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PIŚMIENNICTWO

„Zprâvy Pamâtkové Péce”. Wydaje Ministerstwo Kultury Republiki 
Czech w wydawnictwie „Jalna”. Ukazuje się 10 razy w roku. 

Rocznik 53 (1993)

Zeszyt 1, stron 40, ilustracje
Z. Novâk, Lednicko-valtickÿ areól ja 
ko vyznamnÿ doklad krajinârské tvorby 
ve strednl Evropë (Założenie lednic- 
ko-waltickie jako znaczący dokument 
kształtowania krajobrazu w Europie 
Środkowej), s. 1-7, il. 9, Zsfg. Historia 
majątków w Lednicy i pobliskich Wal- 
ticach, związanych z rodem Lichten- 
steinów. Przedstawienie kształtowania 
się założenia parkowego w dobie baro
ku i w XIX wieku Prezentacja działal
ności architektów —  Josefa 
Komhäusela i Franza Engela. Przykła
dy małej architektury.
J. Kaigl, O prohlóseni lednicko-val- 
tického areału na jizni Moravë za kra- 
jinnou pamàtkovou zónu (Uznanie led- 
nicko-waltickiego założenia w połu
dniowych Morawach za zabytkową 
strefę krajobrazową), s. 7. Uzasadnie
nie uznania założenia lednicko-waltic- 
kiego za strefę chronioną. Wskazanie 
na konieczność przeprowadzenia 
szczegółowych badań oraz otoczenia 
ochroną środowiska naturalnego.
M. Suchomel, Socharské repliky Igna
ce Frantiśka Platzera — 2. (Repliki 
rzeźb Ignacego Franciszka Platzera — 
2), s. 8-13, 17 il. Omówienie trzech 
grup rzeźb przedstawiających postać 
św. Jana Nepomucena ze wskazaniem 
na określone cechy kompozycyjne —  
dynamikę postaci, wielkość rzeźb i 
kompozycję krzyża oraz ksiąg.
M. Zdarsky, Odcizené obrazy z ćeskych 
a moravskÿch zàmkù (Obrazy skra
dzione z czeskich i morawskich zam
ków), s. 14-18, il. 7. Omówienie strat i 
prezentacja niektórych obiektów skra
dzionych z czeskich kolekcji zamko
wych, m.in. prac Jana Kupeckiego, 
Bartholomea Sprangera, Nicolasa de 
Largilliere’a.
J. Novâcek, Ćinnost Stâlé Komise mi- 
nisterstva kultury Ćeske republiky pro 
hodnoceni kulturnlch pamótek ve 2. po- 
lovinë roku 1991 (Działalność Stałej 
Komisji Ministerstwa Kultury Repu
bliki Czech ds. Klasyfikacji Zabytków 
w drugiej połowie 1991 r.), s. 19-21, il.
5. Prezentacja obiektów zakwalifiko

wanych do wpisu oraz tych, które reko
mendacji nie otrzymały.
V. Girsa, Rekonstrukce poutniho are
ału na Krizové höre v Ćeskem Krumlo- 
vë (Rekonstrukcja zespołu pątniczego 
na Krzyżowej Górze w Czeskim 
Krumlowie), s. 22-26, ił. 8. Historia 
obiektu budowanego w dwu etapach w
XVIII w. i zdewastowanego jeszcze w
XIX w. Omówienie prac konserwator
skich przeprowadzonych w 
1990-1991.
J. Sommer, Poznâmky k vÿkladu sta- 
vebniho vÿvoje nëkolika stredovëkych 
kostelù v nejjiînëjsim cipu Cech — 4 
(Uwagi na temat wybranych kościołów 
średniowiecznych w najbardziej wysu
niętym na południe rejonie Czech —
4), s. 27-28, il. 3. Kolejny z cyklu ar
tykuł, tym razem poświęcony pomie
szczeniom takim jak kostnica przyko
ścielna, miejsce wylewania nieczysto
ści, skrytka oraz magazyn (depozyta- 
rium).
K. Kuca, Obnova baroknlch fasad lo- 
veckého zamecku Karlov u Ćimelic, ok
res Pisek (Odnowa fasad barokowego 
zameczku myśliwskiego Karlów koło 
Czimelic, powiat Pisek), s. 29-31, il. 7. 
Krytyczna ocena wykonanych w latach 
osiemdziesiątych prac konserwator
skich w jednym z najciekawszych za
łożeń pałacowo-parkowych.
K. Vach, Rolleimetric moderni foto- 
grammetrickÿ system (Rolleimetric —  
nowoczesny system fotogrametrycz
ny), s. 31-32, il. 2. Prezentacja systemu 
firmy Rollei Fototechnik GmbH und 
KG, Braunschweig.
D. Libal, Ùloha nového dila v histo- 
rickém prostredl (Zadania nowego 
obiektu w historycznym środowisku), 
s. 32-33. Problemy współczesnej ar
chitektury i urbanistyki przy wprowa
dzaniu nowej zabudowy w istniejące 
środowisko architektoniczne. Uzasad
nienie potrzeby respektowania zasady 
pars pro toto.
M. Masak, „Spolećna reć” („Wspólny 
język”), s. 35-36. Rewaloryzacja za
bytkowych zespołów miejskich w kon
tekście problemów związanych z „po

rozumiewaniem się” z organami 
administracji państwowej.
M. Benesovâ, Téma: Soudobä ar
chitektura a pamâtkovà péce (Te
mat: Współczesna architektura
a ochrony zabytków), s. 35-36. 
Sprawozdanie z posiedzenia archi
tektów i plastyków w Morawanach 
w listopadzie 1992 r. na temat ar
chitektury współczesnej i jej związ
ków z ochroną zabytków.
K. Ksandr, Marne se stydët za své
19. stoleti? (Czy mamy się wstydzić 
XIX wieku ?), s. 36. Omówienie te
matyki sympozjum w Pilznie 
w marcu 1992 r. na którym wska
zano na konieczność zrewidowania 
dotychczasowych ocen i rozpoczę
cia badań w dziedzinach dotąd po
mijanych, takich jak szkolnictwo 
i nauka, życie kulturalno-społecz
ne wsi czeskiej.
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 36
J. N., Vystava Josefa Schulze v ob- 
noveném Rudolfinu (Wystawa Jose
fa Schulza w odnowionym Rudolfi- 
num), s. 37-38, il. 1. Wystawa mo
nograficzna architekta J. Schulza, 
współtwórcy Rudolfinum, jednego 
z najcenniejszych obiektów neore- 
nesansu praskiego. Pierwsza mono
graficzna wystawa poświęcona ar
chitekturze XIX w.
P. Jerie, J. Śtulc, K vÿznamnému 
zivotnlmu jubileu univ. prof. Ph. Dr 
Huga Rokyty (W związku z jubileu
szem prof. dr Hugo Rokyty), s. 39, 
il 1. Artykuł okolicznościowy 
z okazji 80-lecia urodzin.
LISTY, s. 40

Zeszyt 2, stron 40, ilustracje
J. Vybiral, K umëlecké vyzdobë Ru- 
dolfina (Na temat wystroju arty
stycznego Rudolfinum), s. 41—47,
il. 10. Omówienie historii rekon
strukcji Domu Artystów w Pradze, 
usytuowanego na nabrzeżu Wełta
wy, niegdyś siedziby konserwato
rium, galerii obrazów, muzeum ar
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tystyczno-przemysłowego oraz sali 
koncertowej.
D. Libal, P. Macek, A. Liśkova, Kostel 
sv. Mikulóśe v Ćećovicich na Horsov- 
skotÿnsku, evropskâ zóhada gotické ar
chitektury (Kościół św. Mikołaja w 
Czeczowicach w okolicach Horszow- 
skiego Tyna, europejska zagadka archi
tektury gotyckiej), s. 48-54, il. 10. Hi
storia obiektu z XIV w. i jego związki 
z architekturą francuską i niemiecką. 
Omówienie prac zabezpieczających 
przeprowadzonych w 1988 r. Szczegó
łowa analiza budowlana obiektu ze 
wskazaniem na stosowany odmienny 
rodzaj cegły.
D. Vokolkovâ, Kródeź v nâvesni kapli 
(Kradzież w kapliczce wiejskiej), s. 
55-56, il. 5. Przedstawienie obiektu 
skradzionego z kapliczki przydrożnej we 
wsi Welke Nepodrzice powiat Pisek.
K. Kuca, Romańska podoba kostela sv. 
Prokopa ve Starém Bydiové (Romań
ska forma kościoła św. Prokopa w Sta
rym Bydżwie), s. 57-61, il. 8. Zsfg. 
Studium historyczne obiektu opraco
wane w oparciu o nowe badania archi
tektoniczne i budowlane. Szczegółowa 
analiza przekształceń budowlanych i 
próba nowego datowania obiektu. Zna
czenie Bydżwa dla regionu na przeło
mie XII i XIII w.
J. Slavik, Zapomenutó grotta (Zapo
mniana grota), s. 62-63, il. 2. Opis gro
ty w zespole waldsztejnskim w Jiczinie 
powstałej w latach 1630-1634 i porów
nanie jej do odmiennego rozwiązania 
kulisowej groty w pałacu waldsztej
nskim w Pradze.
M. Horyna, L. Remi, Barokni rnesto 
Restait, jeho dëjiny a pritomnost (Ba
rokowe miast Restait, jego dzieje i 
dzień dzisiejszy), s. 63-69, il. 14. Zsfg. 
Rewaloryzacja historycznych zespołów 
miejskich na przykładzie Rastatt w 
Niem czech. W skazanie na związki 
z tradycją europejską, zwłaszcza w ie
deńską i francuską. Omówienie cie
kawszych dokonań i kwestii wprowa
dzania nowoczesnej architektury do za
bytkowej zabudowy; strefy dla pieszych.
O. Jankovec, Dny evropského dédictvi 
1992 (Dni Europejskiego Dziedzictwa 
Kulturalnego 1992), s. 70-71. Obchody 
European Heritage Days w Czechosło
wacji po przystąpieniu do Rady Europy. 
D. Libal, Ceskoslovenské pamâtky 
a pamâtkova péce (Zabytki Czechosło
wacji i ich ochrona), s. 72-73. Artykuł 
prezentujący relacje pomiędzy kulturą

a sferą ochrony zabytków na przestrze
ni wieków i w kontekście tradycji za- 
bytkoznawczej.
J. Stule, Soućasny stav a perspektivy 
péce o architektonické pamâtky v 
Ćeske republice (Stan obecny i per
spektywy ochrony zabytków architek
tury w Republice Czech), s. 73-74. 
Wpływ polityki i ideologii na kształto
wanie postaw wobec dziedzictwa kul
turowego.
A. Vośahlik, Regenerace historickych 
mëst a pamâtkova péce— seminar brit- 
skÿch odbornikù v Ceskoslovensku (Re
waloryzacja miast historycznych 
a ochrona zabytków —  seminarium 
brytyjskich specjalistów w Czechosło
wacji), s. 75.
D. Sedlâkovâ, Nejzajimavëjsî myślenky 
ze seminare s britskymi odborniky, ko- 
naného 12.5.1992 w Pólffyho palóci 
(Najciekawsze wątki seminarium 
z udziałem brytyjskich specjalistów, któ
re odbyło się 12 maja 1992 w pałacu 
Palffiego), s. 76. Rola państwa w ochro
nie zabytków. Prawidłowe planowanie 
przestrzenne i strategia rewaloryzacji 
historycznych zespołów miejskich.
-  r—, Technické pamâtky v Hamburgu 
(Zabytki techniki w Hamburgu), s. 76. 
Praska wystawa pt. „Denkmalort Fa
brik —  obiekty przemysłowe pod 
ochroną”. Dokumentacja wybranych 
fabryk niemieckich.
L. Prochâzka, Jihoceska lidovà archi
tektura (Południowoczeska architektu
ra ludowa), s. 77, il. 2. Wystawa typo
wego budownictwa drewnianego 
uwzględniająca również elementy etno
graficzne (wystrój domostw, obyczaje).
-  mm-, Bestiae triumphantes aneb jak 
prichózime o kulturni dédictvi (Bestiae 
triumphantes albo jak tracimy dziedzic
two kulturowe), s. 78. Wystawa na 
zamku w Kladnie na temat dewastacji 
zabytków architektury w Czechach. 
Dv, Vod, Jubileusz mgr Milady Nova- 
kowej związanej z ochroną architektu
ry ludowej, s. 78.
DYSKUSJE, s. 79-80

Zeszyt 3, stron 40, ilustracje
V. Razim, Кpoćótkumßankovaci sou- 
stavy v ceské pevnostni architekturę 
(Na temat początków systemu flanko
wania w czeskiej architekturze obron
nej), s. 81-88, il. 5. Zsfg. Artykuł 
o charakterze historycznym prezentu
jący najciekawsze obiekty czeskie na

szerokim porównawczym tle euro
pejskim. Autor omawiając umoc
nienia praskiego zamku zwraca 
uwagę, że są one niedocenionym do 
dziś pierwszym „importem” syste
mu flankowania. Inne omówione 
obiekty to: zamek Roudnice, Kono- 
pisztie, umocnienia miasta Kolina, 
Jihlawy, Czaslawia i Pisku.
J. Kaigl, Kostel 5v. Mikulóśe v Će- 
covicich (Kościół Św. Mikołaja 
w Czeczowicach), s. 89-100, 19 il. 
Zsfg. Analiza architektoniczna 
obiektu na tle historii; wskazanie na 
związki z architekturą francuską.

Kradzieże Dzieł sztuki, 
s. 101-104, Zsfg.
Informacja o skradzionych obiek
tach.
P. Jerie, Rekonstrukce Domu urnel- 
cù — Rudolfina (Rewaloryzacja 
Domu Artystów —  Rudolfmum), 
s. 105-112, il. 8. Prezentacja jedne
go z najważniejszych dla czeskiej 
kultury obiektów dziewiętnasto
wiecznej Pragi —  Rudolfmum na 
nabrzeżu Wełtawy. Omówienie 
prac konserwatorskich i budowla
nych. Adaptacja wnętrz do licznych 
funkcji reprezentacyjnych.
A. Schubert, К problematice streś- 
nich krytin (Na temat pokryć dacho
wych), s. 113-116, il. 4. Analiza sto
sowanych pokryć dachów pod kątem 
ich zastosowania w obiektach zaby
tkowych. Krytyczna ocena Alukry- 
tu —  blachy aluminiowej oraz as
faltowej dachówki. Wskazanie na 
potrzebę zachowania tradycyjnego 
pokrycia dachu charakterystyczne
go dla danego kraju czy regionu.
Z. Prochâzka, Νονέ poznatky v ob- 
lasti „ nevÿznamnych ” pamâtek ji- 
hozapódnich Ćech (Nowe dane na 
temat „mało znaczących” zabytków 
w południowo-zachodnich Cze
chach), s. 117-121, il. 9. Prezenta
cja obiektów, którym do tej pory 
poświęcano stosunkowo niewiele 
uwagi, m.in. twierdze w Czechowi
cach, Zahorzanach, Ujeździe, Hlo- 
howej, majątek ziemski Srbice.
J. Varhanik, Pozustatky ro- 
mónskeho zastreśeni kostela sv. 
Martina v Bernarticich) Pozostało
ści romańskiego dachu w kościele 
św. Marcina w Bemarticach), 
s. 122-124, il. 3, Sum. Badania nad
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techniką budownictwa wczesnego 
średniowiecza. Wskazanie na nowy 
etap w rozbudowie kościoła na przeło
mie XII/XIII w. Szczegółowa analiza 
konstrukcyjno-architektoniczna.
D. Stehlikovâ, Seminar o sv. Ludmile w 
Mëlniku (Seminarium o św. Ludmile w 
Mielniku), s. 124. Sprawozdanie z se
minarium zorganizowanego przez księ
cia Jerzego i Bettinę Lobkowitz. 
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 125-126
A. Vosahlik, 18 dben: Mezindrodni den 
pamótek a sideł (18 kwietnia —  Mię
dzynarodowy Dzień Zabytków), 
s. 126. Okolicznościowa notatka pre
zentująca system ochrony zabytków w 
Czechach i obecną sytuację w tej dzie
dzinie w skali kraju i regionu.
-  ni-, Vÿstava z dila Josefa Zitka v 
Karlovÿch Varach (Wystawa dokonań 
Józefa Zitka w Karłowych Warach), 
s. 126-127, il. 2. Wystawa prac jedne
go z najznakomitszych architektów 
czeskich XIX w. (1832-1909) autora 
kolumnady w Karłowych Warach, 
a także współautora Rudolfinum (ra
zem z Josefem Schulzem) i Teatru Na
rodowego w Pradze (skończył tę bu
dowlę po Schulzu).
M. Brozovskÿ, Za Oldrichem Radou 
(Wspomnienie o Oldrzichu Radzie), 
s. 128. Artykuł okolicznościowy po
święcony wybitnemu zabytkoznawcy.

Zeszyt 4, stron 40, ilustracje
J. Noll, J. Varhanik, K obnovë kostela 
sv. Jakuba Vëtsiho ve Vroutku (Na te
mat odnowy kościoła św. Jakuba Więk
szego we Wroutku), s. 129-145, il. 27. 
Zsfg. Raport z przeprowadzonych w 
ciągu 30 lat prac konserwatorskich. 
Wskazanie na błędy interpretacyjne i 
braki w badaniach. Omówienie ponie
sionych kosztów.
J. Herout, K upravâm oken kostela ve 
Vroutku (Na temat przekształceń 
okien w kościele we Wroutku), s. 145 
Przyczynek do przebudowy kościoła 
i przeróbek okien w oparciu o pozy
skane źródła historyczne.
D. Libal, Kostel sv. Jakuba Vëtsiho ve 
Vroutku — smutny doklad primitiv- 
nlho neopurismu (Kościół św. Jakuba 
Większego we Wroutku —  smutne 
świadectwo prymitywnego neopury- 
zmu), s. 145-146. Omówienie dzia
łań konserwatorskich i wskazanie na 
konieczność pełnej rewaloryzacji za

bytku w oparciu o nowe źródła. 
Krytyczna ocena dotychczasowych 
prac, prowadzonych w duchu pury- 
stycznym.
M. Radovâ-Stikovâ, К popisu kostela 
ve Vroutku (Kilka uwag o kościele we 
Wroutku), s. 146-147. Przyczynek do 
historii obiektu kilkakrotnie już od dru
giej połowy XIX w. prezentowanego w 
literaturze fachowej. Analiza konstruk
cji i niektórych elementów wystroju te
go romańskiego obiektu.
J. Stule, Zkusenosti a mementa z obno- 
vy kostela sv. Jakuba Vests iho ve Vrou
tku (Doświadczenia i przestrogi dotyczą
ce odnowy kościoła św. Jakuba Więk
szego we Wroutku), s. 147-149. Pod
sumowanie dotąd nie doprowadzonej 
do końca odnowy romańskiego kościo
ła ze wskazaniem słabych punktów 
tych działań, a mianowicie purystycz
nych założeń i „estetycznych ulepszeń”, 
zwłaszcza w drugim etapie prac w latach 
pięćdziesiątych naszego stulecia.
D. Sedlâkovâ, Vroutecké napomenuti 
(Przestroga z Wroutka), s. 149-150. 
Krytyczna ocena rewaloryzacji kościo
ła we Wroutku.
J. Zavrel, Stavebnl material kostela sv. 
Jakuba Vëtsiho ve Vroutku (Materiał 
budowlany kościoła św. Jakuba Więk
szego we Wroutku), s. 150. Informacja 
o materiale kamiennym stosowanym 
przy budowie kościoła.
S. Flesar, Stanovisko k prispëvku „К 
obnovë kostela sv. jakuba Vëtsiho ve 
Vroutku” (Głos w kwesti artykułu „Na 
temat odnowy kościoła św. Jakuba 
Większego we Wroutku”), s. 150. Re
fleksja na temat „sił i środków” służb 
konserwatorskich. Wskazanie na brak 
koncepcji ochrony zabytków w okresie 
czterdziestolecia, subiektywizm i 
strach przed odpowiedzialnością przy 
podejmowaniu decyzji związanych 
z pracami przy ochronie zabytków, ig
norowanie problemów organizacyj
nych, a w konsekwencji brak prawidło
wo prowadzonych prac dokumentacyj
nych i możliwości wykonawczych.
V. Nejedlÿ, Pocótky stótem organizo- 
vané ochrany pamótek v rakouské 
monarchii a dneśek (Początki pań
stwowej ochrony zabytków w monar
chii austriackiej a dzień dzisiejszy), 
s. 151-156, il. 4. Prezentacja początków 
zabytkoznawstwa w monarchii au- 
stro-węgierskiej. Aktywność Centralnej 
Komisji w Wiedniu i przedstawienie 
formowania się w drugiej połowie

XIX w. państwowej struktury ad
ministracyjnej ochrony zabytków. 
Kradzieże dzieł sztuki, s. 157-158, 
il. 5. Zsfg. Informacje o skradzio
nych obiektach.
E. Simûnkovâ, P. Kozany, Petrifi- 
kace dreva s polychromii polymera- 
ci metylmetakrylótu (Petryfikacja 
drewna polichromowanego przy 
pomocy radiacyjnej polimeryzacji 
metakrylanem metylu), s. 159-161, 
il. 2. Przedstawienie kolejnych eta
pów prac: przygotowanie próbek 
drewna polichromowanego i ich pe
tryfikacja tzn. utrwalenie, badanie 
wpływu petryfikacji na uszkodzone 
drewno przy zmianach wilgotności 
środowiska.
J. Josefik, EUROCARE— mezinó- 
rodni setkdni v Rakousku o re- 
staurovàni (EUROCARE —  mię
dzynarodowe spotkanie w Austrii 
na temat konserwacji), s. 162-163. 
Sprawozdanie ze spotkania w 
Wiedniu w dniach 16-18 września 
1992 r. Tematem były prace kon
serwatorskie prowadzone przy 
malowidłach ściennych epoki re
nesansu. Problemy czyszczenia 
i zabezpieczania monumentalnych 
malowideł.
V. Nejedlÿ, Restaurovâni historic- 
kÿch povrchù stavebnich pamótek v 
Rakousku (Restaurowanie histo
rycznych fasad w zabytkach archi
tektury w Austrii), s. 163. Sprawo
zdanie z międzynarodowego semi
narium w Helsinkach.
-  jpu—, Italské renesaneni bronzy 
(Włoskie brązy renesansowe), s. 
164-165, il. 3. Relacja z wystawy. 
J. Bukovskÿ, Vÿstava Jeskynë Cos- 
quer — 20 000 lat pod morem (Wy
stawa „Jaskinia Cosquer” —  20 000 
lat pod morzem), s. 166. Relacja 
z wystawy w Muzeum Historycz
nym w Marsylii w 1992 r., na której 
zaprezentowano wielki zbiór kolo
rowych fotogramów oraz wyniki 
prac archeologicznych.
D. Vokolkovâ, Skvosty uméni cho- 
vané v Sas ku (Klejnoty sztuki skry
wane w Saksonii), s. 167. Notatka na 
temat wystawy w Salzburgu prezen
tującej wybitne dzieła europejskie
go średniowiecznego złotnictwa.
-  tnÿ-, Stavebni veletrh FOR 
ARCH’ 93 (Targi budownictwa 
FOR ARCH’ 93), s. 168. Notatka na 
temat targów w Pradze poświęco
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nych budownictwu i architekturze. Te
mat przewodni — energia, ekologia, od
nowa.
Memorandum o historickÿch sidlech 
a architektonickém fondu Ceského sta
tu (Memorandum w sprawie siedzib hi
storycznych i architektury państwa 
czeskiego), s. 168. Problemy zachowa
nia i zabezpieczenia dóbr kultury w 
Czechach, państwie, które zajmuje 
przodujące miejsce w Europie w trady
cji ochrony zabytków.

Zeszyt 5, stron 40, ilustracje
Z. Dragoun, Stredovëképodlahy a dla- 
zdice z brevnovského klastera (Śre
dniowieczne posadzki i płyty kamienne 
z brzewnowskiego klasztoru), 
s. 170-176, il. 9. Artykuł o klasztorze 
na Brzewnowie w Pradze —  jednym 
z najznakomitszych zabytków archi
tektury na terenie Czech, obchodzą
cym w 1993 r. tysiąclecie swego za
łożenia. Relacja z prac archeologicz
nych w 1991-1992, w wyniku których 
pozyskano cenne informacje na temat 
średniowiecznego wyglądu klasztoru 
oraz odkryto fragmenty gotyckich posa
dzek. Omówienie znalezisk i próba re
konstrukcji ceramiki (wzory, kompo
zycje).
M. Horyna, Barokni „znovuzalozenl” 
benediktinského klastera v Brevnové 
(Barokowe „odrodzenie się” benedyk
tyńskiego klasztoru na Brzewnowie), 
s. 177-186, il. 9. Zsfg. Studium histo
ryczne klasztoru benedyktynów, zni
szczonego w czasie wojen husyckich, 
odbudowanego pod rządami opata 
Wolfganga Zelendera i Otomara Zinke. 
Prezentacja relacji pomiędzy zlecenio
dawcą i użytkownikiem obiektu a ar
chitektem. Prace architektów P.I. Bay
era, К. Dientzenhofera oraz K.I. Dien- 
zenhofera. Szczegółowa prezentacja 
architektoniczna kościoła św. Małgo
rzaty w zespole klasztornym.
D. Stehlikovâ, Zlatnické prace z brev- 
novsképokladnice (Złotnictwo ze skar
bnicy w Brzewnowie), s. 187-191, il.
4. Uwagi na temat konserwacji cen
nych przedmiotów wotywnych i litur
gicznych: pateny św. Wojciecha, reli
kwiarza, psałterza św. Małgorzaty, 
dwu domowych ołtarzyków Matki Bo
skiej i Chrystusa oraz tzw. ołtarzyka 
opata Sartoriusa.
Z. Chudârek, Benediktinsky klaster v 
Brevnové — devastace a obnova (Be

nedyktyński klasztor w Brzewnowie —  
dewastacja i odnowa), s. 192-202, il. 
15. Przedstawienie losów obiektu de
wastowanego przez wiele dziesiątków 
lat. Problemy związane z wysiedle
niem użytkowników zabytkowego ze
społu architektonicznego —  archiwum 
MSW, magazynów zbożowych, zakła
du pogrzebowego. Określenie zakresu 
prac i programu konserwatorskiego 
oraz kwestii finansowych.
M. Pavlik, Problemy rekonstrukce are
ału brevnovského klastera v Praze 
(Problemy rekonstrukcji zespołu kla
sztoru brzewnowskiego w Pradze), 
s. 202. Dyskusja wokół programu kon
serwatorskiego, prezentacja odkrytych 
elementów, omówienie funkcji zespołu 
architektonicznego.
M. Suchomel, К restauraci osmi dre- 
vorezeb a ćtyr kamennych skulptur М. V. 
Jdekla v Brevnové (Na temat restauracji 
ośmiu drewnianych i czterech kamien
nych rzeźb М. V. Jäckla w Brzewnowie), 
s. 203-206, il. 10. Przestawienie badań 
materiałowych drewna, przemalowań 
malarskich i kamienia wybranych rzeźb 
oraz zabiegów konserwatorskich.
J. Rehâk, V. Cilek, J. Hromas, Brevnov- 
skÿ klaster — historickÿ odvodnovacl 
systém, jeho prûzkum a rekonstrukce 
(Klasztor brzewnowski —  historyczny 
system odwadniający, badania i rekon
strukcja), s. 207-210, il. 5. Omówienie 
systemu kanalizacyjnego. Udział prac 
speleologicznych w nowoczesnych ba
daniach i pracach konserwatorskich. 
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 211-213.

Zeszyt 6, stron 40, ilustracje
P. Preiss, Reinerovy fresky v prażskem 
kldśtere krizovnikù (Freski Reinera w 
praskim klasztorze zakonu św. Krzy
ża), s. 217-220, il. 2. Studium histo
ryczne fresków W.W. Reinera w ko
ściele św. Franciszka z 1722 r. Malo
widła w kopule z latarnią (Sąd Osta
teczny) oraz na ścianach (postacie 
Ewangelistów).
L. Dëdkovâ, Maridnskÿ sloup v Ostra
ve (Słup Panny Marii w Ostrawie), 
s. 221-225, il. 4. Dzieje obiektu auto
rstwa Francisco Pacheco, malarza, cen
zora inkwizycji i autora „Sztuki malar
skiej” z 1694 r.: słup zdemontowany na 
skutek interwencji politycznych władz 
miasta w latach sześćdziesiątych —  w 
1992 r. powrócił na swoje miejsce.

Okazja do refleksji na temat stosun
ku systemu politycznego do ochro
ny cennych zabytków.
J. Petrû, Nové heslo pro slovnlkpa- 
mâtkové péce (Nowe hasło do 
Słownika Ochrony Zabytków), 
s. 226-227, il. 3. Dywagacje na te
mat hasła „synopia”. Propozycja 
wprowadzenia opisu dotyczącego 
1) barwnika czerwonego pochodze
nia nieroślinnego, 2) szkicu malo
wanego pędzlem przed wykona
niem klasycznego fresku oraz 3) 
transferu, który stanowi samoistne 
dzieło artystyczne.
V. Girsa, Rekonstrukce horni casti 
véze Novoméstské radnice v Praze 
(Rekonstrukcja górnej części wieży 
ratusza nowomiejskiego w Pradze), 
s. 228-230, il. 2.
A. Stretti, V. Girsa, Rekonstruovàni 
renesanćnlch mriżl véze Novo
méstské rednice w Praze (Rekon
strukcja renesansowych krat w wie
ży ratusza nowomiejskiego w Pra
dze), s. 230.
D. Sedlâkovâ, Jak prislo Nové Më- 
sto prazské o hodiny na radnicy 
(Jak praskie Nowe Miasto utraciło 
zegar ratuszowy), s. 230. Komen
tarz do purystycznych tendencji, 
które doprowadziły w 1976 r. do 
usunięcia zegara. Wskazanie na ko
nieczność rewizji takich działań, 
niekorzystnych dla obiektu.
J. Klimeś, B. Śtverak, O. Vavriko- 
vâ, Rentgenfluorescenćnl analÿza 
(Analiza rentgenofluorescencyjna), 
s. 231-232. Znaczenie takiej anali
zy przy badaniu obiektów zabytko
wych. Prezentacja wyników badań 
wybranych dzieł: miecza korona
cyjnego, zwanego mieczem św. 
Wacława, przyłbicy św. Wacława, 
zbroi św. Wacława i miecza św. 
Szczepana.
J. Sommer, K romansképodobë ко- 
stela v Żabonosech (W kwestii ro
mańskiej proweniencji kościoła 
w Żabonosach), s. 233-234, il. 3. 
Relacja z podjętych w 1991 r. prac 
badawczych części romańskiego 
muru w kościele w Żabonosach 
(pow. Kolin).
I. Lehkÿ, Vnëjsl hradebni okruh 
hradu Ryzmburk, Osek (Zewnętrzne 
mury obronne zamku Rizmburk, 
Osek), s. 234-237, il. 7. Przyczynek 
do badań nad systemem obronnym 
miast w północnych i północ
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no-wschodnich Czechach. Szczegó
łowa prezentacja obiektu na tle po
równawczym.
K. Żurek, K dataci, pùvodu a donato- 
rovi takzvané Michalské monstrance 
z Olomuce (W kwestii datowania, po
chodzenia i donatora tzw. monstrancji 
michałowej z kościoła w Ołomuńcu), 
s. 238-241, ił. 5, Zsfg.
A. Kubikova, Zrcadlovÿ a Maskami 
sal ceskokrumlovského zamku (Sala 
Zwierciadlana i Sala Maskarad na zam
ku w Czeskim Krumlowie), 
s. 241-243, il. 3. Rys historyczny zam
ku i studium dwu sal na zamku w Cze
skim Krumlowie zachowanych w ba
rokowej postaci.
M. Ćech, Barvy HERBOL na historic
kych objektech v Praze (Farby HER
BOL na historycznych obiektach w 
Pradze), s. 245-246, il. 1. Prezentacja i 
omówienie właściwości farb Herbof- 
lex stosowanych na fasadach i na 
drewnie.
J. Hudecek, Podporapamâtkovépéce v 
Poryni-Vestfdlsku (Wspieranie ochro
ny zabytków w Nadrenii-Westfalii), 
s. 246-247. Problemy organizacji 
ochrony zabytków i działalności służb 
konserwatorskich (dokumentacja, fi
nansowanie, ewidencja).
M. Benesovâ, Soudobó architektura v 
historickémprostredi (Współczesna ar
chitektura w środowisku historycz
nym), s. 248-249. Sprawozdanie 
z konferencji w kwietniu 1993 r. w Pra
dze. Ocena kreatywnych możliwości 
architekta działającego w środowisku 
historycznym. Problemy całościowej 
rewaloryzacji zabytkowych zespołów 
miejskich.
D. Libal, Moźnosti a meze nové archi
tektury v historickém prostredi (Możli
wości i ograniczenia nowej architektu
ry w środowisku historycznym), 
s. 249-250. Kwestie zachowania pro
porcji pomiędzy dążeniami do nowo
czesności a zachowaniem ścisłej więzi 
z tradycją urbanistyczna i estetyczna.
H. Nëmeôkovâ, Zasady obnovy histo
rickych staveb (Zasady odnowy bu
dowli historycznych), s. 251. Relacja 
z seminarium w Pradze na następujące 
tematy: współczesne podejście do 
ochrony zabytków nieruchomych, za
sady statycznego zabezpieczenia 
obiektów historycznych, wykorzysty
wania piwnic i parterów w obiektach 
historycznych (w tym zabezpieczanie 
wentylacji i ogrzewania), odnowy fa

sad historycznych, a także podstawy 
prawne umożliwiające prowadzenie 
prac remontowych, zabezpieczenie 
prawne zabytków archeologicznych.
K. Charvâtovâ, Cistercké hospodàrské 
objekty (Zespoły cysterskie), s. 251-252. 
Sprawozdanie z konferencji we Fran
cji na temat zespołów cysterskich (L’ 
espace cisterien).
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 252-255.
Memorandum na ochranu kulturniho 
dédictvi Ceské republiky a Slovenské 
republiky (Memorandum w sprawie 
ochrony dziedzictwa kulturowego Re
publiki Czech i Republiki Słowacji), 
s. 256. Tekst dokumentu uchwalonego 
na Walnym Zgromadzeniu Czechosło
wackiego Komitetu ICOM.

Zeszyt 7, stron 40, ilustracje
J. Śtulc, Vztah pamâtkové péce k sou- 
dobé tvorbé (Stosunek ochrony zaby
tków do współczesnej twórczości), 
s. 257-263, il. 10. Prezentacja proble
mów nowoczesnej architektury i urba
nistyki w obrębie historycznej zabudo
wy na przykładach rozwiązań w Pra
dze, Znojmie, Sokołowie.
V. Nejedlÿ, Reverzibilita a mravnî zod- 
povëdnost pri restaurovâni vytvarnÿch 
dël (Dwukierunkowość i odpowie
dzialność moralna przy konserwacji 
dzieł sztuki), s. 264-267, il. 5. Proble
my odpowiedzialności moralnej zaby- 
tkoznawcy i konserwatora za przepro
wadzone działania, ingerujące w mate
rię zabytku.
D. Libal, Sté vÿroci prazského asa- 
naćniho zókona (Setna rocznica pra
skiej ustawy asenizacyjnej), 
s. 268-269, il. 1. Analiza wybranych 
przykładów z architektury i urbanisty
ki Pragi i ocena fatalnych skutków tej 
ustawy dla obecnego kształtu miasta.
J. Noll, Praźska asanace (Praska aseni- 
zacja), s. 270-273. Skutki ustawy, któ
ra doprowadziła do przebudowy i nie
odwracalnego zniszczenia wielu dziel
nic Pragi: Josefowa (miasta żydowskie
go), północnej części Starego Miasta, 
części miasta położonych na południe 
od Teatru Narodowego oraz dzielnic: 
Karlin, Żiżkow, Winohrady.
J. E. Svoboda, Vojtesskà a zderazskà 
asanace na prazském Novém Mësté 
(Przebudowy kwartałów wokół ulic 
Wojtieszskiej i Zderazskiej na Nowym 
Mieście), s. 273-278, il. 7. Kolejny przy

czynek do prowadzonych w Pradze 
przebudów zmieniających układ ur
banistyczny Nowego Miasta.
R. Wasserbauer, Liśejniky na umë- 
leckych kamennych pamótkach 
a zpusob jejich likvidace (Porosty 
na zabytkowych rzeźbach kamien
nych i sposób ich likwidacji), 
s. 279-283, il. 5. Prezentacja sku
teczności środków chemicznych 
Preventol BCM, Preventol A4/S, 
Preveltol A3, Diuron A6, Diuron 
R50, Schimmelstop, Biostab 35M1, 
Biostab 50L.
V. Matouśek, Należ kosti ve zdivu 
kostela sv. Stanislava v obci Morina 
(Odkrycie kości w murze kościoła 
Św. Stanisława w gminie Morzina), 
s. 284-285, il. 3. Opis odkrycia do
konanego w 1991 r. (8 otworów, 
spośród których w 6 znajdowały się 
ludzkie kości).
P. Strânskâ, J. Pavelkovâ, Lidské ko- 
strové pozùstatky ze zdi stredovëkého 
kosteliku w Moriné (Kości ludzkie 
z muru średniowiecznego kościółka 
w Morzinie), s. 285. Próby katego
ryzacji wiekowej i płciowej.
P. Sommer, Interpretace nalezu lid- 
skÿch kosti ve zdivu kostela sv. Sta
nislava v obci Morina (Interpretacja 
obecności kości ludzkich w murze 
kościoła Św. Stanisława w Morzi
nie), s. 285-286.
M. Suchomel, Pozndmka к odcizeni 
drevorezeb z Debre (Uwagi na te
mat kradzieży rzeźb drewnianych 
z Debrza), s. 287-289, il. 7. Przy
czynek do historii rzeźb skradzio
nych z kościoła Św. Barbary 
w Mladej Boleslawi-Debrze.
V. Ryśavy, Zamek v Osvracinë (Za
mek w Oswraczinie), s. 289-290. 
Krótki rys historyczny obiektu, z któ
rym związane jest nazwisko Franci
szka Maksymiliana Kańki.
V. Girsa, Podminky vstupu sou- 
dobé architektury do histo- 
rického prostredi (Warunki poja
wiania się współczesnej architek
tury w historycznym  środow i
sku), s. 290-291, il. 1. Referat 
wygłoszony na konferencji w Pra
dze, wskazujący na konieczność za
chowania proporcji pomiędzy tym 
co nowe, a tym co dawne.
J. Petrû, Architekt a pamâtky (Ar
chitekt a zabytki), s. 292-295, il. 8, 
Prezentacja głównych myśli wystą
pienia prof. Paolo Marconiego
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z Rzymu o roli architekta na przestrze
ni dziejów oraz dyskusja. Zakres prac 
restauratorskich i stosowanie nowych 
technologii. Etyczne i estetyczne 
aspekty prac przy obiektach architekto
nicznych.
A. Vosahlik, Mezinórodni den pamótek 
a historickÿch sidely, (Międzynarodo
wy Dzień Zabytków i Siedzib Histo
rycznych), s. 296. Notatka okoliczno
ściowa.
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, s. 296

Zeszyt 8, stron 40, ilustracje
E. Dvorâkovâ, Technicképamótky (Za
bytki techniki), s. 297-298. Omówie
nie roli i znaczenia tych zabytków. Po
wstanie (w 1986 r.) sekcji ochrony za
bytków techniki przy Muzeum Techni
ki w Pradze.
J. Vondra, Poćatky péce o technické 
pamótky, do roku 1981 (Początki 
ochrony zabytków techniki, do roku 
1981), s. 298-300, Zsfg. Sytuacja i or
ganizacja ochrony zabytków techniki 
w Czechosłowacji. Problemy ewiden
cji i dokumentacji.
Z. RasI, zelazórskó vysokopecni hut’ v 
Sindelové (Wielkopiecowa huta żelaza 
w Szindelowej), s. 300-303, il. 5. Pre
zentacja pieca i zasad jego działania — 
wytop żelaza w wysokich piecach na 
węgiel drzewny.
T. Śenberger, Schwarzenberské pivo- 
vary — priklad prestavby vyrobnich 
objektù (Browary Schwarcenbergów 
— przykład przebudowy obiektów pro
dukcyjnych), s. 304-307, il. 13, Zsfg. 
Historia browaru w Trzeboni i jego 
znaczenia dla miasta. Browary w Pro- 
tiwinie i Czeskim Krumlowie.
P. Domanickÿ, Preëerpâvaci vodni 
elektrórna pod Ćernym jezerem na Su- 
mavé (Elektrownia wodna nad jezio
rem Czarnym na Szumawie), 
s. 308-312, il. 7, Zsfg. Opis obiektu 
z 1930 r. wykorzystującego energię 
rzeczek i strumieni Szumawy.
M. Strakoś, Ceskoslovenskè tovârny na 
dusikaté lótky 1927-1945 (Czechosło
wackie fabryki materiałów azotowych 
(1927-1945), s. 313-316, il. 6, Zsfg. 
Rys historyczny i znaczenie komplek
su fabrycznego dla regionu.
Z. Jaros, A. Franc, Podarł se zachrónit 
pamótky na jihlavské dolovâni stribra? 
(Czy uda się uratować zabytki związa
ne z wydobywaniem srebra w okoli
cach Jihlawy ?), s. 317-320, il. 4, Zsfg.

Badania stanu i charakterystyka złóż, 
a także rozważenie możliwości zacho
wania wyrobisk jako obiektów zaby
tkowych.
K. Kuca, Tereziónsky kataster ćeskyja
ko pramen к topografii technickych sta
veb v 18. stoleti (Tereziański kataster 
jako źródło topografii budowli tech
nicznych w XVIII w.), s. 321, Zsfg. In
formacja na temat katastru tereziań- 
skiego zawierającego wiele cennych 
informacji o zabytkach techniki na zie
miach czeskich w majątkach ziem
skich, klasztorach, na wsiach.
Y. Jankovä, Konec skanzenu v Brezo- 
vych Horach? (Koniec skansenu 
w Brzezowych Horach?), s. 322-324, 
il. 3, Zsfg. Historia kompleksu kopalń 
w okolicach miasta Przibram. Działa
nia na rzecz zachowania Muzeum Gór
nictwa.
V. Jandaćek, Rekonstrukce vozovny 
Stresovice (Rekonstrukcja zajezdni 
Strzeszowice), s. 324-326, il. 3, Zsfg. 
Opis zabytkowej zajezdni mogącej być 
doskonałym miejscem na stałą ekspo
zycję historycznych pojazdów. Uwagi 
na temat zabytkowego budynku i moż
liwości jego wykorzystania.
P. Śtastny, Obnova secesniho mostu v 
Chrastavë (Odnowa secesyjnego mo
stu w Chrastawie), s. 327-328, il. 3. 
Przezentacja prac, zwłaszcza przy ba
lustradach. Współpraca z austriacką 
firmą Avenarius.
P. Kroupa, Oprava młyna v Budćicich 
na Sàzavé (Prace w młynie w Budczi- 
cach na Sazawie), s. 328-329, il. 2. In
formacja o pracach konserwatorskich 
w zabytkowym młynie z XIX w.
M. Skoumalovâ, 15. vÿroâi ukonćeni 
provozu na źeleznićni trati Velké Bre- 
zno-Vernerice s odboćkou do Östęka 
a jeho neobvyklépripomenuti (15 rocz
nica zamknięcia ruchu kolejowego na 
trasie Welkie Brzezno-Wemerzice 
z bocznicą do Usztieku i jego niezwy
kłe odrodzenie), s. 329-330. Informa
cja o zrekonstruowaniu linii kolejowej 
w jej historycznej postaci, użytkowej 
i zabytkowej.
J. Merta, К historii brnënskèhoprùmys- 
lu (Z historii przemysłu bmeńskiego), 
s. 330. Notatka o wystawie w Brnie po
święconej zabytkom techniki i szkol
nictwu przemysłowemu.
Z. Stëpân, Soubor lidovych staveb Vy- 
soćina v hornofalckém skanzenu (Ze
spół budownictwa ludowego Wysoczi- 
na w skansenie Neusath-Perschen),

s. 330. Informacja o wystawie na 
temat skansemu.
J. Sommer, Hledóni budoucnosti hi
storickÿch prumyslovÿch staveb 
(Poszukiwanie przyszłości dla hi
storycznych obiektów przemysło
wych), s. 331. Sytuacja zabytków 
techniki na pograniczu czesko-au- 
striackim, m.in. problemy takich za
bytków jak kolej na trasie 
Linz-Czeskie Budziejowice. 
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 331-332

Zeszyt 9, stron 40, ilustracje
D. Libal, Kolokvium Ćeskeho ko
mitetu ICOMOS o sv. Janu Nepo- 
muckém (Kolokwium Czeskiego 
Komitetu ICOMOS o św. Janie Ne
pomucenie), s. 331, il. 1.
M. Suchomel, Bozzetto Matthiase 
Rauchmillera — efektni kompozićni 
predloha, /(Bozzetto Mathiasa Rauh- 
millera —  efektowna propozycja 
kompozycyjna, I), s. 334-339, il. 9, 
Zsfg. Studium rzeźby ’w. Jana Nepo
mucena na praskim Moście Karola. 
Prace Jana Brokoffa.
D. Libal, Sv. Jan Nepomucky— vel- 
ky inspirator hodnot vÿtvarnÿch, 
urbanistickych i kraj innych v ze- 
mich blizkych i dalekych (Św. Jan 
Nepomucen —  wielki inspirator 
wartości artystycznych, urbani
stycznych i krajobrazowych w kra
jach bliskich i dalekich), 
s. 340-343, il. 2, Zsfg. Czeska tra
dycja kulturowa i kultowa i miejsce 
w niej 'w. Jana Nepomucena.
J. Vinar, Kaplićka pri silnici z Li- 
bëchova do źeliz — presunuti a ob- 
nova (Kapliczka przy drodze z Li- 
biechowa do Żeliz —  przesunięcie 
i odnowa), s. 344-345, il. 4, Zsfg.
J. Rathouskÿ, J. Srâmek, Vysehrad- 
skó pevnost — stavenbi materiały 
a jejich konzervace (Twierdza Wy- 
szehrad —  materiały budowlane 
i ich konserwacja), s. 346-350, il.
1. Zsfg. Opis badań próbek kamie
nia (piaskowca) i cegły wykorzy
stywanych do budowy twierdzy. 
Przedstawienie przyczyn znaczne
go zniszczenia materiałów budow
lanych i metody konserwacji (stoso
wane środki chemiczne).
M. Błaha, Systemy sanaćnich omi- 
tek podle norem SRN (Tynki stoso
wane w RFN), s. 350-352. Omó-
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wienie stosowanych tynków pod kątem 
ich oddziaływania i jakości; wykorzy
stanie tynków oczyszczających.
J. Kaigl, Stredovëkd stavebni etapa ko- 
stela v Tisové u Tachova (Średnio
wieczny etap budowy kościoła w Tiso- 
wej koło Tachowa), s. 352-354, ił. 2, 
Zsfg. Krótkie studium historyczne koś
cioła z poł. XIV w.
K. Krizovâ, Fiirstenberska obrazovà 
sbirka (Kolekcja obrazów Fürstenber- 
gów), s. 355-357, ił. 6, Zsfg. Prezenta
cja niektórych obrazów z kolekcji, któ
rej początki sięgają połowy XVI w.; 
konieczność przeprowadzenia badań 
konserwatorskich.
P. Vâcha, Zvon v В różankach okres 
Mëlnïk (dzwon w Brozankach powiat 
Mielnik), s. 358, il. 1, Zsfg. Informacja 
na temat obiektu i wskazanie na jego 
kształt —  głowy cukru —  typowy dla 
zabytków z XII-XIV w.
J. Royt, Nàstënné malby v kostete sv. 
Morice u Annina (Malarstwo ścienne w 
kościele św. Maurycego koło Annina), 
s. 359, il. 1. Informacja na temat odsłonię
tych malowideł datowanych na XV w.
Z. Dragoun, J. Śkabrada, 44. zasedani 
spolećnosti Arbeitsreis fur Hausfor
schung (44 posiedzenie Towarzystwa 
„Arbeitskreis fur Hausforschung”), 
s. 360-363, il. 9. Sprawozdanie z po
siedzenia w Belgii poświęconego prob
lemom nowej architektury w historycz
nym środowisku urbanistycznym; licz
ne przykłady europejskich dokonań ar
chitektonicznych.
H. Kucerovâ, Dokumentacni a infor- 
maćni system pro pamätkovou péci w 
SRN (System dokumentacji i informa
cji dla potrzeb ochrony zabytków w 
RFN), s. 364-365.
J. Petrû, Kulturni dédictvi je  ohrożeno 
soucasnosti (Dziedzictwo kulturowe 
jest zagrożone przez współczesność), 
s. 365. Sytuacja dóbr kultury we współ
czesnym świecie. Przypomnienie zało
żeń Konwencji Haskiej.
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 366-368
vrz, Nova stała expozice na hradë Rabi 
(Nowa stała ekspozycja na zamku 
Rab), s. 364. Wystawa gotyckich i re
nesansowych pieców.
J. Sommer, K aktudlnim problémum 
pamatkové péce (Na temat aktualnych 
problemów ochrony zabytków), s. 369. 
Sprawozdanie z seminarium w Pardu
bicach w październiku 1993 r.

0 . Sefcû, Ùdrzba a rekonstrukce pa- 
matek (Utrzymanie i rekonstrukcja za
bytków), s. 370. Seminarium w Pradze 
zorganizowane przez Klub Techników. 
-  mm-, Val na hromada SPPP 1993 
(Walne Zgromadzenie Związku Pro
fesjonalnych Pracowników Ochrony 
Zabytków), s. 370. Informacja o posie
dzeniu, którego tematem była noweli
zacja ustawy o ochronie zabytków.
T. Kleister, Pamdtky a mladeż (Zaby
tki i młodzież), s. 370-371. Informacja
0 posiedzeniu Europa Nostra w Cardiff 
na temat włączenia młodzieży do ruchu 
na rzecz ochrony dziedzictwa kulturo
wego Europy.
VN, Brnënsky historik umeni Eugen 
Dostał (Bmeński historyk sztuki —  Eu
gen Dostał), s. 371-372. Notatka oko
licznościowa w 50. rocznicę śmierci.

Zeszyt 10, stron 40, ilustracje
J. Royt, Ikonografie svatého Jana Ne- 
pomuckého (Ikonografia świętego Jana 
Nepomucena), s. 373-379, il. 4, Zsfg. 
Studium historyczne przedstawiające bo
gatą ikonografię św. Jana Nepomucena 
w kontekście badań i materiałów w ka
talogu F. Matscha z wystawy w Passau. 
M. Hory na, Ko stel sv. Jana Nepo- 
muckého na Zelené hore u ZcTdru nad 
Sdzavou (Kościół św. Jana Nepomuce
na na Zelenej Horze w Zdziarze nad 
Sazawą), s. 380-388, il. 10, Zfsg. Stu
dium poświęcone jednemu z najznako
mitszych obiektów barokowych na te
renie Czech.
1. Hlobil, Nejstarśi sochy sv. Jana Ne- 
pomuckeho na severni Mor ave (Naj
starsze rzeźby św. Jana Nepomucena w 
północnych Morawach), s. 389-392, il. 
5. Zfsg. Omówienie rzeźb, z których 
najstarsza pochodzi z 1706 r., obiekty 
w Dolanach, Duderzowie, Homi Mo
szczenicy, Nowe Hradeczne, Chudobi- 
nie i Wrażnej —  analiza porównawcza
1 stan poszczególnych rzeźb.
L. Mlćak, К ikonografii sv. Pavliny, 
barokni patronky Olomouce (Na temat 
ikonografii św. Pauliny, barokowej pa
tronki Ołomuńca), s. 393-399, il. 11. 
Zfsg. Prezentacja obrazu św. Pauliny 
pędzla Wacława Noska, a także obrazu 
J. J. Schmiedta. Omówienie innych za
bytków związanych z postacią świętej 
na szerokim tle historycznym.
M. Ryki, Tchorovice — povrchovy 
pruzkum tvrze (Tchórzowi ce —  po
wierzchniowe badania twierdzy),

s. 400-406, il. 17. Dzieje twierdzy 
w okresie gotyku, renesansu i baroku 
ze wskazaniem kolejnych przekształ
ceń. Rozważania dotyczące prawid
łowego wykorzystania obiektu.
E. Simûnkovâ, J. Novâk, Peryfikace 
dreva opakovanou impregnaci (Pe
tryfikacja drewna przy pomocy wie
lokrotnej impregnacji), s. 407—408. 
Zfsg. Prezentacja skuteczności roz
tworu Solakrylu BMX. Wpływ kon
centracji roztworu na wynik przepro
wadzonych impregnacji.
V. Nejedlÿ, Sedmdesatiny prof. 
PhDr Milose Stehlika (Siedemdzie
sięciolecie prof, dr Miłosza Stehli
ka), s. 409-410. Artykuł okoliczno
ściowy wzbogacony o bibliografię 
prac profesora.
RECENZJE I BIBLIOGRAFIA, 
s. 410
V. Pribyl, Monumenta rediviva aneb 
Pamdtky znovuzrozené (Monumenta 
rediviva lub zabytki przywrócone do 
życia), s. 411-412, il. 1. Informacja
0 wystawie w muzeum w Kladnie 
prezentującej prace konserwator
skie; popularyzacja działań na rzecz 
ochrony dziedzictwa przeszłości. 
M. Mzÿkovâ, Navrdcené pokłady. 
Restitution in integrum (Powracają
ce skarby. Restitution in integrum), 
s. 412. Informacja o wystawie na 
praskim zamku przedstawiającej 
problemy scalania rozbitych kolek
cji świeckich i kościelnych.
A. Vosahlik, Pfiprava ndvrhù pa- 
mdtek do seznami svëtového dëdic- 
tvi UNESCO v roce 1993 (Przygo
towanie propozycji czeskich do 
wpisu na Listę Światowego Dzie
dzictwa w roku 1993), s. 412. Nota
tka informująca o wprowadzeniu na 
Listę w 1992 r. staromiejskich cen
trów Pragi, Czeskiego Krumlowa
1 Telcza. Prezentacja nowych 
obiektów proponowanych przez 
czeski Komitet UNESCO do wpisa
nia na Listę w 1993 r.: dwóch dzieł 
J. B. Santiniego —  kościoła Jana 
Nepomucena na Zielonej Górze 
w Żdziarze oraz kościół klasztorny 
Panny Marii w Kladrubach, cen
trum historycznego w Kutnej Horze 
wraz z katedrą św. Barbary oraz ze
społu lednicko-waltickiego na po
łudniowych Morawach.

oprać. Magdalena Gumkowska
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