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NOVÁ KNIHA O HISTORII A UMĚNÍ V KRUŠNOHOŘÍ BUDE PŘEDSTAVENA 
NA FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UJEP 
 
Dnes, 29. března 2017, se na Filozofické fakultě UJEP uskuteční 
přednáška prof. Jana Royta a doc. Michaely Hrubé. Společně budou 
prezentovat knihu „Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer v otevřeném 
prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku (1459–
1620)“.  
 
Knihu vydalo pražské nakladatelství Via Gaudium ve spolupráci s  FF UK a FF 
UJEP. Publikace je výsledkem projektu podpořeného Grantovou agenturou 
České republiky, jehož záměrem bylo též podpořit nominaci kulturní hornické 
krajiny Krušných hor na seznam památek UNESCO. 
 
„Projekt byl zaměřen na výzkum velmi podstatné doby v historii Krušnohoří, 
s níž souvisí největší rozmach rudné těžby. Již od konce 15. století probíhala 
intenzivnější prospektorská činnost, jejímž nejpodstatnějším výsledkem byl 
objev mohutného ložiska stříbrných rud na místě, kde před pěti sty lety vzniklo 
nejvýznamnější město celé oblasti Jáchymov. Krušnohoří bylo tehdy jednou 
z velmi dynamicky se rozvíjejících oblastí, z jehož bohatství profitoval panovník 
i šlechta a okolní královská města. Intenzita urbanizace tohoto prostoru neměla 
v tehdejším českém království obdobu. S rozvojem horních měst a bohatstvím 
zdejší šlechty souviselo i budování sídel a investice do umění,“ uvádí Michaela 
Hrubá.  
 
Prezentovaná kniha představuje historický vývoj regionu a přináší informace o 
nejvýznamnějších uměleckých artefaktech a památkách, které se z tohoto 
období dochovaly. S ohledem na rozsah výzkumu do ní přispěli historici, 
kunsthistorici i památkáři z FF UJEP, FF UK i Národního památkového ústavu, 
pracovišť v Ústí nad Labem a Lokti.  
 
„Do knihy jsou zařazeny i kapitoly, které pojednávají o vybraných tématech 
spojených s horními městy na Slovensku, a to s ohledem na provázanost obou 
hornických center i charakter vizuálního umění v nich,“ upřesnil Jan Royt, který 
byl řešitelem projektu.    
 
Přednáška je volně přístupná všem zájemcům a proběhne od 17:30 h v budově 
filozofické fakulty, Pasteurova 13, v učebně č. A 204. 
 
Fotografie: ilustrace z knihy Ars Montana. Umělecký a kulturní transfer 
v otevřeném prostoru česko-saského Krušnohoří na prahu raného novověku 
(1459–1620) 
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