
Monografi e představuje podrobnou, specifi cky zaměřenou, 
dosud nezpracovanou sondu do problematiky zahradnického 
oboru v letech 1939–1989. Publikace vznikla na základě po-
drobného studia dosud nezpracovaných archivních dokumentů, 
dobových reálií, právních předpisů, odborných časopisů, 
výzkumných zpráv, zachovalých architektonických děl i rozhovo-
rů s pamětníky, a všeho, co období 2. poloviny 20. století v této 
oblasti jakýmkoli způsobem poznamenalo. 

Monografi e obsahuje následující kapitoly: Historický vývoj oboru 
zahradnictví v letech 1939–1989, Přechod od soukromého 
podnikání v zahradnictví k socialistickým formám, Zahradní 
architektura začleněná do projektových ústavů, Organizace 
a zájmová sdružení, Odborné školství, Výzkum v zahradní 
a krajinářské tvorbě, Školkařství, Odborné časopisy a literatura, 

Péče o památky zahradního umění, Odměňování zahradníků 
a zahradních architektů v letech 1939–1989 a Za-

hradně-architektonická tvorba 1939–1989.

CENA: 1210 Kč 

Publikace lze objednat 
na e-mailové adrese vugtk@vugtk.cz

K ceně zásilky bude připočteno poštovné. 

Publikace lze také vyzvednout 
nebo přímo zakoupit na adrese: 
Výzkumný ústav geodetický, 
topografi cký a kartografi cký, v.v.i. 
Ústecká 98, 250 66 Zdiby

Právě vyšlo
Šárka STEINOVÁ a kol. 
HORTUS CAPTUS. 
okrasné zahradnictví 
a zahradně-architektonická tvorba 
v letech 1939‒1989. 

Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, 
topografi cký a kartografi cký, v.v.i., 2022. 
478 stran. ISBN 978-80-85881-54-7.

Šárka STEINOVÁ ‒ Roman ZÁMEČNÍK
I ZA TOTALITY VZNIKALY 
KRÁSNÉ ZAHRADY. 

Zdiby: Výzkumný ústav geodetický, topografi cký 
a kartografi cký, v.v.i., 2022. 240 stran. ISBN 978-80-85881-55-4.

Kritický katalog výstavy upozorňuje na existenci specifi cké 
součásti národního kulturního dědictví, které bylo komplexně 
řešeno v rámci výzkumného projektu Zahradně-architektonická 
tvorba v období totalitních režimů v letech 1939–1989 na území 
České republiky. Prezentovaný soubor ukázek zahradně-archi-
tektonických řešení zahrad a parků představuje hodnotný doklad 
historického vývoje oboru, jež je současně také projevem tvůrčích 
schopností a práce člověka z nejrůznějších oborů lidské činnosti, 
tedy hlavně zahradní a krajinářské architektury. 

CENA: 605 Kč 

SPECIÁLNÍ NABÍDKA: 
monografi e + kritický katalog

1540 Kč 

a kartografi cký, v.v.i., 2022. 240 stran. ISBN 978-80-85881-55-4.


