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Rozsáhlá obrazová publikace představuje dvacet jedna nejvýznamnějších renesančních hradů, zámků a vil ve správě Národního památkového ústavu –
čtenáři zde naleznou mimo jiné Český Krumlov, Telč, Litomyšl, Benešov nad
Ploučnicí, Jindřichův Hradec, Náchod, Bučovice, Opočno a další. Knihu uvádějí dvě obsáhlé studie předních znalců renesanční architektury v českých
zemích Tomáše Knoze a Ondřeje Jakubce, kteří představují nejvýznamnější
kulturní a historické fenomény spojené s renesanční šlechtou. Jednotlivé památky jsou pak představeny v monograﬁcky pojatých kapitolách, které čtivou
a přístupnou formou shrnují nejaktuálnější badatelské poznatky o architektuře, dějinách i majitelích jednotlivých sídel. Velkoryse pojatá kniha s více než
třemi stovkami fotograﬁí představuje prozatím nejucelenější a nejzásadnější
publikaci týkající se české a moravské aristokratické renesanční architektury.
672 stran, vázaná, 26 × 30 cm, doporučená cena 900 Kč
ISBN: 978-80-906899-2-3, vydáno ve spolupráci s Masarykovou univerzitou v Brně

PRŮVODCE PRAŽSKOU ARCHEOLOGIÍ. PAMÁTKY ZNÁMÉ, NEZNÁMÉ I SKRYTÉ
Ivana Boháčová; Jaroslav Podliska a kol.

doporučujeme

doporučujeme

NA VĚČNOU PAMĚŤ, PRO SLÁVU A VÁŽNOST
Michal Konečný (ed.)

SVĚDECTVÍ FOTOGRAFIE
Jan Vaca; Valburga Vavřinová; Filip Wittlich a kol.
Komplet tří publikací z edice Svědectví fotograﬁe poprvé v ucelené formě přibližuje počátky fotografování v zemích Koruny české a ukazuje
historické fotograﬁe jako významný pramen poznání minulosti. Vynález
fotograﬁe od roku 1839 zásadně změnil nejen způsob zachycování obrazů světa, ale také prožívání volného času. Nová zobrazovací technika
během několika desetiletí zaujala mnoho příslušníků šlechty a právě
oni patří k první skupině fotografů, kteří fotografovali jen ze záliby a pro
své potěšení. To reﬂektují první dva svazky edice – Volný čas objektivem
šlechty na dobových fotograﬁích ukazuje volnočasové aktivity i každodennost aristokratických vrstev, druhý díl s názvem Fotografové šlechtici
v zemích Koruny české pak představuje čtyři desítky šlechticů-fotoamatérů, kterým vděčíme za podrobná a živá dobová svědectví o životě
šlechty na sklonku 19. století. Třetí svazek Fotograﬁcké ateliéry na území
zemí Koruny české pak nabídne informace o živnostenských fotograﬁckých ateliérech, které v zemích Koruny české působily v 19. a v první
polovině 20. století. Knihy doplněné desítkami unikátních snímků jsou
dostupné jednotlivě i jako komplet ve speciálním boxu.
208 + 320 + 320 stran, vázané, 24 × 23 cm,
doporučená cena 1150 Kč (komplet)
ISBN: 978-80-7480-103-7

Co se skrývá pod povrchem historické Prahy? Odpověď přináší netradiční
knižní průvodce zaměřený na historii ukrytou pod zemí. Kolektiv špičkových
archeologů v něm zájemce provede po nejvýznamnějších pravěkých, středověkých i některých novověkých památkách, nálezech a archeologických
nalezištích na území hlavního města. Podrobné kapitoly o více než sedmi
desítkách archeologických památek doplňují texty, které čtenáře seznamují
s historií i současnými metodami archeologického bádání. V krátkých medailonech jsou pak shrnuty aktuální poznatky k vybraným otázkám středověkého
stavitelství, historického pohřbívání, řemesel či každodenního života obyvatel
města v minulosti. Přehledně členěná publikace je doplněná bohatou obrazovou přílohou, včetně map a kreseb.

336 stran, brožovaná, 14 × 24 cm, doporučená cena 250 Kč
ISBN: 978-80-7480-091-7; 978-80-87365-97-7
Vydáno ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.
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Pilotní publikace nové edice seznamuje čtenáře s uměleckými díly z fondů hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu. Texty doplněné kvalitními snímky představují šest desítek vybraných obrazů, soch
a reliéfů z Českého Krumlova, Hluboké nad Vltavou, Jindřichova Hradce,
Kratochvíle, Telče a dalších významných památek. Zastoupeny jsou mezi
nimi práce z předních evropských malířských a řezbářských dílen 14. až počátku 17. století – od Mistra Třeboňského oltáře, Albrechta Dürera, Lucase
Cranacha st., Hanse von Aachen a dalších. Podrobná hesla k jednotlivým
dílům doplňuje rozsáhlá úvodní studie, která se zabývá historií sbírkových
fondů. Samozřejmou součástí jsou špičkové reprodukce jednotlivých děl,
a to včetně částí, které běžnému divákovi zůstávají skryty.

doporučujeme

doporučujeme

AD UNICUM I/1 – OD GOTIKY K MANÝRISMU
Šárka Radostová (ed.)

PRŮVODCE PO PAMÁTKÁCH VE SPRÁVĚ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
Karel Kuča a kol.
V pořadí již třetí, upravené vydání populárního průvodce po státních hradech,
zámcích a dalších památkách v péči Národního památkového ústavu. Knížka
určená na domácí čtení i na cesty čtenáře seznamuje s historií, podobou a
zajímavostmi jednotlivých památek a nabízí také základní praktické informace
pro potenciální návštěvníky. Nové vydání beznadějně rozebrané publikace je
doplněno o nové kapitoly a aktualizovanou obrazovou přílohu.

352 stran, brožovaná, 13,5 × 23,5 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-7480-104-4

376 stran, vázaná, 25 × 28 cm, doporučená cena 650 Kč
ISBN: 978-80-7480-089-4

ZBRANĚ A ZBROJE NA STÁTNÍM ZÁMKU HLUBOKÁ
Zuzana Vaverková; Petr Czajkowski (edd.)
O PLEČNIKOVI. PŘÍSPĚVKY KE STUDIU, INTERPRETACI A POPULARIZACI JEHO DÍLA
Tomáš Valena

Hlubocká zbrojnice je jednou z nejvýznamnějších romanticky koncipovaných zbrojnic, jaké vznikaly na našem území v 19. století. Obsahuje stovky
chladných i palných zbraní a rozsáhlou sbírku barokních děl. Neméně významnou součást sbírky tvoří lovecké zbraně, které dokumentují několik
staletí loveckých tradic Schwarzenbergů na jejich jihočeském panství, doložitelných již na konci 17. století. Prokazatelně rodový majetek Schwarzenbergové dále doplnili exempláři pocházejícími od starožitníků a z aukcí.
Podrobný katalog jednotlivých exemplářů doplňují studie k historii sbírky
a dalším kulturněhistorickým souvislostem. Kniha je vypravena desítkami
kvalitních fotograﬁí a ilustrací.

Kniha věnovaná životním osudům a práci slavného architekta Jože Plečnika
vyšla k 145. výročí jeho narození a 60. výročí úmrtí. Text, který čtenáře zavede
na Pražský hrad, Lánský zámek, ale i do slovinské Lublaně, doplňuje na 450
ilustrací – snímků, plánků, dobových fotograﬁí či Plečnikových kreseb.
264 stran, vázaná, 23,5 × 28,5 cm, doporučená cena 500 Kč
ISBN: 978-80-905271-9-5
Vydáno ve spolupráci s nakladatelstvím Pravý úhel

272 stran, brožovaná, 21 × 27 cm, doporučená cena 496 Kč
ISBN: 978-80-87967-04-1
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Reprezentativní publikace mapuje činnost ve 2. polovině 19. století proslulého architektonického ateliéru. Ferdinand Fellner a Herman Helmer dnes patří mezi laiky
k méně známým osobnostem zítkovské generace architektů, jejich stavby v Karlových Varech, Brně, Praze či Olomouci však patří mezi přední historické památky
a městské dominanty. Obsahuje desítky barevných ilustrací.
223 stran, vázaná, 22 × 26 cm, doporučená cena 650 Kč
ISBN: 978-80-86516-90-5

monograﬁe

monograﬁe

ARCHITEKTONICKÁ ČINNOST ATELIÉRU FELLNER A HELMER
V ČESKÝCH ZEMÍCH
Dana Linhartová

DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH
Daniel Kovář; Roman Lavička
Kniha zachycuje „celý příběh“ mimořádně cenného středověkého areálu od 13. století až po současnost. Autoři pro jeho sestavení využili podrobné archivní, stavebněhistorické nebo restaurátorské výzkumy a představují ho bohatým množstvím
ilustrací i 3D modely jednotlivých stavebních etap.
18. svazek ediční řady Miscellanea
240 stran, brožovaná, 16,5 × 24 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-85033-80-9

GOTICKÉ KACHLE Z JINDŘICHOVA HRADCE
Jiří Havlice; Jan Kypta a kol.

CIHLY V HISTORICKÉ ARCHITEKTUŘE PRAHY. O VÝROBĚ
A VYUŽITÍ ZDICÍCH CIHEL. SEZNAM PRAŽSKÝCH CIHELEN
Josef Hájek (ed.)
Kolektivní monograﬁe věnovaná výrobě a využití zdicích cihel v pražské historické
architektuře. Součástí publikace je první podrobný tiskem vydaný soupis cihelen
v hlavním městě a samozřejmě rovněž bohatá plánová a obrazová dokumentace.

Páni z Hradce patřili ve středověku a raném novověku mezi nejmocnější šlechtu
Českého království. Autoři na netradičním materiálu, pozůstatcích kachlových kamen, zkoumají možnosti archeologie při výzkumu životního stylu a myšlenkový svět
obyvatel hradu a města v pozdním středověku. Bohatá obrazová příloha.

240 stran, vázaná, 21,5 × 31 cm, doporučená cena 360 Kč
ISBN: 978-80-872-20-16-0

216 stran, brožovaná, 16,5 × 24 cm, doporučená cena 250 Kč
ISBN: 978-80-85033-78-6

DOBROSLAV LÍBAL, VĚDEC, PEDAGOG A PAMÁTKÁŘ
Patrik Líbal (ed.)

HOLAŠOVICE V KONTEXTU JIHOČESKÉ VENKOVSKÉ ARCHITEKTURY
Pavel Hájek a kol.

V roce 2011 proběhla konference k nedožitým stým narozeninám legendárního historika umění a památkáře Dobroslava Líbala. Příspěvky z tohoto setkání nyní vycházejí v rámci edice věnované významným postavám české památkové péče.

Obrazově bohatě vybavená publikace přináší ucelený přehled typové skladby jihočeské venkovské architektury. Kniha vychází k 20. výročí zápisu Holašovic na Seznam
světového kulturního dědictví UNESCO. Rozsáhlý obrazový doprovod.

6. svazek ediční řady Osobnosti památkové péče
160 stran, vázaná, 17,6 × 25 cm, doporučená cena 290 Kč
ISBN: 978-80-7480-074-0
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300 stran, brožovaná, 21 × 22 cm, doporučená cena 350 Kč
ISBN: 978-80-85033-76-2
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Kniha vychází z průzkumu, který podnikl prof. Antonín Kurial ve 40. letech 20. století.
Podařilo se v něm zmapovat a zachytit mnoho cenných památek, které dnes již neexistují, a dodnes proto tvoří unikátní pramen. Katalog věnovaný Znojemsku je již 12. dílem
rozsáhlé ediční řady.
Ediční řada Katalog lidové architektury
168 stran, brožovaná, 22 × 30 cm, doporučená cena 593 Kč
ISBN: 978-80-87967-18-8

KULTURNÍ DĚDICTVÍ KLADENSKÉ PRŮMYSLOVÉ AGLOMERACE
Miloš Matěj a kol.

monograﬁe

monograﬁe

KATALOG LIDOVÉ ARCHITEKTURY. ČÁST DVANÁCTÁ. OKRES ZNOJMO
Alena Dunajská

NÁDRAŽÍ OSTRAVA-VÍTKOVICE. HISTORIE / ARCHITEKTURA / PAMÁTKOVÝ POTENCIÁL
Martin Strakoš a kol.
Výpravní budova nádraží Ostrava-Vítkovice, vyprojektovaná v letech 1964 až 1967 architektem Josefem Dandou, představovala ve své době jedno z nejmodernějších nádraží v Československu. Obsáhlá monograﬁe se zabývá nejen budovou nádraží, ale
i kontextem soudobé architektury či použitými technologiemi. Text doplňuje množství
historických dokumentů i současných fotograﬁí.
Ediční řada monograﬁí o industriálních památkách
256 stran, brožovaná, 21,5 × 28,5 cm, doporučená cena 461 Kč
ISBN: 978-80-87967-14-0

NIZOZEMSKÁ MALBA „HISTORIÍ“. SLZY A SMÍCH V NIZOZEMSKÉM UMĚNÍ ZE ŠLECHTICKÝCH SBÍREK /
DUTCH „HISTORIC“ PAINTING. TEARS AND LAUGHTER IN DUTCH ART IN ARISTOCRATIC COLLECTIONS
Marie Mžyková

Publikace je součástí ediční řady mapující složité průmyslové aglomerace a jednotlivé obory. Věnuje se historickým souvislostem i typologickému vývoji. Text doprovází
rozmanitý obrazový materiál, včetně technologických schémat či historických i současných fotograﬁí. Součástí knihy je také katalog podnikatelů, společností a osobností
či kulturních a navrhovaných kulturních památek. Kniha vyšla rovněž v anglické verzi:
The Cultural Heritage of the Kladno Industrial Area.

Další z řady publikací zaměřených na starší nizozemské umění se zabývá díly s náboženskými motivy a s náměty moralizující satiry. Kniha s bohatým obrazovým doprovodem se zaměřuje na obrazy dochované na českých hradech a zámcích nebo rozptýlené
po regionálních i pražských galeriích. Publikace je dvojjazyčná, česko-anglická.

272 stran, vázaná, 16 × 23,5 cm, doporučená cena 170 Kč (anglická verze: 250 Kč)
ISBN: 978-80-85034-98-1

Ediční řada nizozemského umění 16.–19. století
240 stran, brožovaná, 21 × 28 cm, doporučená cena 1200 Kč
ISBN: 978-80-7480-092-4

MARIÁNSKÝ SLOUP V POLIČCE – RESTAUROVÁNÍ. INTERDISCIPLINÁRNÍ RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM
Petr Gláser; Vratislav Nejedlý

ODĚV A TEXTIL V ŽIVOTĚ ČLOVĚKA DOBY LUCEMBURSKÉ
Olga Klapetková; Alena Nachtmannová (edd.)

Publikace se podrobně věnuje cenné barokní památce, mariánskému sloupu na náměstí v Poličce. Kromě zhodnocení památky je věnována především procesu restaurátorského průzkumu i samotného restaurování – kniha je tedy nejen uměleckohistorickou monograﬁí, ale především metodickou příručkou pro restaurátory i jejich
objednavatele.

Sborník příspěvků ze specializované konference, uspořádané Národním památkovým
ústavem, územním odborným pracovištěm středních Čech v Praze 6. října 2016.
168 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-86516-88-2

208 stran, 21 × 27 cm, doporučená cena 350 Kč
ISBN: 978-80-7480-094-8
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Katalog ke stejnojmenné výstavě pořádané Národním památkovým ústavem ve spolupráci s Muzeem umění Olomouc u příležitosti nedožitých 90. narozenin akademického
malíře a restaurátora Františka Sysla.
140 stran, brožovaná, 21 × 29 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-87231-42-5

PODOBY A PŘÍBĚHY. PORTRÉTY RENESANČNÍ ŠLECHTY
Eva Lukášová; Lukáš Hyťha; Olga Klapetková (edd.)

monograﬁe

monograﬁe

POD KŮŽÍ MARSYA. RESTAURÁTOR A MALÍŘ FRANTIŠEK SYSEL
Simona Jemelková

SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA 20. STOLETÍ V ÚSTECKÉM KRAJI
Jiří Bureš; Marta Pavlíková; Alena Sellnerová a kol.
Publikace mapuje vývoj sakrální architektury v Ústeckém kraji v průběhu 20. století
v širším kulturním a historickém kontextu. Knihu zakončuje kritický katalog šesti desítek vybraných objektů včetně krátkých medailonů jejich projektantů. Text doplňuje
bohatá obrazová příloha.
256 stran, brožovaná, 16,5 × 24 cm, doporučená cena 224 Kč
ISBN: 978-80-85036-68-8

SBÍRKA KRESBY, GRAFIKY A FOTOGRAFIE NA STÁTNÍM ZÁMKU LEDNICE.
BRITANIKA & LIECHTENSTEINIANA
Petr Czajkowski

Kniha vycházející u příležitosti stejnojmenné úspěšné výstavy představuje víc než
pouhý výstavní katalog. Publikace propojuje podrobné interpretace obrazů, medailony jednotlivých aristokratických rodů a hutné kapitoly o historických a ikonograﬁckých
souvislostech do unikátní monograﬁe věnované renesančnímu portrétnímu umění.
Samozřejmostí je obsáhlá a kvalitní obrazová příloha.

Obsáhlý svazek pokračuje v mapování historických a uměleckých skvostů ve sbírkách
lednického zámku. V návaznosti na díl věnovaný předmětům italské provenience představuje kniha část sbírek související s Britskými ostrovy a kulturními aktivitami Liechtenštejnů. Bohatá obrazová příloha.

255 stran, brožovaná, 17 × 24 cm, doporučená cena 150 Kč
ISBN: 978-80-7480-081-8

300 stran, brožovaná, 24 × 28 cm, doporučená cena 750 Kč
ISBN: 978-80-87967-05-8

POKLADY ZBROJNIC NA STÁTNÍCH HRADECH A ZÁMCÍCH
VE SPRÁVĚ NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
Petr Czajkowski (ed.)

SBÍRKA NĚMECKÉ KRESBY 19. STOLETÍ NA SYCHROVĚ ZE SVOZU
Z HÁJOVNY V JAVORNÍKU U RUDNÍKU
Petr Janák

Obsáhlá dvojjazyčná publikace (anglická verze na přiloženém CD) představuje sbírky zbraní a zbrojí, které často patří mezi nejstarší, nejhodnotnější a nejpřitažlivější
exponáty na našich hradech a zámcích. V knize je představeno víc než 200 artefaktů
z oblasti vojenství, lovectví a sběratelství z celkem 35 samostatných sbírkových fondů.
Knihu doplňují dílčí studie mapující souvislosti dějin a výroby zbraní a bohatá obrazová příloha.

Odborná kniha zpracovává sbírku kreseb ze svozového mobiliáře Státního zámku Sychrov. Nejvýznamnějších 65 děl je zde v druhé části představeno v podobě kritického katalogu – mezi jejich autory nechybí ani taková jména jako např. Caspar David
Friedrich, Adrian Ludwig Richter či Adolph von Menzel.
240 stran, vázaná, 21 × 27 cm, doporučená cena 590 Kč
ISBN: 978-80-86516-90-5

398 stran, vázaná, 21,5 × 27,5 cm, doporučená cena 598 Kč
ISBN: 978-80-87967-13-3
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Publikace se zabývá kolekcemi zbraní a zbroje státního zámku Opočno ve vztahu k jejich katalogizátorovi Juliu Ernstu Scheurerovi a prezentuje výsledky výzkumu unikátní
ručně ilustrované kartotéky opočenské zbrojnice vytvořené Scheurerem v první třetině
20. století. Katalog je provázen velkým množstvím fotograﬁí a archivních dokumentů.
304 stran, vázaná, 21 × 27 cm, doporučená cena 399 Kč
ISBN: 978-80-7480-086-3

monograﬁe

monograﬁe

SCHEURERŮV LÍSTKOVÝ KATALOG – OPOČENSKÁ SBÍRKA ZBRANÍ.
KRITICKÝ KATALOG
Matouš Jirák; Milan Junek

TŘINÁCTÁ KOMNATA NAPOLEONOVA. OBRAZ NAPOLEONA BONAPARTA
V MOBILIÁRNÍCH FONDECH NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
Marian Hochel; Marta Pavlíková
Publikace se zabývá napoleoniky – předměty odrážejícími dobu napoleonských válek.
Kromě souhrnně zpracovaných kapitol nabízí podrobné ikonograﬁcké rozbory významných artefaktů, dokládajících měnící se obraz Napoleona Bonaparta, které byly po
staletí oblíbeným objektem sběratelství. Publikace je doplněna obsáhlou obrazovou
přílohou.
328 stran, vázaná, 22,5 × 22,5 cm, doporučená cena 349 Kč
ISBN: 978-80-7480-087-0

SCHWARZENBERSKÁ KRAJINA HLUBOCKA A TŘEBOŇSKA
Ludmila Ourodová-Hronková (ed.)

Z VÍDNĚ NA SEVER. DVĚ PÁTEŘNÍ ŽELEZNIČNÍ TRATĚ ČESKÉ REPUBLIKY
Alena Borovcová

Region Třeboňska a Hlubocka byl od 17. století utvářen generacemi rodu Schwarzenbergů. Ti se zde zasloužili o výstavbu zámků, kostelů, kaplí, panských dvorů, mysliven,
božích muk či památníků. Kniha je katalogem výstavy, která tento fenomén mapuje,
a to v podobě sedmnácti případových studií doplněných o množství kvalitních ilustrací.

Publikace vycházející u příležitosti stejnojmenné výstavy je zaměřena především na
první období výstavby a provozu Severní dráhy císaře Ferdinanda a Severní státní dráhy – tratí, které se staly páteřemi železniční sítě habsburské monarchie i dnešní České
republiky. Kniha je doplněna bohatou obrazovou přílohou a obsahuje také katalog
zajímavých objektů dochovaných na obou drahách.

288 stran, brožovaná, 21 × 22 cm, doporučená cena 350 Kč
ISBN: 978-80-85033-79-3

208 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 125 Kč
ISBN: 978-80-85034-97-4

THE CULTURAL HERITAGE OF THE NORTHERN STATE RAILWAY
Alena Borovcová

ZÁMECKÉ KUCHYNĚ
Vítězslav Štajnochr

Anglická verze publikace Kulturní dědictví Severní státní dráhy se zabývá třemi úseky
této významné trati: Olomouc–Praha, Brno – Česká Třebová a Praha–Děčín. Text provázený bohatým obrazovým materiálem seznamuje s historií, typologií i proměnami
stanic a dalších dochovaných objektů a je doplněn katalogem kulturních památek.

Publikace se podrobně věnuje podobě a dějinám kuchyní na hradech, zámcích a palácích. Čtenář se dozví nejen o vývoji jednotlivých typů kuchyní, proměnách kuchyňských
technologií i speciﬁkách historického nádobí. Výklad doprovází velké množství ilustrací – současných fotograﬁí i dobových rytin, kreseb a obrazů.

296 stran, vázaná, 16,5 × 24 cm, doporučená cena 280 Kč
ISBN: 978-80-85034-96-7

240 stran, brožovaná, 22,5 × 30 cm, doporučená cena 620 Kč
ISBN: 978-80-7480-093-1
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Publikace z edice populárně naučných průvodců po hradech a zámcích se věnuje
jednomu z nejcennějších hradozámeckých areálů na našem území, s mimořádnými
památkami středověkého a renesančního umění – tento svazek se podrobně věnuje
středověké, tedy hradní části vývoje areálu. Text doplňují současná i dobová vyobrazení.

PROMĚNY ZÁMECKÉHO PARKU V HRADCI NAD MORAVICÍ
V LETECH 1778–1945
Petr Havrlant; Jiří Jung; Romana Rosová
Tato publikace je první ucelenou historickou monograﬁí, která se věnuje založení
a proměnám proslulého zámeckého parku v Hradci nad Moravicí v letech 1778–1945,
jeho tvůrcům, zahraničním inspiračním zdrojům a dochovaným i nedochovaným
stavbám na jeho území. Knihu doprovází bohatá obrazová příloha.
205 stran, brožovaná, 21 × 27 cm, doporučená cena 390 Kč
ISBN: 978-80-906899-3-0

124 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 130 Kč
ISBN: 978-80-87890-25-7

OKOUZLENI ANTIKOU
Marian Hochel; Eva Lukášová; Lenka Vacinová

PROMĚNY ZÁMKU A PARKU ČERVENÝ DVŮR
Kateřina Cichrová (ed.)

V reprezentativním průvodci novou expozicí odlitků antické plastiky na zámku Duchcov přiblíží odborníci vystavená díla, související mytologické postavy a příběhy,
ale také historii sběratelství antických památek. Text provází řada působivých fotograﬁí z expozice i dobových obrazových pramenů.

Výpravná obrazová publikace poprvé představuje vývoj kdysi velmi významného
schwarzenberského venkovského rodového sídla. Seznamuje s historií areálu od
původní rožmberské bažantnice, přes barokní libosad až po krajinářský park. Kniha
je opatřena množstvím unikátní dobové ikonograﬁe, plánů i současných fotograﬁí.

36 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 99 Kč
ISBN: 978-80-7480-080-1

272 stran, brožovaná, 21 x 30 cm, doporučená cena 500 Kč
ISBN: 978-80-8789-27-1

PROMĚNY ZÁMECKÉHO AREÁLU V JAROMĚŘICÍCH NAD ROKYTNOU
Petr Fidler; Lenka Křesadlová; Jana Perutková a kol.

TELČ V PRŮBĚHU STALETÍ
Martina Indrová; Irena Tobiášková (edd.)

Rozsáhlá publikace shrnuje dosažené poznání o zámeckém areálu v Jaroměřicích
nad Rokytnou. V širokých historických souvislostech se věnuje podrobně nejen barokní památce, ale též zdejší rozsáhlé sbírce obrazů, zahradám nebo osudům a zálibám stavebníka Jana Adama, hraběte z Questenbergu. Knihu provází velké množství
kvalitních fotograﬁí a reprodukcí.

Kniha, koncipovaná jako katalog výstavy, představuje dějiny panství Telč jako promyšleně fungujícího hospodářského celku, jehož činnost se propisovala také do formování krajiny. Hospodářské dvory, sítě rybníků a cest nebo velké i drobné sakrální
památky v krajině, to vše hovoří o staletém vývoji kulturní krajiny, která dodnes
poutá svou historií i malebností. Katalog doprovází množství kvalitních fotograﬁí.

584 stran, vázaná, 17 × 24,5 cm, doporučená cena 900 Kč
ISBN: 978-80-87890-24-4
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HRAD JINDŘICHŮV HRADEC
Michal Konečný a kol.

152 stran, vázaná, 20 × 28 cm, doporučená cena 350 Kč
ISBN: 978-80-906167-4-5
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Svazek z edice populárně naučných průvodců po hradech a zámcích se věnuje památce UNESCO, zámku Lednice. Výklad o dějinách zámku, stavbách v jeho bezprostředním okolí i proměnách proslulého parku doprovází současná i dobová vyobrazení.
208 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 150 Kč
ISBN: 978-80-87231-41-8

metodiky

průvodce

ZÁMEK LEDNICE
Michal Konečný

INTERPRETACE FOTOGRAFIE Z HLEDISKA OBSAŽENÝCH OBRAZOVÝCH
INFORMACÍ
Filip Wittlich a kol.
Metodika uvádí do problematiky historické fotograﬁe jako významného pramene
poznání minulosti. Seznamuje s historickým vývojem fotograﬁe i s hlavními pojmy,
jako fotograﬁcké zařízení, fotograﬁcký obraz nebo nosič fotograﬁe. Nechybí ani kapitoly věnované analytickému rozboru a popisu fotograﬁe či zásadám interpretace.
88. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
96 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 273 Kč
ISBN: 978-80-7480-076-4

ZÁMEK MILOTICE
Václav Lunga

JEDNOTNÁ POPISNÁ A OBRAZOVÁ DOKUMENTACE HISTORICKÉHO FOTOGRAFICKÉHO MATERIÁLU
Alena Černá a kol.

Další díl z edice populárně naučných průvodců po hradech a zámcích představuje
barokní skvost jihovýchodní Moravy – zámek v Miloticích. Text je věnován vývoji areálu od 14. století do barokní přestavby, zajímavostem z exteriéru, zahrad a interiérů
zámku a také poslednímu majiteli Ladislavu Seilernovi a jeho rodině, kteří zámek
obývali v letech 1916–1945.

Metodická příručka představuje způsoby evidence historické fotograﬁe v různých
paměťových institucích a přináší návrh optimálního evidenčního záznamu, využitelného pro jakoukoliv elektronickou evidenční databázi. Rozsáhlou část knihy tvoří
přílohy, sloužící jako praktická pomůcka při pořizování tohoto evidenčního popisu.
89. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
140 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 197 Kč
ISBN: 978-80-7480-077-1

44 stran, brožovaná, 13 × 19 cm, doporučená cena 60 Kč
ISBN: 978-80-87231-45-6

METODIKA TERÉNNÍ PROSTOROVÉ IDENTIFIKACE, DOKUMENTACE
A POPISU NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH PAMÁTEK
Petr Sokol a kol.

ZAPOMENUTÁ POUTNÍ MÍSTA ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ
V ÚSTECKÉM KRAJI
Vít Honys

Cílem metodiky je sjednotit přístup k jednoznačné terénní prostorové identiﬁkaci,
dokumentaci a deskripci archeologických lokalit a umožnit tak nejen jejich důkladnější poznání, ale i přispět k ochraně této významné, mnohdy však ohrožené součásti českého kulturního dědictví.

Publikace představuje na základě studia dostupných archivních pramenů 15 dnes většinou zapomenutých lokálních poutních míst oblasti
Českého středohoří na území dnešního Ústeckého kraje (z období 17. –
počátku 19. století). Jsou mezi ně zařazena také místa, které postihla
likvidace, nebo kterým zánik aktuálně hrozí.

91. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
192 stran, brožovaná, 20 × 24 cm, doporučená cena 250 Kč
ISBN: 978-80-7480-088-7

96 stran, brožovaná, 21 × 15 cm, doporučená cena 95 Kč
ISBN: 978-80-85036-67-1
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Projektová příprava obnovy památky zahradního umění představuje složitý proces, při kterém se uplatňují mnohé odbornosti a kompetence. Metodická příručka
pomáhá tento proces zpřehlednit, přičemž využívá poznatků a cenných zkušeností
z četných zdařilých obnov historických zahrad.
93. svazek ediční řady Odborné a metodické publikace
88 stran, brožovaná, 15 × 21 cm, doporučená cena 80 Kč
ISBN: 978-80-7480-101-3

periodika a sborníky

metodiky

STUDIE OBNOVY PAMÁTKY ZAHRADNÍHO UMĚNÍ
– IDEOVÁ FÁZE PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVY
Radek Pavlačka

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 6× ročně
Rozsah ročníku přibližně 600 stran, 23 × 30 cm, doporučená cena 149 Kč
(do konce ročníku 77/2017: 95 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, doporučená cena 200 Kč
ISSN: 1212-1487

STALETÁ PRAHA
Multioborový odborný recenzovaný časopis pro národní kulturní dědictví, památkovou péči, archeologii a dějiny umění přináší především příspěvky zaměřené na
kulturní dědictví a historický vývoj v Praze a na informace o vydaných pragensiích.
Vychází 2× ročně
Rozsah ročníku přibližně 350 stran, 21 × 30 cm, doporučená cena 120 Kč
ISSN: 0231-6056
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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, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-87231-39-5

MONUMENTA VIVENT
Sborník se zaměřuje na dění v oboru památkové péče v Královéhradeckém kraji.
Čtenáře seznamuje s tématy, kterými se aktuálně či dlouhodobě zabývají jak odborníci z josefovského pracoviště NPÚ, tak badatelé externí.

periodika a sborníky

periodika a sborníky

INGREDERE HOSPES

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 ročníku přibližně 130 stran, 20 × 20 cm, doporučená cena 299 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 restaurování.
Vychází 1× ročně
Přibližně 220 stran, 16 × 24 cm, doporučená cena 250 Kč
ISBN: 978-80-85033-13-7

Vychází 1× ročně
Přibližně 150 stran, 16 × 24 cm, doporučená cena 300 Kč
ISBN: 978-80-88226-09-3

PAMÁTKY STŘEDNÍCH ČECH
MONUMENTORUM CUSTOS

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.

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 2× ročně
Rozsah ročníku přibližně 150 stran, 21 × 30 cm, doporučená cena 60 Kč
ISSN: 0862-1586

Vychází 1× ročně
Rozsah ročníku přibližně 100 stran, 21 × 30 cm, doporučená cena 100 Kč
ISSN: 1803-781X
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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× ročně
Přibližně 200 stran, 15 × 21 cm, doporučená cena 200 Kč
ISBN: 978-80-906167-6-9

SBORNÍK NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU V OSTRAVĚ
Sborník ostravského pracoviště vychází již více než čtyřicet let. Zaměřuje se na dění
v oblasti památkové péče Moravskoslezského kraje v uplynulém roce. Recenzované
příspěvky jsou opatřeny resumé v anglickém jazyce.

připravujeme

periodika a sborníky

PAMÁTKY VYSOČINY

KRAJINNÉ PAMÁTKOVÉ ZÓNY V ČESKÉ REPUBLICE
Karel Kuča (ed.)
Tato výpravná, informačně i obrazově obsáhlá kniha představuje památkové chráněné krajinné celky českých
zemí. Díky stovkám fotograﬁí, map i historických ilustrací čtenář může krajinou doslova procházet a čerpat nejen
poučení, ale též inspiraci k vlastním výpravám.
544 stran, 23 × 30 cm, vázaná, předpokládaná cena 950 Kč, předpokládaný termín vydání podzim 2018

ŠLECHTA ČESKÝCH ZEMÍ V EVROPSKÉ DIPLOMACII
Martin Gaži; Milena Hajná; Petr Pavelec a kol.
Výpravná kolektivní monograﬁe zachycuje šlechtické aktivity na diplomatickém poli od středověku až po polovinu 20. století. Souhrnné studie k jednotlivým obdobím doplňují příběhy nahlížené prostřednictvím konkrétních
historických předmětů. Rozsáhlý text doprovází stovky kvalitních ilustrací.
1000 stran, 25 × 30 cm, vázaná, předpokládaná cena 1500 Kč, předpokládaný termín vydání zima 2018

Vychází 1 x ročně
Přibližně 126 stran, 16,5 x 23,5 cm
ISSN: 2336-1050
neprodejný

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ OBRAZY VE SBÍRKÁCH NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU
Michal Konečný; Lenka Kalábová; Tomáš Valeš; Petr Tomášek
Hrady a zámky českých zemí jsou mimo jiné pokladnicí vynikajících uměleckých děl. Ne všechna ale mohou
návštěvníci při prohlídkách spatřit nebo jim věnovat náležitou pozornost. Tato publikace proto představuje ty
nejkvalitnější a nejvýznamnější obrazy z sbírek NPÚ od středověku po 20. století.
450 stran, 21 × 27 cm, vázaná, předpokládaná cena 750 Kč, předpokládaný termín vydání zima 2018

MARIÁNSKÉ, TROJIČNÍ A DALŠÍ SVĚTECKÉ SLOUPY A PILÍŘE VE STŘEDOČESKÉM KRAJI I.
Kateřina Adamcová; Vratislav Nejedlý; Pavel Zahradník a kol.
Víc než 20 let probíhá výzkum mariánských a světeckých sloupů v českých městech, vesnicích i krajině. Výsledkem
bylo již 16 obsáhlých a odborně hutných publikací, pokrývajících většinu regionů Čech. Publikace je prvním ze
dvou dílů, které budou věnovány Středočeskému kraji.
700 stran, 21 × 30 cm, vázaná, předpokládaná cena 1500 Kč, předpokládaný termín vydání zima 2018
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Národního památkového ústavu
knihy – metodiky – časopisy – e-shop – informace o památkách
– vstupenky – přednášky a debaty
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/publikace
Otevírací doba:
pondělí až pátek 9–18

Uvedené ceny platí pro knihkupectví a e-shop NPÚ
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KNIHKUPECTVÍ A INFORMAČNÍ CENTRUM

