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„Zprâvy Pamâtkové Péce”. Wydaje Ministerstwo Kultury Republiki
Czech w wydawnictwie „Oswald”.
Ukazuje się 10 razy w roku
R oczn iki (1992)
Zeszyt 0, stron 40, ilustracje
J. Klâpstë, Ztrâty pamëti (Zanik pa
mięci), ss. 2-3, 3 il. Zsf. Problemy
stosunku społeczeństwa do dzie
dzictwa kulturowego.
Z. Smrż, Zprâva o stavu archeolo
gie v severozâpadnich Cechach (In
formacja o sytuacji archeologii
w północnozachodnich Czechach)
ss. 4-8, 6 il. Zsf. Problemy organi
zacji służb archeologicznych i kon
cepcje ochrony zabytków archeolo
gicznych w regionie. Współpraca
z uniwersytetem w Sheffield. Pre
zentacja wybranych stanowisk mik
roregionu łużyckiego, łukowskiego
i lomskiego.
M. Hauserovâ, Prispëvek ke genezi
pudorysného rozvrhu zakładanych
mëst v ćeskych zemich (Przyczynek
do genezy planowego układu miast
na ziemiach czeskich), ss. 9-15, 12
il. Rés. Problemy urbanistycznego
rozwoju miast czeskich w ujęciu hi
storycznym na tle europejskim.
M. Dvorak, Vseobecné povinnosti
(Obowiązki ogólne), ss. 16-17, 1 il.
Publikacja z okazji 70 rocznicy
śmierci Dworzaka. Ochrona zaby
tków pojmowana jako obowiązek
państwa i narodu.
A. Schubert, Ochrana pùvodnich
stavebnich prvku pri obnovë pamâtek (Ochrona oryginalnych ele
mentów budowlanych przy odnowie
zabytków), ss. 18-19. Problemy za
chowania oryginalnej substancji za
bytkowej w budownictwie przy pro
wadzeniu prac restauratorskich.
S. Flesar, K vysledkûm ochrany kulturniho dédictvi Severoceského kra
j e v letech 1965-1990 (O rezulta
tach ochrony dziedzictwa kulturo
wego województwa północnoczeskiego w 1. 1965-1990), ss. 19-20.
Ocena stanu degradacji obiektów
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zabytkowych w wyniku polityki
władz regionalnych i państwowych.
Na skutek zaniedbań zniszczeniu
uległo 96 kościołów (m.in. Dieczin,
Chomutow, Liberec, Litomierzyce,
Most, Teplice, Usti nad Łabą, Louny, Jablonec, Czeska Lipa). Ochro
ną objęte były przeważnie obiekty
związane z czynami rewolucyjnymi,
groby żołnierzy radzieckich i ofiar
faszyzmu. Ogółem były to 1892
obiekty, w tym zabytków kultury
narodowej jedynie 8.
V. Vodërovâ, Otazniky kołem pamàtek lidové architektury (Pytania
dotyczące zabytków archtektury lu
dowej), ss. 2-21, 3 il. Los budow
nictwa ludowego, ścieranie się inte
resów właścicieli obiektów i pra
cowników służb konserwatorskich,
powstawanie niewielkich, prywat
nych muzeów i ekspozycji kultury
ludowej.
P. Macek, Areał byvalého piaristického klastera v Ostrovë nad
Ohri a hospodârsky dvûr pri zamku
v Zakupech (Teren dawnego kla
sztoru pijarów w Ostrowie nad
Ohrzą oraz dziedziniec gospodar
czy na zamku w Zakupach), ss. 2225, 6 il. Prezentacja zagrożonych
obiektów, którym do tej pory —
choć na to zasługują— nie poświę
cano należytej uwagi.
-JNA-, Bohemia Nostra, s. 25. In
formacja o powstaniu towarzystwa
ochrony dziedzictwa kulturalnego
pod nazwą “Bohemia Nostra”.
T. Klepek, MATES nové (MATES
po nowemu), ss. 26-27. Zdobywa
nie środków na ochronę zabytków.
Udział gry telewizyjnej MATES
w finansowaniu konserwacji kon
kretnych obiektów.
T. Edel, Blahoslavenà Zdislava
a ràd sv. Jana Jeruzalémského
(Błogosławiona Zdzisława i zakon
Św. Jana Jerozolimskiego), ss. 28-

30, 2 il. Dzieje klasztorów joannickich na terenie Czech w XIIXIV w. (Czeski Dub. Żitawa, Strakonice, Kadań, Mlada Bolesław).
J. Sommer, Patro nad sakristii ko
stela v Hrobech (o. Tabor) (Piętro
nad zakrystią kościoła w Hrobech
(powiat Tabor)), ss. 31-35, 15 il.
Szczegółowa analiza budowlana
obiektu na tle hi storycznym.
A. Vosahlik, Jubileum PhDr. Dobroslava Libala (Jubileusz dr Dobrosława Libala) s. 36, 1 il. Jubi
leusz 80-lecia urodzin historyka
sztuki.
J. N. Assmann, Mozart a Praha
(Mozart i Praga), s. 37, 4 il. Wysta
wa związana z rokiem mozartowskim. Prezentacja zbiorów grafiki
Galerii Narodowej, m.in. po raz
pierwszy kolekcji grafik Jana Berki.
P. Michna, Vystava “Cimelia olomucensia” (Wystawa “Cimelia olomucensia”), s. 38. Malarstwo, rzeź
ba, rzemiosło artystyczne oraz zna
leziska archeologiczne.
BIBLIOGRAFIA, s. 38-39

Zeszyt 1, stron 40, ilustracje
J. Herout, Vystavy jako prileźitost к
urcoväni ikonografie pämatek (Wy
stawy jako okazja do ikonograficz
nej identyfikacji obiektów zabytko
wych), ss. 1-5, 6 il. Zsf. Wystawa
“Czeski rysunek XX wieku” przy
czyniła się do wzbogacenia ikono
grafii Pragi. Omówienie ciekawych
źródeł, rysunków O. Fiali, J. Minarzika i A. Slawiczka. Prezentacja
innych, interesujących dokumentów
związanych z miastami czeskimi.
P. Macek, Rotunda sv. Petra i Pav
la na Budći (Rotunda Św. Św. Pio
tra i Pawła w Budczi), ss. 6-13, 8 il.
Zsf. Problemy datowania obiektu
i wyniki badań prowadzonych w r.
1990. Szczegółowa analiza budow
lana i historyczna.

M. Suchomel, Promënlivà podoba
statui Karlova mostu (Zmienny wy
gląd figur z Mostu Karola), ss. Μ
Ι 7, 5 il. Prezentacja przemian figur
z Mostu Karola w Pradze (history
czne uzupełnienia, oryginalne nie
doróbki, współczesne defekty).
V. Nejedlÿ, K oprανdm bÿvalého
kldśterniko areału ve Żdare nad
Sâzavou ve druhé polovine 19. sto
let i (W kwestii napraw w dawnym
zespole klasztornym w Żdziarze
nad Sazawą w drugiej połowie
XIX w.), ss. 18-20, 7 il. Dzieje
przemian klasztoru cysterskiego.
J. Sommer, Pruzkum gotickych kostelû v Budńanech a Morinë (Bada
nia nad kościołami gotyckimi w Budniach i Morzinie), ss. 21-27, 16 il.
Dzieje kościołów położonych w po
bliżu Karlsztejnu, analiza budowla
na i historyczna.
V. Vodërovâ, Pamâtkova péce ve
Velké Britânii I (Ochrona zabytków
w Wielkiej Brytanii I), ss. 28-32, 3
il. Prezentacja aktów prawnych
związanych z ochroną zabytków
a także organizacji działających na
rzecz ochrony: Department of the
Environment, English Heritage, The
Royal Commission on the Histori
cal Monuments of England, The
Redundant Churches Fund, The Na
tional Heritage Memorial Found,
Local Government. Dokumentacja
historycznych budowli.
W . Ceny Europa Nostra poprvé
u nas (Nagrody Europa Nostra po
raz pierwszy u nas), s. 32. Medal
honorowy przyznany arch. Z.
Wawrze z zespołem za rekonstruk
cję historycznego budynku Teatru
Narodowego w Pradze oraz dyplo
mu honorowego dla arch. P. Kupca
i zespołu za rekonstrukcję obiektów
na ulicy Mustek w Pradze,
jpu, Vystava v Trójskem zamku
(Wystawa na zamku w Troji), ss.
35-36, 2 il. Poświęcona roli rodziny
Manderscheid-Sternberk w historii
Czech.
J. Peska, Archeologicka vystava na
zamku v Mikulovë (Wystawa arche
ologiczna na zamku w Mikułowie),
ss. 36-37, 1 il. Ekspozycja “Barba
rzyńcy i Rzymianie nad środkowym

Dunajem w pierwszych dwu wie
kach naszej ery”, relacje romańskogermańskie w dziejach południo
wych Moraw.
AV, Duch a ein (Duch i czyn),
s. 38, 1 ił. Wystawa poświęcona T.
G. Masarykowi, pierwszemu prezy
dentowi Czechosłowacji.
DV, Collegium Marianum, s. 39, 1
il. Seminarium pt. “Szkolny i odpu
stowy kościół Św. Michała w obrę
bie dawnego klasztoru na Starym
Mieście w Pradze oraz Słup Maryj
ny na Rynku Staromiejskim w Pra
dze”.
BIBLIOGRAFIA, s. 39-40

Zeszyt 2, stron 40, ilustracje
J. Kaigl, Kostei Vsech svatych na
Prazském hradë predpożarem v roce 1541 (Prispëvek k historické to
pografii Prazského hradu) (Kościół
Wszystkich Świętych na zamku pra
skim przed pożarem w 1541 r.
(Uwagi na temat historycznej topo
grafii zamku praskiego)), ss. 1-8, 13
il. Rés. Szczegółowa analiza kon
strukcyjna i historyczna obiektu na
podstawie dotychczasowych badań.
Przebudowy renesansowe z lat
1579 i 1580.
J. Sedläk, Kolonie Novy dum v Brnë
(Kolonia Nowy Dom w Brnie), ss.
9-17, 7 ilustr. Zsf. Nowoczesne
osiedle “Nowy Dom” z 1928 r.
Udział architektów: H. Fołtyna, B.
Fuscha, J. Grunta, J. Kroha, M. Putna, J. Wiszka i A. Wiesnera. Nowo
czesna architektura i urbanistyka
czeska i jej związki z architekturą
europejską.
E. Neustupnÿ, Zachrańujeme archeologické pamdtky ? (Czy chroni
my zabytki archeologiczne ?), ss.
18-20. Ochrona zabytków archeolo
gicznych w aspekcie organizacyj
nym, finansowym i własnościowym.
L. Krusinovâ, Postaveni oboru ar
cheologie v systemu pamdtkové
péce v CR (Pozycja archeologii
w systemie
ochrony
zabytków
w Republice Czech), ss. 20-23, 1 il.
Zsf. Problemy organizacyjne, finan
sowe i udział poszczególnych insty
tucji w badaniach.

M. Brabec, M. Dvorak, J. Zelinger,
Nazehlovdni obrazù a tapisérii vodnymi disperzemi polymeru (Wprasowywanie wodnych dyspersji poli
merów w obrazy i tekstylia), ss. 2428, 4 il. Zastosowania rodzimych
środków do przenoszenia obrazów
i tkanin na nowe podłoże.
V. Nejedlÿ, Restaurovdni socharské
vyzdoby hlavnlho oltare kostela Nanebevzeti Panny Marie v Opavë —
prispëvek к poznani baroknich socharskych technologii (Restauracja
wystroju rzeźbiarskiego głównego
ołtarza w kościele Wniebowzięcia
Panny Marii w Opawie — uwagi na
temat barokowych technologii rzeź
biarskich), ss. 29-30, 3 il. Restaura
cja rzeźby J. Schuberta.
K. Kuca, Objev renesanćniho
prûëeli spycharku u ć. p. 23 ve
Smrkovicich (okres Pisek) (Odkry
cie renesansowej fasady spichlerza
w Smrokowicach (powiat Pisek)),
ss. 31-33, 7 il. Odsłonięcie cennych
renesansowych fragmentów na fasa
dzie barokowego obiektu. Analiza
tynków i wcześniejszej substancji
zabytkowej.
Z. Dragoun, XIII. Konference ar
cheologie stredovëku v Dëëinë
(XIII Konferencja Archeologii Śre
dniowiecznej w Dieczinie), s. 34.
Sprawozdanie
z ogólnokrajowej
konferencji w dniach 14-17 paź
dziernika 1991 r. Tematy: archeolo
gia jako wiedza historyczna, we
wnętrzna struktura osad średnio
wiecznych i form budowlanych, ar
cheologia a ochrona zabytków.
J. Sedlâk, Kolokvium “Vratislavsky
modernismus ” (Kolokwium “Wroc
ławski modernizm”), ss. 35-38, 4 il.
Sprawozdanie
z konferencji
DOCOMOMO
we
Wrocławiu
w dniach 23-26 kwietnia 1991 r.
D. Libal, Milada Vilimkovd zemrela
(Zmarła Milada Wilimkowa), ss.
38-39. Wspomnienie o znanej bada
czce.
P. Bureś, Komise pro lidové stavitelstvi, sidła a bydleni. Narodopisné
spolećnosti pri ĆSAV znovu obnovena (Komisja ds. budownictwa lu
dowego, osiedli i osad. Towarzy
stwa etnograficzne przy Akademii
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Nauk Republiki Czech zostały reak
tywowane), ss. 39-40. Omówienie
celów i kierunków działania Komi
sji.
BIBLIOGRAFIA, s. 40

Zeszyt 3, stron 40, ilustracje
J. Muk, M. Ebel, K vÿznamu archivniho badani pro hodnoceni pa
mótky II, na prikladu bÿvele sladovny v Żatci ćp. 356 (Znaczenie badań
archiwalnych przy określaniu zaby
tku na przykładzie słodowni w Żatci
nrhip. 356. Część II.), ss. 1-3, 2 il.
Zsf. Ponowne badania archiwalne
pozwoliły na zmianę interpretacji
dotychczasowego datowania i okre
ślenia funkcji obiektu, obalając tezę
0 usytuowaniu w domu nr 356 szpi
talika i kaplicy Bożego Ciała. Reinterpretacja dokumentów wskazuje
na spichlerz, a następnie na słodownię.
K. Kuća, Kostel sv. Vorsily v
Chlumci nad Cidlinou a vyznam jeho renesanćnich prestaveb (Kościół
Św. Urszuli w Chlumci nad Cidliną
1znaczenie dokonanych tam prze
budów renesansowych), ss. 4-12,
16. il. Zsf. Historia obiektu związa
nego z Janem z Persztejna i szcze
gółowa analiza architektoniczna.
M. Suchomel, K interpretacim пёкdejśi podoby umëleckych pamótek
(W kwestii interpretacji pierwotne
go wyglądu zabytków sztuki), ss.
13-19, 14 il. Zsf. Etyczne i estetycz
ne problemy ingerencji konserwa
torskiej w substancję zabytkową.
Przykłady ruiny trwałej (zamek Borotin, ruiny kaplicy Wyniesienia
Św. Krzyża w Brzistwi).
J. Maliva, Objev fragmentu renesanćni malby v Mohelnici (Odsło
nięcie fragmentu malowidła rene
sansowego w Mohelnicy), ss. 2021, 1 il. Zsf. W niektórych miej
scach odsłonięta część ma szero
kość około 4 m, a wysokość 120
cm. Analiza historyczna tego nie
zwykłego w Czechach malowidła.
Niektóre elementy formalne wska
zują na związki ze zdobieniami
z Wawelu w Krakowie. Jeśli po
twierdzą się przypuszczenia, będzie
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można uznać mohelnickie malowid
ło za pierwsze figuralne przedsta
wienie z okresu ołomunieckiego bi
skupa Stanisława Turzy. Datowa
nie: drugie ćwierćwiecze XVI stule
cia.
mm, Strop lodi kostela v Havlickovë Borové (Strop nawy kościoła
w Hawliczkowie Borowe), ss. 2223, 3 il. Zsf. Przyczynek do historii
kościoła.
T. Klepek, Ochrana movitych kulturnich pamótek (Ochrona rucho
mych zabytków kultury), ss. 24-25,
2 il. Kwestia zabezpieczenia zaby
tków ruchomych, zwłaszcza w koś
ciołach i kaplicach: urządzenia alar
mowe i zabezpieczające, służby
ochroniarskie i ewidencja zaby
tków.
Kulturni pamótky, historickó sidła
a rnesta poskozenó a znicenó behern
vàlky v Chorvatsku (Zabytki kultu
ry, siedziby i miasta historyczne
zniszczone w czasie wojny w Chor
wacji), ss. 26-31, 4 il. Tekst rów
nież wjęz. angielskim. Raport
o stanie i zasięgu zniszczeń dzie
dzictwa kulturowego na terenie
Chorwacji.
V. Vodërovâ, Pamôtkovà péce ve
Velké Britónii II (Ochrona zaby
tków w Wielkiej Brytanii II), ss.
32-34, 2 ii. Sum. Problemy ewiden
cji zabytków, kategoryzacji i usu
wania z rejestru. Przedstawienie na
tym tle działalności inspektorów
ochrony zabytków. Strefy ochronne.
V. Martincovâ, Vztah institue i pamâtkové péce a verejnosti ve Velké
Britónii (Relacja pomiędzy instytu
cjami ochrony zabytków a społe
czeństwem w Wielkiej Brytanii), ss.
35-36, 1 il. Działalność English He
ritage, National Trust for Places of
Historie Interest or Natural Beauty
oraz Society for Protection of An
cient Buildings.
A. Vosahlik, Nàvrh kulturnich pa
mótek Ceské republiky к zapisu do
Seznamu
svëtového
dédietv i
UNESCO (Propozycje zgłoszenia
na Listę Światowego Dziedzictwo
UNESCO zabytków z terytorium
Republiki Czech), ss. 37-40, 3 il.
Zsf. Czechosłowacja nie podpisała

do 1990 r. akcesu do konwencji
UNESCO i nie mogła przedstawiać
swoich propozycji wpisania obiek
tów na Listę Światowego Dziedzic
twa. Aktualnie przedstawiono do
wpisu następujące obiekty i zespoły
zabytkowe: historyczne centra miast
(miejskie rezerwaty historyczne)
Praga, Ołomuniec, Czeski Krumlow
i Telcz, zamek Karlsztejn, kościół
Św. Barbary w Kutnej Horze, ze
spół kościoła Św. Jana Nepomuce
na wŻdziarze nad Sazawą, rezer
wat architektury ludowej Holeszowice i willę Tugendhat w Brnie.

Zeszyt 4, stron 40, ilustracje
K. Krizovâ, Zobrazeni historickych
interiéru videhskÿch palócii a rezidenci v naśich sbirkach (Wizerunki
historycznych wiedeńskich pałaców
i rezydencji w naszych zbiorach),
ss. 1-8, 11 il. Zsf. Omówienie licz
nych prac związanych z najciekaws
zymi i najznakomitszymi rodami
wiedeńskimi. Materiał dokumentacyjny o znacznych walorach po
znawczych i historycznych. Obrazy
Rudolfa von Alt, Franciszka Barbariniego, Marii Staubmann, Franci
szka Heinricha, Raimunda Mössnera.
I. Koran, Pamótkórskć srdce P. K.
Svëteckého (Zabytkoznawcza dusza
P. K. Swieteckiego), ss. 9-12. Arty
kuł poświęcony postaci P. K. Swie
teckiego — autora licznych prac hi
storycznych, archiwisty z zamiło
wania, przedstawiciela wybitnej
szlacheckiej rodziny. Artykuł nosi
znamienny podtytuł “W kwestii
pojmowania przeszłości narodu
w połowie XVIII w.”.
H. Sedlmayr, Rok 1975 byl ηαζνάη
Rokem pamâtkové péce (Rok 1975
został uznany za Rok Ochrony Za
bytków), ss. 13-17, 1 il. Działalność
organizacji
międzynarodowych
w dziedzinie ochrony dziedzictwa
kulturalnego.
J. Petrû, Reinstalace zómeckć knihovny ve Stróźnici (Ponowna insta
lacja bilbioteki zamkowej w Straż
nicy), ss. 18-25, 7 ił. Zsf. Niezwyk
le cenny zbiór rodziny Mangis po
wrócił z zamku w Miloticach na

swe pierwotne miejsce tj. do zamku
w Strażnicy. Omówienie proble
mów związanych z przeniesieniem
i ekspozycją księgozbioru.
L. Mlcâk, K obnové mëst'anskych
domu v Śumperku (Na temat odno
wy
kamienic
mieszczańskich
w Szumperku), ss. 25-26, 2 il. Prob
lemy rewaloryzacji zabytkowego
układu urbanistycznego i poszcze
gólnych kamienic przy jednoczes
nej modyfikacji funkcji.
T. Klepek, Darek z ĆNR (Podaru
nek od Czeskiej Rady Narodowej),
s. 27. Omówienie środków przeka
zanych przez Czeską Radę Narodo
wą.
V. Vodërovâ, Pamâtkova péce ve
Velké Britânii III (Ochrona zaby
tków w Wielkiej Brytanii III), ss.
28-30, 3 il. Prezentacja źródeł fi
nansowania ochrony zabytków,
działalność instytucji i fundacji oraz
władz terenowych w Anglii i Walii.
K. Żurek, Osobni znaćky olomouckych renesanćnich a baroknich kameniku (Gmerki renesansowe i ba
rokowe kamieniarzy z Ołomuńca),
ss. 31-33, 5 il. Prezentacja gmerków: Metesa Peravera (XVI w.),
Stanisława Ludwiga (XVI w.), An
tona Kichlera (XVII w.), Michała
Mandika (XVII w.), Wenzla Rendera (XVIII w.)
KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
ss. 34-35. Tekst również w jęz. nie
mieckim. Informacja o zaginionych
obiektach.
V. Razim, Polićska domovni vrata
(Wrota z Policzki), ss. 36-38, 6 il.
Wystawa w muzeum miejskim
w Policzce unaocznia niszczenie
zabytkowych drzwi domów w ma
łym miasteczku.
RECENZJE, ss. 39-40
BIBLIOGRAFIA, s. 40

Zeszyt 5, stron 40, ilustracje
N. Bazantovâ, Relikviâr sv. Maura
(Relikwiarz Św. Maura), ss. 1-6, 4
il. Historia niezwykle cennego ro
mańskiego zabytku, którego znik
nięcie i odzyskanie noszą znamiona
sensacji. Szczegółowa prezentacja

obiektu i jego znaczenia kultowego
oraz historycznego.
M. Suchomel, Nékolik poznâmek к
Etickému kodexu (Kilka uwag
0 Kodeksie Etyki Konserwators
kiej), ss. 7-10. Rozważania nad
opublikowanym Kodeksem etyki
konserwatorskiej.
Nieścisłości
1wieloznaczności w określaniu
kwestii pryncypialnych, takich jak
zasięg ingerencji konserwatorskiej,
profesjonalizm czy pojęcie właści
ciela dzieła zabytkowego.
L. Dëdkovâ, Z restaurâtorské ćinnosti Pamâtkového ustavu v Ostravé (Z konserwatorskiej działalności
Instytutu Konserwacji Zabytków
w Ostrawie), ss. 11-15, 5 il. Prze
gląd działalności, omówienie prac
w kościele Zwiastowania Marii
Panny w Szumperku i w kościółku
drewnianym w Marszikowie.
P. Prokopec, Rekonstrukce maleb v
mistnosti ćelniho rizalitu Stavovského divadla v Praze (Rekon
strukcja malowideł na środkowym
ryzalicie Teatru Stawowskiego
w Pradze), ss. 16-17, 5 il. Omówie
nie rekonstrukcji malowideł w tzw.
saloniku Mozarta w Teatrze Tyla
w Pradze, opis przeprowadzonych
prac.
J. Noväcek, Ćinnost Stale komise
ministerva kultury Ceské republiky
pro hodnoceni kulturnich pamatek
v 1. polovinë roku 1991 (Działal
ność Stałej Komisji Ministerstwa
Kultury Republiki Czech ds. Kwali
fikacji Zabytków Kultury w pier
wszej połowie 1991 r.), ss. 18-23,
12 il. Prezentacja poszczególnych
obiektów ze wskazaniem ich kate
goryzacji. Zalecenia wpisu i skre
ślenia z rejestru.
K. Found, К soupisu kamennyh bożich muk na ùzemi mësta Plznë (Na
temat rejestrowania kapliczek ka
miennych przydrożnych na terenie
Pilzna), ss. 24-26, 3 il. Prezentacja
często zapominanych i niedocenia
nych obiektów zabytkowych, które
stają się ofiarami rozwoju miasta.
Omówienie
obiektów
z XVI
i XVIII w.
KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
s. 27, 2 il. Tekst również w jęz. nie

mieckim. Informacja o zaginionych
obiektach.
J. Langer, Péce o vernakulärni architekturu (Ochrona architektury
wemakularnej), ss. 28-34, 10 il.
Sprawozdanie
z seminarium
ICOMOS w Rosji w 1990 r. Zwie
dzanie zabytków w dorzeczu Wołgi
(Kostroma, Niżnyj Nowgorod, Kosmodemjańsk). Ochrona budownic
twa ludowego i prezentacja zaby
tków dla celów turystycznych.
V. Vodërovâ, Pamâtkova péce ve
Velké Britânii IV (Ochrona zaby
tków w Wielkiej Brytanii IV), ss.
35-37, 5 il. Społeczna ochrona za
bytków. The Society for the Protec
tion of Ancien Buildings, The Na
tional Trust, The Georgian Group,
The Civic Trust, The Historic Hou
ses Association, Buildings Preser
vation Trusts.
J. Śkabrada, Lidovä architektura v
Plzni (Architektura ludowa w Pilznie), ss. 38-39, 3 il. Wystawa ar
chitektury ludowej Pilzna i okolic.
Ciekawy materiał ikonograficzny.
JVP, Krajina v nizozemské grafice
16. a 17. stoleti (Krajobraz w ma
larstwie
niderlandzkim
XVI
i XVII w.), ss. 39-40, 1 il. Prezenta
cja 100 wybranych z Galerii Naro
dowej w Pradze prac rozpoczyna
cykl wystaw malarstwa niderlan
dzkiego.

Zeszyt 6, stron, 40, ilustracje
N. Bazantovâ, Relikviâr sv. Maura
II (Relikwiarz Św. Maura II), ss. 18, 21 il. Badania tkanin i fragmen
tów skór z relikwiarza Św. Maura.
Prezentacja szczegółowa znalezio
nych fragmentów i omówienie pro
cesu konserwacji (tkaniny hiszpań
skie i egipskie).
P. Becka, Mëricka dokumentace re
likviâr e sv. Maura (Fotograme
tryczna dokumentacja relikwiarza
Św. Maura), s. 9, 2 il. Prace foto
grametryczne prowadzone w dwu
etapach — w 1986 r. i aktualnie.
Ocena i wartość dokumentacyjna.
KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
ss. 10-11, 5 il. Tekst również w jęz.
niemieckim. Informacja o zaginio
nych obiektach.
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K. Krizovä, Portrety od Josefa
Kauffmanna (1707-1782) v hohenemské sbirce ze zamku Bystre
uPolićky (Portrety pędzla Josefa
Kauffmanna (1707-1782) z zbiorów
rodu Hohenems na zamku w Bystrej
koło Policzki), ss. 12-17, 7 il. Pre
zentacja 3 portretów barokowego
malarza, dotąd nie prezentowanych
publicznie. Cała kolekcja liczy 26
płócien różnych autorów i stanowiła
niegdyś własność rodu z Hohenems,
a następnie przeszła w ręce cesarza
Franciszka Józefa. W historii sztuki
bardziej znana jest jako malarka
córka Kauffmanna — Maria Anna
Angelika, również doskonała por
trecistka.
J. Stule, Nase hrady a zâmky vidéné
oćima britskych odbornikü (Nasze
zamki i pałace widziane oczami
brytyjskich specjalistów), ss. 18-23,
4 il. Wizyta specjalistów brytyj
skich zajmujących się ochroną,
aranżacją oraz wykorzystaniem tu
rystycznym rezydencji szlachec
kich. Bardzo krytyczna ocena nie
których dokonań czeskich (wprowa
dzanie nieuzasadnionych elemen
tów nowoczesnego wystroju wnętrz,
stosowanie syntetycznych środków
do malowania ścian, nieprawidło
wości w rekonstruowaniu parków
i ogrodów).
vrz, Promena hradebni véze v Nové
ulici v Polićce (Przemiana wieży na
murach obronnych w Policzce), ss.
24-25, 9 il. Zniszczenie oryginalnej
substancji zabytkowej — interwen
cyjny artykuł wskazujący na “rados
ną twórczość” w ochronie zaby
tków.
mp, Oktaviân Broggio, ss. 26-29, 5
il. Zsf. Prezentacja nieznanych pla
nów z archiwów cysterskich i jezu
ickich, m.in. takich dokonań archi
tekta jak kościół Matki Boskiej Bo
lesnej w Bohosudowie, klasztor cy
sterski w Oseku czy kościół Zwia
stowania Marii Panny w Litomierzycach.
J. Petrû, Od vystav stredovëkého
umëni к poućeni pro nas obor (Wy
stawy sztuki średniowiecznej lekcją
dla naszej dyscypliny wiedzy), ss.
30-37, 7 il. Omówienie kilku wy
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staw związanych ze sztuką średnio
wieczną: “Sztuka gotycka w Cze
chach południowych”, “Mistrzowie
tyńskiej kalwarii”, “Chebska rzeźba
gotycka”, “Średniowieczne rzemio
sło artystyczne” oraz “Gotyk wie
deński”.
D. Vokolkovâ, Aneźka hostila
Videh (Agnieszka gościła Wiedeń),
ss. 37-38. Wystawa rzeźb, witraży
i rzeźby architektonicznej z katedry
w Wiedniu w klasztorze Św. Agnie
szki w Pradze.
T. Durdik, Zivotni jubileum Doc.
PhDr. Miroslava Richtera, DrSc.
(Jubileusz Doc. dr Mirosława Rich
tera), ss. 39-40, 2 ilustr. Jubileusz
archeologa-mediewisty.

Zeszyt 1, stron 40, ilustracje
Z. Dragoun, K podobé minoristského klastera na Starém Mëstë
praźskem (W kwestii formy klaszto
ru minoryckiego na Starym Mieście
w Pradze), ss. 1-3, 1 il. Zsf. Artykuł
historyczny prezentujący jeden
z najważniejszych obiektów na Sta
rym Mieście w Pradze. Omówienie
problemów
architektonicznych
i prowadzonych prac, również ar
cheologicznych.
Z. Sÿrova, J. Sÿrovy, Hlinënà ar
chitektura ve Francii (Architektura
gliniana we Francji), ss. 4-15, 21 il.
Rés. Przekrojowy artykuł poświęco
ny problemom budownictwa w kon
tekście doświadczeń europejskich.
Różne typy konstrukcji i materiału
(cegła niepalona tzw. brique crue,
brique brüte). Omówienie programu
ICC ROM.
V. Vodërovâ, К. Kuca, Pamatkovä
péce v okresu Pisek v roce 1991
(Ochrona zabytków w powiecie Pi
sek w roku 1991), ss. 16-19, 3 il.
Zsf. Omówienie prac m.in. w koś
ciołach: w Oslowie, Sepakowie, Pi
sku, Chrzestowicach, Miszowicach
i Protiwinie.
L. Mlćak, К nasiennym malbäm
Carpofora Tencally v arcibiskupské
rezidenci v Olomouci (O malowid
łach ściennych Carpofora Tencalli
w rezydencji arcybiskupa Ołomuń
ca), ss. 20-21, 1 il. Malowidła ma-

nierystyczne na dworze biskupa Ka
rola z Lichtensteinu.
V. Vodërovâ, Pamatkovä péce ve
Velké Britänii V (Ochrona zaby
tków w Wielkiej Brytanii V), ss.
22-26, 3 il. Prezentacja prac specja
listycznych, zawierających wskaza
nia odnośnie działań konserwator
skich i stopnia ingerencji w substa
ncję zabytkową.
M. Bureś, Archeologické pamdtky
ve Velké Britänii I (Zabytki archeo
logiczne w Wielkiej Brytanii I), ss.
27-31, 1 ii. Sum. Szczegółowa pre
zentacja organizacji służb archeolo
gicznych i ich zadań. Omówienie
problemów prac archeologicznych
z punktu widzenia szczebla central
nego regionu. Ewidencja i działal
ność muzeów.
KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
ss. 32-33, 2 il. Tekst również w ję
zyku niemieckim. Informacja o za
ginionych obiektach.
RECENZJE, s. 34-36
Р. В owe, Les jardins d'Europe
orientale
(Ogrody
w Europie
Wschodniej), przedruk z “Mu
seum”, ss. 37-38.
BIBLIOGRAFIA, s. 39-40

Zeszyt 8, stron 40, ilustracje
J. Zalman, Snad trochu netradiënë
o kulturnim dëdictvi (Niezbyt trady
cyjnie o dziedzictwie kulturowym),
ss. 1-2, Społeczeństwo a problemy
stosunku do dziedzictwa przeszło
ści. Choroba “zaniku pamięci” jako
problem w kształtowaniu postaw
wobec tradycji.
T. Welz, Vilovä kolonie Barrandov
(Kolonia willowa Barrandow), ss.
3-6, 12 il. Prezentacja kolonii willo
wej na wzgórzu Barrandow w Pra
dze z lat 30-ych XX w. dzieła m.in.
architektów: V. Gregra, M. Urbana,
J. Wańka, L. Syrowego.
D. Prix, J. Varhanik, J. Zavrel, К
poeätkum kostela sv. Martina v
Praze 6 — Repich (O początkach
kościoła Św. Marcina w Pradze 6
we wsi Rzepy), ss. 7-16,14 il. Zsf.
Szczegółowa analiza historyczna
obiektu sięgającego początkami ro-

mańszczyzny. Dawna wieś Rzepy
leży dziś w obrębie Pragi w okolicy
Białej Góry. Prezentacja przemian
budowlanych obiektu i jego znacze
nie dla architektury średniowiecz
nej.
A. Schubert, K opravâm strech historickych budov (W kwestii na
praw dachów w budynkach histo
rycznych), ss. 17-18. Problemy
techniczne, estetyczne i konstruk
cyjne w pracach naprawczych pro
wadzonych przez właścicieli obiek
tów, nieporozumienia oraz narusza
nie substancji zabytkowej.
L. Śtepan, Soubor lidovÿch staveb
Vysocina (Zespół budownictwa lu
dowego — Wysoczyna), ss. 19-22,
9 il. Omówienie działalności skan
senu w Wysoczynie z okazji 20-lecia otwarcia tej placówki. Przedsta
wienie najciekawszych dokonań.
V. Nejedlÿ, K restaurovâni deskovych obrazu mistra Theodorika v
kapli sv. Kriże na hradë Karlstejne
pred stopadesati lety (Restauracja
malarstwa tablicowego piistrza
Teodoryka w kaplicy Św. Krzyża
na Karlsztejnie przed 150 laty), ss.
23-27, 7 il. Zsf. Analiza i ocena
prac wykonanych przez W. I. L.
Markowskiego (1789-1846) w ia
tach 30-tych XIX w.
KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
ss. 28-29,4 il. Tekst również w jęz.
niemieckim. Informacja o zaginio
nych obiektach.
L. Gottfried, Assumpta ve stitë
Tÿnského kostela (Rzeźba Assunty
w szczycie kościoła tyńskiego), ss.
3-34, 4 il. Historia rzeźby na pod
stawie wnikliwej analizy materia
łów
archiwalnych
związanych
z kościołem tyńskim w Pradze.
J. Sommer, Poznâmky к vykładu
stavebniho vÿvoje nëkolika stredovëkÿch kostelu v nejjiźnejśim cipu
Cech — 1 (Uwagi na temat rozwoju
wybranych
kościołów średnio
wiecznych w najbardziej wysunię
tym na południe rejonie Czech —
1), ss. 35-38, 9 il. Prezentacja koś
ciołów: Św. Jana Chrzciciela w Zatoni, Św. Małgorzaty w Homi Piane
i Św. Mikołaja w Boleticach.

J. J. Outrata, Prof. Jaroslav Peśina
osmdesâtnikem (Prof. Jarosław Peszina
osiemdziesięciolatkiem),
s. 39. Jubileusz wybitnego mediewisty.
Jubilant PhDr. Jiri Vondra (Jubilat
dr Jirzi Wondra), s. 39-40. 70-lecie
urodzin historyka.

Zeszyt 9, stron 40, ilustracje
J. Herout, Souteż k ùpravam Prażského hradu v roce 1963 — poućeni
i pro dneśek? (Konkurs na przebu
dowy w obrębie zamku praskiego
w 1963 r. przestrogą dla naszych
czasów), ss. 1-6. Prezentacja kon
cepcji
konkursu,
który miał
w swoim czasie “usprawnić” ruch
turystyczny na zamku. Brak posza
nowania dla substancji zabytkowej,
dalekosiężne plany przekształcenia
okolicznych terenów, m.in. budowa
Aleji Socjalizmu.
L. Mlćak, Nypoortuv oltârni obraz
bratrstva Andëla Stróżce na sv. Kopecku v Olomuci (Obraz Nypoorta
na ołtarzu w bractwie Anioła Stróża
na Św. Kopeczku koło Ołomuńca),
ss. 7-12, 22 il. Historia bractwa za
łożonego w 1668 r. i obrazu nider
landzkiego malarza i grafika Justusa
van den Nypoorta (ok. 1625 — po
1692). Nypoort pracował na terenie
Austrii, a później na dworze bisku
pa ołomunieckiego Karola Lichtensteina-Kastelkoma.
Szczegółowa
analiza obrazu na tle porównaw
czym.
M. Suchomel, Restaurace platzerovské drevorezby z Veltrus (Re
stauracja drewnianej rzeźby Platzera z Veltrus), ss. 13-16, 8 il. Restau
racja rzeźby Ignacego Franciszka
Platzera przedstawiającej Św. Jana
Nepomucena z lat 60-ych XVIII w.
M. Popi, J. Kysilkovâ, Vyskyt novych vysoce toxickych lâtek v prostredi chrânënÿch drevënych konstrukcl (Pojawienie się substancji
toksycznych w środowisku kon
strukcji drewnianych pozostających
pod ochroną), s. 17. Toksyczne wy
ziewy w pomieszczeniach teatru na
zamku w Czeskim Krumlowie,
gdzie do konserwacji konstrukcji
drewnianych zastosowano preparat

Lastanox T 20 oraz Q, prawdopo
dobnie na drewnie nieprawidłowo
oczyszczonym.
J. Sommer, Poznâmky k vykladu
stavebnlho vÿvoje nëkolika stredovëkych kostelu v nejjiźnejśim cipu
Cech — 2 (Uwagi na temat rozwoju
wybranych
kościołów średnio
wiecznych w najbardziej wysunię
tym na południe rejonie Czech —
2), ss. 18-21, 8 il. Prezentacja koś
ciołów: cysterskiego w Wyższym
Brodzie, Św. Bartłomieja w Sław
kowie (k. Czeskiego Krumlowa)
i Św. Mikołaja w Boleticach.
A. Vosahlik, Zaprâva o stavu architektonického dëdictvi v Evropë.
Strasburk, brézen 1992 (Raport
0 stanie dziedzictwa architektonicz
nego w Europie, Strasbourg, ma
rzec 1992), ss. 22-26, 4 il. Omówie
nie raportu: problemy identyfikacji
dziedzictwa architektonicznego, in
stytucji odpowiedzialnych za obiek
ty zabytkowe, kwestia ochrony
1upowszechnienia.
J. Petru, Expozice ceské hudby na
zamku v Litomysli (Wystawa cze
skiej muzyki na zamku w Litomyszli), ss. 27-30, 5 il. Omówienie eks
pozycji pt. “Rozwój czeskiej kultu
ry muzycznej”.
V. Kucovâ, Seminar ECOVAST v
Ùstëku (Sympozjum EKOVAST
wUsztieku), ss. 31-34, 4 il. Spra
wozdanie z międzynarodowego se
minarium poświęconego ruralistyce
w dniach 13-15 maja 1992 r.
RECENZJE, s. 34-40

Zeszyt 10, stron 40, ilustracje
A. Vośahlik, UNESCO 1992 — Rok
Baroka (UNESCO 1992 — Rok
Baroku), s. 1. Prezentacja zadań
czeskiego komitetu ICOMOS w ro
ku poświęconym kulturze baroko
wej.
D. Libal, Barokni architektura,
stëzejni projev kultury Cech, Morayy a Slezska (Architektura baroko
wa głównym nurtem kultury Czech,
Moraw i Śląska), ss. 2-6, 5 il. Pre
zentacja czeskiego baroku na tle
kultury europejskiej.
J. Kaśe, Panstvi Malesov, zamek
Rozteź a kapie sv. Jana Krtitele na
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Vysoké (poznâmky ke strukturę
ceského dominia), Cast I. (Dobra
Maleszów, zamek Roztież i kaplica
Św. Jana Chrzciciela na górze Wy
soka (uwagi na temat struktury cze
skiego dominium), ss. 7-12, 6 il.
Studium historyczne dóbr Male
szów i zamku Roztież, rozwój
w końcu XVII w. dzięki działalno
ści hrabiego Franciszka A. Szporka.
P. Vacha, Ochrana a udrźba zvonarskych pamatek (Ochrona i utrzy
manie zabytkowych dzwonów), ss.
13-20, 8 il. Problemy utrzymania
i konserwacji dzwonów, eksploata
cja i stosowanie mechanizmów
elektrycznych.
J. E. Svoboda, Vysehrad s ùdolim
Botiće afenomén ceského kubismu
(Wyszehrad i dolina rzeki Boticzy
a fenomen czeskiego kubizmu), ss.
21-26, 11 il. Materiał dotyczący kil
ku kamienic i willi zbudowanych
w 1913 r. w Pradze na nabrzeżu
Wełtawy po stronie Wyszehradu na
ul. Libuszi i na ul. Neklanowej —
przykłady architektury kubistycznej
Josefa Chochola.
J. Kaigl, К poślednim stavebnim
ùpravâm kostela v Cecovicich (Na
temat ostatnich przebudów kościoła
w Czeczowicach), s. 27, 2 il. Kry
tyczna ocena dotychczasowych
działań konserwatorskich.

KRADZIEŻE DZIEŁ SZTUKI,
ss. 28-29,4 il. Tekst również w jęz.
niemieckim. Informacja o zaginio
nych obiektach.
J. Sommer, Poznâmky k vykladu
stavebniho vÿvoje nékolika stredovékÿch kostelu v nejjiznëjsim cipu
Cech — 3 (Uwagi na temat rozwoju
wybranych
kościołów średnio
wiecznych w najbardziej wysunię
tym na południe rejonie Czech —
3), ss. 30-33, 11 il. Prezentacja koś
ciołów Św. Katarzyny w Horzicach,
Św. Marii Magdaleny w Chwalszinach i Św. Marcina w Polnej.
R. Blatnÿ, Lohské 15Oté vyroci
druhého prazského mostu pres
Vltavu (Zeszłoroczna 150 rocznica
przerzucenia drugiego mostu nad
Wełtawą w Pradze), ss. 33-34, 3 il.
Most łańcuchowy Franciszka Józefa
został zbudowany w 1. 1839-1841
wg proj. inż. B. Schmircha (dziś
w tym miejscu znajduje się most 1
Maja). Ważny element w rozwoju
urbanistycznym Pragi po stronie
Smichowa.
RECENZJE, s. 35-40

Zeszyt 11, stron 44, ilustracje
J. Vitovskÿ, Nékolik poznâmek к
problematice Karlśtejna (Kilka
uwag na temat Karlsztejnu), ss. 114, 14 il. Złożona problematyka re
waloryzacji
zamku
Karlsztejn

wskutek ingerencji XIX-wiecznych.
Omówienie prowadzonych prac
i ich wpływu na aktualny stan
obiektu. Obszerne studium na tle hi
storycznym.
H. Blochovâ, Zhodnoceni vysledkù
prùzkumu souboru deskovych obra
zu z kapie sv. Kriźe na Karlstejnë
(Ocena rezultatów badań zbioru
malarstwa tablicowego w kaplicy
Św. Krzyża na Karlsztejnie), ss. 1527, 28 il. Wyniki badań chemicznotechnologiczno-konserwatorskich.
Technologia złocenia w malarstwie
średniowiecznym.
P. Marik, Mikroskopicky pruzkum
techniki malby na deskach mistra
Theodorika v kap li sv. Kriźe na
Karlstejnë (Badania mikroskopowe
techniki malarstwa tablicowego mi
strza Teodoryka w kaplicy Św.
Krzyża na Karlsztejnie), ss. 28-39,
29 il. Szczegółowe omówienie po
szczególnych technik, technologii
i materiałów.
J. Josefik, Pruzkum a restaurovâni
gotické nâstenné malby Klanëni tri
krâlû v katedrâle sv. Vita v Praze
(Badania i restauracja gotyckiego
malowidła
ściennego
“Pokłon
Trzech Króli” w katedrze Sw. Wita
w Pradze), ss. 40-44, 11 il. Omó
wienie przeprowadzonych prac, re
spektujących wyjątkową wartość
malowidła.
oprać. Magdalena Gumkowska
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