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Kachle z dílny hrnčíře Adama Špačka (1531-1572) na Novém Městě pražském
Jaromír Žegklitz
Archaeologica Pragensia – Supplementum 5
766 stran s bohatým obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019
ISBN 978-80-87828-46-5
Publikace je výsledkem autorovy několikaleté intenzivní badatelské činnosti a představuje komplexní
zhodnocení jednoho z nejdůležitějších souborů renesančních kachlů v České republice i v celé Evropě.
Výjimečnost tohoto souboru je dána nejen počtem nálezů (bezmála 30 000 kusů), ale zejména tím, že
šťastnou shodou okolností jej lze přiřadit konkrétnímu, jménem známému výrobci. Výsledkem
zpracování tohoto unikátního souboru je množství informací o fungování hrnčířské dílny, technologii
výroby renesančních kachlů, použitých výzdobných motivech i o jejich kulturně historickém kontextu.
Katalog nálezů poskytuje bohatou obrazovou dokumentaci celého souboru včetně množství
fotograficky doložených analogií.

Pro kamna ke Špačkovi – Kachle a kamnářství v renesanční Praze
Jaromír Žegklitz, Miroslava Šmolíková
publikace ke stejnojmenné výstavě v Muzeu hlavního města Prahy, dům U Zlatého prstenu
15. 5. 2019 – 29. 3. 2020
116 stran s bohatým obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2019
ISBN 978-80-87828-48-9
Publikace, stejně jako výstava, seznamuje s historií gotického a renesančního hrnčířství v Praze i
s vývojem kamen a kamnářskou výrobou. V centru pozornosti je výjimečný archeologický objev dílny
pražského měšťana a hrnčířského mistra Adama Špačka v Truhlářské ulici na Novém Městě pražském.
V letech 1531 až 1572 se tu vyráběla nejen běžná stolní a kuchyňská keramika, ale i kamnové kachle –

kamnářství nebylo tehdy specializovaným řemeslem. Soubor bezmála 30 000 kusů zde získaných
kachlových zlomků je výjimečný jak svým počtem, tak tím, že v něm bylo identifikováno více než tři
stovky různých motivů, z nichž řadu odjinud zatím vůbec neznáme. Značná část motivů na reliéfních
stěnách kachlů, především portrétních a figurálních, vycházela z již existujících předloh, jak dokládá i
bohatý obrazový doprovod této publikace.

Laténská pohřebiště v Praze. Nálezy do roku 1981
Miloš Hlava
Archaeologica Pragensia – Supplementum 4
327 stran s obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017
ISBN 978-80-87828-35-9
V publikaci věnované laténským pohřebištím na území Velké Prahy objeveným do počátku 80. let
minulého století autor shromáždil a maximálně vytěžil především starší nálezový fond a k němu se
vážící archivními materiály. Statistické a artefaktuální vyhodnocení shromážděného souboru je
zasazeno do kontextu Čech i širší střední Evropy a doplněno o antropologickou analýzu a rozbor
dochovaných textilií i jednoho ze sapropelitových kruhů. Součástí práce je bohatá fotografická a
kresebná dokumentace.

Od nitě ke košili – Textil a móda středověkých Pražanů
Helena Březinová, David Kohout, Miroslava Šmolíková
publikace ke stejnojmenné výstavě v Muzeu hlavního města Prahy, dům U Zlatého prstenu
17. 5. – 29. 10. 2017
112 stran s bohatým obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2017
ISBN 978-80-87828-28-1
Bohatě obrazově vybavená publikace ke stejnojmenné výstavě konané v roce 2017 v Muzeu hl. m.
Prahy v domě U Zlatého prstenu na Starém Městě. Seznamuje čtenáře se středověkým textilním a
barvířským řemeslem v období 14. až 15. století, vysvětluje proces vzniku textilie a jednotlivé výrobní

postupy od získání výchozích surovin po zhotovení finálních výrobků, přibližuje vybavení tehdejší
tkalcovské a barvířské dílny, předvádí různé typy textilií a jejich praktické využití v běžném životě lidí v
období vrcholného středověku i dobovou módu pražských měšťanů. Představuje i výsledky
odborného analytického průzkumu archeologických textilií a postup jejich restaurování. Předvedena
je rovněž řada originálních archeologických nálezů, etnografických exponátů a rekonstrukcí
dobového oděvu.

Praha archeologická
Ivana Boháčová, Miroslava Šmolíková a kol.
Archaeologica Pragensia – Supplementum 3
383 stran s obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.,
Praha 2016
ISBN 978-80-87828-19-9
Kniha zaměřená na širší zainteresovanou veřejnost reflektuje stav současného archeologického
výzkumu Prahy – jedné z mimořádných evropských archeologických lokalit. Vychází výhradně z
archeologických pramenů Prahy a pozornost soustředí především na otázky metod výzkumu,
možnosti interdisciplinární spolupráce i problematiku archeologické památkové péče. Ukazuje tak
zcela nový a do značné míry dosud jen málo známý obraz archeologické práce a procesů, které se
odehrávají v zákulisí archeologických pracovišť, paralelně a mnohdy měsíce i roky po ukončení
terénních prací jednotlivých výzkumů.

Hroby barbarů v Praze-Zličíně
Svět živých a mrtvých doby stěhování národů
Jaroslav Jiřík, Jiří Vávra, Miroslava Šmolíková, Milan Kuchařík a kol.
256 stran s bohatým obrazovým doprovodem
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 2015

ISBN 978-80-87828-15-1
Publikace, vydaná k výstavě „Hroby barbarů – Svět živých a mrtvých doby stěhování národů“
(Muzeum hlavního města Prahy, 26. 5. 2015 – 14. 2. 2016), představuje archeologický výzkum
pohřebiště z 5. století n. l. objeveného v Praze-Zličíně a zároveň i dramatické období tzv. stěhování
národů v Čechách i v evropském kontextu té doby.
Kniha byla vytvořena ve spolupráci českých a německých autorů a přibližuje v jednotlivých tematicky
laděných kapitolách jak dobu stěhování národů v Evropě a v Čechách, tak i průběh a dosud
nepublikované výsledky výzkumu pohřebiště v Praze-Zličíně. Svou náplní kniha nemá zatím v české
produkci obdoby a ocení ji především všichni zájemci o archeologii i historii pozdně antického období
a doby stěhování národů. Vedle zcela nových informací publikace obsahuje kvalitní a bohatý
obrazovým doprovodem a její součástí je též přehled literatury a poznámkový aparát k jednotlivým
tématům.
Kniha vyšla s finanční podporou magistrátu Hlavního města Prahy a získala v Národní soutěži Gloria
Musaealis za rok 2015 hlavní cenu v kategorii Muzejní publikace roku.

Raně středověké pohřebiště v Praze-Lahovicích
Zdeňka Krumphanzlová a kol.
Editoři: Jan Klápště, Miroslava Šmolíková
368 stran s fotografickou a kresebnou dokumentací, mapová příloha a CD
Muzeum hlavního města Prahy ve spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v. v. i.
a Ústavem pro archeologii FF UK Praha, Praha 2013
ISBN 978-80-87828-02-1
Katalog dosud nejrozsáhlejšího raně středověkého pohřebiště v Čechách, odkrytého v letech 1954–
1960 v Praze-Lahovicích, zpřístupňuje na bázi revidovaného, nedokončeného rukopisu autorky
výzkumu Zdeňky Krumphanzlové dodnes významný nálezový fond a zachycuje všechny dostupné
informace z doby blízké terénnímu výzkumu (kapitoly z pera Jiřího Slámy a Zdeňka Smetánky).
Během sedmi výzkumných sezón byly v Lahovicích odkryty na čtyři stovky kostrových hrobů, jejichž
moderní antropologická analýza tvoří významnou část publikace (studie Petra Stránská – Miluše
Dobisíková – Jakub Likovský – Petr Velemínský: Paleodemografická a biologická charakteristika
populace z Prahy-Lahovic; Jakub Likovský – Miluše Dobisíková – Petra Stránská – Adéla Hrádková –
Šárka Kudrnová – Petr Velemínský: Zdravotní stav raně středověké populační skupiny z PrahyLahovic).
Celek doplňuje kresebná dokumentace, včetně rekonstruovaného celkového plánu pohřebiště, a
reprodukce dochované části fotodokumentace výzkumu i CD s neautorizovaným rukopisem
souhrnného textu Z. Krumphanzlové a elektronickou podobou celkového plánu.

Praha v pravěku
Marie Fridrichová, Jan Fridrich, Josef Havel, Jan Kovářík
Archaeologica Pragensia – Supplementum 2
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 1995
ISBN 80-85394-11-1
Kniha, jejíž rukopis vznikl již v druhé polovině osmdesátých let 20. století, přináší ucelený přehled
vývoje osídlení Pražské kotliny od starší doby kamenné po 10. století n. l. s bohatou kresebnou a
fotografickou dokumentací nálezů; součástí publikace je také nástin historie archeologického
výzkumu Prahy a charakteristika jejího přírodního prostředí. Každému období je věnována
samostatná kapitola, která je zakončena přehledem nejvýznamnějších nalezišť. Připojen je souhrnný
přehled nejdůležitější odborné literatury.

Slovanské kostrové pohřebiště v Praze 5 – Motole
Jan Kovářík
Archaeologica Pragensia – Supplementum 1
Muzeum hlavního města Prahy, Praha 1991
V knize je publikován záchranný výzkum kostrového pohřebiště v areálu Fakultní nemocnice v
Motole, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Jana Kováříka v letech 1975–
76. Těžiště díla spočívá v podrobném popisu jednotlivých hrobů a nálezů, nedílnou součást publikace
tvoří kresebná dokumentace hrobů i nálezů a fotografie odkrytých nálezových situací. Připojeno je
statistické a typologicko-chronologické vyhodnocení nálezů. Knihu uzavírá antropologické
vyhodnocení koster z pera Miroslavy Blajerové.

Baba – výšinné sídliště kultury nálevkovitých pohárů v Praze 6/Dejvicích
Josef Havel
Acta Musei Pragensis 82, Praha 1986
Kniha přináší základní a předběžnou informaci o záchranném výzkumu eneolitického výšinného
sídliště Baba v Praze-Dejvicích, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Josefa
Havla v letech 1974–78. Jádro publikace tvoří popis a dokumentace prozkoumaných objektů a sond
spolu s kresebnými tabulkami nálezů a fotografiemi z průběhu výzkumu. Připojena je pasáž o
geofyzikálním průzkumu lokality z let 1976–77 a stručné vyhodnocení získaných poznatků.

Chodovská tvrz v proměnách staletí (archeologický výzkum zámečku v Praze 4
– Chodově)
Václav Huml
Acta Musei Pragensis 78, Praha 1978
Kniha pojednává o archeologickém výzkumu někdejší středověké tvrze v Praze-Chodově, který
provádělo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Václava Humla v letech 1970–71. Stěžejní
část publikace tvoří popis a dokumentace sond a stratigrafických situací, a to spolu s typologickochronologickým rozborem nálezů. Nechybí stručný nástin historického vývoje Chodova (včetně
písemných zpráv o tvrzi) a porovnání chodovské tvrze s analogickými objekty ze střední Evropy.
Připojena je bohatá fotografická a kresebná obrazová příloha.

Halštatská sídliště v pražském území
Marie Fridrichová
Acta Musei Pragensis 74, Praha 1974
Kniha přináší souhrn poznatků o výzkumu halštatského výšinného sídliště s dvorcem v poloze Nad
Podhořím v Praze-Troji, který provádělo Muzeum hlavního města Prahy v letech 1966–71. Těžiště
práce tvoří podrobné popisy sídlištních objektů z výzkumu v letech 1968–71, jenž probíhal pod
vedením Marie Fridrichové, popisy nálezů a jejich kresebná i fotografická dokumentace. Připojeno je
také obsáhlé vyhodnocení získaných poznatků a nástin dvoufázové chronologie sídliště.

Pražská výšinná sídliště pozdní doby kamenné
Norbert Mašek
Acta Musei Pragensis 71, Praha 1971
Kniha přináší souhrn poznatků o eneolitických výšinných sídlištích v Praze na základě starých
sbírkových fondů Národního muzea a Muzea hlavního města Prahy i s využitím výzkumů, které
provedlo Muzeum hlavního města Prahy pod vedením Norberta Maška v letech 1961–63 a 1965–66
na Zámkách u Bohnic a v roce 1964 na Hradišti u Butovic. Těžiště práce spočívá v důkladném popisu
nálezových situací a nálezů, připojeny jsou fotografické tabulky vybraných předmětů a terénní
dokumentace.

