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ZpráVY památKOVé péče
Celostátní odborný recenzovaný časopis sezna-
muje 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 600 stran
ISSN: 1210-5538

památKY
Časopis představuje dění v památkové péče v jed-
notlivých regionech České republiky a poskytuje 
prostor pro prezentaci výsledků odborné práce. Je 
určen všem zájemcům o památky a kulturní dědic-
tví a historii, a to jak z řad odborníků, tak i úředníků 
a širší veřejnosti. 
Vychází 5× ročně
ISSN 2788-0435 

Staletá praha
Multioborový recenzovaný časopis zaměřený 
na kulturní dědictví a historický vývoj v Praze. 
Uveřejňuje nové poznatky z pohledu různých 
historických disciplín související s movitými 
i nemovitými pražskými památkami. 
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku 350 stran
ISSN: 0231-6056

průZKumY památeK
Časopis je uznávanou platformou pro prezenta-
ci výsledků odborné dokumentace, průzkumů 
a výzkumů památkového fondu, pro diskusi 
a metodiku této základní činnosti památkové 
péče.
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku 300 stran
ISSN: 1212-1487

cena čísla 185 Kč
roční předplatné
(vč. poštovného)
680 Kč

cena čísla 120 Kč

cena čísla 200 Kč
roční předplatné
(vč. poštovného)
527 Kč

cena čísla 100 Kč
roční předplatné
(vč. poštovného)
332 Kč

cena čísla 150 Kč

2023

ČaSoPISy

@npu.cz @PamatkovyUstav Národní památkový ústav

Knihkupectví a informační centrum
Národního památkového ústavu

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

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

www.npu.cz

památKY StředNÍch čech
odborný recenzovaný časopis pro národní kul-
turní dědictví, památkovou péči, dějiny umění 
a archeologii ve Středočeském kraji a Praze.
Vychází 2× ročně, rozsah ročníku 150 stran
ISSN: 0862-1586

památKOVá péče
archIteKtura
hIStOrIe
VýtVarNé uměNí



tVáře OSVÍceNStVÍ
Ivo cerman, michal Konečný | NPÚ, ÚPS v Kroměříži
Kniha nabízí medailony padesáti osvícenských 
aristokratů. Ivo Cerman v obsáhlé studii shrnuje nej-
významnější fenomény, které provázely vztah mezi 
aristokracií z českých zemí a osvícenstvím. Publikace 
vyšla u příležitosti Roku osvícenské šlechty 2021 a je 
opatřena švýcarskou vazbou, která umožňuje úplné 
rozevírání celé knihy.
ISBN: 978-80-907400-8-2

ŽIdOVSKé hřbItOVY Na jIhu čech
daniel polakovič, Iva Steinová, petra Vladařová 
NPÚ, ÚoP v Českých Budějovicích
Cílem publikace je představit jihočeské židovské 
hřbitovy na základě dokumentace současného sta-
vu a dlouhodobého archivního průzkumu 43 lokalit. 
Ke každé autoři shromáždili informace o počátcích 
místního židovského osídlení i hřbitova samého 
a přehled nejstarších dochovaných náhrobků.
ISBN 978-80-85033-97-7

průmYSlOVé dědIctVÍ. lNářStVÍ, 
baVlNářStVÍ a hedVábNIctVÍ
ŠumperSKa a jeSeNIcKa
michaela ryšková, pavla dubská, petra mertová
Přírodní a klimatické podmínky Šumperska 
a Jesenicka před staletími vytvářely vhodné 
prostředí pro pěstování lnu, na které navázalo 
jeho další zpracování. Textilní výroba je dnes 
v regionu téměř minulostí, ale její dědictví je 
stále přítomné.
ISBN: 978-80-88240-25-9

ŠlechtIcKé SlaVNOStI a ZábaVY
duňa panenková (ed.)
NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích
Slavnostní průvody, turnajová klání, divadla, hosti-
ny, plesy, ohňostroje, kratochvíle a hry v zahradách. 
Jak se dříve šlechta bavila? Krátila si dlouhé chvíle, 
nebo se za velkolepou podívanou skrýval i hlubší 
význam? Publikace seznamuje s fenoménem fes-
tivit v aristokratickém prostředí v časovém období 
od 16. do počátku 19. století. 
ISBN: 978-80-87890-37-0

pamatujÍ NapOleONa (I)
marian hochel
První díl knihy Pamatují Napoleona je volným po-
kračováním knih Zrcadlo moci a Třináctá komnata 
Napoleonova, analyzujících formování obrazu Na-
poleona Bonaparta v umění a odraz napoleonské 
epochy ve fondech hradů a zámků České republiky. 
ISBN: 978-80-7480-159-4

V dOteKu aNtIKY / IN the embrace
Of aNtIquItY
marie mžyková | NPÚ, GnŘ Praha
Pátá z řady publikací zaměřených na nizozem-
ské umění 16.–19. století, které se nachází ve 
sbírkách nejen na českých hradech a zámcích, 
ale rozptýlených i do dalších institucí. Soustředí 
se na témata inspirovaná antickým uměním. 
Vychází s českým a anglickým textem.
ISBN: 978-80-7480-153-2

hOtelY. archIteKtura 20. StOletÍ
petr Svoboda (ed.), martin Šolc,
renata Vrabelová
Hotely a jejich předchůdci patří mnohdy k archi-
tektonicky nejvýznamnějším stavbám, které se 
co do velkorysosti řadí hned za sakrální objekty. 
Jejich tvůrci mohli i v dobách nesvobody realizovat 
odvážné myšlenky. V průběhu 20. století prošla 
hotelová architektura řadou změn, které sledovaly 
vývoj stavebních stylů. Tomu všemu se věnuje 
publikace, která je zároveň katalogem výstavy.
ISBN: 978-80-87967-31-7

StředOVěKá OpeVNěNÍ čeSKých měSt. 
VýKlad
Vladislav razím
První díl souboru přináší kapitoly zabývající se 
základními, nejdůležitějšími tématy výzkumu 
středověkých městských opevnění. Kniha se 
pokouší splatit badatelský dluh, který vyniká 
zvláště při srovnání s historií výzkumu a prezentace 
středověkých hradů. Je určena především zájem-
cům o historická města a středověkou fortifikační 
architekturu.
ISBN: 978-80-88339-12-0

dějINY eVrOpSKé archIteKturY III.
Václav mencl | NPÚ, ÚoP v Praze
Třetí svazek Menclových Dějin evropské archi-
tektury má titul Středověké umění evropské-
ho Západu a svůj výklad začíná karolínskou 
renesancí. autentičnost díla přibližují Menclovy 
půdorysné analýzy, kresby a autorské fotografie.
ISBN: 978-80-88339-10-6

SáZaVSKý KláŠter
jan royt, petr Sommer, martin Stecker
NPÚ, ÚPS v Praze
Druhé vydání odborného průvodce, přibližujícího 
dějiny kláštera, jeho stavební vývoj, osobnost 
sv. Prokopa. Kniha provádí čtenáře klášterem a při-
pomíná významné památky v okolí.
ISBN: 978-80-86516-57-8

heImatStIl. archIteKtura
Ve SluŽbách VlaStI a NárOda
lubomír Zeman, jan Konůpek a kol.
NPÚ, ÚoP v Lokti
Publikace se zabývá specifickými rysy architek-
tury v česko-německém pohraničí od poloviny 
19. století do konce druhé světové války, kdy zde 
tvořili německy hovořící architekti. Kniha sleduje, 
nakolik se tato specifika odrazila v architektonické 
tvorbě. Připomíná dílo místních německy mluvících 
architektů, jejichž tvorba byla po léta přehlížena.
ISBN: 978-80-906866-8-7

StaVbY S OrIeNtálNÍ tematIKOu
V památKách ZahradNÍhO uměNÍ V čr
lenka Křesadlová, michaela letá a kol.
NPÚ, ÚoP v Kroměříži, Metodické centrum 
zahradní kultury
Publikace se věnuje orientálním stavbám posta-
veným mezi roky 1750–1900 v zahradách a par-
cích na území naší republiky. V rámci výzkumu 
bylo zaznamenáno 90 staveb odrážejících zálibu 
v orientálních vzorech. 
ISBN: 978-80-87231-57-9
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