Zpráva o činnosti Archivu Pražského hradu v roce 2013
Archiv Pražského hradu je organizačně zařazen do odboru spisové a archivní
služby Kanceláře prezidenta republiky. Archiv PH k 31.12. 2013 spravoval 59 archivních
fondů ( v evidenci NAD) a 22918 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, do 1. září), p. Martin Výborný (pracovník
badatelny), PhDr. Marie Krákorová (příruční knihovna OSAS) a Mgr. Tomáš Zubec (odborný
archivář). Fotografické práce vykonávali externí fotografové pp. Ondřej Přibyl a Stanislav
Loudát

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. Badatelna byla v předchozím roce nově vybavena prosvětlovacím
zařízením, které umožňuje bez rizika studovat kupř. filigrány. K dispozici byla rovněž - po
předběžné objednávce - knihovna základní referenční literatury.
Badatelna měla standardní otevírací doby do 1.7.2012, poté byla její činnost pro veřejnost
omezena kvůli provádění generální inventury NAD (2012-2013). I přes generální inventuru,
byla s omezeními badatelna APH přístupná pro130 badatelů, z toho 104 externích a 26
interních (SPH, KPR, HS). Uskutečnilo se 303 badatelských návštěv, z toho 202 externích a
101 návštěv interních.
Předloženo bylo více než jeden tisíc jednotek archivních materiálů (kopie, originály).
V souvislosti s badatelskou agendou bylo kromě vydávání materiálů ke studiu zodpovězeno i
přes tisíc badatelských dotazů, včetně rešerší (telefonicky či via e-mail).
Ve srovnání s předchozím rokem 2012 zaznamenal provoz fototéky velký zájem o reprodukce
archiválií, převážně digitální fotografie. Ve spolupráci s ekonomickým oddělením KPR bylo

vystaveno 63 faktur v celkové hodnotě 141 384,- Kč, na příjmových dokladech 4 190,- Kč, to
vše za služby spojené s vyhotovením reprodukcí (digitálních, mikrofilmových či papírových).
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. 2013 ukazuje tabulka.
Počet
knih
Knihy APH 20132
Uměnovědná 2 786
CELKEM
22918
Fond

Přírůstky Smlouvy Dary Do
AKPR
1632
41
100 117
0
0
0
0
1632
41
100 117

Kromě běžné knihovnické agendy ( katalogizace přírůstků, časopisy, výpůjčky apod.) byla
tedy práce rozšířena o katalogizaci knihovny AKPR. Dosud se podařilo zkatalogizovat
celkem 1171 knižních jednotek .
Byly řešeny požadavky externích badatelů i pracovníků Hradu, jak telefonické, tak
návštěvnické. Celkem bylo evidováno 7 badatelů a 12 návštěv; z toho externí badatelé 5,
interní 2; externí návštěvy 10, interní návštěvy 2; 39 výpůjček pracovníků KPR a SPH, 1
výpůjčka prostřednictvím MVS a početné, evidované i neevidované, výpůjčky pracovníků
APH (odhad 300).
Za knihy bylo v roce 2013 vydáno 103185,40 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, Masarykův
ústav; některé publikace byly zakoupeny za hotové, jednalo se o sborníky z nabídky
vědeckých ústavů, zejm. mimo Prahu, jednotlivé publikace byly zakoupené za hotové. Na
ošetření fondů (vazby časopisů a brožovaných knih, velmi často užívaných) bylo vydáno
10 000,- Kč, což se projevilo na vzrůstu fyzické kvality knižního fondu. Přírůstek knih do
příruční knihovny byl 1632 publikací, které byly získány koupí, na základě smluv, dary a
neevidovanými dosud knihami z AKPR.

IV. Další pracovní program
Pracovní režim APH byl v roce 2013 výrazně ovlivněn probíhající inventurou NAD. Ta se
projevila nejenom na dílčích uzavírkách badatelny pro veřejnost, ale i na jistém omezení
spektra činností pracoviště, např. na pracech na zpracování fondů. Generální inventura

probíhala do konce září, poté byly průběžny vedeny dokončovací práce. Oficiálním dopisem
MV ČR byla inventura prohlášena za ukončenu ke dni 2. prosince 2013.
V programu Ginis bylo v roce 2013 zaevidováno 167 spisů se vztahem k pracovní činnosti
APH. Převážná část se týkala objednávek reprodukcí archiválií a žádostí o reprodukční
smlouvy a konzultační agendy (tj. rešerší a dotazů pro badatele.)
IV.1 Fotografické práce
Fotografické práce se i v roce 2013 soustředily na vytváření mikrofilmových a digitálních
studijních a zálohovacích kopií nejčastěji badatelsky žádaných archiválií. Systematicky tak
byly fotografovány fondy Knihovna a Archiv Metropolitní kapituly u sv. Víta, hudebniny téže
provenience, stará plánová sbírka a dvorský stavební úřad. Kompletně zdokumentována byla
osobní pozůstalost arch. L.Vrátníka.
IV.2 Zpřístupňovací práce, přejímky archiválií, konzervace
Od 1.7. 2012 byly veškeré hlavní činnosti pracoviště podřízeny zahájení Generální inventury
archivních fondů 2012-2013. Pracoviště inventuru provádělo současně s reponací některých
fondů (např. grafické sbírky, sbírky návrhů na výzdobu katedrály). Očištěn byl komplet
vázaných novin Prager Zeitung (do r. 1918, 40 svazků) a uložen do na míru zhotovených
knihařských krabic. Do programu Bach-Pečeti bylo zpracováno v úplnosti 29 záznamů.
Z rukopisu bylo přepsáno 337 stran deníku z OP Pavel Janák.
Přírůstky archiválií byly menšího rozsahu. Od soukromého dárce archiv získal konvolut
fotografií Pražského hradu z 90. let 20. století, které dokumentují významné momenty
stavebně - kulturních aktivit této doby. Grafická sbírka byla obohacena konvolutem
s námětem Pražského hradu (K.Vik). Jednotlivostmi byla obohacena sbírka fotografií (orig.
fotografie- pohlednice s námětem Pražského hradu).
IV.3. Účast na výstavách
IV. 3.1 Organizační podíly
Marek Suchý : Cyril a Metoděj. Život, doba, dílo. (Moravské zemské muzeum, Brno):
Výpůjční agenda: Pražské zlomky hlaholské (umělecká kopie)

IV.4 Pedagogická činnost
Marek Suchý: kurz Každodenní život ve středověkém městě, FHS UK (letní / zimní semestr):
Členem zkušební komise FHS UK: Evropské dějiny v kontextech

IV.5. Přednášky, kurzy, účasti

Martin Halata: konference Pekařovy společnosti Českého ráje v Jičíně, tematicky spojené
s osobou K. Kazbundy. (18.4.- 21. 4.) Příspěvek: „ Archivní rozluka 1919-1925. Vznik a
úkoly Archivu Pražského hradu“, jejíž rukopis následně odevzdal organizačnímu výboru
konference.
Martin Halata: cyklus přednášek k dějinám dittrichsteinského panství Libochovice (v místě,
20.10.). Příspěvek: „ Cristiano Sreder, pittore “
Marek Suchý: Workshop: Chaucer in Bohemia, 15. – 16. 06.2013.
(Ústav anglického jazyka a didaktiky FFUK / School of English, University of Kent in
Canterbury). Příspěvek: ′On the road′ between Prague and London in the time of Richard II
Marek Suchý: Mezinárodní konference: Financial Aspects of Medieval Economy, 17. 19.10. 2013. Fakulta humanitních studií UK / Centrum medievistických studií AV ČR:
Příspěvek: St Vitus building accounts (1372-1378). The economic aspects of building the
cathedral
Marek Suchý: Přednáška v rámci kurzu Každodenní život ve středověkém městě, FHS UK
(letní / zimní semestr): Stavba svatovítské katedrály v letech 1372-78

V. Tiskem publikovaná bibliografie
Martin Halata (– Andrea Rousová): “ da Cristiano Sreder, pittore…”, in: Martin Mádl (ed.),
Tencalla I. Barokní nástěnná malba v českých zemích, Artefactum Praha 2012 (vyšlo 2013),
s. 329 – 344 (bez ISBN)
Martin Halata ( - Dagmar Lieblová): Pozdrav ze Schlossbergu. Paměti Josepha Rudolpha z
Wartburgu, syna hradního inspektora, Academia Praha 2013, 311 s., ISBN 978-80-200-22349
Martin Halata (-Dana Karasová-Michal Šula): Na slunečné straně. Městský trakt Pražského
hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery Praha 2013, 480 s., ISBN 978-8086-990880

Michal Šula (-Martin Halata-Dana Karasová): Na slunečné straně. Městský trakt Pražského
hradu jako habsburské sídlo 1800-1918, Gallery Praha 2013, 480 s., ISBN 978-8086-990880

Vyhotovil:
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