
Antiqua Cuthna 

 

Ediční řada Antiqua Cuthna jako nepravidelná řada monograficky laděných svazků je vydávána 

od roku 2005 a v jejím rámci dosud bylo publikováno šest publikací. Záměrem edice je přinášet 

recenzované odborné knihy charakteru kolektivních monografií, které se zaměřují na historii, 

dějiny umění, literatury a hudby, památky, archeologii, pomocné vědy historické a další 

příbuzné obory historických věd se vztahem ke Kutné Hoře, Kutnohorsku a Čáslavsku, 

s častými přesahy do celostátních a středoevropských souvislostí. Monotematicky koncipované 

svazky zároveň reflektují zvolený okruh otázek z hlediska mezioborové spolupráce. 

Dosud byly vydány svazky zaměřené na následující témata s časovým rozsahem od raného 

středověku po novověk: Kutná Hora v době baroka (2005), Slavníkovci v českých dějinách 

(2007), Omnibus fiebat omnia. Kontexty života a díla Fridricha Bridelia SJ (2010), Po stopách 

svatého Vojtěcha (2014), Chotkové a Kutnohorsko (2015) a Rudolfinská Kutná Hora (2019). 

Vydávání řady Antiqua Cuthna je realizováno ve spolupráci Státního oblastního archivu 

v Praze a jeho pracoviště ve Státním okresním archivu Kutná Hora s Nadací pro dějiny kultury 

ve střední Evropě, do roku 2017 nakladatelstvím Tamara Kroupová – Koniasch Latin Press. 

Řídí jej redakční rada, ve které jsou zastoupení pracovníci z regionálních i celostátních 

akademických a odborných pracovišť (podle stavu k 31. 12. 2020): PhDr. Vojtěch Vaněk, Ph.D. 

(Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora), PhDr. Jiří K. Kroupa, Ph.D. 

(Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě), Ing. Martin Bartoš, CSc. (Univerzita Pardubice), 

doc. PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. (Univerzita Hradec Králové), Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. 

(Univerzita Karlova), Dr. Ladislav Jouza (Regionální muzeum v Kolíně), Bc. Josef Kremla 

(České muzeum stříbra, Kutná Hora), PhDr. Pavel Novák, CSc. (Národní zemědělské muzeum, 

Kačina), Mgr. Viktor Pohanka (Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná 

Hora), PhDr. Aleš Pospíšil (Národní památkový ústav, Kutná Hora), PhDr. Martin Tomášek, 

Ph.D. (Národní památkový ústav, Praha), Mgr. Radek Tvrdík (MAS Lípa pro venkov, o. s., 

Zbraslavice), PhDr. Jarmila Valentová (Městské muzeum a knihovna Čáslav), PhDr. Jana 

Vaněčková (Státní oblastní archiv v Praze – Státní okresní archiv Kutná Hora), Mgr. Filip 

Velímský, Ph.D. (Archeologický ústav AV ČR, Kutná Hora) a doc. PhDr. Jana Vojtíšková, 

Ph.D. (Univerzita Hradec Králové). 

Svazky ediční řady procházejí standardním recenzním řízením v souladu s požadavky na 

odborné publikace a jsou doplněny cizojazyčnými abstrakty. Na redakční přípravě a realizaci 

jednotlivých svazků se podílejí odborní pracovníci Státního oblastního archivu v Praze – 

Státního okresního archivu Kutná Hora, Nadace pro dějiny kultury ve střední Evropě a další 

editoři z řad členů redakční rady. 

 

V Kutné Hoře 31. 12. 2020 


