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TISKOVÁ ZPRÁVA                                               

Zahraniční publikační úspěch badatelů ze 
středočeského pracoviště NPÚ 
 

Praha, 2. 4. 2014 

  
  

V těchto dnech vyšlo pod názvem Křivoklát - 

Pürglitz, Jagd - Wald - Herrscherrepräsentation 17. 

číslo publikační řady Studia Jagellonica Lipsiensia, 

kterou vydává s podporou spolkového ministerstva 

pro vzdělání a výzkum Geisteswissenschaftliches 

Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas při 

univerzitě v Lipsku.  

Editory publikace jsou: Jiří Fajt, Markus Hörsch a 

Vladislav Razím.  

 

Vydání této práce v renomovaném německém 

nakladatelství Thorbecke představuje nejen významný 

publikační úspěch pracovníků středočeského územního 

odborného pracoviště NPÚ, ale především vítaný 

prostředek prezentace vědecko-výzkumné činnosti i 

další odborné práce NPÚ v zahraničí. Středočeské 

pracoviště NPÚ zastupují studie Jana Kypty, Jana 

Veselého, Pavla Kroupy (s Jaroslavou Kroupovou) a 

Jana Žižky. 

  Převážná část příspěvků vychází z referátů, které zazněly na mezinárodním kolokviu 

uspořádaném Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm středních 

Čech ve spolupráci s vydavatelem u příležitosti 900. výročí hradu Křivoklátu. U příležitosti 

tohoto významného výročí  byla rovněž v roce 2010 na hradě instalována ojedinělá výstava 

Přemyslovské Křivoklátsko kurátorů PhDr. Vladislava Razíma a Ing. arch. Jana Veselého, k 

níž vydalo uvedené pracoviště NPÚ stejnojmenný katalog: Přemyslovské Křivoklátsko, 900 

let hradu Křivoklátu, ed. Vladislav Razím, Praha 2010.  

V roce 2011 pak na Křivoklátě proběhl odborný workshop, kde autoři mohli prohloubit a 

vzájemně konzultovat své poznatky.  

.  

  

Výstavu k 900. výročí první písemné zprávy o Křivoklátu 

si můžete připomenout zde: 

http://www.npu.cz/html/premyslovske-krivoklatsko/ 

Publikaci Přemyslovské Křivoklátsko je možné objednat na 

ÚOP STC v Praze, kontaktní email: 

roubickova.dita@npu.cz – k dispozici je již několik 

posledních kusů. Cena: 165 Kč. 
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