Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2011
Archiv Pražského hradu je organizačně zařazen do odboru spisové a archivní
služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12. 2011 spravoval 1068, 8 bm
archivních fondů a sbírek (56 fondů a sbírek) a 19 966 svazků knih příruční knihovny OSAS.
I. Personální situace
V APH působili Mgr. Martin Halata (vedoucí - samostatný archivář), Dr. Marek Suchý,
(samostatný archivář), Ing. arch. Michal Šula (odborný archivář), pí Martina Hůlková (odborný
archivář - pracovník badatelny a fototéky), p. Martin Výborný (pracovník badatelny), PhDr.
Marie Krákorová (příruční knihovna OSAS) a Mgr. Kateřina Mojsejová (odborná archivářka, do
31.12. 2011). Fotografické práce vykonávali externí fotografové pp. Ondřej Přibyl, Stanislav
Loudát a Benedikt Renč. Na pracovišti praktikovala sl. Zuzana Bolerazká ( stud. FF UK v
Praze,19. - 23. září 2011).
II. Úsek badatelny, úsek fototéky
Provoz badatelny APH umožňoval práci badatelů ve standardních podmínkách. K dispozici tak
byly stolní počítač, čtyři mikrofilmové čtečky, odpovídající osvětlení pracovních stolů i místní
přípojky na přenosné počítače. Prostor zároveň respektuje maximální ochranu zde studovaných
materiálů. K dispozici byla rovněž - po předběžné objednávce - knihovna základní referenční
literatury. Do badatelny bylo vyexpedováno ke studiu na 1. 235 jednotek (signatur, inventárních
čísel nebo kartonů), bylo vyřízeno a zodpovězeno na jeden tisíc badatelských dotazů (přes email,
telefonicky i osobně). Dotazy se týkaly převážně provozu badatelny, fondů, studijního materiálu
a věcí týkajících se Pražského hradu. Badatelnu navštívilo 175 badatelů, kteří vykonali 359
návštěv. V rámci návštěvní agendy bylo vyřízeno 1. 200 badatelských objednávek na studijní
materiál, nafoliováno bylo kolem jednoho tisíce stránek různých signatur fondů a vyhotovoveno a
předáno bylo 109 badatelských objednávek (zakoupených kopií různého typu). V rámci

vyřizování badatelských objednávek bylo za příjmové doklady vybráno 27. 527,- Kč, na
vydaných fakturách 73.732,- Kč. (Celkem 101. 259,- Kč).
Na úseku fototéky bylo v programu KpWin založeno 212 nových záznamů a 63 bylo editováno.
Evidovány byly hlavně nově vyhotovované CD z fondů Metropolitní kapituly a Plánové
sbírky.Dále fototéka zajišťovala evidenci nových mikrofilmů a jejich ukládání, a vyhotovování
štítků pro uložení mikrofilmů.Vyhotovena byla jednotná složka na již digitalizované kopie
z fondu sbírky fotografií. K této složce byly vyhotoveny náhledové snímky uložené pod typem
vyobrazení (dle konkrétní části hradu, Nový palác, starý palác, atd.)na sdíleném úložišti APH.
Dále byly vyhotoveny náhledové konvoluty pro digitální reprodukce plánové sbírky, sbírky
fotografií, pozůstalost Klement a fondu Jednota. Během roku byly uzavřeno 50 smluv o
reprodukování.
III. Příruční knihovna
Příruční knihovna APH byla založena v roce 1925. Nyní je její statut rozšířen na příruční
knihovnu OSAS. Její početní stav v roce k dni 31.12. 2011 ukazuje tabulka.
Stav knihovního fondu:
Fond

Počet knih Přírůstky Smlouvy D a r y Do AKPR Ošetř. fondů

Knih. APH

17180

399

31

124

47

Uměnovědná 2786

0

0

0

0

CELKEM

399

31

124

47

19 966

0

Dříve vypracovaný Přehled lokace časopiseckých řad a některých sborníků dle knihovních skříní
a související Abecední seznam časopisů v jednotlivých regálech byl průběžně doplňován. Byly
řešeny požadavky externích badatelů i pracovníků Hradu, jak telefonické, tak návštěvnické.
V rámci této služby bylo evidováno 6 badatelů (vykonali 13 návštěv, z toho externí badatelé 3,
interní 3; externí návštěvy 6, interní návštěvy 7) a 28 výpůjček pracovníkům KPR a SPH, dále
početné, evidované i neevidované výpůjčky pracovníků APH (odhad 100-150 knižních
jednotek). Přírůstek knih do knihovny byl 399 publikací, které byly získány zakoupením, na
základě smluv a dary.

Bylo provedena reponace a zpracování knihovního fondu z pozůstalosti Oskara Schürera. Knihy
jsou uloženy v Černé kuchyni. Celkem bylo zatím katalogizováno 1 408 položek.
Za knihy bylo v roce 2011 vydáno 85 129,- Kč. Dodavatelé, tak jako vloni, byli voleni jednak
s ohledem na jejich specializaci a zejména na poskytované slevy. Hlavním dodavatelem je
prodejna Academia na Václavském náměstí, naklad. Libri, Signet a Masarykův ústav AV ČR. Na
ošetření fondů (vazby časopisů a brožovaných knih, velmi často užívaných) bylo vydáno 20 000,Kč.
IV. Další pracovní program
Letos bylo na pracovišti vyhotoveno na 158 interních spisů (čísel jednacích), které obsahují
celkovou agendu archivu: dotazy na fondy, interní úkoly v rámci OSAS, smlouvy na zápůjčky,
copyrightovou agendu, atd.

IV.1 Fotografické práce
Fotografické práce se i v roce 2011 soustředily na vytváření digitálních studijních kopií nejčastěji
badatelsky žádaných archiválií. Systematicky tak byly fotografovány fondy Knihovna a Archiv
Metropolitní kapituly u sv. Víta, digitálně fotografovány hudebniny téže provenience, stará
plánová sbírka a sbírka rukopisů různé provenience. Výrazně pokročily práce na reprodukcích
archivní sbírky grafiky a kresby, sbírky fotografií a na pozůstalosti Janák.
IV.2 Zpřístupňovací práce, přejímky archiválií, konzervace
Pořádací práce se soustředily na fondy malého a středního rozsahu. Významný podíl v roce 2011
sehrály revize archivních fondů. Revize archivních fondů probíhala na fondu fotografií Stavební
správy PH (revidován karton č. 1 – 16), na fondu Dvorský stavební úřad na Hradčanech (HBA,
revidován karton 5 - 22).
Byly zpracovány dva nové inventáře - osobního fondu: František Peťas (1921-1985), kde bylo
zpracováno 8 kartonů. (Řešila K. Mojsejová). Připraven byl inventář fotografické sbírky J.

Morávka (Fotografická téka : Jičínsko 1927 - 1946). Tento inventář byl umístěn na web (Řešil
M.Výborný, M.Halata).
Dále pokračovalo zpracování plánových podkladů k objektu K110 do databáze KpWin (ke dni
31.12. zaneseno 610 evidenčních záznamů, M.Šula, M.Výborný). Utříděna byla osobní
pozůstalost ing. Jakoubka, vedoucího zahrad PH , a uložena jako archivní balíky (vzhledem
k lhůtám zpřístupnění podle platného archívního zákonodárství. (Řešitelé byli M.Halata, K.
Mojsejová, M. Hůlková).
Výrazně pokročily – v rámci projektu Monasterium - přesuny textového souboru katalogu listin
AMK a jeho doplnění o recentní data a popisy. Na web archivu byla umístěna kompletní řada
Ročenek pro dostavbu katedrály sv. Víta (v jazykově české verzi).
IV.3. Účast na výstavách a obdobných projektech
IV. 3.1 Organizační podíly
Halata , M.: Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (NPÚ v Českých
Budějovicích, výpůjční agenda)
Halata, M.: Sv. Anežka Česká (NG v Praze, výpůjční agenda 2011-2012)
Hůlková, Martina: První dámy – osud, poslání, úděl?
Životy v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti.
27. října 2011 - 29. února 2012
Mojsejová, Kateřina: První dámy – osud, poslání, úděl?
Životy v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti.
27. října 2011 - 29. února 2012
Suchý, M.: Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho cesta dějinami (NPÚ v Českých
Budějovicích, výpůjční agenda)

IV.3.2 Autorské podíly na výstavách:
Šula, Michal: výběr exponátů, tvorba kat. hesel - Rožmberkové, rod českých velmožů a jeho
cesta dějinami (NPÚ v Českých Budějovicích)

IV.3.3 Pedagogická činnost
Suchý, Marek : Semestrální kurs (léto 2011) na FHS UK: Kapitoly z dějin severské vikingské a
středověké kultury II: Kultura středověkého Norska (cca. 1066-1397) - cyklus přednášek (2
hodiny týdně)
Suchý, Marek : Semestrální kurs (zima 2011) na FHS UK: Kapitoly z dějin severské vikingské a
středověké kultury I: Vikingská kultura (cca. 793-1066) - cyklus přednášek (2 hodiny týdně)
Suchý, Marek : Zkušební komise FHS: Evropské dějiny v kontextech.
IV.3. 4 Účasti na odborných školeních, seminářích, konferencích atd.
Halata, M. : Seminář k projektu Monasterium. Národní workshop 2011: Digitalizační strategie,
Národní archiv, 4.10. 2011
Halata, M.: Seminář Motorismus a šlechta v českých zemích 1894-1945, NTM Praha 19. - 20.4.
2011
Hůlková, M: seminář Muzeum a digitalizace, NTM v Praze, 25.10.2011
Suchý, M.: Seminář k projektu Monasterium. Národní workshop 2011: Digitalizační strategie,
Národní archiv, 4.10. 2011

Šula, Michal: Seminář Motorismus a šlechta v českých zemích 1894-1945, NTM Praha 19. - 20.
4. 2011
V. Tiskem publikovaná bibliografie pracovníků
Šula Michal , Chotěbor Petr : Soubor barokních
plánů Rožmberského paláce. In: Pánek Jaroslav, Gaži Martin (eds.)
Rožmberkové. Rod českých velmožů a jeho cesta dějinami. Národní
památkový ústav, územní odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České
Budějovice 2011, s. 212 - 217.
Šula Michal , Chotěbor Petr : Rožmberský palác na Pražském hradě - průčelí. In: Pánek Jaroslav,
Gaži Martin (eds.) Rožmberkové. Stručný průvodce výstavou. Národní památkový ústav, územní
odborné pracoviště v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011, s. 175.
Šula, Michal, Chotěbor Petr : Rožmberk Palace at Prague Castle, in: Pánek Jaroslav, Gaži Martin
(eds.): The Rožmberks. A short exhibition Quide, NPÚ České Budějovice, 2011, s. 175

Vyhotovil:
M.Halata

