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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)
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Obr. č. 3 – Pult služby v badatelně
(Adéla Krčková)

Obr. č. 4 – Příruční knihovna 
v badatelně
(Adéla Krčková)
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Obr. č. 5 – Přístroj Rotomat k ochraně archiválií za badatelnou
(Adéla Krčková)

Obr. č. 6 – Jeden z depozitářů
(Adéla Krčková)
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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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