se dnes používají také pro výzkum stavu kulturních památek při využití
minimálních vzorků, například atomová silová mikroskopie a nanoindentace.
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1618-1648       bitva na Bílé hoře (1620 : Bílá Hora, Praha, Česko)     -  válka a společnost       Bílá Hora (Praha,
Česko)     -  Ruzyně (Praha, Česko)       odborná pojednání
MATUŠKOVÁ, Leona
Návrat Bílé hory / Leona Matušková; foto Alessandro Vasari, Jana Plavec, Petr Horník.-- 6
stran barevné ilustrace, fotografie, mapy.-- In: .-- Praha : Středisko společných činností AV
ČR, v.v.i., 2017- A / Věda a výzkum : magazín AV ČR 1248707 clanky >> kniha Roč. 4, č. 3
(2020), s. 32-37.-- ISSN 2533-784X.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Bitva, jako
významný mezník politických dějin a názory na ni z posledních 200 let, ovlivněné optikou
národnostních sporů mezi Čechy a Němci, je v článku s podrobným popisem jejího
samotného průběhu diskutována historiky. Ukazují na realitu 17. století a na ideologické
nánosy let následujících, z které plynou také jiné vlivy a širší vývojové souvislosti ve vztahu k
třicetileté válce.

Picinelli, Filippo, 1604-1678       13.-15. století       emblematika     -  sakrální umění       Ľubica (Spišská oblast,
Slovensko)       stati
MUNDUS
Mundus Symbolicus : Emblémy v Kostole Nanebovzatia Panny Márie v Ľubici / Peter
Megyeši, Lenka Megyeši Ďurčeková.-- 15 stran : ilustrace, fotografie.-- rubrika: Materiály.--
In: Slovenská akadémia vied. Ústav dejín umenia Ars : Časopis Ústavu dejín umenia
Slovenskej akadémie vied / 600797 clanky >> periodikum Roč. 52, č. 1 (2019), s. 89-103.--
ISSN 0044-9008.-- Obsahuje bibliografické odkazy zahrnuté ve 27 poznámkách pod čarou..--
Anotace: Článek se zabývá emblematikou vnitřní výzdoby kostela Nanebevzetí Panny Marie
v spišské Ľubici. Třináct v článku popsaných zdejších emblémů pochází z encyklopedie
Mundus Symbolicus od Filippa Picinelliho (1604 - 1667), která je významným a
monumentálním dílem důležitým pro poznání vizuální kultury 17. a 18. století.

archeologické lokality     -  archeologická data     -  hradiště       Úhřetice (Česko)       studie     -  výzkumné
zprávy
MUSIL, Jan, 1979-
Dvakačovice čp. 86 : Archeologická sonda do minulosti vesnice / Jan Musil.-- 48 stran včetně
8 listů obrazových příloh, ilustrace.-- rubrika: Články a studie.-- In: .-- Pardubice :
Východočeské muzeum : [1992]- Pardubice : Východočeské muzeum v Pardubicích
Historický klub : Muzejní spolek, Východočeský sborník historický / 601232 clanky >>
periodikum Roč. 37, č. 1 (2020), s. 101-148.-- ISSN 1213-1733.-- Obsahuje bibliografické
odkazy zahrnuté ve 213 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Výstupy z analýzy
archeologických nálezů na pozemku uvedeného domu autor odvozuje informace o původním
osídlení Dva

18.-20. století       ohrožené památky     -  vily       Třebeš (Hradec Králové, Česko)       přednášky

NĚMEČEK, Jiří, 1943-
Historie Kopce sv. Jana / PhDr. Jiří Němeček.-- 21 stran ilustrace, fotografie.-- rubrika:
Články.-- In: Zpravodaj : Společnost ochránců památek ve východních Čechách / 601288
clanky >> periodikum Roč. 29, č. 1-2 (2019), s. 17-37.-- Obsahuje bibliografické odkazy.--
Anotace: historie barokní předměstské vily, zvané Zámeček na Kopci sv. Jana, od vzniku až
po její demolici v r. 1978, charakteristiky jejích vlastníků, stavebně historický popis objektu.
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18.-20. století       ohrožené památky     -  vily       Třebeš (Hradec Králové, Česko)       přednášky

NĚMEČEK, Jiří, 1943-

13. století       tvrze     -  archeologické lokality       Rohoznice (Jičín, Česko)     -  Břeclav (Česko : oblast)
srovnávací studie
NOŽIČKA, Petr
Neznámá tvrziště v Dobřenicích (Rohoznici) / Petr Nožička.-- 3 strany ilustrace, fotografie,
mapy.-- In: Klub Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka /
600960 clanky >> periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 49-52.-- ISSN 1212-4974.-- Obsahuje
bibliografické odkazy a citační poznámky.-- Anotace: Pojednání o dvou tvrzištích - v
Dobřenicích a Staré Břeclavi, jejich stručná charakteristika a majetkové souvislosti v
průběhu historie.

kostely     -  archeologické nálezy     -  náhrobky       Křešín (Pelhřimov, Česko)       stati

NUSEK, Jindřich
K "znovunalezenému" náhrobníku v Křešíně. / Jindřich Nusek, foto: Z. Veselý, V. Hanusová.--
3 strany fotografie.-- In: Muzeum Podblanicka Pod Blaníkem : Vlastivědný časopis
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví / 601082 clanky >>
periodikum Roč. 24, č. 3 (2020), s. 19-21.-- ISSN 1213-1040.-- Obsahuje bibliografické
odkazy v 15 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Výsledky průzkumu a závěry analýzy
objeveného náhrobníku také v souvislosti s historií přestaveb kostela původem ze 14. století.
Kostel sv. Bartoloměje byl v r. 1875 nahrazen novogotickou novostavbou, což bylo také
příčinou rozebrání původních kamenných součástí.

hradiště     -  atlasy     -  doba kamenná     -  středověk       Závist (Česko : archeologická lokalita)       odborná
pojednání     -  recenze
OCKNECHT, Martin
Za dubovou palisádou / Martin Ocknecht; foto Jana Plavec.-- 6 stran barevné ilustrace,
fotografie, mapy.-- In: .-- Praha : Středisko společných činností AV ČR, v.v.i., 2017- A / Věda
a výzkum : magazín AV ČR 1248707 clanky >> kniha Roč. 4, č. 3 (2020), s. 66-71.-- ISSN
2533-784X.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Kombinace popularizující stati a
recenze nové publikace Archeologického ústavu AV ČR se zabývá souvislostmi výzkumu
hradišť v české kotlině od 5. tisíciletí př. n. l. až do 12. století našeho letopočtu. Atlas
propojuje výstupy archeologického bádání v širším kontextu. Tento přístup je ukázán na
příkladu Závisti, největšího keltského oppida na čs. území.
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Mencl, Václav, 1905-1978     -  Menclová, Dobroslava, 1904-1978       středověká architektura     -  lidová
architektura     -  hrady     -  opevnění     -  památková péče     -  biografie       Československo       biografie     -
přehledové studie
PAŘÍZKOVÁ, Kateřina
Život a dílo Dobroslavy a Václava Menclových v archivních fondech České a Slovenské
republiky / Kateřina Pařízková.-- 24 stran : 10 fotografií.-- In: Časopis Národního muzea.
Řada historická 1115271 clanky >> periodikum Roč. 187, č. 3-4 (2019), s. 3-26.-- ISSN
1214-0627.-- Abstrakt a klíčová slova v angličtině..-- Obsahuje bibliografické odkazy a
poznámky, tři časově rozdělené bibliografie a přehled nevydaných rukopisů..-- Anotace:
Příspěvek uvádí životopisná a profesní data manželů Menclových ve vztahu k rozsáhlé
autorské bibliografii, včetně zpracované pozůstalosti.

13.-15. století       kláštery klarisek     -  sakrální architektura       Trnava (Slovensko)     -  Bratislava
(Slovensko)       studie
POMFYOVÁ, Bibiana, 1973-
Stredoveká architektúra klarisiek na Slovensku / text a obr.: Bibiana Pomfyová; foto: P.
Breier, L. Borodáč; digitalizace obr. A. Arpáš.-- 42 stran ilustrace, fotografie, plány.--
rubrika: Štúdie.-- In: Slovenská akadémia vied. Ústav dejín umenia Ars : Časopis Ústavu
dejín umenia Slovenskej akadémie vied / 600797 clanky >> periodikum Roč. 52, č. 1 (2019),
s. 21-62.-- ISSN 0044-9008.-- Obsahuje bibliografické odkazy zahrnuté ve 139 poznámkách
pod čarou..-- Anotace: Na území dnešního Slovenska existovaly dva kláštery klarisek - v
Bratislavě a Trnavě. Starší byl postaven v Trnavě, článek se věnuje detailům ve stavebním
vývoji ve 13.-15. století, včetně historického dění. Historie bratislavského kláštera je méně
známa, dochoval se pouze kostel, kterému se studie také věnuje podrobně.

18.-20. století       opevnění       Svatá Kateřina (Klatovy, Česko)       stati

PROCHÁZKA, Zdeněk, 1954-
Opevnění u Svaté Kateřiny / Zdeněk Procházka.-- 2 strany : ilustrace, fotografie, plány.-- In:
Klub Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky
>> periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 58-59.-- ISSN 1212-4974.-- Anotace: Faktografická
úvaha a doplnění informací o pozůstatcích opevnění ve hraniční oblasti na Klatovsku jako
příspěvek do diskuse o valech a příkopech u Sv. Kateřiny.

Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-
1780     -  Schor, Jan Ferdinand, 1686-1767       památkové objekty     -  křesťanské tradice     -  kalvárie     -
barokní architektura       Týn nad Vltavou (Česko : oblast)       místopisy
PRŮCHA, Václav Mgr.
Velký Depot : Unikla tu Marie Terezie atentátu? / text a foto: Václav Průcha.-- Praha : Klub
českých turistů, 2019.-- 3 strany ilustrace (převážně barevné).-- rubrika: Zaostřeno na ...--
In: Turista : Zajímavosti a novinky pro vaše pěší a cyklo výlety po Česku i za jeho hranicemi /
601197 clanky >> periodikum Roč. 59 (132), č. 10 (2020), s. 64-66.-- ISSN 0139-5467.--
Anotace: Předmětem článku je barokní sousoší nazvané Velký Depot, nebo též Kalvárie na
cestě mezi Bechyní a Týnem nad Vltavou. Jsou uvedeny historické souvislosti daného místa,
původního cvičiště a tábora polní rakouské dělostřelecké artilerie.
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Marie Terezie, česká a uherská královna, císařovna, choť Františka Štěpána I., římskoněmeckého císaře, 1717-
1780     -  Schor, Jan Ferdinand, 1686-1767       památkové objekty     -  křesťanské tradice     -  kalvárie     -
barokní architektura       Týn nad Vltavou (Česko : oblast)       místopisy
PRŮCHA, Václav Mgr.

Přemyslovci (rod)       Rotunda sv. Kateřiny (Znojmo, Česko)       1140-1158       románské malířství     -
nástěnná malba     -  panovníci       Znojmo (Česko)       stati
REITINGER, Lukáš, 1981-
Znojemský cyklus Přemyslovců a oficiální katalog českých knížat / Lukáš Reitinger.-- 16
stran : 8 ilustrací (některé barevné).-- In: Umění = The Art 723480 clanky >> periodikum
Roč. 67, č. 6 (2019), s. 498-513, 615.-- ISSN 1804-6509.-- V PNE305 evidováno pod:
15841/VI.-- Obsahuje bibliografické odkazy, vysvětlivky v 86 poznámkách.-- Anotace:
Interpretace dvou pásů románských maleb v hradní rotundě sv. Kateřiny ve Znojmě, datace
v rozmezí 1086-1158. Na základě analýzy zvyků a historických dat autor upřesňuje dřívější
interpretace, poukazuje na omyly a nepřesnosti některých již existujících výkladů. Pokud by
upřesněná fakta a závěry daného výkladu platila, podle nich by bylo možné upřesnit také
vznik maleb, spadal by do rozmezí 1140-1158..-- České a anglické resumé

16. století       hrady     -  archivní fondy       Burgenland (Rakousko)       stati

ROŽMBERSKÝ, Petr, 1952-2019
Záhadný hrad Lonec / Petr Rožmberský.-- 2 strany ilustrace, fotografie, mapy.-- In: Klub
Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky >>
periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 59-60.-- ISSN 1212-4974.-- Obsahuje bibliografické
odkazy a citační poznámky.-- Anotace: Příspěvek s dalšími detaily k historii hradu Lonec
(Lansee, Landzser), získanými z nově zpřístupněných archiválií Státní oblastního archivu v
Třeboni.

Zajícové (rod)       13.-19. století       tvrze     -  augustiniánské kláštery       Svatá Dobrotivá (Zaječov, Česko)
studie
ROŽMBERSKÝ, Petr, 1952-2019
Tvrz ve Svaté Dobrotivé / Petr Rožmberský.-- 4 strany ilustrace, fotografie, mapy.-- In: Klub
Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky >>
periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 49-52.-- ISSN 1212-4974.-- Obsahuje bibliografické
odkazy a citační poznámky.-- Anotace: Historie a analýza stavebního vývoje kláštera a jeho
areálu Svatá Dobrotivá, zahrnuty historické souvislosti, majetkové přesuny a biografické
údaje vlastníků.
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1914-1920       válka a společnost     -  legionáři       Morava severovýchodní (Česko)     -  Těšínské Slezsko
studie
RUSEK, Tomáš 1991-
Josef Poledňák: italský legionář a poslední oběť války o Těšínsko. / Tomáš Rusek.-- 27 stran :
ilustrace, mapy, portréty.-- In: Československá akademie věd Slezský sborník = Acta
Silesiaca : čtvrtletník pro vědy o společnosti : věstník Matice opavské 601162 clanky >>
periodikum Roč. 118, č. 1 (2020), s. 4-20.-- ISSN 0037-6833.-- Opava : Matice Opavská,
1936- Opava : Slezský studijní ústav Praha : Academia Opava : Slezský ústav ČSAV Opava :
Slezský ústav AV ČR Opava : Slezský ústav Slezského zemského muzea Opava : Slezské
zemské muzeum.-- Obsahuje poznámky, citace a bibliografické odkazy.-- Anotace:
Biografický článek věnovaný legionáři Josefu Poledňákovi, poslední známé oběti lednové
sedmidenní války mezi Československem a Polskem v r. 1919. Studie není jen biografií, ale
také poměrně podrobnou faktografií o závěrečném střetnutí československo-polské války.

ochrana památek     -  analytické metody     -  konzervátorství       odborná pojednání

BUILDING
Building on Tried and Tested : Recent advances in organic materials. / Michael Schilling,
Chris McGlinchey, Jennifer Poulin.-- 3 strany, ilustrace, fotografie.-- In: The Getty
Conservation Institute Conservation perspectives : The GCI newsletter / 600867 clanky >>
periodikum Roč. 35, č. 1 (2020), s. 10-12.-- ISSN 2159-1830.-- Anotace: Analýza organických
materiálů se stále častěji děje neinvazivními technikami, což rozšiřuje množství získaných
informací o zkoumaných objektech. Článek shrnuje vývoj za poslední dvě dekády a
poukazuje na výhody mezioborové spolupráce, kdy sdílení údajů a debata o nich, vede k
lepším přístupům ochrany památek.

Václav I., český král, 1205-1253     -  Karel IV., český král a římský císař, 1316-1378     -  Parléř (rodina)
14.-15. století       vizuální kultura       Praha (Česko)       studie
SCHWARZ, Michael Viktor, 1956-
Wenzels Grab und Kapelle beim Prager Dom : eine medienkritische Lektüre / Michael Viktor
Schwarz, foto: Assaf Pinkus.-- 18 stran fotografie.-- rubrika: Štúdie.-- In: Slovenská
akadémia vied. Ústav dejín umenia Ars : Časopis Ústavu dejín umenia Slovenskej akadémie
vied / 600797 clanky >> periodikum Roč. 52, č. 1 (2019), s. 3-20.-- ISSN 0044-9008.--
Obsahuje bibliografické odkazy ve 49 poznámkách pod čarou..-- Anotace: Text pojednává o
Václavské kapli katedrály sv. Víta v Praze jako o souboru architektury a obrazů, který měl
sloužit liturgickým i komunikačním účelům a zároveň vystihuje světcovo fungování v
křesťanském světě.

středověká kultura     -  středověká společnost     -  šlechta     -  prezentační grafika     -  výzkumné projekty
Anglie       přehledy
SIMANDL, Jan
Anglické středověké erbovníky / Jan Simandl.-- 22 stran : 9 ilustrací (některé barevné).-- In:
Časopis Národního muzea. Řada historická 1115271 clanky >> periodikum Roč. 187, č. 3-4
(2019), s. 37-58.-- ISSN 1214-0627.-- Obsahuje bibliografické odkazy a vysvětlivky v 83
poznámkách pod čarou.-- Anotace: Studie z počáteční fáze výzkumu heraldické problematiky
- středověkých erbovníků, přičemž tyto anglické "katalogy" erbů jsou evidentně
nejrozsáhlejší. Jde o nástin tématu a typologii s popisem několika nejvýznamnějších
exemplářů, průřez jednotlivými typy se zohledněním jejich různorodosti..-- Abstrakt a
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středověká kultura     -  středověká společnost     -  šlechta     -  prezentační grafika     -  výzkumné projekty
Anglie       přehledy
SIMANDL, Jan
klíčová slova v angličtině.

muzejní sbírky     -  antické umění     -  archeologické nálezy     -  antické památky     -  výzkumné projekty
stati
SVOBODOVÁ, Helena, 1958-
Sbírka antických památek Národního muzea, její donátoři a významné akvizice / Helena
Svobodová; foto Olga Tlapáková, Jiří Vaněk.-- 10 stran : 11 ilustrací (některé barevné),
fotografie.-- In: Časopis Národního muzea. Řada historická 1115271 clanky >> periodikum
Roč. 187, č. 1-2 (2019), s. 63-72.-- ISSN 1214-0627.-- Obsahuje přehled použité literatury a
vysvětlivky v 7 poznámkách pod čarou.-- Anotace: Představení největší sbírky antických
památek v Čechách a na Moravě od historie jejího vzniku až do dnešních dnů. Uvádí také
charakteristiky kurátorů sbírek a vývoj sbírky z hlediska složení a rozsahu..-- Abstrakt a
klíčová slova v angličtině.

křesťanská kultura       Sázava (Benešov, Česko : oblast)     -  Chotouň (Chrášťany, Kolín, Česko)       stati

SÁZAVSKO
Sázavsko jako krajina svatého Prokopa III. / Markéta Šantrůčková, Lucie Medková.-- 6 stran
: fotografie, mapy.-- In: Muzeum Podblanicka Pod Blaníkem : Vlastivědný časopis
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví / 601082 clanky >>
periodikum Roč. 24, č. 3 (2020), s. 10-15.-- ISSN 1213-1040.-- Obsahuje bibliografické
odkazy.-- Anotace: Třetí část mapování míst spojených se svatoprokopskou legendou.
Krajina je vymezena Sázavou, místem působení a úmrtí sv. Prokopa a Chotouní, jeho
rodištěm, které spojuje terénní útvar zvaný Čertova brázda. V článku jsou, kromě popisu
metodického přístupu, uvedeny charakteristiky kulturně-historických hodnot v takto
vymezené. oblasti.

Společnost ochránců památek ve východních Čechách       ochrana památek     -  technické památky       České
Meziříčí (Česko)       stati
ŠIMEK, Vlastimil
Ve stínu cukrovaru. : "Objevená" technická památka Hrnčířův mlýn v Českém Meziříčí
počtvrté / Vlastimil Šimek.-- 4 strany ilustrace, fotografie.-- rubrika: Články.-- In: Zpravodaj :
Společnost ochránců památek ve východních Čechách / 601288 clanky >> periodikum Roč.
29, č. 1-2 (2019), s. 11-14.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-- Anotace: Souhrnná informace
o nové technické kulturní památce, zahrnuje historii převzetí spolkem ochránců památek,
kteří objekt určený k demolici zachránili zápisem do památkového katalogu.
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opevnění     -  hrady       Mutějovice (Česko)       srovnávací studie

VARHANÍK, Jiří, 1954-
Zemní bašta na hradě Džbánu / Jiří Varhaník.-- 3 strany ilustrace, fotografie, mapy.-- In:
Klub Augusta Sedláčka (Plzeň) Hláska : Zpravodaj Klubu Augusta Sedláčka / 600960 clanky
>> periodikum Roč. 31, č. 4 (2020), s. 52-54.-- ISSN 1212-4974.-- Obsahuje bibliografické
odkazy v 10 citačních poznámkách..-- Anotace: Souhrnný popis bezejmenného hradu,
známého jako Džbán podle opukového masivu na němž byl vybudován, který se dostal do
pozornosti odborníků poté, co byl zařazen mezi hradní stavby typu tzv. francouzského
kastelu.

graffiti     -  hrady     -  historiografie       Sasko (Německo)       studie

WOZNIAK, Thomas 1973-
Historische Graffiti in Burgen und Schlössern / Thomas Wozniak.-- 11 stran : 14 ilustrací,
fotografie, mapy.-- rubrika: Beiträge.-- In: Burgen und Schlösser / 600853 clanky >>
periodikum Roč. 61, č. 3 (2020), s. 158-168.-- ISSN 0007-6201.-- 87 poznámek,.--
bibliografické odkazy zahrnuty v poznámkách pod čarou,.-- Anotace: Studie o významu
graffiti na zdech středověkých staveb, zde z 30 hradních komplexů. Vychází z nových
průzkumů a porovnává s již dříve popsanými nálezy. Uvedena kategorizace z hlediska
použitých nástrojů, podkladů atd.

 Vrtby (rod)       zámky       Chotýšany (Česko)       stati

KONEC
Konec prastaré lípy v Chotýšanech. / Václav Zelený, Miroslav Švarc; foto V. Sysel, P. Klauz.--
3 strany fotografie.-- In: Muzeum Podblanicka Pod Blaníkem : Vlastivědný časopis
Benešovska, Vlašimska, Voticka, Českého Meránu a Dolního Posázaví / 601082 clanky >>
periodikum Roč. 24, č. 3 (2020), s. 2-4.-- ISSN 1213-1040.-- Obsahuje bibliografické odkazy.-
- Anotace: Příležitostí pro vznik článku o historii zámku v Chotýšanech byl zánik lípy, jejíž
věk je odhadován na 250 let.

středověká města     -  archeologické datování     -  historiografie       Dolní Franky (Německo)       studie

ZEUNE, Joachim 1952-
Der "Hohe Bau" in Röttingen, Unterfranken / Joachim Zeune.-- 15 stran : 22 ilustrací,
schémata, plány, fotografie.-- rubrika: Beiträge.-- In: Burgen und Schlösser / 600853 clanky
>> periodikum Roč. 61, č. 3 (2020), s. 130-144.-- ISSN 0007-6201.-- 23 poznámek.--
bibliografické odkazy zahrnuty v poznámkách pod čarou,.-- Anotace: Fázově popsaný
památkářský stavební průzkum a z něho odvozená další fakta k doplnění představy
historického vývoje části středověkého opevnění zachovaného v městečku Röttingen an der
Tauber, 35 km jižně od Würzburgu.
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