
 
 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Vyšehrad, 2016 
ISBN 978-80-7429-633-8         352 stran 
 

Sto padesáté výročí narození Františka Udržala, jež připadne na 3. ledna 2016, se 
stane vhodnou příležitostí k ohlédnutí za životními osudy a dílem význačného 
českého politika a sedláka. Tento státník první republiky, dlouholetý ministr národní 
obrany a v letech 1929–1932 předseda vlády ČSR, se po květnu 1945 vytratil z 
veřejného povědomí, ačkoliv se podstatně zasloužil o „budování státu“. Udržal zemřel 
v kritickém roce Mnichova. Nacistická a komunistická historiografie v něm spatřovala 
nejen prominenta zostouzené první republiky, ale i čelní osobnost agrární strany, 
která byla hlavní státotvornou stranou meziválečného Československa. Kolektivní 
monografie osmičky historiků věcně, kriticky a bez předsudků představuje a hodnotí 
život a dílo Františka Udržala v proměnách doby. Jednotlivé kapitoly se věnují 
Udržalově hospodářské a zemědělské práci, jeho působení v křesle poslance 
zemského sněmu a říšské rady, jako ministra obrany a premiéra, a také ve vztahu k 
agrární straně. 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Veduta, 2016 
ISBN 978-80-88030-13-3         576 stran 

 
Bitva na Bílé hoře 8. listopadu 1620 je bezesporu jedním z klíčových momentů 
třicetileté války a neblahým dnem českých dějin. Širší veřejností je často vnímána 
za národní tragédii s dalekosáhlými následky. Přesto prohraná bitva nemusila 
ještě znamenat zhroucení veškerého branného odporu v zemích Koruny české, 
protože existovali stoupenci zvoleného českého krále Fridricha V. Falckého, kteří 
boří tento tradiční mýtus a kteří byli schopni rozehrát další vojenskou partii proti 
císaři a jeho spojencům. O některých z nich, o kladných a záporných postavách, o 
dobrodruzích i hrdinech, o zajímavých problémech a historických událostech se 
autor snažil podat výklad v předložené knize. Měsíce statečného odporu 
vojenských skupin bývalé stavovské armády a takřka dvouletá pobělohorská 
pacifikace Fridrichova kralování byly teprve skutečným koncem zimního království. 
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, albis international 2015 
ISBN 978-80-7414-900-9         108 stran 
 

V letech 1944–1945 ztratilo americké letectvo nad územím 
dnešní České republiky bezmála 800 letců, z nichž se jich 
téměř 300 nikdy nevrátilo domů. Jednou z oblastí, které letecká 
válka nejvíce postihla, byl dnešní region severozápadních 
Čech. 
 

Martin VESELÝ         Nedostupné 
ZLOMENÁ KŘÍDLA / BROKEN WINGS 

 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

Jaroslav ROKOSKÝ – Jiří URBAN       Připravujeme 
FRANTIŠEK UDRŽAL (1866–1938): SEDLÁK A POLITIK  

 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

Radek FUKALA     Distribuci zajišťuje nakladatelství Veduta 
KONEC ZIMNÍHO KRÁLOVSTVÍ  
a poslední ohniska odporu 

 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

MIMO EDIČNÍ ŘADY – Katedra historie 
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Národní památkový ústav, albis international, 2015 
ISBN 978-80-86971-52-0         352 stran 
 

Milešov – jedna z pozoruhodných sídelních lokalit Českého středohoří. A právě 
tomuto místu se komplexně věnuje kniha, která je tematicky rozdělena do tří částí, 
z nichž první je zaměřena na výzkum proměny zdejší krajiny. Střední část se snaží 
postihnout jednotlivé fáze historického vývoje od středověku do poloviny 19 století, se 
zvláštním zřetelem na jednotlivé osobnosti rodu Kaplířů ze Sulevic a jejich 
následovníků Hrzánů z Harasova, kteří se do podoby Milešova aktivně zapsali svou 
donátorskou činností. Závěrečná část mapuje již konkrétní profánní a sakrální 
památkové objekty, jejichž mimořádným počtem a uměleckou kvalitou Milešov 
aspiruje na přídomek perla severočeského baroka. 
 
 
 
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Národní památkový ústav, albis international, 2015 
ISBN 978-80-86971-61-2         256 stran 
 

 Milešov – one of the many remarkable localities of the Bohemian Central Uplands is 
the very subject of the comprehensive monograph. The book is divided into three 
parts, with the introductory part focusing on the survey of the transformation of the 
local landscape. The second part attempts to cover individual phases of the historical 
development from the medieval era up to the mid-nineteenth century, with particular 
emphasis on the individual members of the Kaplíř clan of Sulevice and their 
successors, the Hrzán clan of Harasov, who had great influence on Milešov’s layout 
through their donating activities. The final part maps individual profane and sacred 
monuments, the remarkable number and artistic quality of which make Milešov ready 
to be called the pearl of the Northwestern Baroque. 
 
Jedná se o anglickou mutaci knihy Milešov ve středověku a novověku (ISBN 978-80-
86971-52-0). 

 
 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Foibos books 2014 
ISBN 978-80-87073-73-5 (Foibos), 978-80-7414-702-9 (UJEP)     96 stran 

 
Publikace nás provede životem a dílem Theodora Petříka, významného českého 
architekta XX. století, kterého jsme takto zblízka dosud neměli možnost poznat. 
Provede nás rovněž jeho účastí ve významných architektonických soutěžích – 
vzpomeňme jen úspěšnou účast v soutěži na dostavbu Staroměstské radnice v 
Praze nebo Českého národního divadla v Brně. Publikace nás seznámí s řadou 
občanských staveb, mezi jinými záložnou v Táboře, vilami v Táboře i v Praze, 
školou v Kuklenách, sokolovnou v Přibyslavi až po dům U Kamenného stolu na 
pražském Karlově náměstí, ale snad hlavně s venkovskými a zemědělskými 
stavbami, jež mají osobitou a výraznou estetiku. Právě zde byl profesor Petřík 
zakladatelem typologie zemědělského stavitelství, pedagogem, teoretikem a 

zároveň praktikujících architektem. Dodnes lze spatřit nejen v knize, ale i v terénu některé stavby z komplexu 
školních statků v Uhříněvsi a Netlukách, velkostatků v Horkách nad Jizerou, Hrůšově u Horek, Chotětově 
nebo Voděradech na orlickoústecku a dalších v Čechách i na Slovensku. Jeho život ukončila předčasná smrt 
v tragické době německé okupace. Vydrancovaný archiv a předčasná smrt překazily jeho záměr shrnout své 
celoživotní zkušenosti do odborného spisu, takže se zachovaly pouze jednotlivé statě otištěné v odborných 
časopisech. Díky autorovi Martinu Zubíkovi, spolupracující rodině Petříkových a mnoha dalším v publikaci 
poznáme alespoň část z bohatého života a tvorby významného architekta. 

Jakub PÁTEK et al.         cena 200,- Kč 
MILEŠOV IN THE MEDIEVAL AND MODERN ERA 

Jakub PÁTEK a kolektiv         cena 250,- Kč 
MILEŠOV VE STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU 

Martin ZUBÍK      Distribuci zajišťuje nakladatelství Foibos 
SLAVNÉ STAVBY THEODORA PETŘÍKA 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

http://www.kosmas.cz/autor/2385/veronika-dudkova/
http://www.kosmas.cz/autor/11075/kristina-kaiserova/
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Archiv hl. města Prahy, Scriptorium, 2014 
ISBN: 978-80-7414-625-1 (UJEP),         208 stran 
 

V roce 2006 došlo v Mladé Boleslavi k významnému nálezu archivu Matouše 
Konečného, biskupa Jednoty bratrské. Jeho součástí je i evidence jejích členů z Prahy 
a ze středních Čech, jejíž edici spolu s úvodní studií a biogramy všech členů přináší 
tato kniha. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Univertita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Nakladatelství Lidové noviny, 2012 
ISBN: 978-80-7422-238-2, 978-80-7414-575-9       250 stran 
 

Nejstarší známí příslušníci rodu ze Svojšína patřili ve 12. století k významným 
představitelům raných českých elit. V procesu vnitřní kolonizace země se tehdy také 
utvářela v západních Čechách v povodí Mže základna rodové pozemkové držby, 
jejímž centrem se stalo rodové sídlo ve Svojšíně, vybavené reprezentativní stavbou 
románského tribunového kostela. Právě ten představuje až do dnešních dnů trvalou 
připomínku někdejší rodové slávy. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Veduta, 2013 
ISBN 978-80-86829          212 stran 
 

Pohnuté, bouřlivé a vyčerpávající vojensko-politické zápolení mezi znepřátelenými 
nábožensko-mocenskými tábory první poloviny 17. století dostalo záhy od 
historiků označení třicetiletá válka (1618-1648). Na tento „všeobecný" konflikt 
autor nazírá jako na komplexní soubor mocensko-politických, dynastických, 
hospodářsko-obchodních, sociálních, náboženských a vojenských zápasů, kdy 
nejhorší boje se často odehrávaly na středoevropském kolbišti. Zároveň dodává, 
že omezení třicetileté války jen na území Svaté říše římské je z hlediska současné 
historické vědy sotva udržitelné a realitě bude bližší globálnější pohled, a to 
v kontextu odborných diskuzí o aspektech mezinárodní diplomacie, o říšském 
patriotismu, stavovství a  absolutismu, o konfesionalizaci, o obecné krizi 17. století 
nebo o militární revoluci. 
 
 

 

Olga FEJTOVÁ     Distribuci zajišťuje nakladatelství Scriptorium 
JEDNOTA BRATRSKÁ V MĚSTECH PRAŽSKÝCH V DOBĚ PŘEDBĚLOHORSKÉ 

Radek FUKALA     Distribuci zajišťuje nakladatelství Veduta 
TŘICETILETÁ VÁLKA NEBO VŠEOBECNÝ KONFLIKT 17. STOLETÍ?  
Otázky, úvahy a problémy. 

 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

Tomáš VELÍMSKÝ    Distribuci zajišťuje nakladatelství Lidové noviny 
PÁNI ZE SVOJŠÍNA. Rod velmožů, pánů a rytířů z povodí Mže. 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Archiv hl. města Prahy, Scriptorium, 2012 
ISBN: 978-80-7414-525-4 (UJEP),         336 stran 
 

Monografie věnující se tématu rekatolizace na Novém Městě pražském v kontextu 
nábožensko politickém, správním, sociálně ekonomickém i z hlediska soukromého 
každodenního života měšťanů. Věnuje se zevrubně i vymezení základních pojmů a 
obsahuje podrobný přehled pramenů a literatury. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Argo, 2011          Každodenní život. 
ISBN: 978-80-257-0439         412 stran 
 

Kniha Michaely Hrubé je věnována problematice každodenního života žen v českých 
městech raného novověku v 16. a 17. století. Autorka v ní zkoumá právní a 
hospodářské postavení měšťanek, jejich materiální zabezpečení či proměnlivé 
pozice v rámci měšťanské rodiny. Podnětným způsobem se zamýšlí i nad 
jednotlivými fázemi ženského života, nad ženskou svobodou projevující se ve 
svobodném nakládání s majetkem či v podobě možnosti vést soudní pře a chránit 
před soudem svůj majetek i svoji čest. 
 
 
 
 
 
 

 

 
Univertita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2010 
ISBN: 978-80-7414-298-5         272 stran 
 

Ve dnech 8. a 9. dubna 2010 se v Ústí nad Labem konalo 15. celostátní kolo 
studentské vědecké konference Historie. Celostátního kola této soutěže se zúčastnilo 
25 mladých historiček a historiků z patnácti historických pracovišť ČR. Texty deseti 
nejlépe hodnocených prací přináší právě tento sborník. Kniha obsahuje rovněž 
resumé ostatních patnácti soutěžních studentských prací. Tento sborník je tak 
ohlédnutím za konferencí i svědectvím o úrovni práce studentek a studentů historie. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Olga FEJTOVÁ     Distribuci zajišťuje nakladatelství Scriptorium 
„JÁ PEVNĚ VĚŘÍM A VYZNÁVÁM...“  
Rekatolizace na Novém Městě pražském v době pobělohorské 

  

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

David TOMÍČEK (edd.)        cena: 268,- Kč 
HISTORIE 2009. Sborník prací z 15. celostátní studentské vědecké konference  

 

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

Michaela HRUBÁ     Distribuci zajišťuje nakladatelství Argo 
ZVONĚNÍ NA SVATOU ALŽBĚTU. 
Odraz norem a sociální praxe v životních strategiích měšťanek na prahu raného novověku 
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Filozofická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, 2009 
ISBN 978-80-7414-170-6         156 stran 
 

Bývalí studenti Pedagogické fakulty sepsali svá svědectví a vzpomínky na průběh a 
vlastní aktivní účast na dění listopadu 1989, které přineslo převratné změny. Na 
podobu a atmosféru tehdejších událostí v Ústí nad Labem zavzpomínali Mirka Bílá, Jiří 
Černický, Bedřich Fryč, Václav Holanec, Luboš Hošek, Radek Kotlaba, Oldřich 
Kvasnička, Petra Marková, Robert Mikoláš, Jaroslav Rokoský, Drahoš Staněk, Jan 
Svitálský, Michal Šidák, Jan Šícha, Zdeněk Víšek, Karel Vrána a Josef Žejdl. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2008 
ISBN 978-80-7414-081-5         187 stran 
 

Sborník z pracovního kolokvia Restaurované severozápadní Čechy prezentovalo nově 
zrestaurovaná či objevená umělecká díla v severozápadních Čechách. Cílem bylo 
seznámit veřejnost s výsledky restaurátorských procesů a s uměleckými díly 
samotnými. Kolokvium nebylo zaměřeno pouze na jeden obor restaurování, ale na 
celou šíři restaurátorského oboru, z tohoto důvodu je možné ve sborníku najít 
příspěvky, které se věnují následujícím oborům výtvarného umění: malířství 
(nástěnná, závěsná malba), sochařství (řezbářství, kamenosochařství), užité umění i 
umělecké řemeslo. 
Ve sborníku je publikováno celkem 14 příspěvků, od významných odborníků. Svými 
studiemi přispěli: Jan Vinař, Roman Lutz, Milena Nečásková, Petr Bareš, Jiří Brodský, 
Jana Břečková, Vít Honys, Tomáš Hladík, Lenka Helfertová, Markéta Pavlíková, Eva 
Votočková, Michael Bílek, Petr Hrubý, Radana Hamsíková, Miloš Krčmář, Petr Skála. 
Úvodní metodický referát přednesl prof. Jan Royt. Na kolokviu se jako autoři 

příspěvků, pořadatelé i posluchači podíleli studenti katedry historie FF UJEP.  
 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2007 
ISBN 978-80-7044-970-7         137 stran 
 

Sborník ze sympozia „950 let od založení litoměřické kapituly“ obsahuje řadu 
zajímavých příspěvků vztahujících se jak k dějinám Litoměřické kapituly, tak i obecně 
severozápadních Čech. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., popisuje význam, poslání a 
strukturu kolegiátních kapitul v raném a vrcholném středověku. Studie prof. PhDr. 
Josefa Žemličky, Dr.Sc., rozebírá postavení litoměřické kapituly v církevně-správní 
struktuře přemyslovských Čech. K počátkům města Litoměřic přinesl nové poznatky 
PhDr. Petr Meduna, obecnější příspěvek ke vztahu litoměřické kapituly a 
severozápadních Čech v 11. století podal doc. PhDr. Tomáš Velímský, CSc. PhDr. 
Petr Hlaváček, Ph.D., zpochybnil roli litoměřické kapituly jak v době raného 
novověku, tak v současnosti. Velmi zajímavou zprávu o knihovně litoměřické kapituly, 
jejím uspořádání a skladbě fondů podává Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D. Sborník 
uzavírají doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., která se vyjadřuje k problematice 
litoměřické diecéze v 19. století, a Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., s příspěvkem o vývoji 

litoměřické kapituly a jejích osudech ve 20. století. 
 

Michaela HRUBÁ – Zuzana RAŠPLIČKOVÁ (edd.)     Vyprodáno. 
LITOMĚŘICKÁ KAPITULA – 950 LET OD ZALOŽENÍ  
Kniha příspěvků z konference konané u příležitosti 950 let od založení litoměřické kapituly 

Petr HRUBÝ – Vít HONYS (eds.)       cena: 128,- Kč 
RESTAUROVANÉ SEVEROZÁPADNÍ ČECHY.  
Sborník příspěvků z kolokvia uskutečněného na Filozofické fakultě UJEP  

Jaroslav ROKOSKÝ (edd.)         cena: 86,- Kč 
SAMETOVÁ REVOLUCE V ÚSTÍ NAD LABEM. Svědectví studentů po dvaceti letech 

 

  

 

Veronika Dudková, Kristina Kaiserová a Václav Petrbok  

NA ROZHRANÍ KULTUR  

http://www.kosmas.cz/autor/2385/veronika-dudkova/
http://www.kosmas.cz/autor/11075/kristina-kaiserova/
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Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006 
ISBN 80-7044-841-5          84 stran 

 
Práce předkládá model typologie vesnických staveb s aktivní účastí pískovcového 
podloží v Čechách a tento model začleňuje do kontextu sídelní struktury období 
středověku a novověku. Tím, že archeologizované stavby přiřazuje zpět 
dynamickému systému kultury, zpřesňuje stávající poznání dějin osídlení. Práce 
aplikuje a rozpracovává metodu formální analýzy znakových struktur pro studium 
staveb. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, 2006 
ISBN 80-7044-840-7         100 stran 
 

Publikace přináší studie, dotýkajících se teoretických otázek a metod práce 
s hmotnými prameny. Jsou zaměřeny jednak na teoretické otázky studia hradů a 
jejich stavebních reliktů, jednak na studium hradů v severních Čechách a jsou určeny 
pro ty, kteří hledají odpovědi na historiografické otázky, především pak studentům, 
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Východiskem je metoda, publikovaná u nás E. Neústupným (1986) a její aplikace na 
postupy studia hradů. Teoretické problémy spojené se studiem hradů jsou doplněny 
praktickými ukázkami studia „hradních“ objektů v severních Čechách. 
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