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doporučujeme

Hotel Intercontinental v Praze. Historie | urbanismus | architektura
Kateřina Houšková a kol.
Publikace přibližuje slavný hotel Intercontinental z přelomu 60. a 70. let
minulého století, na jehož vzniku se podílel kolektiv autorů pod vedením
významného architekta Karla Filsaka. Dnes již ikonická stavba je pozoruhodná nejen svým architektonickým řešením, ale také detailní propracovaností
interiérů. Předkládaná monografie ji představuje komplexně, přičemž se zaměřuje nejen na samotný objekt a okolnosti jeho vzniku, ale nabízí i srovnání se zahraničním vývojem hotelových staveb či přehled domácí hotelové
architektury.
256 stran, brožovaná, 21 × 28 cm, doporučená cena 527 Kč
ISBN: 978-80-7480-129-7

Transgas. Areál řídicí ústředny Tranzitního plynovodu a budova FMPE v Praze.
Historie | Architektura | Památkový potenciál
Naďa Goryczková (ed.)
Osud tzv. Transgasu, brutalistního areálu na rozhraní pražského Nového
Města a Vinohrad, patří k nejdiskutovanějším památkovým kauzám posledních let. Památky odsouzené k demolici se zastalo široké spektrum odborníků a milovníků architektury, kteří upozorňují na její mimořádné umělecké
kvality. Význam budovy Transgasu a historické souvislosti jejího vzniku dosud
nebyly zhodnoceny v podobě ucelené monografie. Kniha, sestavená kolektivem renomovaných specialistů, má tento dluh napravit.
Publikace zároveň pomyslně uzavírá řadu věnovanou pozoruhodným stavbám 60. a 70. let 20. století. Kromě nově vydané monografie o Transgasu
a hotelu Intercontinental vyšly tituly zaměřené na nádraží Ostrava-Vítkovice
a obchodní dům Prior/Kotva.
256 stran, brožovaná, 21 × 28 cm, doporučená cena 580 Kč
ISBN: 978-80-7480-138-9
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Guidebook to Monuments Managed
by the National Heritage Institute in the Czech Republic
Karel Kuča a kol.
Populární průvodce po státních hradech, zámcích a dalších objektech v péči
Národního památkového ústavu vychází nově i v anglickém překladu. Knížka
určená na domácí čtení i na cesty seznamuje s historií a zajímavostmi jednotlivých památek a nabízí také základní praktické informace pro potenciální
návštěvníky. Jedná se o druhé, upravené anglické vydání, které je doplněno
o nové kapitoly a aktualizovanou obrazovou přílohu.
368 stran, brožovaná, 14 × 24 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-7480-144-0

Španělský a Německý sál na Pražském hradě v 19. století
/ The Spanish and German Halls at Prague Castle in the 19th Century
Jindřich Vybíral
Španělský a Německý sál (dnešní Rudolfovu galerii) v severním traktu Pražského hradu dal zbudovat císař a král Rudolf II. na přelomu 16. a 17. století.
V letech 1866–1868 byly oba sály modernizovány podle návrhů prominentních vídeňských architektů Ferdinanda Kirschnera a Heinricha Ferstela. Publikace rekonstruuje průběh stavebních prací, zpřesňuje poznatky o autorech
projektů a dalších aktérech přestavby a rovněž odpovídá na otázku, do jaké
míry je výzdoba sálů plodem 19. století, a co je naopak zachováno ze starší
výzdoby. Autor zkoumá funkci obou interiérů jako symbolu dynastické tradice a legitimity a studuje souvislost interiérové architektury a dvorského ceremoniálu Habsburků. Česko-anglická kniha je doplněna fotografiemi Ivana
Pinkavy a Vladimíra Uhra.
200 stran, vázaná, 27 × 31 cm, doporučená cena 700 Kč
ISBN: 978-80-87989-84-5
Vydáno ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze
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Tajemství Libosadu
Petr Hudec
Netradiční průvodce seznamuje především dětské čtenáře s podobou a historií kroměřížské Květné zahrady (Libosadu). Robert je v Kroměříži na prázdninách u prarodičů. Při návštěvě zahrady se díky paměti stromů ocitá v době
jejího zbudování. Má možnost objevovat podobu, významy a krásu zahrady
v míře, v jaké to už její dnešní stav neumožňuje. Prostředkem k tomu jsou
setkání s kamarády Bohdankou a Johanem i dalšími lidmi: se zahradníky,
umělci, urozenými hosty, a dokonce i budovatelem Libosadu biskupem Karlem. Současně v Robertově příběhu ožívají a znovu se odehrávají staré mýty.
Poutavý příběh je doplněn působivými, poetickými ilustracemi Elišky Chytkové. Kniha je k dostání také v anglickém a německém překladu.
112 stran, vázaná, 18 × 24 cm, doporučená cena 210 Kč
(anglická a německá verze: 250 Kč)
ISBN: 978-80-7480-126-6

Ve znamení Merkura. Šlechta českých zemí v evropské diplomacii
Petr Pavelec; Martin Gaži; Milena Hajná (edd.)
Bohatě obrazově vybavená publikace 35 autorů mapuje diplomatické aktivity
od středověku až po 20. století. Jejími protagonisty jsou příslušníci šlechtických rodů, kteří se alespoň po část svého života ujali role zástupců v zahraničních aktivitách panovníka či státu a kteří zároveň vlastnili statky v českých
zemích. Zásadním kritériem pro výběr pestrých témat se stala existence dochovaných uměleckých děl a dalších předmětů či staveb souvisejících s vyslaneckým posláním. Publikace tak propojuje „portréty“ předních diplomatů s „portréty“ výjimečných exponátů ve sbírkách Národního památkového
ústavu i jiných institucí.
824 stran, vázaná, 25 × 31 cm, doporučená cena 1 970 Kč
ISBN: 978-80-87890-31-8
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monografie

Dědictví pout zbavené.
30 památkových obnov za 30 let demokracie
Naďa Goryczková; Jakub Bachtík (edd.)
Desítky let zanedbávané kulturní dědictví patřilo k nejsmutnějším odkazům
komunistického režimu. Stovky chátrajících i záměrně likvidovaných památek se staly nejen svědectvím o nekulturnosti reálného socialismu, ale také
velkou výzvou pro mladou demokracii. Výpravně pojatá kniha připravená
k 30. výročí sametové revoluce má za cíl ukázat, jak se tuto výzvu podařilo
naplnit. Představuje výběr 30 úspěšně obnovených památek z celého Česka
v podobě stručných přehledových hesel doprovázených bohatou obrazovou
přílohou.
272 stran, brožovaná, 21 × 28 cm, doporučená cena 650 Kč
ISBN: 978-80-7480-141-9

Dějiny evropské architektury I.
Václav Mencl (ed. Helena Soukupová)
Téměř padesát let po vzniku rukopisu dostává čtenář do rukou první ze čtyř
svazků monumentálního díla Václava Mencla. Jde o autorovo poslední, dodnes nepublikované dílo, v němž zúročil své celoživotní zkušenosti a podal
dosud nejobsáhlejší výklad vývoje architektury, zasazený do slohových, historických i filosofických souvislostí. Jednotlivé díly knihy vycházejí postupně
v letech 2019–2022. První díl pojednává o architektuře nejstarších civilizací
v Mezopotámii a v Egyptě, přibližuje umění Kréty, řeckého kmene Dórů i umění Chetitů a vrcholí v době achaimenovských králů v Persii. Knihu obohacují
Menclovy autorské fotografie.
208 stran, vázaná, 23 × 29 cm, doporučená cena 660 Kč
ISBN: 978-80-88339-05-2
Vydáno ve spolupráci s Pamiatkovým úradom Slovenskej republiky
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Gallasové/Clam-Gallasové. Noblesa severních Čech
Vladimír Tregl
Gallasové a Clam-Gallasové zanechali během svého třísetletého působení v severních Čechách nesmazatelnou stopu, a to nejen v podobě šlechtických sídel či církevních památek, ale i v místním názvosloví – některé obce a městské části dodnes
nesou jejich jméno. Kniha představuje osm generací těchto rodů nejen jako válečníky, diplomaty a hospodáře, ale umožňuje nahlédnout i do jejich soukromého života.
152 stran, brožovaná, 14 × 21 cm, doporučená cena 150 Kč
ISBN: 978-80-906784-2-2

Hraběcí obory. Odkaz Clam-Gallasů v krajině Jizerských hor
Renata Tišerová (ed.); René Bělohradský; Markéta Kavková
Kniha shrnuje výsledky dokumentace současného stavu obor pro chov vysoké a černé zvěře založených v druhé polovině 19. století šlechtickým rodem Clam-Gallasů
v Jizerských horách. Texty seznamující s historií obor, jejich podobou a průběhem
dokumentace provází historické i současné fotografie, historické mapy a archivní plány. Kniha je doplněna současnou mapou s vyznačeným průběhem oborních
plotů.
128 stran, vázaná, 11 × 19 cm, doporučená cena 259 Kč
ISBN: 978-80-87810-36-1

Kulturní dědictví kladenské průmyslové aglomerace
Miloš Matěj a kol.
Publikace zaměřená na industriální památky Kladenska uvádí čtenáře do historických souvislostí a seznamuje s typologickým vývojem jednotlivých odvětví. Přináší
také katalog podnikatelů, společností a osobností a katalog kulturních a navrhovaných kulturních památek. Stručné texty provázejí názorná schémata a kresby, mapová dokumentace a historické i současné fotografie.
335 stran, vázaná, 16 × 24 cm, doporučená cena 170 Kč
ISBN: 978-80-85034-98-1
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Lidová architektura v Kraji Vysočina. Zděné stavby 19. století
Ivan Minář
Během mnohaletého výzkumu autor zdokumentoval několik tisíc převážně zděných
objektů v téměř celém Kraji Vysočina. Na rozdíl od dřívějších badatelů, zajímajících
se o archaické roubené stavby, zaměřuje hlavní pozornost na zděné stavby, jejichž
stáří nebývá tolik patrné. V publikaci představuje vývojové linie jednotlivých prvků,
které navíc doplňuje o časová zařazení.
248 stran, vázaná, 17 × 24 cm, doporučená cena 380 Kč
ISBN: 978-80-907357-1-2

Lidové stavby v České republice
Jiří Langer
Populárně-naučná knížka přibližuje vesnické stavitelství a jeho různé podoby. Čtenář se dozví o roubených, hrázděných, hliněných i kamenných domech, stavbách
pro bydlení i hospodářství a jejich odlišnostech v Čechách, na Moravě i ve Slezsku.
Kniha navazuje na publikaci Jiřího Langera a Josefa Vařeky Naše lidové stavby, vydanou v edici Oko v roce 1983. Čtivý text doprovází řada výstižných instruktivních
kreseb.
175 stran, vázaná, 22 × 22 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-86516-99-8

Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře
ve Středočeském kraji 1
Vratislav Nejedlý a kol.
Více než 20 let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech,
vesnicích i krajině. Výsledky jsou postupně prezentovány v obsáhlých odborných
publikacích. Tentokrát se kolektiv odborníků zaměřil na Středočeský kraj. Jeho památky představí ve dvou svazcích, první z nich zahrnuje okresy Benešov, Beroun,
Kladno, Kolín, Kutná Hora a Mělník.
608 stran, vázaná, 21 × 31 cm, doporučená cena 900 Kč
ISBN: 978-80-7480-118-1
knižní katalog 2020 ˥ 2021
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Mariánské, trojiční a další světecké sloupy a pilíře
ve Středočeském kraji 2
Vratislav Nejedlý a kol.
Druhý svazek věnovaný Středočeskému kraji přibližuje sloupy a pilíře v okresech Mladá
Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník. U každé památky
jsou jako obvykle uvedeny základní uměleckohistorické a historické údaje, archivní
prameny a literatura, heslo je vždy doplněno o fotodokumentaci dané památky.
672 stran, vázaná, 21 × 31 cm, doporučená cena 900 Kč
ISBN: 978-80-7480-119-8

Móda v časech kříže a kalicha.
Oděvní kultura v českých zemích 14. a 15. století
Alena Nachtmannová
Publikace podává ucelený přehled o vývoji odívání ve 14. a 15. století. Právě v tomto
období vznikl střih kopírující tvary lidské postavy, a začalo se tak rozvíjet krejčovské
umění. V centru pozornosti je prostředí šlechty a královského dvora, kde se vytvářely
módní a estetické vzory, nahlédneme však i do prostředí měšťanů, venkovanů a lidí
na okraji společnosti. Výklad doplňuje bohatá obrazová příloha.
304 stran, vázaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 600 Kč
ISBN: 978-80-883339-06-9

Parádní kočáry hraběte Gallase
Martin Krummholz
Během nedávného průzkumu se podařilo znovuobjevit a identifikovat konvolut 37 návrhových kreseb kočárů. Jejich autorem byl dosud nezjištěný římský umělec, u kterého si hrabě Gallas své ceremoniální kočáry objednal. Publikace přináší barevné
reprodukce těchto kreseb, doplněné úvodní studií a překladem dobového popisu
Gallasových parádních kočárů.
62 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 250 Kč
ISBN: 978-80-906784-1-5
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Příběhy stromů. Stromy republiky Zlínského kraje 1918–2018
Lenka Křesadlová
Publikace představuje významné historické stromy ve Zlínském kraji, zejména stromy
vysazené v době první republiky. Prostřednictvím jejich příběhů přináší pohled na
sváteční i běžný život ve Zlínském kraji v uplynulých sto letech. Kniha určená především milovníkům historie, přírody a místním patriotům vznikla na základě stejnojmenné výstavy.
151 stran, brožovaná, 24 × 24 cm, doporučená cena 400 Kč
ISBN: 978-80-87231-49-4

S knížaty u stolu.
Kuchyně a kultura stolování na středověkých vévodských dvorech v Opavě a Ratiboři
Irena Korbelářová; Michal Zezula (edd.)
Kniha umožňuje nahlédnout do středověké kulinární kultury dvorského prostředí, kterou přibližuje na příkladu dvou vévodských dvorů 14. a 15. století. Uvádí čtenáře do širších souvislostí, představuje ale i konkrétní středověké pokrmy, kuchařské postupy či
podobu kuchyní a hodovních síní. Texty doplňují četné reprodukce středověkých iluminací, ale i ukázky dobových receptů, včetně fotografií podle nich připravených pokrmů.
272 stran, brožovaná, 22 × 23 cm, doporučená cena 200 Kč
ISBN: 978-80-88240-08-2

Sepulkrální památky okresu Přerov
Renata Skřebská
Publikace se věnuje náhrobním památkám okresu Přerov na konci 19. a v průběhu
20. století a jejich uměnovědnému zhodnocení. Stěžejní část tvoří výběrový soupis
náhrobků a hrobek. Systematický terénní průzkum lokalit umožnil dokumentovat rozsah a kvalitu náhrobků. Kniha seznamuje i s historií pohřbívání, prvními vizemi moderních hřbitovů či vývojem hřbitovů v Evropě.
256 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 270 Kč
ISBN: 978-80-88240-13-6
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Společenská role módy po vzniku Československé republiky
Alena Nachtmannová; Olga Klapetková (edd.)
Sborník příspěvků ze specializované konference uspořádané Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech ve spolupráci s knihovnou
Akademie věd ČR v Praze 27. září 2018.
128 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-7480-131-0

Středověká opevnění českých měst. 3. díl: Katalog Morava a Slezsko
Vladislav Razím
Katalog přibližuje středověká městská opevnění na 88 lokalitách Moravy a Slezska.
Jednotlivá hesla obsahující přehled dějin, popis a nástin stavebně-historického vývoje hradeb jsou doplněna bohatou obrazovou přílohou. Čtenáři tak získají komplexní
představu o charakteru a stavebních proměnách uvedených fortifikací. Třídílný katalog vychází v letech 2019–2021 z praktických důvodů následovně: 3. díl – Katalog
Morava a Slezsko 2019, 2. díl – Katalog Čechy 2020, 1. díl – systematický souhrn 2021.
503 stran, vázaná, 25 × 29 cm, doporučená cena 1 200 Kč
ISBN: 978-80-88339-03-8

1. svazek ediční řady Ingredere Hospes Editio Monographica
205 stran, brožovaná, 22 × 28 cm, doporučená cena 559 Kč
ISBN: 978-80-87231-55-5
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Ingredere Hospes editio Monographica

Tvrz v Kurovicích se nachází v okrese Kroměříž poblíž města Holešov. Tomuto mimořádně hodnotnému památkovému objektu byla v uplynulém desetileti věnována
zvýšená pozornost v souvislosti s jeho generální opravou. Stavební práce umožnily
provést důkladný stavebně-historický průzkum, který výrazně prohloubil a obohatil
dosavadní znalosti o stavební historii a celkovém utváření objektu. Aktuální stav poznání čtenářům představuje předkládaná publikace.

˥ volumen I

Tvrz Kurovice.
Stavební vývoj, historie a archeologie šlechtického sídla na pomezí tvrze a hradu
Jan Štětina; Dalibor Janiš; Lenka Bartíková; Martin Malina; Marek Slobodník; Jiří Janál

knižní katalog 2020 ˥ 2021

Varhany brněnské a loketské školy a jejich zvukové ideály
Petr Koukal
Monografie představuje dvě nejvýznamnější barokní varhanářské školy českých historických zemí. Činnost a význam brněnských a loketských mistrů a zvláštnosti jejich
varhan (zejména píšťal) jsou dokumentovány a hodnoceny s důrazem na zkoumání
jejich zvukové stránky. Do popředí zájmu se dostal dosud nezkoumaný konstrukční a zvukotvorný parametr, který autor publikace nově identifikoval – tzv. nálitky na
píšťalových jádrech. Srovnávací výzkum v Rakousku, Německu, Polsku a na Slovensku umožnil formulovat vstupní tezi o dobovém šíření tohoto faktoru ve varhanářství
a potvrdil srovnatelné zvukové kvality varhan brněnské a loketské školy ve středoevropském kontextu.
288 stran, vázaná, 20 × 27 cm, doporučená cena 450 Kč
ISBN: 978-80-907357-2-9
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průvodce

Hrad Šternberk
Michal Konečný
Publikace čtenáře provází dějinami hradu Šternberk, jednoho z nejvýznamnějších panských sídel na Moravě. Zaměřuje se především na stavební úpravy v 19. století a budování
hradního muzea. Kniha je doplněna řadou fotografií, dobových vyobrazení a plánů.
216 stran, brožovaná, 14 × 21 cm, doporučená cena 190 Kč
ISBN: 978-80-907400-4-4

Loket pod lupou: zaostřeno na detail
Lukáš Smola; Klára Rozsypalová
Netradiční pohled na minulost hradního města Lokte je určen všem věkovým kategoriím.
Čtenáři obrazové publikace společně s průvodcem Divišem, maskaronem z kamenného
portálu, prozkoumají tajemství ukrytá v obrazech známých umělců či historických fotografiích a odhalí stopy staveb, které dávno zavál čas.
95 stran, brožovaná, 23 × 23 cm, doporučená cena 270 Kč
ISBN: 978-80-906866-1-8

Průvodce po památkách ve správě Národního památkového ústavu
Karel Kuča a kol.
Nové, upravené vydání populárního průvodce po státních hradech, zámcích a dalších památkách v péči Národního památkového ústavu. Publikace seznamuje s historií a zajímavostmi jednotlivých památek a nabízí také praktické informace pro potenciální návštěvníky. Nové vydání je doplněno o další kapitoly a aktualizovanou obrazovou přílohu.
366 stran, brožovaná, 14 × 24 cm, doporučená cena 290 Kč
ISBN: 978-80-7480-104-4

Veltrusy. Deset podob barokního zámku
Jakub Jukl
Publikace seznamuje s proměnami zámku Veltrusy – od romantického vltavského ostrova
až po památkový objekt. Na pozadí dějin zámku mohou čtenáři sledovat i osudy hraběcího
rodu Chotků, který zámek založil a po celou dobu vlastnil. Brožura je doplněna mnoha
fotografiemi a plány.
40 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 55 Kč
ISBN: 978-80-904654-4-2
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metodiky

Metodika třídění a evidence zbraní a zbroje ve sbírkách Národního památkového ústavu
Roman Gronský; Vladimír Kočan
První z trojice metodik věnovaných militariím poskytuje návod pro třídění a dokumentaci
rozmanitých druhů zbraní a militarií evropské i orientální provenience. Určena je všem, kteří
se zabývají ochranou a správou sbírkových fondů v dané oblasti, ale i dalším zájemcům.
94. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
100 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 120 Kč
ISBN: 978-80-87967-10-2

Metodika prezentace zbraní a zbroje
Zuzana Vaverková; Lenka Vaňková
Publikace se zabývá problematikou instalací militarií v historických objektech. Upozorňuje
na možná úskalí i chyby a doporučuje vhodné postupy, jak instalovat zbraně a doplňkové
předměty v hradozámeckých objektech.
95. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
60 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 120 Kč
ISBN: 978-80-87967-11-9

Metodika péče a dlouhodobého uchování zbraní a zbroje
Rudolf Protiva
Kniha seznamuje se základními kroky při trvalé péči o militaria, věnuje se ale i souvisejícím
oblastem – těžbě rud, výrobě a opracování kovů, způsobům aplikace umělecké výzdoby
nebo degradaci materiálů, která je přirozeným, i když nežádoucím procesem.
96. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
60 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 120 Kč
ISBN: 978-80-87967-12-6

Použití cibulnatých a hlíznatých rostlin v památkách zahradního umění
Lenka Křesadlová; Petr Hudec; Hana Poková
Metodika nabízí pomoc i inspiraci při navrhování dobově věrných rostlinných kompozic.
Seznamuje se způsoby použití cibulnatých a hlíznatých rostlin v dějinách zahradního umění a ukazuje aktuální příklady jejich využití v historických zahradách a parcích.
103. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
120 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 180 Kč
ISBN: 978-80-7480-143-3
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periodika a sborníky

Zprávy památkové péče
Celostátní odborný oborový recenzovaný časopis seznamuje s novými poznatky
v oboru péče o movité i nemovité kulturní dědictví. Určen je především profesionálním pracovníkům památkové péče, ale i odborníkům ze souvisejících oborů či vlastníkům památek.
Vychází 4× ročně, rozsah ročníku přibližně 500 stran, 23 × 30 cm, cena 185 Kč
ISSN: 1210-5538

Průzkumy památek
Odborné recenzované periodikum je uznávanou celorepublikovou platformou pro
prezentaci výsledků odborné dokumentace, průzkumů a výzkumů památkového fondu, pro diskusi a metodiku této základní činnosti památkové péče.
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku přibližně 300 stran, 21 × 30 cm, cena 200 Kč
ISSN: 1212-1487

Staletá Praha
Multioborový odborný recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou
péči, archeologii, historický vývoj a dějiny umění v Praze přináší zejména příspěvky
zaměřené na nové poznatky související s movitými i nemovitými pražskými památkami
a průřezovou editaci jednotlivých časopiseckých či sborníkových titulů z pohledu evidence pragensií.
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku přibližně 360 stran, 21 × 30 cm, cena 120 Kč
ISSN: 0231-6056
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Ingredere hospes
Sborník představuje zajímavé informace a souvislosti z oblasti památkové péče zejména ve Zlínském kraji. Každoročně publikuje řadu objevů a nových poznatků se
vztahem k památkám nejen z tohoto regionu, a přispívá tak k jejich hlubšímu poznání.
Vychází 1× ročně, přibližně 150 stran, 17 × 23 cm, cena 300 Kč
ISBN: 978-80-87231-39-5

Monumenta Vivent
Sborník se zaměřuje na dění v oboru památkové péče v Královéhradeckém kraji. Každé
číslo je věnováno konkrétnímu tématu, které čtenářům přibližují jak odborníci z josefovského pracoviště Národního památkového ústavu, tak badatelé externí. Dosavadní
vydání se věnovala např. sochařství, bojišti u Hradce Králové nebo polnímu opevnění.
Vychází 1× ročně, přibližně 150 stran, 16 × 24 cm, cena 255 Kč
ISBN: 978-80-88226-09-3

Monumentorum Custos
Odborné recenzované periodikum je zaměřeno na kulturní dědictví severozápadních
Čech. Představuje výsledky výzkumných záměrů a aktuální informace o památkovém fondu na daném území, včetně příkladů zdařilých či nezdařilých přístupů k jeho
ochraně. Časopis je vydáván ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně
v Ústí nad Labem.
Vychází 1× ročně, rozsah přibližně 100 stran, 21 × 30 cm, cena 150 Kč
ISSN: 1803-781X
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Monumentorum Moraviae tutela
Časopis představuje především témata související s památkami a památkovou péčí na
Moravě, která čtenářům přibližují odborní pracovníci Národního památkového ústavu
i externí přispěvatelé.
Vychází 1× ročně, rozsah přibližně 130 stran, 20 × 20 cm, cena 300 Kč
ISSN: 1214-5327

Památky jižních Čech
Pravidelný sborník přináší rozsáhlejší studie i drobnější zprávy o pestrém památkovém
fondu v Jihočeském kraji, včetně aktuálních informací o nově prohlášených památkách
či nejvýznamnějších průzkumech, opravách a restaurátorských pracích.
Vychází 1× ročně, přibližně 220 stran, 16 × 24 cm, cena 250 Kč
ISBN: 978-80-85033-13-7

Památky středních Čech
Odborný recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, dějiny
umění a archeologii ve Středočeském kraji a Praze. Každoročně vychází také příloha –
Ročenka, podávající podrobný přehled o činnosti středočeského pracoviště NPÚ.
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku přibližně 150 stran, 21 × 30 cm, cena 60 Kč
ISSN: 0862-1586

Památky Vysočiny
Sborník seznamuje se zajímavými počiny v oblasti památkové péče v Kraji Vysočina.
Širokou škálou témat přispívá k hlubšímu poznání kulturních památek v kraji, čtenáře
také inspiruje k volnočasovým a kulturním aktivitám.
Vychází 1× za dva roky, přibližně 200 stran, 15 × 21 cm, cena 250 Kč
ISBN: 978-80-906167-6-9
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připravujeme

Ad unicum.
The Artworks from Collections of National Heritage Institute. 1. Selection
Šárka Radostová (ed.)
Anglická verze monografie Ad unicum čerpá z již publikovaných českých svazků. Katalog doplněný o dosud nepublikované texty přinese výběr uměleckých děl s důrazem na přesah pro zahraniční badatele.
430 stran, vázaná, 25 × 28 cm

Malostranská rotunda svatého Václava v Praze
Jarmila Čiháková; Martin Müller
Kniha předkládá výsledky archeologického průzkumu rotundy sv. Václava objevené v roce 2004 v budově Matematicko-fyzikální fakulty na Malé Straně v Praze. Jarmila Čiháková i Martin Müller se na průzkumu osobně podíleli
a ve své knize se zaměřují nejen na rotundu samotnou, ale i na její nově objevené předchůdce. Zvláštní pozornost věnují ojediněle dochované románské keramické reliéfní dlažbě vyšehradského typu.
9. svazek edice Archeologické prameny k dějinám Prahy
464 stran, vázaná, 21 × 30 cm

Krajinné památkové zóny v České republice
Karel Kuča (ed.)
Výpravná, informačně i obrazově obsáhlá kniha představuje památkově chráněné krajinné celky českých zemí.
Díky stovkám fotografií, map i historických ilustrací čtenář může krajinou doslova procházet a čerpat nejen poučení, ale také inspiraci k vlastním výpravám.
544 stran, vázaná, 23 × 30 cm

Následovníci Adolfa Loose. Kritický katalog výstavy
Vladimír Šlapeta (ed.)
Kritický katalog ke stejnojmenné výstavě se zaměřuje na školu Adolfa Loose a její žáky. Kromě studií k danému
tématu zahrnuje katalog staveb Loosových žáků na území České republiky a výběrově také v zahraničí.
150 stran, brožovaná, 20 × 24 cm
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Po stopách Valdštejnů
Petra Načeradská a kol.
Obrazově bohatě vybavená publikace přibližuje šlechtický rod Valdštejnů. Čtenáři nahlédnou nejen do rodových
sídel, ale poznají slavný český rod i prostřednictvím vybraných sbírkových předmětů – rodinných podobizen, památek i předmětů každodenní potřeby.
700 stran, vázaná, 35 × 31 cm

To nejlepší z architektury 60. a 70. let 20. století v České republice
Naďa Goryczková (ed.); Renata Vrabelová
Publikace přiblíží architekturu 60. a 70. let 20. století prostřednictvím šedesáti vybraných staveb, které vynikají
svým architektonickým, konstrukčním či typologickým řešením. Představí se reprezentativní objekty, při jejichž
výstavbě byly využity pokrokové technologie a výjimečná materiálová řešení, ale i typové projekty a realizace
každodennosti.
160 stran, brožovaná, 21 × 28 cm

Metodika hodnocení staveb 2. poloviny 20. století z pohledu památkové péče a ochrany
Naďa Goryczková (ed.); Renata Vrabelová
Metodika se zabývá hodnocením kulturně-historické, architektonické, typologické a konstrukční kvality staveb
2. poloviny 20. století. Uplatnění najde především při výběru staveb, které by se mohly stát kulturní památkou.
80 stran, brožovaná, 20 × 24 cm

Schwarzenberský architekt a stavitel Anton Erhard Martinelli (1684–1747)
Martin Šanda
Souhrnné zpracování tvorby vídeňského barokního architekta s důrazem na jeho dílo ve schwarzenberských
službách na jihu Čech. Bohatě obrazově vybavená publikace obsahuje vřazení Martinelliho aktivit do souvislostí
tehdejší architektury i do fungování knížecího dominia, a to včetně katalogu staveb, na nichž projekčně působil.
8. svazek ediční řady Monumenta
320 stran, vázaná, 21 × 30 cm

26

knižní katalog 2020 ˥ 2021

Barokní krajina.
Lidé a krajina 16.–18. století ve východních Čechách
Eva Chodějovská a kol.
Kolektivní monografie pojednává o barokní krajině v 16.–18. století. Zkoumá především působení těch, kteří měli
potenciál a možnost krajinu kultivovat, využívat a přetvářet – majitelů dominií.
280 stran, brožovaná, 22 × 16 cm

Nové realismy.
Moderní realistické přístupy na československé výtvarné scéně 1918–1945
Ivo Habán (ed.)
Kolektivní monografie se zabývá definováním a interpretací moderních realismů v českých zemích a na Slovensku,
zejména ve výtvarném umění a fotografii. V centru pozornosti spočívají především umělecké projevy korespondující s estetikou nové věcnosti. Kontextové kapitoly se věnují vybraným souvislostem filmu, literatury a hudby.
496 stran, vázaná, 28 × 19 cm

Kulturní dědictví textilního průmyslu Šumperska a Jesenicka
Michaela Ryšková a kol.
Další z řady publikací věnovaných průmyslovému dědictví představí textilní průmysl v Jeseníkách a jejich podhůří.
První díl se zaměřuje na západní část této oblasti, tj. Šumpersko a Jesenicko. Publikace je bohatě doprovázena
obrazovou dokumentací, schématy a mapami.
252 stran, vázaná, 16 × 23 cm

Oslava všedního dne.
Architektonická plastika s tematikou práce
Renata Skřebská
Publikace se zabývá tematikou práce a souvisejícími náměty v architektonické plastice 20. století. Sleduje proměny od slavné doby světa práce přes její degradaci, nezájem až po postupný návrat na výtvarnou scénu. Jedná se
o rehabilitaci tématu, jeho kritické zhodnocení a představení laické i odborné veřejnosti.
česká i anglická jazyková mutace
252 stran, vázaná, 21 × 28 cm
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Cihlářství na Pardubicku
Miroslav Kaňka
Po úspěšné monografii věnované cihelnám a cihlářství v Praze vyjde publikace zaměřená na dějiny stejného
odvětví na území Pardubicka. Kniha se věnuje nejen dějinám zdejšího cihlářství a přehledu cihelen, ale stručně
zmiňuje také problematiku středověké mozaikové dlažby či ozdobné stavební terakoty.
356 stran, brožovaná, 22 × 27 cm

Středověká opevnění českých měst. 2. díl: Čechy
Vladislav Razím
Druhý díl monumentální publikace o středověkém opevnění českých měst je katalogem pro území Čech, vyjde
ve dvou samostatných svazcích.
1 000 stran, vázaná, 28 × 24 cm

Dějiny evropské architektury II. Umění antického světa
Václav Mencl (ed. Helena Soukupová)
Druhý svazek dosud nevydaného díla Václava Mencla, v němž zúročil celoživotní zkušenosti a podal obsáhlý výklad vývoje architektury, se věnuje architektuře antického světa.
420 stran, vázaná, 22 × 28 cm

Telč a jezuité. Řád a jeho mecenáši
Kateřina Bobková-Valentová; Petra Hnilicová (ed.)
Publikace určená nejen odborné veřejnosti přibližuje život Tovaryšstva Ježíšova v prostředí Telče. Do období raného novověku, nepříliš probádané oblasti historie tohoto města, čtenář nahlédne prostřednictvím odborných
studií a katalogových hesel doplněných bohatým obrazovým materiálem. Kniha je katalogem stejnojmenné výstavy.
350 stran, brožovaná, 16 × 23 cm
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Architektura ve službách vlasti a národa.
Specifické rysy architektury česko-německého pohraničí 1848–1948
Jan Hanzlík; Jan Konůpek; Jana Konůpková Horváthová; Martin Krsek; Richard Němec;
Jaroslav Zeman; Lubomír Zeman; Václav Zeman
Kniha pojednává o specifických rysech architektury v pásmu česko-německého pohraničí, zahrnujícím území
dnešního Karlovarského, Ústeckého a Libereckého kraje. Představuje významné tvůrce, architekty i stavitele, kteří
od poloviny 19. až do poloviny 20. století zásadně ovlivnili podobu a charakter této oblasti.
300 stran, vázaná, 27 × 23 cm

Architekt Jakob SchmeiSSner. Z mého života a tvorby
Petra Šternová
Kritické vydání vzpomínek norimberského architekta Jakoba Schmeissnera s katalogem jeho tuzemských i zahraničních realizací.
256 stran, vázaná, 22 × 27 cm

Zámek Stekník – v moři chmelnic
Jana Zajíčková a kol.
První monografie o dějinách zámku, jeho majitelích, stavební historii, ale také o pohnutých osudech po 2. světové
válce, jeho obnově a postupném začlenění mezi oblíbené turistické cíle regionu. Průvodce zámkem Stekník je
určen jak laické, tak odborné veřejnosti.
40 stran, brožovaná, 15 × 21 cm

Zámek Slatiňany
Jaroslav Bušta; Michal Konečný; Radek Ryšavý
Druhé, upravené vydání průvodce zámkem Slatiňany. Obohaceno je zejména o nové fotografie, které zachycují
zámecký areál po nedávno dokončené obnově.
168 stran, brožovaná, 15 × 21 cm
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Knihkupectví a informační centrum

Národního památkového ústavu

knihy – metodiky – časopisy – e-shop – informace o památkách

Kontakt:
Na Perštýně 12, Praha 1 – Staré Město
tel.: 234 653 331, 724 358 131
e-mail: prodejna.praha@npu.cz
e-shop: www.npu.cz/e-shop
Otevírací doba:
pondělí až pátek 9–18

Uvedené ceny platí pro knihkupectví a e-shop NPÚ.

30

knižní katalog 2020 ˥ 2021

knihkupectví
a informační centrum

