
Zpráva o činnosti  
Archivu Pražského hradu  
v roce 2004 
 
Archiv Pražského hradu je od 1.7. 2003 organizačně zařazen do odboru spisových a archivních 
služeb Kanceláře prezidenta republiky. 
Archiv PH k 15.12.2004 spravoval 1440 běžných metrů archivních fondů a sbírek a 16.034 
svazky knih. 
 
I. Personální situace 
V APH působili Mgr. Martin Halata (vedoucí-samostatný archivář), Mgr. Klára Halmanová 
( odborná archivářka, do 30.8.), pí. Jarmila Kotková (odborná archivářka), Dr. Marek Suchý 
(samostatný archivář-zástupce vedoucího), Ing. Michal Šula (odborný archivář) a sl.Magda 
Mravčíková,DiS, odborná knihovnice. K 1.7. nastoupila na pracoviště pí. Alena Novotná 
(odborný archivář-pracovník badatelny). 
Fotografické práce vykonávali pp. Karel Bulín, Jan Mahr a Stanislav Loudát. 
 
II. Služby badatelům 
Archiv Pražského hradu představuje vedle Archeologického ústavu AVČR, oddělení 
uměleckých sbírek SPH, odboru památkové péče KPR a Archivu KPR další centrum 
historické práce na Pražském hradě.  
Vedle tohoto poslání respektuje i svoje postavení v rámci tzv. archivů zvláštního významu 
jednotné archivní sítě České republiky.  
Studovnu pracoviště navštívilo celkem 556 badatelů. Pracovníci odpovídali průběžně na dotazy 
badatelů (písemně, ústně i přes elektronické adresy- kvalifikovaný odhad 436 dotazů.) V rámci 
fotografických služeb pro externí žadatele bylo vystaveno celkem 55 faktur, vydáno bylo 49 
potvrzení na kopírovací služby ( xerox). 
 
III. Pracovní program 
Pracovníci archivu se kromě prací spojených s provozem badatelny podíleli dle svých 
pracovních náplní na zpřístupňovacích pracích na archivních fondech a na odborných úkolech 
a vědeckém využití archiválií.Výraznou část úkolů tvořila také ochrana archivních památek před 
nepříznivými vlivy všech kategorií. (Dále viz Ochrana fondů) 
 
Ze škály činností mimo pracovní náplně jmenujme: 
 
-Dokončení mimořádné revize sbírky mikrofilmů KMK (S.Loudát-J. Kotková-M.Suchý) 
 
- Zahájení mimořádné revize druhotné dokumentace KMK (J.Kotková-M.Suchý) 
 
- Dokončení mimořádné revize mikrofilmů ke sbírce staré a nové plánové dokumentace 
(J.Kotková-M. Šula-S.Loudát) 
 
-Dokončení  registrující bibliografie Jednota pro dostavbu chrámu sv. Víta (M. Mravčíková) 
 
-Přípravy podkladů k rekonstrukci APH (Kol.) 



 
-Reponování 4600 ks. negativů fotografické sbírky SsPH do nových obalů a jejich následná 
katalogizace (K. Halmanová-B. Nováková-J.Štogr) 
 
-Soupis nové plánové dokumentace v novém úložišti a vypracování nového lokačního seznamu 
depozitáře, dokončování reponací (M. Šula) 
 
-Přípravy a podklady ke Stálé expozici PH a knize Příběhy PH (M. Halata, M. Šula, J. Kotková, 
K.Halmanová) 
 
-Dokončení fotodokumetačních a evidenčních prací na fondu Jednota-skizzáky (J.Kotková- 
M.Halata-K. Bulín) 
 
-Pokračování reponace v rámci sbírky fotografií z fondu Jednota a jejich popis. (M.Halata-
A.Novotná) 
 
- Databáze sbírky faksimilí a uměleckých kopií (M.Suchý-J. Dřevíkovská-J. Žáková-M.Halata) 
 
-Rukopisy KMK: mechanické čištění, proklady a nové ochranné obaly (drop-spine boxes) u 200 
vybraných rukopisů (M.Suchý ve spolupráci s IRKT Litomyšl) 
 
-Interview s arch. V. Studeným – architektem Pražského hradu (M.Halata, M.Šula ve spolupráci 
se Z.Lukešem) 
 
III.1 Účast na výstavách a obdobných projektech 
 
M.Halata, M.Suchý: Projekt Stálá expozice: Příběh Pražského hradu. Autorská příprava 
exponátů, katalogu a doprovodných programů včetně tiskových informací, duben 2004 
 
M.Halata: Pražský hrad ve fotografii 1856-1900. Příprava výstavy reprodukcí fotografií, 
autorský výběr pro Teresiánskou chodbu PH, srpen-prosinec 2004 
 
K.Halmanová: scénář a organizace výstavy Muzeum pro všechny smysly v Kamenici nad 
Lipou, UPM v Praze-Městské muzeum v Kamenici nad Lipou, červenec-září 2004 
 
M.Mravčíková: spolupráce na projektu festivalu „Dny Těšínského Slezska“, Valdštejnský palác-
Senát PČR, 28.-29.5. 2004 
 
III.2. Účast na grantových projektech 
Projekt IDAP-Improved Assesment of Parchment. 
Participant za APH M.Suchý. 
Prezentace v rámci oficiálního přijetí APH  na 5 th Partner Meeetings, Turín, Itálie, 24.-27.3. 
 
 
 
 



 
IV. Ochrana fondů 
 
IV.1 Konzervátorské průzkumy, konzervování, restaurování 
 
-Konzervátorský průzkum rukopisů P 5, cim 6, 260/1-7 (M.Suchý-J.Vnouček) 
 
-Konzervátorský průzkum písemné části fondu Jednota pro dostavbu katedrály sv. Víta 
(M.Halata-J.Očková) 
 
-Fotografie Jednoty pro dostavbu katedrálního chrámu sv. Víta 1860-1900: čištění 100 ks. 
mechanickou cestou  
 
-Reponování skleněných negativů a fotografií Ss PH do nových obalů (K.Halmanová-J.Štogr) 
 
-Sbírka plakátů –čištění a zcelení (2 ks., J.Kotková-DARUMA Praha) 
 
IV.2 Digitalizace fondů za účelem jejich ochrany 
 
-Fotografie Jednoty pro dostavbu katedrálního chrámu sv. Víta 1860-1900 
Fotografie z fondu Jednota, zachycující  100 známých i neznámých pohledů na Pražský hrad 
přefotografovány (dia) a následně budou digitalizovány. V badatelně mohou být předkládány ve 
formě tzv. náhledů či na CD, nikoli v originále. 
 
-Skizzáky z archivního fondu T (Téka Mocker) 
Plány z archivního fondu T byly přefotografovány digitálním způsobem a uloženy na CD.  
 
 
V. Akvizice knihovny 
V rámci stanoveného rozpočtu bylo do příruční knihovny  zakoupeny 492 položky.Knihovnu 
mimo toho obohatily četné dary.  
 
VI. Přírůstky archivních fondů a sbírek 
Archiv obdržel darem 18 ks. fotografií z let 1939-1956 (dar arch. V. Studeného, Jičín). V rámci 
mimoskartačního řízení bylo na pracoviště převedeno 5 archivních kartonů plánových podkladů 
z let cca. 1956-1992. Do sbírky plakátů byly zaevidovány 24 položky. 
 
VII. Účast na odborných školeních, seminářích, atd. 
M.Halata: Seminář Evropských konzervátorů a kurátorů, Paříž, Ecole du Louvre, 21.-26.6.2004 
M.Halata: : Cyklus přednášek o preventivní konzervaci fotografických materiálů , 18.-20.5. 
K. Halmanová: Fotografický obraz optikou výstavních institucí, VŠUP v Praze 21. 2. 2004 
K.Halmanová: Sbírky v počítači, NTM v Praze, 27.-28.4. 
K.Halmanová: Cyklus přednášek o preventivní konzervaci fotografických materiálů , 18.-20.5. 
M.Mravčíková: Konference „ Dobrou chuť, velkoměsto“, 5.-6.10.2004 
M.Suchý: Cyklus přednášek o preventivní konzervaci fotografických materiálů , 18.-20.5. 
M.Šula: Konference „ Dobrou chuť, velkoměsto“, 5.-6.10.2004 
 



VIII. Pedagogická činnost pracovníků APH 
M.Suchý: Kapitoly z dějin severské vikingské a středověké kultury I. (793-1066), FHS UK, 
semestrální kurs léto-zima 2004 
 
 
 
IX. Bibliografie pracovníků APH 
M.Halata: Museum des Archaelogischen Instituts N.P.Kondakov (1931-1952), Sborník z  
konference „Věda v exilu“, v tisku 
M.Halata-Z. Skála: Svatovítské hodiny, in : Sborník grantového úkolu ÚDU AV ČR, v tisku 
M.Mravčíková: Bibliografie-teorie a metodika s praktickou aplikací na téma Jednota pro 
dostavění chrámu sv. Víta na Hradě pražském, VOŠIS Praha  2004 
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