
Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2005 
 
Archiv Pražského hradu je od 1. 7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisových a archivních 
služeb Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 15. 12. 2004 spravoval 1442 běžné metry 
archivních fondů a sbírek a 16.880 svazků knih příruční knihovny. 
 
I. Personální situace 
 
V APH působili Mgr. Martin Halata (vedoucí-samostatný archivář),pí. Jarmila Kotková (odborná 
archivářka), Dr. Marek Suchý, (samostatný archivář-zástupce vedoucího), Ing. Michal Šula 
(odborný archivář) a sl. Magda Mravčíková, DiS, odborná knihovnice a pí. Alena Novotná 
(odborný archivář-pracovník badatelny). Fotografické práce vykonávali pp. Karel Bulín, Jan 
Mahr a Stanislav Loudát. 
 
II. Služby badatelům 
 
Archiv Pražského hradu představuje vedle Archeologického ústavu AVČR, oddělení 
uměleckých sbírek SPH, odboru památkové péče KPR a Archivu KPR další centrum 
historické práce na Pražském hradě. 
 
Studovnu pracoviště navštívilo celkem 479 badatelů. Pracovníci odpovídali průběžně na dotazy 
badatelů (písemně, ústně i přes elektronické adresy-kvalifikovaný odhad 420 dotazů.) V rámci 
fotografických služeb pro externí žadatele bylo vystaveno celkem 23 reprodukčních smluv, 
vydáno bylo 554 stran kopií (xerox), a vystaveny podklady k fakturaci za služby tuzemské i 
zahraniční (45 položek). Archiv PH byl v rámci OSAS KPR od července vybaven novým 
badatelským řádem. Intenzivně pokročily přepisy stávajících archivních pomůcek do elektronické 
podoby, práce mikrofilmovací a digitalizační (fotopráce). 
 
III. Pracovní program 
 
Pracovníci archivu se kromě prací spojených s provozem badatelny podíleli dle svých 
pracovních náplní na zpřístupňovacích pracích na archivních fondech a na odborných úkolech 
a vědeckém využití archiválií. Výraznou část úkolů tvořila také ochrana archivních památek před 
nepříznivými vlivy všech kategorií (m.j. mikrofilmovací práce, příprava rekonstrukce pracoviště 
v roce 2006, atd.) 
 
Ze škály činností jmenujme: 
 
Sbírka fotografií Kamila Hilberta-popsáno, adjustováno do nekyselých obálek 408 položek (A. 
Novotná) 
 
Nové uspořádání kartotéky fotodokumentace Jednota (J. Kotková) 
 
Převedení záznamů z excelové tabulky – digitalizované archiválie z fondů Jednota – Mocker a  
 
Jednota – Hilbert (1040 záznamů) do evidenčního systému (M. Šula) 
 



Jednotlivě do databáze ukládány evidenční údaje o plánech z Nové plánové sbírky i tzv. Téky –  
 
pozůstalosti arch. Josefa Mockera (250 záznamů, M. Šula) 
 
III. 1 Ú čast na výstavách a obdobných projektech 
 
M.Halata: výstava „ Pražský hrad ve fotografii 1856–1900“, říjen 2005 leden 2006 
M.Halata-M.Suchý:Brandýs nad Labem v písemných a obrazových dokumentech, Okresní 
muzeum Brandýs nad Labem 
M. Suchý:Poklady francouzského středověkého umění v českých a moravských sbírkách 
(Muzeum umění Olomouc) 
M. Suchý: Knižní vazba – od gotiky po současnost (Státní okresní archiv ČB), prosinec 2005 
 
III. 2 Pedagogická činnost 
 
M. Suchý:Semestrální kurs (léto 2005) na FHS UK: Kapitoly z dějin severské vikingské a 
středověké kultury II: Kultura středověkého Norska (cca. 1066–1397) 

- cyklus přednášek (2 hodiny týdně) 
M. Suchý:Semestrální kurs (zima 2005) na FHS UK: Kapitoly z dějin severské vikingské a 
středověké kultury I: Vikingská kultura (cca. 793–1066) 

- cyklus přednášek (2 hodiny týdně) 
 Člen  zkušební komise FHS UK: Skeletový atest z českých dějin v evropském kontextu 
 1) do 1526 (středověk) 
 
IV. Ochrana fondů: 
 
Mikrofilmová dokumentace APH 
17 rukopisů KMK (G.48, C.88, A.108/3, M.105, A.172, L.67, I.76, K.20, N.20, M.56, L.75, 
M.75, A.32, M.22, H.10, D.114, D.59)  
 4 rukopisy AMK (cod.XLIX, cod. XXXV/1, cod.XCVII, cod.XXVI/3) 
20 signatur sb. hudebnin KMK 
38 rukopisů KMK-AMK, resp. vybraná folia 
20 signatur sb. hudebnin KMK 
9 originálních mikrofilmů a 4 kopie-fond HBA 
21 originálních mikrofilmů a 42 kopií-fond ČDK 
2 originální mikrofilmy a 4 kopie-fond Rkp. různé provenience 
42 originálních mikrofilmů a 84 kopie-fond Stará plánová dokumentace 
 
IV. 1 Zpřístupňovací práce 
 
Uspořádány a katalogizovány byly skicáře vzniklé z činnosti architektů Mockera, Hilberta, 
Margolda – Halata, M.: Skicáře dómských architektů 1874–1930, I.., Katalog. Inventáře APH, 
květen 2005, 19 s. 



 
V. Příruční knihovna 
 
Příruční knihovna Archivu Pražského hradu dosáhla v roce 2005 nadprůměrného přírůstku 
knihovního fondu a to zejména díky mimořádně rozsáhlým knižním darům (257 titulů) a zpětné 
akvizici časopisů (265 čísel časopisů). Nakoupeno bylo 282 českých a 42 zahraničních publikací.  
Co se týče meziknihovní spolupráce, byl navázán kontakt s Národní knihovnou Praha ve věci 
analytického popisu, sdílené katalogizace a meziknihovní výpůjční služby. Ta byla realizována i 
s dalšími knihovnami.  
 
Zásadním krokem, který svým významem daleko přesahuje horizont jednoho roku je zavedení 
nového automatizovaného knihovního systému. Systém slouží k automatizaci většiny procesů 
v knihovně a kromě zpracování běžných knihovnických fondů i k evidenci archiválií. Díky němu 
lze v archivu i knihovně automatizovaně katalogizovat, vyhledávat, půjčovat, vést statistiky apod. 
Pro knihovnu to navíc znamená automatizovanou akvizici a správu seriálů. Stará data ve všech 
formátech byla převedena do nového systému. Zprovozněn byl intranetový katalog, který 
umožňuje vyhledávání dokumentů, jejich objednávání či rezervování pro uživatele přes intranet 
(OPAC).  
 
VI. Přírůstky archivních fondů a sbírek 
 
APH obdržel od soukromého dárce 28 položek (staré tisky z let 1560–1800). Soubor byl 
v základní evidenci přiřazen ke sbírce starých tisků. 
 
VII. Ú čast na odborných školeních, seminářích, atd. 
 
M.Halata-M.Suchý: Seminář „ Autorský zákon“, Národní archiv Chodovec, 27. 6. 2005  
M.Šula-M.Mravčíková. 11. konference archivářů ČR“ Archiv jako informační centrum“,  4.-.6. 
5., Chrudim 
M.Halata: workshop grantu“ Historic European Gardens-evaluation, education“, Výmar, 3.-
4.7.2005 
M.Suchý: Mezinárodní konference Sigismund – Rex et Imperator, 8.-10. červen 2005, 
Luxembourg 
M.Suchý: Ninth international seminar on the care and conservation of manuscripts, 
Copenhagen University’s Amager Campus 22.0.11, 14.-15 duben 2005 
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