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Identifikační záznam

KRČKOVÁ, Adéla. Archiv hlavního města Prahy a jeho role v české informační společnosti 

[Prague city archives and its role in Czech information society]. Praha, 2011-08-03. 63 s. vi

s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních 

studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Hana Slámová.

Abstrakt

Bakalářská práce se zaměřuje na představení Archivu hlavního města Prahy, jako významné 

paměťové instituce náležející do české informační společnosti. První kapitola je věnována 

historickému vývoji archivu. V další kapitole jsou charakterizovány jeho funkce a rozebrány 

činnosti a služby, které poskytuje. Dále práce popisuje budovy, ve kterých archiv sídlí 

a v další části je uvedeno schéma organizační struktury. Součástí práce je charakteristika 

sbírek, fondů a také knihovny. V poslední kapitole je nastíněn v současnosti největší problém 

s ukládáním elektronických archiválií.

Abstract

This bachelor thesis is focused on introduction of Prague city archives, as important memory 

institution belonging to Czech information society. First chapter of this thesis is dedicated to 

historical development of archives. In the next chapter are defined functions, activities and 

services of this institution. Next parts of the thesis describe buildings, where the archives is 

located, organizational structure of this institution as well as the structure of collections, 

funds, and library. The last chapter is touching the major problem of Prague city archives 

which is storing of electronic archivals.
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Úvod

Tématem bakalářské práce je Archiv hlavního města Prahy a jeho role v české informační 

společnosti.

Informační společnost je společnost založená na využívání informačních a komunikačních 

technologiích. Informace pronikají do všech oblastí společenského života a zásadně mění 

společenské vztahy a procesy (JONÁK, 2003). Informační technologie jsou podle definice 

TDKIV technologie umožňující zpracování, uchování a přenos dat a informací (POTÁČEK, 

2003).

Je zajímavé pozorovat, jak jsou klasické činnosti Archivu hlavního města Prahy obohacovány 

o činnosti nové. S rozvojem informační společnosti se také mění nároky uživatelů a každá 

moderní instituce se jim musí přizpůsobit. Archiv také podléhá novým zákonům o systémech 

elektronické spisové služby a podobně. Práce se zaměřuje na nové trendy v činnosti Archivu 

hlavního města Prahy, na využívání informačních a komunikačních technologií v jeho práci

i na změny v přístupu k uživatelům.

Téma práce si autorka vybrala proto, že Archiv hlavního města Prahy je paměťová instituce 

s pestrou a zajímavou historií a významnými činnostmi. Většina laické veřejnosti nemá 

o funkcích archivu mnoho informací. Z paměťových institucí znají většinou pouze knihovny 

a velice často také archivy s knihovnami zaměňují. Funkce archivu znají a využívají hlavně 

odborníci, zejména historikové či genealogové a podobně. Veřejnost se s institucí archivu 

seznamuje jen málo, když je na něj odněkud odkázána. Touto cestou by chtěla autorka 

přiblížit funkce archivu a bohatství jeho sbírek a fondů.

Před napsáním práce si autorka nejdříve prostudovala literaturu týkající se Archivu hlavního 

města Prahy, které není nijak mnoho. Také potřebovala získat obecné povědomí 

o archivnictví, k tomu využila skripta pro studenty archivnictví, která však nejsou zcela 

aktuální. Dále se seznámila se všemi zákony, kterými se Archiv hlavního města Prahy řídí. 

Potom instituci navštívila, aby poznala osobně její chod. Hovořila také s odborníky z archivu, 

kteří jí poskytli odpovědi na otázky, které vznikly při studiu literatury a zákonů.

Při studiu pramenů autorku překvapilo, jak jsou činnosti Archivu hlavního města Prahy 

rozmanité a jak vzácné sbírky a fondy instituce vlastní. Jsou tu důležité dokumenty pro dějiny 

Prahy, ale i celé země. Také ji zaujalo, jaké otázky musí nyní archiv v souvislosti se 
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zaváděním elektronické komunikace řešit. Jako studentku knihovnictví ji také zajímalo, jak 

probíhá inventarizace a popis archiválií.

V práci měly být uvedeny informace o rozpočtu, přesná čísla o využívání archiválií a

návštěvách badatelny. Tyto údaje by bylo možné načerpat z výroční zprávy, tu se však 

nepodařilo získat.

Nejdříve je v práci představena historie Archivu hlavního města Prahy, jeho činnosti a služby, 

fondy, sbírky a knihovna, dále je pojednáno o uchování elektronických archiválií -

v současnosti největším problému. V závěru je přiblížen význam Archivu hlavního města 

Prahy pro dnešní společnost.

V práci je použito několik odborných pojmů z oboru archivnictví, aby byla práce 

srozumitelnější, nachází se v příloze slovník vybraných pojmů. V příloze je také pro 

zajímavost několik fotografií.

Celkový rozsah práce je 63 stran a vi stran příloh. Seznam použitých zdrojů je řazen abecedně 

dle záhlaví, záznamy jsou strukturovány dle normy ISO 690 a ISO 690-2.

Za vedení práce, pomoc, ochotu a cenné rady děkuje autorka PhDr. Haně Slámové PhD. Také 

velice děkuje Mgr. Janu Schwallerovi a Mgr. Tomášovi Dvořákovi za zodpovězení dotazů a 

poskytnutí důležitých informací.
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1 Historie archivu hlavního města Prahy

1.1 Počátky archivování

Ve středověku bylo na archivy nazíráno z čistě praktického hlediska, uchovávaly se právní 

listiny, které dokládaly práva, privilegia a podobně. V osvícenství i v romantismu už se začal 

přikládat význam i hodnotě historické, ale pravý rozvoj archivů nastal až na počátku 19. 

století. I u nás ale máme archivy velice staré, mezi nejstarší patří Národní archiv, Archiv 

litoměřické kapituly, který má nejstarší listinu z roku 1057, či Archiv kapituly v Olomouci. 

Městské archivy byly zakládány již v první polovině 13. století. Vzácné archivy se dochovaly 

v Chebu, Brně, Olomouci, Jihlavě, Znojmě i v Praze a dalších městech.

Archiv hlavního města Prahy je složen z archivů jednotlivých měst i obcí.  Do roku 1784 byla 

Praha tvořena čtyřmi královskými městy. Nejstarší Staré Město bylo založeno asi r. 1232 

králem Václavem II., roku 1257 Malá Strana Přemyslem II., Nové Město r. 1348 Karlem IV. 

a Hradčany, původně poddanské, kolem roku 1310. Roku 1784 se tato města spojila 

a vytvořila Spojené město pražské. Postupně se k němu připojovaly další obce, r. 1850 

Josefov, roku 1883 Vyšehrad a další části. Od 1. ledna 1922 byla ustanovena Velká Praha, 

kdy bylo připojeno dalších 37 měst a obcí. Všechna města a obce přinesly své archivy, ale 

různě staré a s různou historickou hodnotou, ale vedené na různé úrovni. První dochované 

památky sahají až do 2. poloviny 13. století. Dříve se hodně jednalo ústně, nedochovalo se 

proto tolik písemností. Mnoho archiválií1 bylo také zničeno při různých pohromách a při 

nešetrném zacházení. Například roku 1399 vyhořela Staroměstská radnice, také husitské boje 

byly příčinou zničení velkého množství důležitých archiválií a i další katastrofy zasahovaly 

pražské radnice (VOJTÍŠEK, 1933, s.2).

Při sjednocení pražských měst byla provedena reorganizace archivů. Právní listiny, knihy 

majetkových práv a novější spisy byly přemístěny do Staroměstské radnice a do kostela 

sv. Mikuláše. Do roku 1822 se přemístily do kostela sv. Mikuláše i všechny zbývající části 

archivů pražských měst. Tam však bylo mnoho materiálů poškozeno a zničeno. Také se 

později hojně skartovalo. O archiv v této době měli městští radní jen malý zájem, byl proto 

v dezolátním stavu. K obratu došlo až v roce 1801, kdy byl magistrátní rada Wolfgang Bock 

pověřen vyhledáním a sepsáním důležitých listin. Jednalo se o privilegia, městské knihy a jiné 

                                                            
1

viz Terminologický slovník
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důležité listiny. Uložil je do skříní a polic, popsal signaturami a sepsal inventář. Další roky 

doplňoval archiv o nově nalezené listiny. Také položil základ k příruční archivní knihovně, 

všech 219 svazků, historických, genealogických, právnických a jiných, nakoupil ze svého 

(LEDVINKA, 1997, s.11).

Roku 1822 byl správou archivu pověřen Josef Jebaucký. Tehdy začíná v archivu studovat 

František Palacký, který se zajímá i o písemnosti dosud nezpracované. V této době byl stav 

archivu pořád velmi špatný. Novým pražským purkmistrem se stal Petr Sporschil, jenž chtěl 

úroveň archivu zlepšit. Snažil se pro něj najít nové místo i pracovníka, chtěl archiv 

přestěhovat do radniční kaple. Kaple byla dokonce pro tento účel přestavěna, ale zemské 

prezidium povolilo nakoupit pouze sedm archivních skříní. Roku 1837 byl tedy archiv 

přestěhován do radniční kaple, ale spousta důležitých archiválií pořád zůstávala v kostele sv. 

Mikuláše. Se smrtí purkmistra Sporschila  roku 1838 zanikají plány na reorganizaci archivu. 

Správce Josef Jebaucký neměl ani přístup do kostela sv. Mikuláše a nemohl rozšiřovat archiv 

o důležité listiny zde umístěné. Pořídil tedy aspoň věcný rejstřík k archiváliím v kapli 

Staroměstské radnice. Sepsal všechny knihy v archivní knihovně i ostatní knihy na 

magistrátu, udělal k nim autorský rejstřík. Po jeho smrti roku 1840 byl správou archivu 

pověřen magistrátní rada Josef Rokos, který však k archivu neměl vztah. Roku 1842 byl přijat 

na místo archiváře Václav Vladivoj Tomek, jenž měl sepsat dějiny Prahy a archiv uspořádat, 

ale Tomek záhy odešel. Archiv zůstal na starosti magistrátnímu radovi Rokosovi. Došlo 

k velké skartaci a také se archiv mnohokrát stěhoval. Již bylo jasné, že musí být zřízeno místo 

městského archiváře. Roku 1848 byli stanoveni noví dozorci nad archivem: Alois Baroš, Jan 

Rozkošný a Karel Jaromír Erben. Několikrát se hlasovalo o městském archiváři, radní se 

nemohli dohodnout o jeho povinnostech a platu (HOLEC, 2006. s.24).

1.2 Archiv města Prahy jako samostatná instituce

29.7.1851 bylo zřízeno místo archiváře a prvním archivářem města Prahy byl zvolen Karel 

Jaromír Erben. Přítel a spolupracovník Františka Palackého původně vystudoval práva. Stal se 

básníkem, sběratelem pohádek a lidových písní. Působil jako překladatel a editor starých 

písemných památek. Vytvořil novodobou právnickou terminologii. Nakonec zastával funkci 

archiváře města Prahy. Ihned po svém zvolení začal Erben pracovat na reorganizaci archivu. 

Vypracoval archivní instrukci, první písemnou směrnici v českých archivech pro uspořádání 

fondů a sbírek (VOJTÍŠEK, 1933, s.24). Stav archivu před jeho nástupem byl: 230 
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pergamenových a papírových listin, 300 městských knih a 261 svazků v knihovně. Po jeho 

nástupu se začal archiv rychle rozšiřovat, na jednom místě tak bylo soustředěno 225 

pergamenových a 2324 papírových listin, 1500 městských knih, 30 000 soukromých listin. Do 

roku 1854 přibylo dalších 1000 exemplářů. Archivní knihovna se také značně rozšířila a čítala 

již přes 2000 svazků. Protože měla proběhnout skartace nedůležitých písemností a Erben byl 

ve špatném zdravotním stavu, vrátila se mu totiž tuberkulóza, byl mu přidělen pomocník Josef 

Rank (LEDVINKA, 1997, s.12-13). Spolu provedli soupis všech písemností ke skartaci 

a odevzdali ho městské radě ke schválení. Později musel být vyklizen kostel Sv. Mikuláše, 

proto byla provedena další a mnohem větší skartace. Archivář města Prahy měl i mnoho 

jiných povinností, než bylo vedení archivu. Vedl například pamětní knihy nebo překládal 

veřejné vyhlášky. Erben byl velice zaneprázdněn a jeho zdravotní stav se zhoršoval. Roku 

1864 byl jmenován ředitelem pomocných úřadů (podací protokol, výpravna, spisovna2, 

archiv) (HOLEC, 2006, s.30-31). Novým archivním adjunktem (pomocníkem) byl jmenován 

Josef Emler, Josef Rank se stal adjunktem spisovny. Roku 1864 se archiv přestěhoval do 

severovýchodního nároží Staroměstské radnice. Roku 1870 Erben zemřel (VOJTÍŠEK, 1933, 

s.25). Kromě správy archivu dělal Erben edice starých písemných památek, například „Výbor 

z literatury české“ a další, psal historické práce, vydal knihu o pražských primátorech, 

publikoval „Autentický ukazatel ulic a náměstí i čísel popisných královského hlavního města 

Prahy“, který obsahuje také všechny tehdejší vlastníky pražských domů. Jeho 

nevýznamnějším dílem je „Regesta2 diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae I“ 

(HOLEC, 2006, s.35-37).

Roku 1870 byl zvolen Erbenovým nástupcem Josef Emler, jenž po jeho boku řadu let 

pracoval. V městské radě odsouhlasili, že archivář nebude ředitelem pomocných úřadů, ale že 

každý úřad bude mít svého vedoucího. Na pozici archivářova adjunkta byl zvolen JUDr. 

Jaromír Čelakovský, který již z několika archivů zkušenosti měl a dobře se vyznal v právu. 

Josefa Emlera dobře doplňoval. Spolu udělali veliký kus práce. Josef Emler vytvořil abecední 

a věcný index k právním listinám. Jaromír Čelakovský uspořádal knihovnu, k rukopisům 

a regestám vytvořil rejstříky. V roce 1880 čítal archiv 1917 rukopisů, 100 pergamenových 

listin a privilegií, 3350 listin právní povahy, sbírku soukromoprávních písemností i jiné 

písemnosti. Od zádušního úřadu získal archiv 119 rukopisů a byly sem přidány knihy a

písemnosti z dalších úřadů. Při knihovně se začala tvořit sbírka novin (LEDVINKA, 1997, 

s.13). Oba archiváři dokonce přednášeli na Karlově univerzitě, Josef Emler na filozofické 

                                                            
2
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fakultě a Jaromír Čelakovský na fakultě právnické. Josef Emler vyučoval pomocné vědy 

historické a své žáky vodil do městského archivu, jak by se dnes řeklo na praxi. V této době 

do archivu chodilo mnoho badatelů historie, mimo jiné Alois Jirásek, Zikmund Winter, 

Jaroslav Goll či August Sedláček (VOJTÍŠEK, 1933, s.27-28).

Oba archiváři také hojně vydávali vědecké studie, Josef Emler zejména práce týkající se 

českých dějin a Jaromír Čelakovský zase právní studie. I v této době měl archiv mnoho jiných 

povinností, například vedení pamětní městské knihy, pořizování různých zápisů, překladů a

jiné činnosti. Roku 1896 odešel Josef Emler na odpočinek a Jaromír Čelakovský se 

stalhlavním městským archivářem (HOLEC, 2006, s.51).

Jaromír Čelakovský ve své funkci nejdříve vypracoval novou archivní instrukci, kde bylo 

mimo jiné uvedeno, že se má archiv podílet na historickém bádání, vydávat historické 

publikace a podporovat ty, kteří se takovou činností také zabývají. Archiv se tak stal 

vědeckým ústavem a byly mu přiděleny na tuto práci finanční prostředky. Instrukce dále 

ukládala rozšiřovat sbírky a vědecky popsat nejstarší rukopisy (LEDVINKA, 1997, s.14).

Pomocníkem archiváře byl zvolen JUDr. a PHDr. Josef Teige, který předtím pracoval ve 

vatikánském archivu a měl náležité vzdělání. Jeho dílem bylo vytvoření katalogů a rejstříků 

pro většinu oddílů. Také vytvořil lístkový katalog pro archivní knihovnu, která se rozrůstala. 

Toto mu zabralo deset let, ale znamenalo to mimořádné zpřístupnění archiválií. J.Teige také 

sám vědecky působil, vydal dva svazky „Základů starého místopisu pražského“ (VOJTÍŠEK, 

1933, s. 30). Za doby vedení Jaromíra Čelakovského se archiv rozrostl o další významné 

dokumenty. Například o starší městské knihy, starší knihy viniční, o archiv společenstva 

pražským mlynářů, sladovníků a nákladníků piva vaření a jiné písemnosti. Jaromír 

Čelakovský odešel roku 1906 v šedesáti letech do výslužby a na jeho místo byl zvolen Josef 

Teige (LEDVINKA, 1997, s.14).

Josef Teige se zasadil o několik významných změn v archivu. V roce 1906 byl archivu 

přidělen stavební archivář ing. Jan Herain, odborník na stavební vývoj města (VOJTÍŠEK, 

1933, s.31). Prvním adjunktem se stal PhDr. Eduard Šebesta a roku 1911 bylo zřízeno druhé 

místo adjunkta, které bylo obsazené PhDr. Václavem Vojtíškem, jenž v archivu již jako 

vědecká pomocná síla působil. V tom samém roce bylo v archivu vytvořeno místo knihaře 

a ten měl na starosti knihvazačské a konzervátorské práce. Dalším významným krokem, který 

učinil Josef Teige, bylo získání staré magistrátní registratury3 v roce 1912, o niž se zasazoval 
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již Čelakovský (LEDVINKA, 1997, s. 15). V roce 1915 byla získána pro archiv sbírka rytin, 

fotografií a plánů Jana Heraina, jenž zemřel v roce 1911, a sbírky stavebního archivu a 

Komise pro soupis památek. Do rozvoje zasáhla první světová válka, která archiv připravila o

značné finanční prostředky a zastavila tak vydávání publikací. Po válce roku 1921 Josef Teige 

zemřel, na jeho místo nastoupil PhDr. Václav Vojtíšek (VOJTÍŠEK, 1933, s. 31-32, 

LEDVINKA, 1997, s.16).

1.3 Archiv za první republiky a druhá světová válka

Václav Vojtíšek stál na počátku svého úřadování před důležitými úkoly. Z Prahy se stalo 

hlavní město a roku 1922 byla vytvořena Velká Praha, kdy se připojilo 37 měst a obcí. Archiv 

převzal spisovny z většiny připojených měst a obcí, některé ale byly ve velice zchátralém 

stavu. Také se do archivu po velkém vyjednávání dostal zbytek městských knih, pozemkové 

knihy z území Velké Prahy, archivy městských škol a další. Ze spisovny bylo přiděleno 

Rankeum (umělá sbírka úředních listin a spisů, kterou sestavil Josef Rank), nakonec roku 

1933 se spisovna spojila s archivem (VOJTÍŠEK, 1933, s.33-34). Roku 1924 se stal jeho 

součástí fotografický ateliér a v r. 1925 nově založená konzervační dílna. To vše přispělo 

potřebě nové organizace, a hlavně nových prostor. Archiv se rozšířil a zabíral nyní přízemí 

v severním a východním křídle Staroměstské radnice. Vybavení bylo opotřebované 

a zastaralé, prostory nevyhovující. Došlo k rozsáhlé rekonstrukci, která probíhala od roku 

1927 do roku 1930 a týkala se i příruční knihovny a spisovny. Místnosti byly vybaveny 

novými kovovými regály, kovovými kartotékami a dalším moderním vybavením, městský 

archiv se tak zařadil mezi nejlépe zařízené archivy té doby.  Když přibylo archivu povinností, 

musel se také rozšířit personál, roku 1933 zde pracovalo 16 lidí. Václav Vojtíšek, po vzoru 

minulých archivářů hlavního města, vyučoval na univerzitě pomocné vědy historické a

vydával články týkající se pražských dějin (LEDVINKA, 1997, s.16).

Druhá světová válka městský archiv zcela poznamenala. Čeští zaměstnanci byli postupně 

vyměňováni za německé. Už v roce 1940 přišel do archivu docent německé univerzity dr. 

Rudolf Schreiber, který v roce 1941 nahradil V. Vojtíška v jeho ředitelském křesle. Bylo 

zastaveno vydávání českých publikací, a naopak se začaly vydávat německé archivní tituly. 

Z knihovny měly být vyřazeny knihy židovských autorů a R. Schreiber měl s archivem další 

plány. Díky českým zaměstnancům a jejich pasivnímu odporu skoro žádné z nich nevyšly. 

Postupně docházelo k velkému propouštění, ke konci války v archivu pracovalo pouze 5 lidí 
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a byla zcela zastavena vědecká činnost a zakázány návštěvy. Velká pohroma postihla 

archiválie. Spisovny z různých míst byly přesunuty do Clam-Gallasova paláce, kde se uložily 

na hromadu. Protože Praha byla čím dál víc bombardována, přesunuly se nejdůležitější 

dokumenty do zámku v Mníšku pod Brdy a do zámku v Hrubém Rohozci. 8. Května 1945 

ustupující jednotky SS zapálily část Staroměstské radnice, dosavadní jádro archivu. Požár 

způsobil archivu obrovské a nenahraditelné ztráty. Mimo jiné bylo zničeno 82 rukopisů, 12 

nejstarších pečetidel, sbírka vyobrazení pražských domů, sbírka fotografií, která čítala 25 000 

kusů, 70 000 svazků knihovny a mnoho dalších drahocenných dokumentů (LEDVINKA, 

1997, s.17).

1.4 Poválečná léta

Po válce se do archivu vrátil Václav Vojtíšek a byly nalezeny nové prostory v prvním patře 

Clam-Gallasova paláce. Během května dovezli do Prahy všechny archiválie, které byly 

umístěny mimo Prahu. Fondy byly nejdříve tříděny na zemi a až od podzimu 1945 mohly být 

postupně ukládány, protože se začalo s vybavováním paláce. Všechny fondy a sbírky musely 

být znovu uspořádány, zinventarizovány a zkatalogizovány. Pracovalo se také na obnovování 

zničených sbírek. Knihovna, která shořela celá, se nově budovala z knih zabavených 

především Spolku pro dějiny Němců v Čechách a německým profesorům a historikům. I tak 

se muselo nakupovat v antikvariátech a na burzách. Obrovské množství práce také 

vyžadovalo rozšíření řad personálu, do prosince 1948 pracovalo v archivu 23 zaměstnanců. 

V létě roku 1948 byl Václav Vojtíšek jmenován profesorem pomocných věd historických na 

filozofické fakultě a odešel na odpočinek. Ředitelem archivu byl jmenován PhDr. Václav 

Hlavsa (LEDVINKA, 1997, s.18-21).

1.5 Období socialismu

Václav Hlavsa se stal ředitelem po mnohaletém působení v archivu. Za války prováděl 

ilegální činnost a účastnil se Pražského povstání, byl vyznamenán medailí Za chrabrost. Roku 

1949 byla zřízena příruční knihovna a knihovna pragensií, také byla otevřena prozatímní 

badatelna. Archivu byla přidělena celá budova Clam-Gallasova paláce. Připravovala se nová 

skartační pravidla pro spisovny a proběhla rozsáhlá skartace částí starších spisoven v archivu. 

Do roku 1949 byl archiv samostatným úřadem, poté se stal složkou referátu pro školství, vědu 
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a umění a od r. 1951 referátu pro vnitřní věci a bezpečnost. V této době proběhly v archivu 

také personální změny, několik zaměstnanců bylo zatčeno nebo odvoláno a postupně počet 

zaměstnanců klesl na 14. Na druhou stranu ale archivu přibyly povinnosti, nově musel 

pečovat o spisovny státních soudů a byly do něj přijímány další fondy. I v této době se 

prováděla katalogizace, inventarizace a skartace. Byly získávány další místnosti paláce, které 

dříve sloužily jiným podnikům. Dokonce se obnovila publikační činnost. Byl vydán 

„Průvodce po fondech a sbírkách archivu“ a publikace „Městské a jiné úřední knihy Archivu 

hl.města Prahy“. Václav Hlavsa vydal například publikaci „Praha v grafických pohledech či 

Praha očima staletí“ nebo edici projevů komunistických poslanců „Za novou a lepší Prahu“ 

a další. Archiv se podílel na výstavách, přednáškách a exkurzích, poskytoval materiály pro 

filmy. V tomto období badatelnu navštívilo průměrně 4000 lidí ročně. V letech 1957-1959 

bylo v budově opravováno elektrické vedení a byly provedeny revize některých sbírek 

a fondů. (Byla založena evidence Jednotného archivního fondu, všechny fondy byly sepsány 

na evidenční karty). V archivu pracovalo pět vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců (včetně 

Václava Hlavsy) a potom, co byla z politických důvodů propuštěna doktorka Marie 

Pavlíková, poklesl tento počet na čtyři. Povinností přibývalo a již přestaly dostačovat archivní 

prostory. Roku 1960 opustil archiv Václav Hlavsa, který svou autoritou zajišťoval 

zaměstnancům alespoň částečnou ochranu před kádrovou politikou KSČ. 

Na pozici ředitele archivu byl zvolen PhDr. Jiří Čarek, již zkušený archivář, ale také, což bylo 

velice důležité, člen KSČ. Za jeho vedení byly přejímány farní archivy a ukládány do nově 

získaných prostor na faře u sv. Jindřicha. Takto se do archivu dostala tzv. Bohnická autentika 

z roku 1158, která se tak stala jeho nejstarší památkou. Začalo se s pořádáním archivů 

některých měst a obcí. Zájem o studium archiválií vzrostl, badatelnu v roce 1964 navštívilo 

5 238 lidí. I v tomto období se v archivu prováděla odborná činnost. Byl založen „Pražský 

sborník historický“, jehož vydávání se stalo pravidelným. Archiváři přispívali do „Archivního 

časopisu“, „Sborníku archivních prací“. Vydávaly se historické publikace, například „Městské 

znaky v českých zemích“. V roce 1966 uspořádal archiv velkou výstavu „Minulost Prahy 

v dokumentech Archivu hl. města Prahy“, kde vystavil své nejvzácnější archiválie. Protože 

počet dokumentů ukládaných v archivu pořád narůstal, snižovala se kapacita budovy, která 

byla již v kritickém stavu. Bylo tedy rozhodnuto o výstavbě nové budovy, ale po odkládání 

byly nakonec plány zcela zrušeny. Povedlo se ale získat budovu zámku v Novém Studenci u 

Ždírce nad Doubravou, která měla sloužit pro případ nutnosti evakuace archiválií, postupně se 

však stala odloučeným pracovištěm a byla také naplněna archiváliemi. V šedesátých letech se 
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zaměstnancům podařilo zachránit důležité dokumenty, které byly určeny ke zničení a které 

později posloužily k přešetřování případů nespravedlivě stíhaných. Za okupace 21. a 22. 

Srpna 1968 byla střelbou sovětských vojáků poškozena budova Clam-Gallasova paláce i 

některé dokumenty. Zaměstnanci archivu v těchto dnech sbírali všechny dokumenty týkající 

se sovětské okupace, a tak vznikla jedinečná sbírka, která se dochovala jen díky ukrytí mezi 

fondy archivu. V roce 1973 musela být v archivní knihovně provedena ideologická revize, 

knihy ale nebyly zapečetěny, byly jen uloženy ve zvláštním oddělení. Ke 120. Výročí 

založení archivu byl Jiří Čarek vyznamenán řádem Za vynikající práci a archiv navštívil 

pražský primátor, který se zde seznámil s problémy archivu, přislíbil jeho rekonstrukci a 

zajistil zaměstnancům možnost cestovat do zahraničí a studovat v cizích archivech. Zatímco 

rekonstrukce se nerealizovala, v zahraničních archivech (například v Drážďanech či 

v Postupimi) se bádalo, od konce 70. Let se mohlo už jen do „spřátelených“ zemí.  Roku 1974 

odešel Jiří Čarek do důchodu a jeho nástupcem se stal František Holec.

František Holec nebyl členem KSČ, jeho úloha v čele archivu nebyla jednoduchá.  Musel řešit 

prostorovou krizi a získal pro archiv Trautmansdorfský palác a bývalou školu v Kostelních 

Střimělicích u Stříbrné Skalice. Všechny objekty kromě Kostelních Střimělic byly 

v havarijním stavu a archiválie se ukládaly ve zcela nevyhovujících podmínkách. V 70. letech 

přišli mladí pracovníci (archiv měl v této době 21 pracovníků, z toho 16 odborných), kteří 

prosadili novou dynamickou koncepci, ve které se pokračuje se změnami dodnes.  Ta 

spočívala v dosavadních aktivitách (například exkurze do archivu, výstavy, spolupráce 

s filmem) a v nových činnostech, jakými jsou například pořádání konferencí, vydávání 

dalšího odborného periodika „Documenta Pragensia“. Mladí zaměstnanci se také snažili přes 

stranickou, odborovou a svazáckou organizaci získat pomoc a finanční prostředky státních 

orgánů. Díky nim byl v červenci 1979 vydán havarijní výměr na Clam-Gallasův palác 

a muselo být započato s jeho rekonstrukcí. Nejdříve měly být opravy pouze základní, ale 

nakonec musela být provedena oprava generální, která trvala 13 let, měla pokračovat další 

etapou, ale v roce 1997 došly finanční prostředky. Celá osmdesátá léta se s přestávkami 

jednalo o nové budově, ale k její realizaci nedošlo. Archiv musel nedostatek prostoru řešit 

pronájmem dalších budov. Byly získány dva objekty, fara v Praze-Vinoři a fara v Křečhoři u

Kolína.

Václav Ledvinka byl zvolen ředitelem archivu 1. Ledna 1987, protože byl členem KSČ, měl 

usnadněnou pozici. V roce 1987 pracovalo v archivu 42 zaměstnanců a v roce 1990 dokonce 
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45, z toho 20 vysokoškolsky vzdělaných. Pro ukládání archiválií se využívalo osmi objektů 

(LEDVINKA, 1997, s. 22-33).

1.6 Od revoluce do současnosti

V revolučních letech se zaměstnanci aktivně podíleli na politickém dění, pořádali výstavy 

nezkreslených dějin, podepisovali výzvy, zapojili se do generální stávky. Václav Ledvinka se 

svým zástupcem Jiřím Peškem pomáhali uspořádat Konferenci archivářů ČSR, stali se členy 

Vědecké archivní rady ministerstva vnitra ČR, psali články do novin. Dne 13.dubna 1990 

navštívili archiv předseda vlády Petr Pithart, primátor Jaroslav Kořán se svým zástupcem 

a poznali jeho zoufalý stav. Pochopili, že je nutné učinit legislativní změny a vystavět novou 

archivní budovu. 

1. července 1991 se archiv stal odborem pod Magistrátním úřadem hlavního města Prahy a 

dostal tak pravomoc k přímému řešení záležitostí, jako byly restituce, rehabilitace. Rozdělil se 

na dva odbory a bylo přijato velké množství nových zaměstnanců, v roce 1996 jich bylo 74. 

Zlepšily se také finanční poměry. Od roku 1994 se archiválie zpřístupňují pomocí počítačů. 

16.4.1992 bylo schváleno a roku 1994 vešlo v platnost rozhodnutí o vystavění nové archivní 

budovy. Místem výstavby se stal Chodovec na Praze 11, kde byl vytvořen archivní areál, 

protože zde byl vybudován ještě Státní oblastní archiv v Praze a Národní archiv. Budova byla 

dokončena roku 1997 a po přestěhování archiválií uvedena do provozu roku 2001 

(LEDVINKA, 1997, s. 33-37).

V této kapitole byla vylíčena historie archivu. Aby bylo možné pochopit všechny souvislosti, 

je důležité znát jeho vývoj.
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2 Činnosti a služby

Archiv hlavního města Prahy provádí mnoho činností a poskytuje služby s těmito činnostmi 

související. Všechny jsou provozovány v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví 

a spisové službě a o změně některých zákonů, zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, nyní i vyhláškou č.191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby 

a dalšími zákony.

Archiv slouží především k dlouhodobému uchování dokumentů, které mají trvalou hodnotu, 

dále tyto dokumenty také zprostředkovává uživatelům.

Archiv hlavního města Prahy je veřejný archiv a patří do soustavy veřejných archivů u nás. 

Tato soustava se skládá z Národního archivu, Archiv bezpečnostních složek, státní oblastních 

archivů, specializovaných archivů, bezpečnostních archivů a archivů územních 

samosprávních celků. Archiv hlavního města Prahy je archivem územního samosprávního 

celku a je zřizován Magistrátem hlavního města Prahy (Česko, 2004).

2.1 Předarchivní péče

2.1.1 Spisovny

Archiv ze zákona dohlíží na výkon spisové služby4 a provádí skartační řízení u organizačních 

složek, příspěvkových organizací a právnických osob zřizovaných Magistrátem hlavního 

města Prahy (Česko, 2004). Součástí archivu je hlavní spisovna Magistrátu hlavního města 

Prahy, tam se přebírají spisy4 od odborů Magistrátu hlavního města Prahy, provádí se 

skartační řízení a vybírají se archiválie, které budou přesunuty do Archivu. Jednotlivé městské 

části mají svoje spisovny a tam ukládají dokumenty, které jsou později podrobovány 

skartačnímu řízení. Dalšími původci jsou školy a městské organizace. 

                                                            
4

viz Příloha č. 1 - Terminologický slovník
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2.1.2 Skartační řízení

O skartační řízení městských částí, škol a městských organizací se starají pracovníci 

z oddělení fondů novodobé správy. Původce si nejdříve musí vytvořit spisový a skartační řád 

a vyplnit spisový a skartační plán5. Tam uvede typy dokumentů, které vlastní a zašle archivu 

k posouzení. Spisový plán je schválen případně opraven. Dále instituce postupuje podle plánu, 

kde jsou vedle typů dokumentů uvedeny jejich skartační lhůty a co je třeba předat do archivu. 

Instituce sepíše seznam dokumentů k vyřazení a předání a zašle do archivu. Potom pověřený 

zaměstnanec archivu instituci navštíví, vše zkontroluje, vytvoří skartační protokol5 a skartační 

povolení (Archiv hlavního města Prahy, 2011ze).

2.2 Akvizice

Archiv získává archiválie kromě skartačního řízení také darem, nákupem nebo je přebírá do 

úschovy. Jsou to archiválie nabídnuté buď občany, specializovanými institucemi (například 

antikvariáty, starožitnictví apod.) nebo firmami. Jsou to dokumenty trvalé historické 

a informační hodnoty, převážně pragensiální. Všechny druhy dokumentů, staré i současné, 

týkající se alespoň částečně dějin hlavního města Prahy.

2.2.1 Dary

Darované archiválie jsou zaneseny do katalogu spolu se jménem dárce a okolnostmi darování. 

Archiv potom zasílá písemné poděkování a na žádost vydá osvědčení o daru.

2.2.2 Depozita

Od roku 1989 je v archivu možnost pro soukromé i veřejnoprávní subjekty nechat si 

archiválie uložit do archivu a zůstat nadále jejich vlastníky. Je to zvláště v těch případech, kdy 

vlastníci chtějí archiválie zpřístupnit veřejnosti nebo uložit v klimaticky vhodných prostorech. 

Do depozit jsou přebírány archiválie s významnou historickou hodnotou.

                                                            
5

viz Příloha č. 1 - Terminologický slovník
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2.2.3 Nákup

Ceny jsou stanovovány podle obdobných archiválií na trhu nebo odhadem odborného 

soudního znalce, dále je cena projednána v Poradním sboru AMP pro akvizici archiválií 

(členy jsou ještě zaměstnanci Národního archivu v Praze, Národní knihovny ČR, Archivu 

Národní galerie a odboru archivní správy a spisové služby MV ČR).  Když je cena 

odsouhlasena všemi zúčastněnými, uzavře se kupní smlouva (Archiv hlavního města Prahy, 

2011zf).

2.3 Evidence, zpracování a uložení archiválií

2.3.1 Evidence

Podle zákona z roku 2004 o archivnictví a spisové službě jsou všechny archiválie na území 

České republiky součástí Národního archivního dědictví. To je vedeno v základní, druhotné 

a ústřední evidenci. Základní evidence NAD, do které patří evidence přírůstků a úbytků 

archiválií, evidenční listiny NAD a evidence pomůcek, je vedena jednotlivými archivy či 

jinými kulturněvědeckými institucemi (Česko, 2004). Archiv hlavního města Prahy vede 

evidenci v systému PEvA, který byl vyvinut archivní správou Ministerstva vnitra České 

republiky (SCHWALLER, 2011). Z něho jsou údaje předávány do ústřední evidence NAD 

vedené Ministerstva vnitra České republiky (Česko, 2004). Z této evidence pak vychází 

aplikace dostupná na webových stránkách MVČR, kde lze vyhledat všechny sbírky a fondy 

na území ČR (Ministerstvo vnitra České republiky, 2010a).

V systému PEvA dostane každý archivní soubor číslo listu NAD, které je unikátní v rámci 

jedné instituce.

Potom se eviduje název souboru, číslo a název instituce a číslo oddělení. Zapisuje se 

informace o časovém rozsahu obsažených dokumentů, o původci, přístupnosti, úplnosti, 

fyzickém stavu, metráži, místě uložení a přesné lokaci. Dále se zaznamenává místo vzniku, 

jaké jsou evidenční jednotky, zda je soubor uzavřený, v jakých jazycích jsou archiválie 

napsány, evidenční status a skupiny tematické evidence. Jsou-li k souborům vypracovány 

pomůcky a informace o tom, zda je v souboru přítomna archivní kulturní památka nebo 

národní kulturní památka. Musí být uváděny informace o úbytcích, přírůstcích a skartacích. 
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Archivní soubory jsou řazeny do kategorií a skupin tematické evidence. V PEvA se také 

evidují archivní pomůcky. Jsou evidovány obdobně jako archiválie v základní, druhotné a

ústřední evidenci. Každá archivní pomůcka má evidenční číslo. Eviduje se název archivní 

pomůcky, údaje o archivu, kde jsou popsané archiválie uložené, údaje o archivech, kde je 

popisovaná pomůcka uložena (Česko, 2004).

2.3.2 Katalog

Uživatel může pro orientaci ve fondech využít databázi MVČR, kde najde jednotlivé fondy a

sbírky AHMP. Musí ale ve vyhledávání vybrat Archiv hlavního města Prahy. U záznamů jsou 

informace o názvu fondu (či sbírky), místě vzniku, původci, metráži, časovém rozsahu, 

v jakém archivu je fond (sbírka) uložen, o přístupnosti, průvodcích po fondu a archivních 

pomůckách. Také je zde uveden tematický popis (Ministerstvo vnitra České republiky, 

c2010a).

Hledá-li uživatel konkrétní archiválie z fondu, musí se obrátit jinam. Na stránkách Archivu 

hlavního města Prahy byl v roce 2005 zprovozněn Archivní katalog. Primárním cílem tohoto 

katalogu bylo zpřístupnit digitalizované archiválie široké veřejnosti online.

V roce 2007 byl nastartován projekt Praga Publica Historica. Nejdříve se musely vyřešit 

metodické otázky. Z resortního výzkumu MVČR „Možnosti a formy zpřístupnění archivních 

fondů nebo jejich součástí veřejnosti v elektronické podobě“ byly přebrány cenné informace. 

Společnost RDM tech s.r.o. vytvořila rozhraní pro přebírání digitálních kopií a metadat 

z lokálního systému. Společnost BACH systems s.r.o. vytvořila systém archivní repository, 

kam se data ukládají. Jsou to obrázky ve formátu JPEG a metadata v XML. Data je možné 

sklízet protokolem OAI-PMH, jiné paměťové instituce toho mohou využívat a sdílet tak tento 

zdroj. Uživatelské rozhraní Archivní katalog umožňuje procházení, vyhledávání a

zobrazování digitálních archiválií. Procházet lze stromovou strukturou, která je uspořádána 

podle vnitřního členění archivu. Také je zde funkce fulltextového vyhledávání. Digitální 

kopie se zobrazují pomocí nástroje Zoomify. Katalog byl spuštěn v roce 2010 (DVOŘÁK, 

2010).

Nejsou zde však jen digitální kopie, ale i informace o nedigitalizovaných archiváliích. Jsou to 

ale jen ty, které mají digitální pomůcky. Ty s papírovými pomůckami lze dohledat pouze 

v badatelně a budou si muset na zanesení do katalogu ještě počkat (DVOŘÁK, 2011b).



23

2.3.3 Pomůcky

Archivní pomůcky se vytvářejí při zpracování fondů a sbírek a slouží pro evidenci a orientaci 

v obsahu sbírky, fondu či jejich části. Zpřístupňují archiválie. 

Pomůcky se dělí na :

 Základní

 Speciální

 Referenční

2.3.3.1 Základní pomůcky

Jednou ze základních archivních pomůcek je prozatímní inventární seznam. Je to seznam 

všech inventárních jednotek archivního souboru. Slouží pro orientaci v obsahu a evidenci 

jednotek.

Další důležitou archivní pomůckou je inventář. Ten slouží také pro evidenci a orientaci 

v obsahu, ale navíc jsou zde zachyceny dějiny fondu, vývoj a postavení původce. Uvádí se 

zde obsah archiválií a věcný, zeměpisný či jmenný rejstřík.

Dílčí inventář je stejný jako inventář, ale je určen pouze k jedné části archivního souboru.

Sdružený a skupinový inventář jsou pomůcky týkající se více archivních souborů, jejichž 

původci měli podobnou činnost či stejné místo činnosti. Dnes se již nevytváří.

Katalog se více věnuje popisu jednotlivých archiválií, jejich formě a obsahu.

2.3.3.2 Speciální pomůcky

Mezi speciální pomůcky patří rejstříky. Může být jmenný (osobní, geografický…) nebo věcný 

a slouží k podrobné orientaci ve fondu nebo jeho části.

Tematický rejstřík se týká určitého historického tématu nebo tematického okruhu. Je 

vypracován z jednoho nebo více archivních souborů.
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Tematický katalog se podobně jako tem rejstřík týká vymezeného tématu a je vytvořen 

z jednoho či více archivních souborů. Má všechny vlastnosti katalogu.

Soupis dokumentů je soupis archiválií k jednomu tématu z jednoho archivního souboru či více 

s obsahovými záznamy.

2.3.3.3 Referenční pomůcky

Popisují pouze fondy a sbírky, ne jednotlivé archiválie

Soupis fondů nebo sbírek obsahuje seznam archivních souborů z jednoho nebo více archivů. 

Obsahuje také údaje o jejich uložení.

Popis fondu nebo sbírky zahrnuje informace o obsahu, původci, časovém rozsahu, stavu 

dochování, zpracování a možnostech využití

Do průvodce se zapisuje popis archivních souborů v archivu nebo jeho oddělení. Dále také 

obsahuje informace o archivu, jeho vývoji, organizaci, knihovně a další.

Edice je archivní pomůckou pouze v případě, obsahuje-li jen archiválie uložené v archivu, 

který ji pořídil. Jsou v ní publikovány obrazové či textové reprodukce archiválií.

Archiválie mohou být buď nezpracované, zpracované, nebo inventarizované. Zpracované 

archiválie jsou takové, ke kterým byl vyhotoven alespoň prozatímní inventární seznam. 

Inventarizované archiválie mají všechny ostatní základní a speciální archivní pomůcky. 

Zpracované a inventarizované archiválie jsou potom přístupné bez omezení. Tedy není-li to 

v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, autorském zákonu a dalšími zákony či 

dohodou s původcem (Ministerstvo vnitra České republiky, 2010b).

2.3.4 Uložení a ochrana archiválií

Hlavním úkolem archivů je uložit bezpečně archiválie a zajistit dlouhodobou ochranu bez 

poškození. Budova na Chodovci je pro tento účel výborně vybavena.

První fáze začíná už na počátku při jejich předávání archivu, archiválie se nejdříve musí 

fyzicky očistit. K tomu jsou používány speciální odprašovací stolky a vysavače. Poté se 
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archiválie přesunou do dezinfekční komory, kde plyn etoxen během dvaasedmdesáti hodin 

zahubí všechny biologické hrozby. Potom už se čisté archiválie mohou uložit do depozitářů.

Do depozitářů nemají přístup všichni zaměstnanci archivu, pouze ti, do jejichž oboru určité 

depozitáře spadají. Všechny depozitáře jsou označeny kategoriemi podle důležitosti, aby se 

při evakuaci vzaly nejvýznamnější dokumenty. Nejcennější jsou AKP neboli archivní kulturní 

památky, potom archiválie kategorie I a II. 

Do jednoho depozitáře se vejde přibližně půl kilometru archiválií. Pro archiválie je 

nebezpečné teplo, vlhko a světlo. Proto je zde stálá teplota 15 °C a relativní vlhkost 55%. 

Listinné archiválie jsou uloženy v papírových kartonech. Pro případ požáru je nainstalováno 

hasicí zařízení. Když požární hlásič spustí, praskne kapsle Inergenu, směsi vzácných plynů, a

spotřebuje kyslík v místnosti a oheň zhasne. Zůstane však dostatek kyslíku, aby zde přežil 

člověk. Tento systém je velice nákladný, jedno spuštění stojí  80 - 100 000 korun. Pro 

orientaci jsou na policích a kartonech lokační značky.

Aby archiválie nebyly poškozeny, když čekají na badatele, je za badatelnou přístroj Rotomat, 

ve kterém je udržováno potřebné mikroklima, a archiválie jsou v bezpečí (SCHWALLER, 

2011).

2.4 Zpřístupňování archiválií

2.4.1 Studovna

Archiv zpřístupňuje archiválie zejména prostřednictvím studovny, a to na základě zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Každý, kdo má občanský průkaz či 

cestovní pas, zde může bádat. Nejdříve musí vyplnit badatelský list, kde uvede základní 

osobní údaje a téma bádání. Také si musí přečíst badatelský řád a dodržovat ho. Potom 

badatel předloží žádost o předložení archiválie nebo archiválií, kde napíše údaje, které si 

předem vyhledal v databázi archivních fondů a sbírek, v archivním katalogu nebo mu pomůže 

služba. Badatel také může žádat o předložení ještě nezpracovaných archiválií, ale ty mu 

budou předloženy pouze, jestli to stav jejich zpracování umožňuje. Žádost o předložení 

archiválií může badatel poslat také přes internet, telefon či fax. Tímto se ale vystavuje 

nebezpečí, že jím zaslané informace o požadovaných archiváliích budou nejasné či 

nekonkrétní, pak musí být ještě upřesněny. Archiválie jsou předkládány zpravidla třetí 

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=79&wstyle=0&page=page/docs/zakon-106-1999.html
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pracovní den ode dne podání objednávky, a to pouze jsou-li v souladu se zákonem 

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů a zákonem 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (Archiv hlavního 

města Prahy, 2011za).

Badatel může do studovny vstoupit bez svrchního oblečení a pouze s volnými listy papíru, 

s perem nebo tužkou a fotoaparátem, kamerou či laptopem bez pouzdra. Vše ostatní si odloží 

do skříňky v šatně a zamkne ji. S archiváliemi musí být zacházeno opatrně, nesmí se vynášet 

z badatelny, nesmí se do nich nic vpisovat nebo je používat k něčemu jinému než k nahlížení. 

K nahlížení se předkládá jen určité množství archiválií a badatel musí při odchodu ukázat své 

věci, že nic neodnáší. 

Archiválie jsou pro badatele rezervovány třicet kalendářních dnů. Když badatel do této doby 

nezahájí studium, jsou vráceny na své původní místo. Po zahájení studia jsou badateli 

archiválie vyhrazeny podle frekvence nahlížení tři měsíce a je možné prodloužit studium až 

do konce kalendářního roku. Badatel může archiválie také sám vrátit. Pro svou osobní potřebu 

si může každý pořídit reprodukci archiválií, ale až po dozorem podepsané badatelově žádosti.

Když badatel vydá práci, ve které nahlížené archiválie využil, musí je řádně ocitovat a zaslat 

archivu jeden výtisk práce. Předkládány mohou být i archivní pomůcky, s některými ale musí 

být zacházeno jako s literárními díly. Ve výjimečných případech se souhlasem ředitele 

archivu je možné archiválie vypůjčit mimo archiv. Tyto služby jsou ze zákona zdarma(Archiv 

hlavního města Prahy, 2011zd).

Archiv také poskytuje reprografické služby, které jsou zpoplatněné a řídí se ceníkem služeb 

poskytovaných veřejnými archivy. Zpoplatněny jsou také rešerše z archivních zdrojů (Archiv 

hlavního města Prahy, 2011za).

2.4.2 Výstavy

Dalším způsobem jak přiblížit archiválie veřejnosti, jsou výstavy. K vystavování se využívá 

prostorů Clam-Gallasova paláce. Například od 25. března do 21. dubna 2011 se zde konala 

výstava „Malba, medaile, ilustrace. Jubilejní výstava celoživotního díla Marie Zábranské“. Při 

pořádání výstav spolupracuje archiv také s dalšími institucemi. Nedávno se například podílel 

na výstavě Národního muzea „Královský sňatek“.
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2.4.3 Publikační činnost

Již dlouhou tradici má v archivu publikační činnost. Archiv vydává každý rok od roku 1964 

„Pražský sborník historický“, který se věnuje studiím z historie hlavního města. Ve sborníku 

se objevují příspěvky z mnoha oblastí života ve městě, jsou v češtině s cizojazyčným resumé 

a abstraktem. Jsou v něm také uváděny recenze publikací z pražské historie a je zde uváděna 

výběrová bibliografie nových pragensií a pražských archeologických výzkumů (Archiv 

hlavního města Prahy, 2011o).

Sborníkem vydávaným také každoročně od roku 1980 je „Documenta Pragensia“, která se 

zabývá srovnávacími dějinami měst. Jsou v ní publikovány zajímavé příspěvky z konferencí 

pořádaných archivem. Příspěvky v obou sbornících jsou schvalovány redakční radou. 

Další edicí Archivu hlavního města Prahy je „Documenta Pragensia Monographia“. V této 

řadě jsou publikovány monografie týkající se dějin Prahy, založené na výzkumu pramenů. 

Vydávání není nijak pravidelné a bylo vydáno již 24 knih (Archiv hlavního města Prahy, 

2011zg).

Dále archiv vydává, mimo ediční řady, publikace o archivních sbírkách či doprovodné 

publikace výstav (Archiv hlavního města Prahy, 2011b).

2.4.4 Konference

V rámci své odborné činnosti pořádá archiv každoročně mezinárodní vědecké konference. 

Jejich spolupořadatelem je Institut mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity 

Karlovy a konají se pravidelně druhý říjnový týden. Věnuji se dějinám měst a probíhají 

v několika jazycích. Účastní se domácí i zahraniční specializované instituce (archivy, muzea, 

knihovny a další). Vybrané studie jsou potom publikovány ve sborníku Documenta Pragensia. 

V roce 2011 proběhne již třicátý ročník v Clam-Gallasově paláci s názvem „Města ve 

středověku a raném novověku jako badatelské téma posledních dvou desetiletí“, v minulém 

roce to bylo téma „Děti ve velkoměstech od středověku až na práh industriální doby“.
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Archiv se také podílí na spolupořádání jiných konferencí. Například 15. až 16. dubna 2011 

proběhla na Malé Skále u Turnova konference „Karel Jaromír Erbena úloh a paměťových 

institucí v historických proměnách“ (Archiv hlavního města Prahy, 2011g).

2.4.5 Kroužek pro dějiny raného novověku

Pro veřejnost pořádá archiv kroužek pro dějiny raného novověku, ve kterém se uvádí závěry 

bádání v pramenech. Přednášky se konají v Clam-Gallasově paláci. Například 20. dubna se 

konala přednáška na téma „Uherské bojiště na konci 17. století pohledem korespondence 

mladých šlechticů“ od Kamila Bureše. Program přednášek a jejich přednášející je uveden na 

webových stránkách archivu (Archiv hlavního města Prahy, 2011i).

2.4.6 Mezinárodní spolupráce

Archiv spolupracuje s několika institucemi, se kterými například společně pořádá konference 

nebo si vzájemně vyměňuje informace. Například s Městským archivem v Norimberku 

a Katedrou dějin střední a východní Evropy při Institutu historických věd Humboldtovy 

univerzity v Berlíně uspořádal v roce 2008 konferenci „Ztracená blízkost; Praha-Norimberk 

v proměnách staletí“. S Institutem pro kulturu a dějiny Němců ve východní Evropě při 

Univerzitě Heinricha Heineho v Düsseldorfu uspořádal v roce 2005 konferenci „Evropská 

velkoměsta za druhé světové války“. S Národním archivem v Krakově, s Collegiem 

Carolinem v Mnichově a dalšími institucemi si vyměňuje publikace z vlastní produkce 

a informace ze sbírek a fondů (Archiv hlavního města Prahy, 2011l).

2.4.7 Projekty

Archiv pracoval na jednom významném projektu hromadné digitalizace Ad Fontes, nyní je již 

dokončen, ale nakoupené přístroje se k digitalizaci využívají dál.

2.4.7.1 Projekt hromadné digitalizace Ad Fontes

Projekt probíhal od 1.dubna 2007 do 30. září 2010 a jeho cílem bylo digitalizovat nejcennější 

archiválie hlavního města Prahy a zpřístupnit je široké veřejnosti na internetu. Projekt byl 

zaplacen hlavním městem Prahou a částečně z grantu Norského finančního mechanismu. 
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Celkem stál 778 855 eur. Nejdříve bylo vybaveno pracoviště hromadné digitalizace. 

Dokumenty k digitalizaci byly vybírány podle jejich historické hodnoty, jejich poškození 

nebo možnosti poškození a podle četnosti jejich využívání. Naskenované archiválie ve 

formátu TIFF byly uloženy ve dvou kopiích na média UDO II typu Worm, jejich životnost by 

měla být 180 let. Na jejich popsání byla použita metadata ve formátu XML podle vlastního 

schématu (identifikace archiválie Archivu hlavního města Prahy). Naskenované archiválie 

jsou od ledna 2010 přístupné na stránkách archivu (Archiv hlavního města Prahy, 2011zh)

3 Budovy

Aktuálně má archiv k dispozici dvě budovy, jedna se nachází na adrese Archivní 6, Praha 4 

a druhá Clam-Gallasův palác na adrese Husova 20, Praha 1.

3.1 Chodovec

Budova byla, jak již bylo zmíněno, dostavěna roku 1997 a uvedena do provozu v roce 2001. 

Je součástí archivního areálu společně s Národním archivem a Státním oblastním archivem 

v Praze. Zastavěná plocha budovy činí 3505 m2. Má třináct nadzemních a jedno podzemní 

podlaží. Každé patro má čtyři sály, ve kterých jsou uloženy archiválie. Vejde se tam 65 000 

běžných metrů6 archiválií. Konstrukce budovy je železobetonová. V jižní stěně je umístěn 

obslužný objekt. K budově je také připojeno energocentrum a příjmový objekt. 

V energocentru jsou rozvody elektřiny, tepla a náhradní zdroj elektřiny. V příjmovém objektu 

je přejímán a důkladně detoxikován archivní materiál. V přízemí samotné budovy se nachází 

studovna s dvaceti místy a konferenční sál s pětadevadesáti místy. Do prvního patra se již 

běžný návštěvník nedostane, jsou tam umístěny restaurátorské a konzervační dílny, fotoateliér 

a digitalizační pracoviště. Archiváři mají své kanceláře v prvním a posledním patře, kde sídlí 

i ředitelství. (LEDVINKA, 1997, s.39-44)

3.2 Clam-Gallasův palác

Dnes je palác jen vedlejším pracovištěm Archivu hlavního města Prahy, ale od konce druhé 

světové války byl pracovištěm hlavním. Budova má velice dlouhou a pestrou minulost. Již 

                                                            
6
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v raném středověku zde byl románský dvorec. Pozůstatky jedné stěny se stále nacházejí ve 

sklepeních. Později byla budova několikrát přestavována a patřila mnoha významným rodům. 

Například Lucemburkům, Kinským a po třicetileté válce Gallasům. Největší přestavby se 

palác dočkal na počátku 18.století, kdy Jan Václav Gallas a poté jeho syn Filip Josef, věnovali 

do jeho renovace nemalé finanční prostředky. Z Vídně byl povolán významný architekt Mark 

Antonius Caneval, sochařská výzdoba byla realizována dílnou Matyáše Bernarda Brauna 

a malířskou výzdobu zhotovil italský malíř Carlo Carlone. V roce 1757 zemřel Filip Josef 

a vymřel tak rod Gallasů po meči. Palác zdědil syn Filipovy sestry Alžběty Kristián Filip 

z Clamu. Kolem roku 1800 se palác stal centrem věd a umění. Měl zde být dokonce 

vybudován divadelní sál. Později se palác stal částečně činžovním domem a za první 

republiky se rod dostal do finančních problémů a pronajímal reprezentační křídlo. Kanceláře 

zde mělo ministerstvo financí. Po druhé světové válce byl palác zkonfiskován a po požáru 

Staroměstské radnice sem byl přesunut Archiv hlavního města Prahy. Kvůli zoufalému stavu 

budovy, musela být provedena generální rekonstrukce, která započala v roce 1978 a skončila 

roku 1994. Dnes se zde konají různé výstavy, koncerty, konference a další akce, je zde také 

hlavní spisovna Magistrátu hlavního města Prahy (Archiv hlavního města Prahy, 2011a).

3.3 Projekt výstavby společného objektu Chodovec II.

Radou hlavního města Prahy bylo v září roku 2008 schváleno usnesení č.1254, podle kterého 

se postaví nová budova a Clam-Gallasův palác bude zpřístupněn veřejnosti. Nová budova 

bude postavena vedle stávající budovy Archivu hlavního města Prahy na Chodovci a bude s ní 

propojena krčkem ve všech podlažích. Bude v ní umístěno datové centrum hlavního města 

Prahy, centrum digitalizace a archiv digitálních (elektronických) dokumentů správního 

archivu Magistrátu hlavního města Prahy. Měla by mít z počátku jedno podzemní a šest 

nadzemních pater, v budoucnu by měla být dostavěna do úrovně okolních archivních budov, 

tedy do třinácti pater. Depotní sály by se měly přizpůsobit ukládání datových médií. Podle 

původního plánu by stavba měla být v současnosti těsně před dokončením, ale realizace se 

posunula. Aktuální zprávy o budově říkají, že se začne stavět v prosinci 2011 a dokončení se 

plánuje na červen roku 2013. Budoucnost projektu závisí na politice Magistrátu (Příloha č.1 

k usnesení Rady HMP, 2008).
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4 Sbírky a fondy

V archivu je uloženo více než 2500 archivních souborů. To znamená jednotlivých sbírek 

a fondů. Celková plocha, kterou zaujímají, je větší než 18 000 běžných metrů (Archiv 

hlavního města Prahy, 2011p). Dříve byly archiválie uloženy na několika místech v Praze i 

mimo ni. Dnes jsou všechny shromážděny v nové budově na Chodovci. Tam se celkem vejde 

48 000 běžných metrů archiválií (Archiv hlavního města Prahy, 2011d).

V této kapitole budou popsány nejvýznamnější sbírky a fondy Archivu hlavního města Prahy. 

Bude ukázáno, jaké informační bohatství se v archivu skrývá. Pro větší přehlednost je 

nejdříve uvedeno schéma a poté budou charakterizovány detailněji jednotlivé druhy.

Sbírky

 Rukopisy 1310 – 1994 

 Městské knihy

 Právní knihy

 Knihy nižších městských úřadů a delegovaných soudů a cechovní knihy

 Sbírka listin

 Pergamenové listiny 1158 – 1947 

 První oddělení

 Městská privilegia

 Právní listiny

 Pamětní listiny a památky z věží a budov

 Druhé oddělení

 Panovnická privilegia

 Soukromé listiny pragensiální povahy

 Listiny příležitostné

 Pamětní listiny a památky z věží a budov

 Listiny různých typů nepragensiální povahy

 Třetí oddělení

 Panovnická privilegia

 Soukromé listiny pragensiální povahy

 Listiny příležitostné

 Pamětní listiny a památky z věží a budov
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 Listiny různých typů nepragensiální povahy

 Papírové listiny  1253 - 1980

 Pozůstatky starých spisoven

 Novější právní listiny

 Stará spisovna Archivu hlavního města Prahy

 Listiny soukromoprávní povahy

 Nejrůznější písemnosti

 Requisita civium

 Matriky 1854-1915

 Katolické

 Nekatolické

 Civilní

 Pečetidla a razítka 1257 – 1989 

 Pečetidla a razítka pražských měst a Prahy, magistrátu a městských zařízení

 Pečetidla a razítka připojených městských částí

 Pečetidla a razítka korporací a soukromých osob

 Heraldická sbírka 1510 – 1989 

 Medaile 1579 – 1993 

 Ikonografická sbírka 1493 – 1996 

 Grafické listy 1493 – 1. polovina 20. století

 Portréty

 Fotografie 60. léta 19. století – 1996 

 Sbírka plánů a map 1650 – 1996 

 Cechovní sbírka 1436 – 1893 

 Rankeum 1784 – 1900 

 Dokumentace

 Patenty

 Vyhlášky

 Cirkuláře a jiné úřední tisky

 Plakáty

 Drobné tisky

 Sbírka výročních zpráv 1783 – 1996 

 Staré tisky 1788 – 1989 



33

Fondy

 Městská správa 1784 – 1949 (1958)

 Protokoly sborů městské správy 1784 – 1945 

 Prezidium rady a magistrátu 1784 – 1950 

 Hlavní spisovna magistrátu 1784 – 1920 

 Ostatní spisovny magistrátu 1784 – 1953 

 Magistrátní referáty a odbory 1860 – 1949 

 Stavební úřad hlavního města Prahy 1883 – 1949 

 Sociální a chudinské úřady a ústavy

 Ostatní magistrátní a připojené úřady

 Bezpečnostní sbory magistrátu

 Obvodní magistrátní úřadovny na území Velké Prahy 1922 – 1949 

 Archivy obcí připojených k Praze do roku 1922

 Městská správa po roce 1945

 Centrální městská správa

 Městská správa na úrovni obvodů

 Městská správa na místní úrovni

 Fond národní obnovy

 Fond z německých internačních táborů

 Evidence obyvatelstva

 Popisné archy 1830 – 1948 

 Lístky pro domácnost 1943 – 1945 

 Sčítací operátory

 Vrchnostenská správa do roku 1948

 Politická správa 1850 – 1928 

 Okresní samospráva území připojených k Velké Praze

 Státní správa na územích připojených k Velké Praze

 Justiční orgány

 Soudy

 Ostatní justiční orgány

 Školy

 Korporace a spolky

 Kulturní a vědecké instituce



34

 Pozůstalosti významných osobností a rodin

 Fondy farních archivů

(LEDVINKA, 1997, s.49-75; Archiv hlavního města Prahy, 2011p)



35

4.1 Sbírky

Sbírky jsou uměle vytvořené archivní soubory na základě věcných znaků. Jsou mezi nimi 

nejcennější dokumenty, jakými se archiv může pochlubit.

4.1.1 Rukopisy

Sbírku rukopisů představují především městské knihy, úřední knihy pražských měst a potom 

i některé městské knihy vzniklé po spojení magistrátu. Jsou v nich zápisy právních záležitostí

měst i jednotlivých měšťanů. Nejstarší městskou knihou je „Liber vetustissimus statutorum et 

aliarum rerum memorabilium“ ze Starého Města z let 1310-1518. Má různorodý obsah, 

například zápisy o dluzích, obecní statuta a podobně.

Další významnou skupinou jsou právní knihy, ve kterých jsou zapsaná městská a zemská 

práva, horní práva a další. Nejvzácnější knihou je „Liber distinctionum juris Magdeburgensis 

z roku 1390. Je zdobena zlatými iniciálami a obsahuje saské městské právo.

Knihy nižších městských úřadů a delegovaných soudů a cechovní knihy zaujímají také 

důležité místo ve sbírce rukopisů. Jsou zde pamětní knihy, knihy mistrů, tovaryšů a další. 

Knihy zádušních úřadů pražských kostelů s knihami postranních práv. Patří sem i pozemkové 

knihy vesnic, které se později spojily s Prahou.

Další rozsáhlou skupinou jsou rukopisy literární povahy, většinou paměti či různé studie. Jsou 

zde zlomky „Kosmovy kroniky“ nebo legenda „Crescente fide“ a spousta dalších. 

(LEDVINKA, 1997, s.49-50).

V archivním katalogu najdeme digitální kopie vybraných dokumentů, zbytek je přístupný 

v badatelně. Ke sbírce je dostupný elektronický inventář (Archiv hlavního města Prahy, 

2011x).

4.1.2 Sbírka listin 

Listiny tvoří spolu se sbírkou rukopisů historické jádro archivu. Jsou to všechny listiny 

a spisy, které se dochovaly z archivů čtyř měst pražských před spojením, písemnosti města 

Prahy a připojených obcí a písemnosti jiných veřejných i soukromých původců. Listiny jsou 
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rozděleny podle psací látky na pergamenové a papírové. Dělení ale nebylo striktně dodrženo, 

v některých případech jsou pergamenové listiny řazeny mezi papírové a naopak.

4.1.2.1 Pergamenové listiny

Pergamenové listiny jsou řazeny do čtyř oddělení. Nejstarší listinou v celé sbírce 

pergamenových listin je „Bohnická autentika“7 z roku 1158.

4.1.2.1.1 První oddělení

V prvním oddělení je uložena původní sbírka pergamenových listin. Zpracovávat sbírku začal 

roku 1801 Wolfgangem Bockem. Oddělení je dále rozděleno do čtyř oddílů.

V prvním oddílu jsou městská privilegia7 přidělovaná panovníky pražským městům 

a přidruženým obcím z let 1316 až 1905. V edici „Privilegia měst pražských“ byla vydána 

Jaromírem Čelakovským. Nejstarší je privilegium z roku 1316, přidělené králem Janem na 

prodej dříví z Podskalí.

Ve druhém oddílu jsou řazeny právní listiny z let 1359 – 1860, tedy smlouvy pražských obcí 

ale i cechů a jednotlivců, které měly pojišťovat jejich práva.

Listiny příležitostné z let 1858 – 1947 se nacházejí ve třetím oddílu. Jsou zde adresy, 

diplomy, pamětní listy, psané především na papíru.

Zajímavým oddílem jsou pamětní listiny a památky z věží a budov. Najdeme zde listiny, které 

byly nalezeny v krovech domů i jinde. Obsahují například dobový tisk či jiné artefakty 

(HLAVSA, 1955, s.24-26).

4.1.2.1.2 Druhé oddělení

Druhé oddělení bylo vytvořeno v letech 1992-1993 z přírůstků po druhé světové válce, kdy 

byl zrušen Spolek pro dějiny Němců v Čechách a jeho dokumenty získal archiv. Je rozděleno 

na pět dalších oddílů.
                                                            
7
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První představují panovnická privilegia z let 1630-1886. Patří sem především erbovní listiny 

pro Prahu.

Ve druhém jsou umístěny soukromé listiny pragensiální povahy z let 1837-1907. Jsou to 

listiny jednotlivých pražských občanů. Například erbovní listiny, univerzitní listiny a další.

Do oddílu listin příležitostných patří pouze jediná listina, která dokládá udělení čestného 

občanství v Karlíně pražskému arcibiskupovi Bedřichu kardinálovi von Schwarzenberg.

Čtvrtý oddíl koresponduje se čtvrtým oddílem prvního oddělení. Obsahuje pamětní listiny 

a památky z budov v časovém rozmezí 1837-1907.

V pátém oddíle jsou listiny nepragensiální povahy různých typů, například erbovní listiny, 

výuční listy z let 1192 až 1864. 

4.1.2.1.3 Třetí oddělení

Poslední, třetí oddělení bylo vytvořeno v letech 1993 – 1996. Byly sem rozčleněny listiny 

psané na pergamenu z oddělení papírových listin a dokumenty z Muzea hlavního města Prahy 

v časovém rozsahu 1302-1848. Sbírka je rozdělena do stejných oddílů jako v předchozím 

oddělení. Jsou zde například výuční listy, legitimace o nemanželském původu a další. Ze 

sbírek Muzea to jsou listiny týkající vyšehradského kostela atd. (LEDVINKA, 1997, s.51).

Tyto sbírky jsou inventarizovány a zaneseny v databázi. Na internetu jsou dostupné vybrané 

digitalizované exempláře (Archiv hlavního města Prahy, 2011u).

4.1.2.2 Papírové listiny

Oddělení papírových listin bylo založeno Karlem Jaromírem Erbenem.  Dělí se dále na šest 

oddílů

První oddíl byl vytvořen z pozůstatků starých spisoven, které obsahují zbytky registratur měst 

pražských do roku 1784, zbytků spisoven Prahy po spojení a písemností městských korporací. 

Zachovaný materiál se týká hospodářských záležitostí pražských měst, listin pojišťujících 

práva Prahy, písemností záduší a cechovních písemností.
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Oddíl novějších právních listin byl založen roku 1867, od té doby sem byly průběžně 

umísťovány listiny. Nejstarší je listina z roku 1802, nejmladší z roku 1980. Tyto písemnosti 

zabezpečují práva Prahy.

Do následujícího oddílu byla zařazena stará spisovna Archivu hlavního města Prahy, obsahuje 

dokumenty vyřazené pro archivování z registratury od roku 1851 do roku 1925. Jedná se 

o písemnosti vzniklé z úřední činnosti archivu.

Obsahem dalšího oddílu jsou listiny soukromoprávní povahy, předložené jednotlivci 

městským úřadům jako doklad nebo získané darem či koupí. Například křestní listy, výuční 

listy, závěti z let 1526 až 1848.

V dalším oddílu jsou nejrůznější písemnosti, jsou to listiny, které se do archivu dostaly 

většinou darem. Například diplomy, pozdravy, projevy či pamětní listiny z věží, autogramy. 

Součástí je i sbírka Requisita civium z let 1784 – 1864, jsou to dokumenty předkládané 

magistrátu jako doklad pro udělení občanství (LEDVINKA, 1997, s.52; HLAVSA, 1955, 

s.28-29).

Tyto sbírky se inventarizují, pomůcky k nim shořely při požáru Staroměstské radnice. Je 

zpracováno jen druhé oddělení. V archivním katalogu jsou dostupné pouze digitální kopie 

pečetí z listin (Archiv hlavního města Prahy, 2011u).

4.1.3 Matriky 

Matriky dříve vedli duchovní pro evidenci osob, kterým se udělovaly svátosti. Tuto povinnost 

měli od tridentského koncilu v roce 1563. Zapisovaly se nejdříve sňatky a křty, později 

i úmrtí. Postupně začaly získávat větší důležitost, byly využívány pro statistické 

a hospodářské účely. Církevní správa vedla matriky až do roku 1949. Po změně poměrů 

převzaly tuto povinnost národní výbory, staré matriky byly uloženy do archivů. Podle 

původců se matriky člení na matriky katolické, nekatolické a civilní.

V Archivu hlavního města Prahy jsou uloženy matriky farností pražských měst a vnějších 

pražských obvodů, dále také doklady k nim. Nejstarší matrikou je matrika narozených z fary 

kostela svatého Jindřicha na Novém Městě vedená od roku 1584 (LEDVINKA, 1997, s.52-53; 

HLAVSA, 1955, s.116).
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Je dostupný podrobný inventář a probíhá digitalizace, některé digitální kopie jsou na 

stránkách již přístupné (Archiv hlavního města Prahy, 2011w).

4.1.4 Pečetidla a razítka 

Tato sbírka je členěna na tři části. Vznikla shromážděním pečetidel a razítek, které byly 

uloženy v archivu, a dalších exemplářů z městských úřadů, cechů, záduší, spolků či od notářů

První oddělení zahrnuje razítka a pečetidla pražských měst a Prahy, magistrátu a městských 

zařízení. Nejstarší pečetidlo bylo vyrobeno již roku 1257, je bronzové a patří Malé Straně. 

Jsou na něm zobrazeny městské hradby se třemi věžemi.

Ve druhém oddělení jsou razítka a pečetidla připojených městských částí. Například z Bohnic, 

Jinonic, Smíchova, Strašnic a dalších.

Ve třetí části jsou razítka a pečetidla korporací, soukromých osob. Různých cechů, záduší, 

městských gard, spolků, školních rad, škol, starostů a podobně.

Sbírka dokumentuje vývoj ryteckého umění, městského znaku, a má význam pro studium 

sfragistiky8.

Sbírka je zčásti zinventarizována a přístupná ( HLAVSA, 1955, s.69, LEDVINKA, 1997, 

s.53).

4.1.5 Heraldická sbírka 

Heraldická3 sbírka pochází ze Spolku pro dějiny Němců v Čechách a byla vytvořena 

Františkem Emanuelem Rentzem a dále doplňována.

Sbírku tvoří zejména vyobrazení erbů vystříhaná z různých tisků z 16. až 19. století. Jsou zde 

frontispisy8, exlibris8, ale i kolky8, viněty8. Nejstarší je pravděpodobně kolorovaný dřevoryt 

s říšským orlem a znaky kurfiřtů podle předlohy Albrechta Dürrera, vytvořený kolem roku 

1510. Jednotlivé erbovníky nebo výstřižky z knih nalepené na podkladovém papíře jsou 

seřazeny abecedně podle nositelů erbů.  Druhá část Rentzovy sbírky je uložena v Národním 

archivu ČR.
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Do sbírky se ukládají heraldiciaka, která se nedají zařadit do jiných fondů a sbírek, například 

soubor papírových pohřebních štítků, litografie9 historických pečetí a další heraldické 

artefakty (LEDVINKA, 1997, s.53).

Dostupná je pouze zpracovaná třetina sbírky, a to jen v digitalizované formě na internetu 

(Archiv hlavního města Prahy, 2011c).

4.1.6 Medaile

Medaile připomínají různé události a jubilea. Například z různých výstav, svěcení chrámů, 

otevření železnice, opravy Karlova mostu, medaile k výročím, medaile ze sjezdů a kongresů. 

Ve sbírce můžeme najít odznaky z války, sletů, řády a vyznamenání. Je zde kolekce medailí 

s portréty umělců a politiků od významného sochaře-medailéra Josefa Šejnosty. Medaile 

zobrazují historické události a významné osoby, jsou důležité při poznávání pražské 

minulosti. 

Sbírka je z větší části přístupná (HLAVSA, 1955, s.132; LEDVINKA, 1997, s.53).

4.1.7 Ikonografická sbírka 

Ikonografickou sbírku archiv získal dary a koupěmi. Je rozdělena podle druhu archiválií na tři 

části: grafické listy, portréty a fotografickou sbírku.

Sbírka grafických listů je zaměřena na zobrazení Prahy a je jednou z největších sbírek tohoto 

druhu. Obsahuje přes 4000 kusů a je stále doplňována. Její součástí jsou všechny druhy grafik 

a také kresby a akvarely. Jádro celé sbírky tvoří pražské veduty. Nejstarší je panorama ze 

Schedelovy kroniky z roku 1493, dále pak panoramatické pohledy Sadelerovy z roku 1606. 

Cenné jsou také série z osmnáctého a devatenáctého století a moderní grafiky z první 

poloviny století dvacátého. Ve sbírce jsou přítomna vyobrazení pražských událostí, jako 

například různých bitev, obléhání, korunovací či povodní a požárů. Je zde zařazeno přibližně 

5500 portrétů panovníků a významných osobností českých i evropských dějin.

Sbírka se zpracovává, nyní je v elektronické databázi popsáno přes 1000 kusů. 

V digitalizované formě je přístupno 500 vedut9. Všechny portréty jsou zpracovány v databázi 
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s rejstříkem, v digitální podobě je jich pouze několik desítek (Archiv hlavního města Prahy, 

2011s; LEDVINKA, 1997, s.54).

Velice významnou součást představuje sbírka fotografií, obsahující exempláře od šedesátých 

let devatenáctého století až do současnosti. V této sbírce o rozsahu přibližně 150 000 kusů, 

která je největší fotografickou sbírkou s pražskou tematikou, jsou obsaženy pozitivy, 

negativy, diapozitivy a CD-ROMy. Materiály slouží pro poznávání zaniklé podoby města. 

Většina fotografií vznikla z činnosti Magistrátu hlavního města Prahy a Soupisné komise 

města Prahy, později Památkového sboru. Při požáru Staroměstské radnice bylo zničeno 

takřka 12000 negativů. Jsou zde také soubory od významných pražských fotografů například 

Jindřicha Eckerta, Jana Kříženeckého, z Bellmanova fotografického závodu i od jiných 

fotografů. Sbírka je stále doplňována současnými fotografiemi pražských událostí od 

fotografů Archivu hlavního města Prahy.

Fotografie jsou zpracovávány v elektronické databázi, kde je nyní zaneseno 25 000 kusů. 

Také se hojně digitalizuje, na internetu je přístupno cca 4500 kopií (LEDVINKA, 1997, s.54-

55; Archiv hlavního města Prahy, 2011r).

4.1.8 Sbírka plánů a map 

Ve sbírce jsou plány a mapy zobrazující Prahu jako celek i její jednotlivé části či jednotlivé 

budovy. Většina sbírky vznikla z činnosti pražských městských úřadů, zejména Komise pro 

popis památek města Prahy a Památkového sboru. Ze sedmnáctého století pocházejí první 

přehledné tištěné mapy Prahy, z devatenáctého století první vyměřované mapy Prahy, 

například Jüttnerův plán z roku 1816. Ve sbírce jsou zastoupeny tyto typy map: historické, 

katastrální, vojenské, polohopisné, výškopisné, regulační, parcelační, dopravní, plány parků, 

kanalizace, budov, orientační plány Prahy.

Část sbírky je zpracovaná a přístupná. Vybrané exempláře byly naskenovány a jsou přístupné 

v archivním katalogu (Archiv hlavního města Prahy, 2011v).

4.1.9 Cechovní sbírka 

Sbírka zahrnuje dokumenty z pětapadesáti pražských cechů. Část je také rozptýlena mezi 

ostatní sbírky. Jsou zde uloženy úřední knihy, pergamenové listiny, cechovní erbovní listiny, 
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pečetidla a osobní doklady k udělení měšťanství. Nejstarším exemplářem z této sbírky je 

listina artikule10 staroměstského cechu jehlářů z roku 1436 (LEDVINKA, 1997, s.55).

4.1.10 Rankeum 

Tato sbírka byla vytvořena bývalým vedoucím spisovny Josefem Rankem. Ten z úředních 

spisů magistrátu vybral některé písemnosti a tisky, uložil v archivu a uspořádal je. Týkají se 

městské správy a jsou významným historickým zdrojem, i když sbírka neodpovídá archivním 

zásadám. Najdeme zde různé dobové dokumenty jako například listiny, vyhlášky, nařízení, 

novinové články či brožury a letáky. Zde jsou pohromadě materiály, které jsou jinak 

rozptýlené po jiných fondech a sbírkách (HLAVSA, 1955, s.128; LEDVINKA, 1997, s.55).

4.1.11 Dokumentace

Do této sbírky se zařazují jedno či vícelisté drobné tisky, jejichž význam byl většinou 

krátkodobý. Jedná se zejména o různé plakáty, vyhlášky, prospekty, osobní oznámení, 

novoročenky, pozvání, programy kin, divadel. Sbírka se rozmnožovala zejména dary a byla 

už velmi rozsáhlá, ale nejcennější kusy shořely při požáru Staroměstské radnice. Sbírka se 

pořád doplňuje a dělí se na čtyři oddíly – patenty; vyhlášky, cirkuláře10 a jiné úřední tisky; 

plakáty; drobné tisky. Nejstarší exempláře pocházejí až ze šestnáctého století. 

Bohatý obsah sbírky slouží badatelům k poznávání kulturního i hospodářského života, 

ukazuje dějiny grafického umění (HLAVSA, 1955, s.124-125; LEDVINKA, 1997, s.56).

4.1.12 Sbírka výročních zpráv 

Obsahuje výroční zprávy z pražských i mimopražských institucí. Výroční zprávy z pražských 

institucí jsou jednou z nejvýznamnějších sbírek tohoto druhu v České republice. Tvoří ji 

zejména výroční zprávy z pražských škol, dochované téměř v kompletních řadách, dále 

výroční zprávy spolků, svazů, společenstev, družstev, fondů, divadel, muzeí, nemocnic, bank. 

Výroční zprávy jsou archivovány dodnes, ale jsou řazeny do fondů svých původců. Ke sbírce 

existuje tištěný inventář (LEDVINKA, 1997, s.56; Archiv hlavního města Prahy, 2011z).
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4.1.13 Staré tisky

Ve sbírce je přibližně 4000 knih od druhé poloviny patnáctého století do roku 1800, z toho 38 

prvotisků. Knihy jsou převážně německé, latinské a potom české. Z literárních žánrů 

převládají tituly s náboženskou, právnickou, historickou, jazykovědnou či zeměpisnou 

tematikou. Jádrem sbírky jsou pragensiální tisky, dále se zde vyskytují knihy od cizích 

nakladatelů, například z Norimberku, Lipska, Vídně, Amsterodamu, Basileje, Štrasburku, 

Paříže, Frankfurtu nad Mohanem a dalších. Součástí jsou také tisky pražských českých 

i německých kalendářů, dochované v souvislých řadách od počátku sedmnáctého století. 

Vyskytují se zde i kolekce sněmovních artikulů a dobové publicistiky z třicetileté války. 

Významný celek tvoří tisky z dědictví po historikovi Eduardu Winterovi a tisky ze Spolku pro 

dějiny Němců v Čechách. Probíhají nepravidelné nákupy starých tisků a sbírka se zpracovává 

v elektronickém katalogu (Archiv hlavního města Prahy, 2011y).

4.2 Fondy

Fondy jsou archivní soubory, které byly vytvořeny jedním původcem. Dnes se do archivu 

ukládají archiválie, které vzejdou z činnosti magistrátu a institucí jím zřizovaných. 

Dokumenty z činnosti jiných původců na území hlavního města Prahy má na starosti Státní 

oblastní archiv v Praze. (Česko, 2004)

4.2.1 Městská správa 

Písemnosti pocházející z předchozího období jsou rozřazeny do sbírky listin, rukopisů 

a dalších sbírek. Tento fond obsahuje spisy a pomocné knihy magistrátu od roku 1784 do roku 

1949. Fond je členěn do oddělení podle rozdělení magistrátu. Některé spisy jsou zachovány 

kompletně, jiné z části nebo vůbec.

První oddělení obsahuje protokoly sborů městské správy z let 1784 až 1945, tedy zápisy ze 

schůzí městské rady, správní komise, primátorských schůzek, prezidiálních porad, sboru 

obecních starších, magistrátního senátu, diář magistrátních komisí a další. K fondu existuje 

inventář i databáze. Nejstarší archiválie se digitalizují.
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V dalším oddělení najdeme například korespondenci primátorů, spisy cizinecké informační 

kanceláře, personální spisy zaměstnanců, spisy zahraniční kanceláře Correspondence Tchéque 

s výstřižkovým archivem. Dokumenty byly vybrány z prezidia rady a magistrátu z let 1784 až 

1950. Je dostupný inventář.

Oddělení vytvořené z hlavní spisovny magistrátu od roku 1784 do roku 1920 zahrnuje 

pomocné knihy a spisy. Spisy jsou dále rozčleněny do čtrnácti oddělení podle problematiky, 

které se týkají. Například správní a veřejné věci, hospodářské, stavební, bezpečnostní, 

živnostenské, vojenské, zdravotní, chudinské, židovské a další. K fondům jsou vytvořeny 

inventární soupisy a databáze, u některých jen částečné soupisy.

V oddělení, nazvaném ostatní spisovny magistrátu, je několik samostatných fondů z let 1784 

až 1953. Jsou zde fondy politického senátu, civilněsoudního senátu, trestněsoudního senátu, 

depozitního úřadu, městského berního úřadu, hlavní městské pokladny nebo hlavní městské 

účtárny. Fondy obsahují písemnosti hospodářské a stavební, spisy z pozůstalostních řízení, 

kriminální spisy, účetní knihy a další. K některým jsou vytvořeny inventární soupisy, 

k některým ne.

Další součást archivních fondů zaujímají spisy referátů a odborů magistrátu z období mezi 

roky 1860 až 1949. Jsou zde živnostenské rejstříky, spisy zdravotní policie, dále spisy 

o prodeji pozemků, povolování staveb, správě komunikací, kanalizací, o správě pražských 

majetků a sňatkových záležitostech. Fondy jsou částečně uspořádány, k některým byl

vytvořen inventární a databázový soupis.

Dále fond obsahuje spisy z několika odborů stavebního úřadu a zprávy ze služebních cest do

zahraničí a zápisy z porad od roku 1883 do roku 1949.

Další součástí archivních fondů jsou spisy sociálních a chudinských úřadů a ústavů. Jsou zde 

uloženy spisy chudinského ústavu, humanitního referátu, ústředního sociálního ústavu, 

chorobince na Karlově, chudobinců, opatroven. Spisy se týkají chudinské péče o dospělé, 

správy městských chudinských ústavů, nadací, dobročinných fondů, nezaměstnanosti, péče 

o chovance. Inventáře existují jen k některým úřadům.

Potom jsou ve fondech obsaženy spisy ostatních magistrátních a připojených úřadů. Jako 

například kontrolního úřadu hlavního města Prahy, pracovního úřadu, úřadu ochrany práce, 

sboru pro vyřizování stížností, stavebního úřadu, památkového sboru, statistické kanceláře, 

chemického ústavu a veterinární laboratoře. Jsou zde tedy spisy z různých oborů, například 
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kartotéka totálně nasazených Pražanů za okupace, spisy o vyřizování stavebních stížností, 

evidenci a ochraně památek, chemické kontrole vody a potravin.

Z bezpečnostních sborů magistrátu jsou dochována pouze malá torza. Písemnosti 

z Měšťanské gardy roku 1848, Městské policie, Městské stráže, Hasičského sboru hlavního 

města Prahy a z velitelství požárního sboru Ústředního národního výboru hlavního města 

Prahy.

Archivy pomocných úřadoven jsou také uloženy v Archivu hlavního města Prahy. Jde 

o obvodní úřadovny pro Prahu 7 až 19 a Prezidium místní rady pro Prahu 1 až 7. Jsou zde

dokumenty k vybírání dávek a daní, administrativní spisy místních zastupitelských sborů, 

zaznamenávající živnostenské, školní a sociální záležitosti, spisy místní policie.

V následujícím oddělení jsou archivy čtyřiceti měst a obcí, které byly do roku 1922 připojeny 

k Praze. Jedná se o archivy místních samospráv a jejich úřadů před sloučením s Prahou. Jde 

o většinu městských částí, kromě Starého a Nového Města, Malé Strany a Hradčan. 

Z písemností jsou zde různé matriky, zápisy ze schůzí nebo knihy. Archivy se průběžně 

pořádají, k některým je dostupný inventární soupis (LEDVINKA, 1997, s.56-63).

4.2.2 Městská správa po roce 1945

Po roce 1945 byla městská správa sloučena se státní, ve spisové službě byl velký zmatek 

a nedodržovaly se skartační předpisy, proto se z městské správy dochovaly pouze zlomky. 

Fondy jsou stále doplňovány pomocí dohledu nad spisovou službou a skartačním řízením.

Jsou zde fondy centrální městské správy, a to ze tří úřadů: Ústředního národního výboru 

hlavního města Prahy z let 1945 – 1959, Národního výboru hlavního města Prahy z let 1960 –

1990 a Magistrátu hlavního města Prahy od roku 1990. Z druhů archiválií zde můžeme najít 

například zápisy ze zasedání předsednictva, rady a pléna, zápisy komisí, porady vedoucích 

funkcionářů, korespondenci primátorů, spisy z odboru kultury, vnitřních věcí, finančního 

a stavebního odboru, církevního a kulturního referátu.

Dále zde jsou zastoupeny spisy z obvodních národních výborů a obvodních rad. Nyní jsou 

archivovány spisy z jednotlivých městských částí.
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Další součástí tohoto fondu je městská správa na místní úrovni, archivy obcí připojených po 

roce 1945. Jedná se o materiály z místních národních výborů například z Kyjí, Ruzyně, 

Běchovic.

Jsou zde také zařazeny fondy, které vznikly po válce a mají k městské správě vztah. Jedná se 

o Fond národní obnovy z let 1945 – 1950, ve kterém je dokumentace k likvidovaným firmám, 

a fond týkající se internačních táborů Němců z let 1945 – 1952. V tomto fondu jsou 

dokumenty k soustředění Němců před jejich odsunem. 

Inventarizované fondy jsou dostupné. Neuspořádané fondy jsou dostupné pouze částečně. 

Nahlížení je možné pouze v souladu s platnou legislativou, kvůli ochraně osobních údajů 

(LEDVINKA, 1997, s.63-65; Archiv hlavního města Prahy, 2011k).

4.2.3 Evidence obyvatelstva

V dalším fondu jsou uloženy dokumenty, ve kterých je evidováno obyvatelstvo. V letech 

1830 – 1948 bylo evidováno pomocí popisných archů městskou správou, kvůli přehledu 

o domovském právu a vojenské povinnosti. Popisné archy byly několika druhů, například 

evidenční archy pražských příslušníků, osob, které měly domovské právo v Praze, evidenční 

archy cizích příslušníků, evidenční archy pražských domů či katastr pražských měšťanů.

V letech 1943 až 1945 byly vedeny cenovým a zásobovacím výborem potravinové lístky pro 

domácnosti. Tyto lístky obsahují informace o národnosti a jsou jediným seznamem 

obyvatelstva v této době.

V archivu jsou také sčítací operátory neboli sčítací archy a pomocné knihy sčítání obyvatel 

v Praze a některých obcích (LEDVINKA, 1997, s.65-66).

Fond se skenuje, protože je ve špatném fyzickém stavu a nemůže být proto půjčován do 

studovny. Postupně se digitální kopie zveřejňují na internetu v archivním katalogu. 

Z nedigitalizovaných archiválií jsou možné pouze placené rešerše (Archiv hlavního města 

Prahy, 2011zc).
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4.2.4 Vrchnostenská správa do roku 1848

Tento fond byl vytvořen vrchnostenskými správami jednotlivých panství. Jsou to tedy 

dokumenty ze středověku, kdy veškerými majiteli půdy byli majitelé panství, hospodářským 

základem panství byl velkostatek. Ve vrchnostenské kanceláři pracovali odborní i pomocní 

úředníci a dohled nad nimi měl hejtman, dříve purkrabí. S postupnými reformami přicházeli 

majitelé panství o pravomoci a konec vrchnostenské správy byl zaviněn zrušením poddanství 

v roce 1848.

Dokumenty uložené v archivu pocházejí z bývalých vrchnostenských správ v těsném okolí 

hlavního města Prahy. Byly to zejména velkostatky Libeň, Dejvice, Dolní Počernice, 

Jinonice-Radlice, Michle, Motol, Smíchov, Tachlovice-Jeneč, Hostivice, Vinoř… Nejvíce 

dokumentů se dochovalo z velkostatku v Libni, z ostatních pouze zbytky (LEDVINKA, 1997, 

s.66; Archiv hlavního města Prahy, 2011zb).

4.2.5 Politická správa 

Tento fond má dvě součásti, dokumenty okresní samosprávy území připojených k Velké 

Praze a dokumenty okresní správy politické území připojených k Praze.

Okresní samosprávu tvořila okresní zastupitelstva v čele s okresním starostou a okresním 

výborem. Zastupitelstva působila od roku 1868 až do reorganizace politické správy v roce 

1927. V archivu jsou uloženy fondy čtyř okresních zastupitelstev Smíchova, Žižkova, Karlína 

a Královských Vinohrad.

Fondy okresních správ politických, dříve okresních hejtmanství, představují dokumenty 

týkající se jednotlivých oborů působnosti úřadů, které prováděly státní správu v okresech. 

V čele úřadu stál okresní hejtman. V archivu se nacházejí fondy tří okresů, Karlína, Žižkova a 

Královských Vinohrad. 

Fondy jsou uspořádány a jsou přístupné (LEDVINKA, 1997, s.66-67; Archiv hlavního města 

Prahy, 2011m).
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4.2.6 Justiční orgány

Tyto fondy tvoří dokumenty soudů a dalších s justicí souvisejících původců, především 

prokuratur, státní arbitráže, advokátů a notářů z území Prahy.

Nejstaršími soudy byly místní soudy neboli Ostgerichte. Jsou zde písemnosti z let 1784 –

1850, zejména pozůstalosti a spory. Dále zde jsou dokumenty pražských okresních soudů, 

které vznikly po reorganizaci soudnictví v roce 1850. Například fondy okresních civilních 

soudů, trestních, předměstských okresních soudů, okresních exekučních soudů, okresních 

soudů obchodních, živnostenských a pracovních soudů. V pozdějším období lidových 

trestních soudů v Praze, místních lidových soudů, městských soudů v Praze a obvodních 

soudů. Archiv stále přebírá dokumenty po vypršení skartačních lhůt.

Fondy ostatních justičních orgánů jsou pouze novodobé od roku 1949, výjimku představují 

pražští notáři s fondem již od roku 1850. Dále zde jsou fondy okresní prokuratury v Praze, 

obvodní prokuratury pro Prahu I-XVI, Městské prokuratury v Praze, státní arbitráže pro 

hlavní město Prahu a městské sdružení advokátu v Praze. Zde jsou také uloženy spisy týkající 

se zařazování do táborů nucené práce pro Prahu v letech 1948 – 1950.

Část fondů je zpracovaná a inventarizovaná, ta je tedy dostupná. Část je zpracována pouze 

částečně nebo vůbec, tyto materiály jsou přístupné jen do určité míry s využitím původních 

evidenčních pomůcek (LEDVINKA, 1997, s.67-70 ; Archiv hlavního města Prahy, 2011e).

4.2.7 Školy

Školní fondy uložené v archivu jsou velice bohaté a ukazují rozvoj školství v Praze a obsahují 

informace o důležitých osobnostech, které v Praze vyrůstaly. Nejdříve přišly do archivů 

dokumenty zrušených německých škol po roce 1918, potom po druhé světové válce. Mezi 

válkami byly přebírány staré materiály i ostatních škol. Po roce 1948 dochází k dalším vlnám 

odevzdávání dokumentů. Archiv dodnes přebírá od škol staré dokumenty. Nejstarší materiály 

sahají k zavedení povinné školní docházky Marií Terezií. Ve fondu najdeme především školní 

katalogy, ale i učebnice, vzorníky, zápisy pedagogických rad, spisy učitelů a školní kroniky. 
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Nejvýznamnější dochované školní fondy pocházejí: ze Školy hlavní u Matky Boží před 

Týnem, z Akademického gymnázia, Německého gymnázia v Praze na Starém Městě, 

Konzervatoře hudby v Praze a Vysoké školy uměleckoprůmyslové (LEDVINKA, 1997, s.71-

72).

4.2.8 Korporace a spolky

Tyto fondy vznikly na základě zákona o spolčování. Obsahují zejména zápisy ze schůzí 

a valných hromad, seznamy členů, popisy různých akcí, korespondenci významných 

osobností, kroniky, příležitostné tisky či výroční zprávy. Dokládají vývoj spolkového života 

v Praze. Fondů spolků a korporací je uloženo velmi mnoho, jsou to například fondy Židovské 

náboženské obce od sedmnáctého století do roku 1942, Spolku výtvarných umělců Mánes, 

Měšťanské besedy v Praze, Německé akademie věd v Praze, Německého domu-Casina 

v Praze a mnoha, mnoha dalších (LEDVINKA, 1997, s.72-74).

4.2.9 Kulturní a vědecké instituce

Fond prezentuje kulturní život v Praze, který byl velmi pestrý. Jsou zde zejména materiály 

z organizací zřizovaných Prahou. Je jich velmi mnoho, například Výstaviště, Palác kultury, 

Obecní dům, Filmový podnik hlavního města Prahy, divadlo Labyrint, Semafor, Minor, 

zoologická a botanická zahrada.

Zinventarizované fondy jsou přístupné, materiály mladší třiceti let v souladu se zákonem

(Archiv hlavního města Prahy, 2011j).

4.2.10 Pozůstalosti významných osobností a rodin

Tyto fondy byly většinou do archivu věnovány pozůstalými. Druhy materiálů jsou 

heterogenní, je zde například korespondence, literární a odborné rukopisy, výstřižky 

a výpisky. Z nejzajímavějších můžeme jmenovat archiv Václava Vojtíška, Jana Podlipného, 

Karla Gutha, Josefa Ranka (LEDVINKA, 1997, s.75).
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4.2.11 Fondy farních archivů 

Do archivu byly svěřeny do úschovy dokumenty z pražských římskokatolických farností.  

Fond obsahuje i dokumenty z některých nekatolických farností. Jsou zde úřední knihy a další 

písemnosti. Matriky jsou v samostatné sbírce. Nejstarší součástí jsou tisky využívané při 

bohoslužbách. Fondy farností vnitřní Prahy jsou zpracovány a tedy dostupné. Zbytek je 

dostupný pouze ve výjimečných případech s povolením (LEDVINKA, 1997, s.74-75).

Tato kapitola měla ukázat, jaké množství informací je v archivu uloženo. Nejvzácnějšími 

sbírkami jsou sbírka rukopisů, listin a sbírka starých tisků. Nejvyužívanější jsou matriky, 

které studují především genealogové a lidé, kteří se chtějí dozvědět informace o svých 

předcích. Dále jsou sbírky a fondy využívány historiky, kteří z nich čerpají důležité historické 

informace. 

5 Knihovna

Archiv hlavního města Prahy má i velmi významnou knihovnu. S jejím budováním se začalo 

již na počátku devatenáctého století a během let se v ní utvořila významná sbírka knih. Byla 

rozmnožována nákupy, ale i dary. Koncem druhé světové války bylo v knihovně přibližně 

sto tisíc svazků. Při požáru Staroměstské radnice však celá vyhořel a byla nenávratně zničena. 

Jediné, co se zachovalo, bylo oddělení starých tisků.

Na obnovení knihovny se začalo pracovat ihned po přestěhování archivu do Clam-Gallasova 

paláce. Jádrem sbírky se staly německé konfiskáty, zejména knihovna Spolku pro dějiny 

Němců v Čechách a zámecké knihovny z Mníšku a Vinoře. Dále byly nakoupeny různé 

pozůstalosti po významných osobnostech a knihovna se také rozrůstala dary (LEDVINKA, 

1997, s.75-76).

Dnes je v knihovně již více než 109 000 svazků knih. Sbírka je zaměřena na knihy z oboru 

archivnictví a pomocných věd historických. Dále se orientuje na publikace historiografické, 

zejména z dějin Prahy, ale i z její současnosti. Na dějiny českých zemí, Evropy a částečně 

i ostatního světa. Kromě historické literatury zde můžeme najít i sbírky zákonů, různé 

příručky, například ze státní správy, literatury či dějin architektury, slovníky, aukční 

a výstavní katalogy, turistické průvodce, biografie. Fond knihovny je rozčleněn do čtyř částí.
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5.1 Oddělení pragensií

Toto oddělení obsahuje přibližně 4000 svazků pragensiální literatury. Například vědecké 

práce z dějin Prahy, statistiky, adresáře, publikace kulturních a jiných institucí, o pražské 

přírodě, ekologii, pražské pověsti a podobně.

5.2 Soubor monografií

Obsahuje přibližně 53 000 jednotek odborných publikací. 

5.3 Soubor periodik

Zde najdeme česká i cizojazyčná periodika, hlavně historická, z regionální historie.Také jsou 

zde přítomna populárně naučná či zábavná periodika, která dokumentují kulturní obraz své 

doby (Archiv hlavního města Prahy, 2011f).

5.4 Oddělení novin

Noviny jsou v archivu shromažďovány od jeho počátku. Sbírka obsahuje kompletně skoro 

všechny listy, které v Praze vycházely a vychází. Nejstaršími novinami ve sbírce jsou Prager 

Oberpostamtszeitung od roku 1783 (později Prager Zeitung) či Krameriusovy Pražské 

poštovské noviny. Tato sbírka je hojně využívána badateli. Je částečně zpřístupněna věcným 

a jmenným katalogem (LEDVINKA, 1997, s.56).

Knihovna má za úkol sloužit zejména odborné práci zaměstnanců, poskytuje doplňující 

studijní materiál badatelům, ale veřejnost ji také může využívat. Dokumenty jsou půjčovány 

pouze prezenčně ve studovně. Meziknihovní výpůjční služba není poskytována. Knihovna 

používá automatizovaný knihovní systém Clavius. Uživatel nyní nemůže hledat v online 

katalogu, ale podle aktuálních informací se jeho zprovoznění chystá na podzim tohoto roku 

(DVOŘÁK, 2011a). Na internetu je v současnosti pouze seznam novin a sbírky periodik. 

V knihovně jsou zaměstnány čtyři odborné knihovnice, které se starají o chod knihovny.
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Knihovna je významným zdrojem odborných informací. Pro archiváře představuje obrovskou 

pomoc v jejich práci. Historikům dokresluje společenský vývoj a zájemci o dějiny Prahy zde 

najdou také velké množství publikací. Nejvíce je však využívána sbírka novin.

6 Organizační struktura Archivu hlavního města Prahy
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Jak je z uvedeného schématu patrné, Archiv hlavního města spadá pod Magistrát hlavního 

města Prahy, je jedním z jeho odborů.  Ředitelem archivu je doc. PhDr. Václav Ledvinka, 

CSc. Archiv se dělí na devět oddělení. Nejrozsáhlejší je oddělení správního archivu a hlavní 

spisovny Magistrátu hlavního města Prahy, které má šestnáct zaměstnanců a další tři 

pododdělení. Rozsáhlé je také oddělení provozního zabezpečení a ochrany archiválií 

s patnácti zaměstnanci (Archiv hlavního města Prahy, 2011h).

7 Přítomnost a budoucnost Archivu hlavního města Prahy 

V důsledku přijetí některých nových zákonů musí archivy řešit nové problémy 

Podle zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů 

musí komunikace orgánů veřejné moci a právnických osob probíhat elektronicky. Povinně od 

1.11.2009 musí mít zřízenu datovou schránku orgány veřejné moci a právnické osoby, fyzické 

osoby také mohou zažádat o zřízení. Potom ale všechny úkony vůči orgánům veřejné moci 

musí provádět pouze prostřednictvím datové schránky (Česko, 2008). Elektronické 

dokumenty, které se takto odesílají, musí být opatřeny elektronickým podpisem nebo 

časovým razítkem, podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně 

některých dalších zákonů. Podepisující osoba má přidělen certifikát, který ji jednoznačně 

identifikuje, a na jeho základě se pak vytváří elektronický podpis. Certifikát je poskytován 

kvalifikovanou certifikační autoritou. Je vystaven pouze na určitou dobu a může být 

zneplatněn (Česko, 2000).

Podle vyhlášky č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby se u každého 

dokumentu musí ověřit platnost elektronického podpisu nebo časového razítka, vést jeho 

evidenci a uložit do systému elektronické spisové služby. Podle zákona musí každý dokument 

být opatřen metadaty, která jsou stanovena v národním standardu pro elektronické systémy 

spisové služby, nebo musí být převeden do analogové podoby. Dokumenty, kterým uplyne 

skartační lhůta11, se zařadí do skartačního řízení. Tyto dokumenty musí být uloženy ve 

stanovených výstupních formátech a opatřeny metadaty stanovenými v národním standardu 

pro elektronické systémy spisové služby. Skartační návrh se pak předkládá příslušnému 

archivu a ten provede prohlídku, sepíše protokol a vybere dokumenty, které se budou ukládat 

jako archiválie (Česko, 2009).

                                                            
11

viz Příloha č. 1 - Terminologický slovník

http://www.ahmp.cz/index.html?mid=79&wstyle=0&page=page/docs/vyhlaska-191-2009.html
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Archiv hlavního města Prahy v souvislosti s těmito zákony musí řešit mnoho problémů. 

Původní koncepce počítala s vybudováním národního digitálního archivu, kam by se ukládaly 

veškeré digitální archiválie, to by však znamenalo zrušení dělení archiválií podle územní 

příslušnosti původců. Archiv hlavního města Prahy chce mít vlastní digitální úložiště. V plánu 

je vybudovat další budovu na Chodovci. Se stavbou by se mělo začít koncem letošního roku 

a hotová by měla být v roce 2013. Místo však není jediný problém. Neexistuje metodika 

ukládání a popisu elektronických archiválií. Předávané dokumenty musí být speciálními 

metadaty, aby se archiváři v takovém množství dat vyznali.

Dalším problémem jsou média a software. Neví se, jak dlouho média vydrží, a neexistují 

média, která by vydržela věčně. Je potřeba zaručit, aby dokument byl vždy otevřen 

a rozkódován úplně stejně (stejné barvy, fonty…). Jedna z možností je konvertovat soubor do 

formátu pdf A pro archivaci, který má tyto informace uložené v sobě. Ale závažnou informací 

je také to, v jakém formátu byl původně dokument uložen. Je také důležité zajistit, aby média 

nebyla napadena viry. 

Problémem je také hardware, protože dokument bude na jiném zobrazovacím zařízení 

vypadat jinak. 

Uchovávání elektronických archiválií je podle zahraničních zpráv šestkrát až desetkrát dražší 

než uchovávání analogových. Má tedy vůbec uchovávání elektronických archiválií smysl? 

Nebylo by jednodušší převést vše do analogové podoby? I tyto otázky si kladou odborníci, ale 

pokrok se nedá zastavit. Převádění do analogové podoby by bylo krokem zpět.

K vyřešení těchto problémů je třeba provést rozsáhlý výzkum. V současnosti však v Archivu 

hlavního města Prahy nejsou speciální zaměstnanci. Tuto problematiku řeší lidé, kteří mají 

v archivu ještě jiné povinnosti.

Řešení se nedá převzít ze zahraničí, každý stát se k tomuto staví jinak a nikdo ještě neudělal 

výzkum, který by přinesl konečný výsledek a odpovědi na všechny otázky. Dá se pouze 

v cizích najít inspirace v jejich metodách.

Důležité je také zajištění právní relevance. Elektronický podpis je platný pořád, ale platnost 

certifikátu končí po určité době. Později už tedy není možné ověřit, zda byl certifikát v tu 

danou dobu, kdy byl dokument podepisován, platný.
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V budoucnu tedy bude mít archiv pravděpodobně dvě budovy. Oddělení budou 

přeorganizována. Budou najati noví zaměstnanci, odborníci na archivaci elektronických 

dokumentů. Stávající oddělení se nezruší, ale jejich činnost bude omezena. Uživatel najde pod 

jedním rozhraním na internetu informace o papírových i elektronických dokumentech, možná 

budou od všech analogových archiválií vytvořen digitální kopie. Elektronické dokumenty 

budou přístupné online, ale nainstaluje se uživatelská autorizace, která zajistí dodržování 

přístupnosti archiválií. Toto je však ještě daleká budoucnost, protože vše je teprve v zárodku.

Tato vize se ještě může změnit (DVOŘÁK, 2011a).
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Závěr

Archiv hlavního města Prahy je významná paměťová instituce v české informační 

společnosti. Uchovává unikátní písemné bohatství, které má informační i právní hodnotu. 

Uspokojuje informační potřebu odborníků, zejména historiků nebo genealogů, kteří z archivu 

čerpají, ale také laické veřejnosti, která zde nachází informace o svých předcích, ale co je 

důležitější, také různé dokumenty s občansko právní hodnotou.  Například po roce 1989, kdy 

se změnily politické poměry, archiv potvrdil svůj smysl. Vyhledával podklady k restitucím 

a rehabilitacím (Portál hlavního města Prahy, 2008).

Nová budova archivu je moderně vybavena a k činnostem archivu poskytuje výborné zázemí. 

V budoucnu bude postavena další budova, která bude sloužit k archivaci elektronických 

archiválií.

Uživatelům archiv vychází vstříc a digitalizuje nejžádanější archiválie. Digitální kopie 

zpřístupňuje online. Také zařazuje do archivního katalogu na svých stránkách popis 

jednotlivých archiválií, tento proces není zdaleka u konce. Badatelé budou mít větší komfort 

a budou si moci archiválie objednávat ze svých domovů. Knihovna archivu se také snaží 

zapojit do informační společnosti, na podzim tohoto roku bude uveden do provozu online 

katalog fondu knihovny.

Archiv hlavního města Prahy má celkem přehledné webové stránky, kde podává vyčerpávající 

informace pro badatele, pro genealogy a také články z dějin Prahy. Veřejnosti se snaží 

přiblížit pořádáním nebo spolupořádáním různých výstav, zapůjčováním archiválií do muzeí, 

pro film nebo pro jiné účely. Vydává odborné publikace a pořádá zájmový kroužek.

Veřejnost často zaměňuje archivy a knihovny. Jsou to instituce v některých věcech podobné, 

ale ve většině rozdílné. Veřejné knihovny hlavně zpřístupňují informace a je jim jedno, v jaké 

je to podobě, jejich cílem je uspokojit informační potřeby uživatelů. Archivy se tolik 

neohlížejí na informační potřeby, musí zejména zajistit trvalé uchování archiválií, uživatelé 

jsou vedlejší. Archivy také přikládají význam podobě archiválie, potřebná je jak informace, 

tak její fyzický stav. Když je špatný, nemusí být archiválie ani badateli předložena.  

Archiv s rozvojem informační společnosti musí řešit řadu problémů. Zákonem mu byla dána 

povinnost ukládat elektronické archiválie. Neexistuje však přesný návod jak toho docílit. Jak 

zajistit právní relevanci, autenticitu a trvalé uchování? Jaká je správná metodika? Na tyto 
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a další otázky dnes odborníci v archivu nedokáží dát jasnou odpověď. O digitálních 

dokumentech nemáme moc poznatků, na rozdíl od papíru, to je médium již dávno 

prozkoumané. Nikdo neví, jaký vztah bude mít digitální archiv se stávajícími pracovišti, zda 

bude vše propojeno či odděleno. O těchto tématech se vedou dlouhé diskuze a k jasným 

závěrům se zatím nedochází (DVOŘÁK, 2001b).

Jak je možné, že digitální knihovny se již budují, ale s digitálními archivy si nevíme rady? Je 

to tím, že každá instituce má jiné požadavky. Knihovna se soustředí na autorskoprávní otázky 

a obsah dokumentu. Archiv však potřebuje zajistit právní relevanci a autenticitu, také se musí 

ohlížet na zákon o ochraně osobních údajů. Archivy se s novým trendem musí vypořádat a co 

nejlépe plnit své funkce, i když se forma zaznamenání informací změnila.
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i

Příloha č.1 – Terminologický slovník

Do tohoto slovníku byly vybrány pouze některé pojmy, u kterých autorka předpokládala, že 

by nemusely být jasné.

Archiválie jsou dokumenty, které mají díky svým vlastnostem trvalou hodnotu, byly vybrány 

ve veřejném zájmu k trvalému uchování a byly vzaty do evidence archiválií. Nejsou to pouze 

písemnosti, ale i různé hmotné předměty.

Artikul je staré označení pro článek nebo odstavec. Jsou to stručně formulovaná ustanovení.

Autentika je církevní listina. Dokládá pravost svatých ostatků.

Běžný metr je jednotka množství dokumentů. Odpovídá jednomu metru pořadačů A4 

postavených za sebe.

Cirkulář je archaické pojmenování pro oběžník. Je zasílán nadřízenými většímu počtu 

podřízených úřadů či zaměstnanců.

Exlibris je značka, která se umisťuje obvykle na předsádku. Vlastníci svazku si tak knihu 

„podepisují“.

Frontispis je levá, sudá strana umístěná proti titulnímu listu. Ve starých tiscích na ní byly 

reprodukované rytiny.

Heraldika je jedna z pomocných věd historických, která se zabývá erby a pečetěmi.

Kolek byl nástroj ze železa či mosazi. Po zahřátí se jím vytlačovaly drobné motivy do desek 

vazby.

Litografie neboli kamenotisk je stará tisková technika.

Privilegium byla výsada, kterou uděloval panovník většinou za zásluhy.

Regest je výtah z obsahu listiny nebo jiné písemnosti. 

Registratura je starší označení pro spisovnu.

Sfragistika je jedna z pomocných věd historických, zkoumající pečeti.



ii

Skartační doba je doba, po kterou musí vyřízený dokument ležet ve spisovně. Po uplynutí 

skartační doby je dokument zařazený do skartačního řízení.

Skartační lhůta je doba, během které musí být dokument uložen u původce.

Skartační protokol vyhotovuje příslušný archiv. Je to záznam o provedeném skartačním 

řízení.

Spis je evidenční jednotka ve spisové službě. Je to soubor dokumentů, které tvoří materiál o 

věci či případu.

Spisová služba je soubor činností. Slouží k uchovávání písemností a jejich odborné správě.

Spisovna je oddělení nějaké instituce, kde se ukládají a evidují spisy.

Spisový plán je seznam, do kterého se zapíší typy dokumentů s uvedenými spisovými znaky.

Veduta je malířské nebo grafické zobrazení pohledu na město či krajinu, topograficky přesné.

Viněta je knižní ornamentální nebo figurální ozdoba knihy na titulním listu, v záhlaví tisku, 

na konci knihy, na začátku či konci kapitol. Původně bývala s náměty vinné révy.

K definování pojmů bylo využito těchto zdrojů:

Lecyklopædia [online]. 2009 [cit. 2011-08-03]. Dostupné z WWW: <http://leccos.com/>.

Informační věda a knihovnictví : výkladový slovník [online]. Praha : VŠCHT, 2006 [cit. 2011-

08-03]. Dostupné z WWW: <http://vydavatelstvi.vscht.cz/knihy/uid_es-005/>.

Archivace dokumentů [online]. 20?? [cit. 2011-08-03]. Dostupné z WWW: 

<http://www.archivace-dokumentu.cz/>.
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Příloha č.2 - Obrazová příloha

Obr. č. 1 – Nová budova archivu hlavního města Prahy na Chodovci
(Archiv hlavního města Prahy, 2011d)

Obr. č. 2 – Zařízení pro čtení mikrofiší a počítače
(Adéla Krčková)



iv

Obr. č. 3 – Pult služby v badatelně
(Adéla Krčková)

Obr. č. 4 – Příruční knihovna 
v badatelně
(Adéla Krčková)



v

Obr. č. 5 – Přístroj Rotomat k ochraně archiválií za badatelnou
(Adéla Krčková)

Obr. č. 6 – Jeden z depozitářů
(Adéla Krčková)



vi

Obr. č. 7 – Uložení archiválií
(Adéla Krčková)

Obr. č. 8 – Brána do Clam-Gallasova paláce v Husově ulici
(Portál hlavního města Prahy, 2008)
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