
RENAISSANCE PRAGUE 
(Eliška Fučíková) 
A dynamic depiction of the capital at the end of the fifteenth centu-
ry, when the Jagiellons and the first Habsburgs sat on the throne. In 
this time of sweeping change, the character of the city transitioned 
from medieval to Renaissance and new architectural styles spread 
across the city.  
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THE PRAGUE SERIES 

KAROLINUM.CZ

translated by: 
Derek Paton

paperback, 184 pp., 1. edition
ISBN 9788024638577
Price: $30 / £20

FORTHCOMING ART NOUVEAU PRAGUE 
 (Petr Wittlich) 

Long the capital of the Czech nation, with the arrival of florid and 
revolutionary architecture at the turn of the 19th and 20th century 
– seen in residential and municipal buildings, restaurants and rail-
way stations – Prague became a world capital of something new: 
art nouveau.  

translated by: 
Petra Key

paperback, c.200 pp., 1. edition
ISBN 9788024642932
Price: $30 / £20

Fall 2019

FORTHCOMING PRAGUE: UNIVERSITY TOWN 
 (Josef and Lydia Petráň) 

Prague has been a center of higher education since 1348, when the 
first university in Central Europe was established. Each successive 
era has seen the arrival of major new academic institutions, and 
here the authors explore the integral role played by universities in 
the life of the Czech capital.  

translated by: 
Ian Finlay Stone

paperback, 216 pp., 1. edition
ISBN 9788024640532
Price: $30 / £20

Fall 2019

FORTHCOMING BAROQUE PRAGUE 
 (Vít Vlnas) 

A guide through Prague’s baroque period, beginning with the de-
feat of Czech Protestants at the Battle of White Mountain in 1620 
and ending with the Enlightenment. The acclaimed art historian 
treats Prague baroque as a cultural phenomenon vital to the cur-
rent genius loci of the capital. 

translated by: 
Derek Paton

paperback, c.330 pp., 1. edition
ISBN 9788024643762
Price: $30 / £20

Spring 2020

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská  
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015,  
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)

PŘIPRAVUJE SE:
Vít Vlnas: Praha barokní
Josef a Lydie Petráňovi: Praha univerzitní
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká  

PRAHA SECESNÍ 
Na přelomu 19. a 20. století prochází Praha zásadní 
proměnou: stává se opět reprezentačním centrem 
života českého národa a vyrůstá ve velkoměsto s po-
žadavky modernosti, jež se ovšem neobejde bez 
rozsáhlejší asanace pražského Starého Města. Vedle 
staveb v historizujících slozích začínají vznikat ve-
řejné budovy, hotely, restaurace, pavilony a obytné 
domy podle principů „nového stylu“ – secese. V de-
korativním secesním stylu, který získal sympatie 
i svým francouzským původem, bylo přestavěno 
hlavní pražské nádraží, výraznou secesní dominantou 
se stala reprezentační stavba české pražské majority 
Obecní dům, zpřístupněný počátkem roku 1912. Sou-
časně se v moderní pražské architektuře otevřela její 
další významná kapitola – kubismus. Komentátorem 
formování moderní Prahy se stal vynikající, všeobec-
ně respektovaný historik umění Petr Wittlich. Jeho 
pojímání secese nejen jako stylu, ale i hnutí získávají-
cí prostor pro rozvoj individuální umělecké kreativity, 
přivádí čtenáře ke vnímání širších souvislostí proměn 
Prahy na přelomu století. 
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Petr Wittlich
KAROLINUM

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská  
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015,  
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)

PŘIPRAVUJE SE:
Josef a Lydie Petráňovi: Praha univerzitní
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Josef a Lydie Petráňovi: Praha univerzitní (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká 
Vít Vlnas: Praha barokní (angl. verze)
Petr Wittlich: Praha secesní (angl. verze) 

PRAHA BAROKNÍ představuje historický 
a umělecký vývoj české metropole během  
17. a 18. století. Město sice přestalo být stálým 
královským sídlem, avšak uchovalo si postavení 
politického i duchovního centra země. O jeho 
nový rozkvět se zasloužili především aristokraté 
s katolickým klérem a sebevědomým městským 
patriciátem. Krása barokní Prahy je dílem několi-
ka generací umělců a řemeslníků, kteří přicházeli 
z různých koutů Evropy a vtiskli městu jeho neo-
pakovatelný charakter, patrný do současnosti. Ba-
roko vneslo do Prahy monumentalitu palácových 
a chrámových průčelí i intimitu rezidenčních 
zahrad. Terénní modelaci města, rozloženého na 
terasách po obou březích řeky, zhodnotili barok-
ní architekti v celkovém reliéfu i v řadě působi-
vých detailů. Kromě snímků barokních památek, 
po nichž čtenáře provází přední oborník na české 
baroko, je kniha vybavena dokumentačními ob-
rázky, přehledem osobností a lokalizací objektů.
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Vít Vlnas
KAROLINUM

Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská  
(2014, angl. verze 2015)
Kateřina Bečková: Praha – město a řeka (2015,  
angl. verze 2016)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016, angl. verze 2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (2016)
Eliška Fučíková: Praha renesanční (2017)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady  
a parky (angl. verze 2017)
Petr Wittlich: Praha secesní (2017)
Vít Vlnas: Praha barokní (2017)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (2018)

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha renesanční (angl. verze)
Josef a Lydia Petráňovi: Praha univerzitní (angl. verze)
Jan Royt: Praha středověká
Vít Vlnas: Praha barokní (angl. verze)
Vít Vlnas: Praha – město a válka
Petr Wittlich: Praha secesní (angl. verze)

PRAHA UNIVERZITNÍ 
Praha je centrem univerzitní vzdělanosti už bezmála 
sedm století. Psal se 7. duben roku 1348, kdy český král 
a budoucí římský císař Karel IV. založil ve svém sídel-
ním městě první vysoké učení na sever od Alp a na vý-
chod od Rýna. Své výsadní postavení ve střední Evropě 
Karlova univerzita ztratila po vzniku univerzit v soused-
ních zemích a v Praze jí od druhé poloviny 16. století 
začala konkurovat – do jejich sloučení v roce 1654 – je-
zuitská akademie v Klementinu. Potřeba vzdělání v obo-
rech technických a zemědělských vedla v roce 1718 ke 
vzniku inženýrské školy, pozdější polytechniky, posléze 
Českého vysokého učení technického. Na samém konci 
18. století byly v Praze položeny základy výtvarné Aka-
demie, později k ní přibyla Vysoká škola uměleckoprů-
myslová. Ostatní veřejné vysoké školy v Praze vznikly 
po druhé světové válce:  AMU 1945, Česká zemědělská 
univerzita 1952, Vysoká škola chemicko-technologická 
1952 a Vysoká škola ekonomická 1953. V roce 1993 jejich 
počet navýšila Policejní akademie. Průvodci po historii 
a místopisu pražských vysokých škol i komentátory aka-
demického života, srostlého s kulturou a společenským 
děním v české metropoli, jsou Josef a Lydia Petráňovi.
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Josef a Lydia Petráňovi

KAROLINUM



The Prague Series

The series designates Prague 
as a historical and cultural 
phenomenon, concisely 
showing the thousand-year 
development of the city through 
its material and spiritual 
transformations, as well as its 
legendary genius loci, thus 
spreading awareness of Czech 
culture and its educational 
achievements. The standard 
volume of the series consists 
of a general interpretation of 
a certain theme accompanied 
by illustrations and “a walk 
through Prague,” which 
contains a captioned collection 
of photographs of historical 
sites still in existence today. The 
publication is complemented by 
a list of prominent personalities, 
an index and map of important 
places, and the author’s 
bibliography.

This peer reviewed series is 
produced in cooperation with 
respected Czech art historians, 
photographers and translators.

soon to be published:
Jan Royt: Medieval Prague
Vít Vlnas: Prague: The City at War

PRAGUE IN THE REIGN OF RUDOLPH II 
(Eliška Fučíková) 
In her tour of the late Renaissance capital, the expert on Rudol-
phine art guides readers through the Prague of Rudolph II, who 
made the city the center of the Holy Roman Empire and a magnet 
for scholars, artists, magicians and adventurers. To this day, many 
of Prague’s legends and mysteries trace their origin to this period. 

PRAGUE: THE CITY AND ITS RIVER 
(Kateřina Bečková) 
Since the birth of the city, the appearance, character and life of 
Prague has been shaped by the Vltava River. Here the author ex-
plores the social history of the city through a tour of the river and 
the stories of its mills, bridges, islands, embankments and monu-
ments. 

THE PRAGUE OF CHARLES IV 
(Jan Royt) 
A vivid portrait of Charles IV’s beautiful and unique capital of the 
Bohemian Kingdom and Holy Roman Empire. Prague flourished 
under the emperor’s reign, becoming a model of Gothic culture and 
art. The cathedral, the bridge, the university and the New Town are 
indelible marks of this time.

PRAGUE: ITS GARDENS AND PARKS  
(Božena Pacáková-Hošťálková) 
A brilliant examination of the history and design of Prague’s gar-
dens and parks, which form an inseparable part of the city’s millen-
nium-long development. It includes new information unearthed 
during the scholar’s research, as well as a glossary of specialized 
terms and local flora. 

PRAHA RENESANČNÍ (Eliška Fučíková) 
Obraz Prahy z doby, kdy z českého trůnu vládli Jagellonci a první 
Habsburkové. Od 16. století začala pražská města měnit svůj 
středověký ráz v renesanční, výraznou proměnou prošel rovněž 
Pražský hrad, který osvěžila královská zahrada s letohrádkem pro 
královnu Annu a dalšími kratochvilnými objekty.  

brož., 1. vydání
ISBN 978-80-246-3506-4, cena: 350 Kč

translated by: 
Derek Paton

paperback, 200 pp., 1. edition 
ISBN 9788024622637
price:  $30 / £20

translated by:
Derek Paton

paperback, 200 pp., 1. edition
ISBN 9788024631325
price: $30 / £20

translated by: 
Derek Paton

paperback, 200 pp., 1. edition
ISBN 9788024632926
price:  $30 / £20

translated by: 
David Short

paperback, 320 pp., 1. edition 
ISBN 9788024634227
price:  $30 / £20

PRAGUE
ITS GARDENS AND PARKS

Božena Pacáková-Hošťálková
KAROLINUM

PRAGUE: ITS GARDENS AND PARKS 
The Czech metropolis just wouldn’t look the same if its 
evolution had not been marked by the thousand-year 
evolution of its gardens and parks – at its castles, 
monasteries and palaces, public and private. The author 
provides a brilliant, comprehensive and erudite picture 
of how Prague’s parks and gardens were founded and 
took shape, showing how they have changed since the 
Middle Ages, adapting to each successive period and 
style, with the Baroque dominating. The Guide section 
is devoted to groups of parks and gardens, treated 
according to their connection to particular localities, 
beginning with the Castle and Hradčany, moving on 
through the Lesser Quarter, the New Town and Vyše-
hrad to arrive at the districts that have emerged in 
modern times. The focus is on entities that go with 
major cultural monuments, but the former royal game 
parks and modern botanical gardens are by no means 
overlooked. The book benefits immensely from its care-
fully selected photographs and illustrations from key 
historical documents, a glossary, an overview of species 
of trees and shrubs, and lists of prominent individuals 
and the relevant localities. With some of the historic 
gardens the author explains in detail the unique spatial 
relationships that make them particularly special.
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The Prague Series Edited by Milada Motlová

PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská (2014)
Eliška Fučíková: Prague in the Reign of Rudolph II (2015)
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka (2015)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016)
Jan Royt: The Prague of Charles IV (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Praha – zahrady a parky 
(2016)
Kateřina Bečková: Prague: The City and Its River (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Prague: Its Gardens  
and Parks (2017)

SOON TO BE PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Eliška Fučíková: Renaissance Prague
Vít Vlnas: Praha barokní
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická
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Edice Praha Řídí Milada Motlová

VYDÁNO:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská

PŘIPRAVUJE SE:
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská – anglická verze
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Pražské zahrady a parky
Jan Royt: Praha Karla IV.
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická

THE PRAGUE 
OF CHARLES IV, 

1316–1378
Jan Royt

KAROLINUM PRESS

PRAHA RUDOLFÍNSKÁ
přivádí čtenáře do časů vlády Rudolfa II. (1576–1611),  
kdy se Praha stává metropolí Svaté říše římské a pražský 
císařský dvůr vyhledávaným místem učenců, umělců i mágů 
a dobrodruhů. Řečeno s autorkou: každý, kdo v říši i mimo 
ni něco znamenal a chtěl něčeho dosáhnout, musel Prahu navští-
vit. Historický exkurz je úvodem k procházce rudolfínskou 
Prahou, dodnes opředenou tajemstvím a legendami. Praž-
ské reálie a umělecké památky té doby – včetně pověstných 
císařských sbírek – oživuje svižný text Elišky Fučíkové, 
provázený reprodukcemi architektury a umění pozdní rene-
sance a manýrismu. Knihu doplňuje dokumentační obrazo-
vý materiál, rejstřík lokací s mapou rudolfínských památek 
a přehled významných osobností.
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The Prague Series Edited by Milada Motlová

PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha rudolfínská (2014)
Eliška Fučíková: Prague in the Reign of Rudolph II (2015)
Kateřina Bečková: Praha: město a řeka (2015)
Jan Royt: Praha Karla IV. (2016)
Jan Royt: The Prague of Charles IV (2016)
Božena Pacáková-Hošťálková: Pražské zahrady a parky 
(2016)
Kateřina Bečková: Prague: the City and Its River (2017)

SOON TO BE PUBLISHED
Eliška Fučíková: Praha renesanční
Božena Pacáková-Hošťálková: Prague Gardens and Parks
Eliška Fučíková: Renaissance Prague
Vít Vlnas: Praha barokní
Petr Wittlich: Praha secesní
Jan Royt: Praha románská a gotická

PRAGUE
THE CITY 

AND ITS RIVER
Kateřina Bečková

KAROLINUM

PRAGUE: THE CITY AND ITS RIVER
The appearance, character, and life of Prague, since 
the birth of the city, has been shaped by the River 
Vltava. The river enabled the settlement of the 
Prague basin and the creation of the capital of the 
Bohemian Kingdom. In the course of its history, the 
city gradually tamed the river. As the appearance of 
Prague changed, so too changed the appearance of 
the Vltava, most radically in the nineteenth century 
when the river banks became architecturally imposing 
riverside roads with grand houses, centres of social 
life, and elegant promenades. The historical bond 
between Prague and the Vltava is outlined in the 
first section of the book, preparing the reader for a 
stroll in photographs that tell the stories of the flour 
mills, bridges, islands, embankments, monuments, 
and social centres. The panoramic views of the town 
from the perspective of the river link together the 
big topics and events of everyday life over the course 
of time. The photographs of contemporary Prague 
are accompanied by historical and documentary 
illustrations, lists of key figures, locations, and maps. 


