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I. DĚJINY PŮVODCE FONDU  

KOSTEL SV. APOLINÁŘE A FARNÍ ÚŘAD U SV. APOLINÁŘE NA        

NOVÉM MĚSTĚ PRAŽSKÉM 

 
        

     Impulsem k postavení kostela sv. Apolináře na vrchu Větrově se stalo rozhodnutí císaře  

Karla IV. z roku 1362 v rámci jeho zástavby Nového Města pražského založeného roku 1348. 

Na základě kroniky tzv. Beneše minority je pravděpodobné, že v roce 1362 císař po dohodě 

s pražským arcibiskupem Arnoštem z Pardubic přeložili kanovnické kolegium ze středočeské 

Sadské do Prahy na horu sv. Apolináře. Na vrchu Větrově měla snad původně stát již starší 

stavba, kaple sv. Jiljí, která byla však  kolem roku 1360 zbořena, a na jejím místě vznikl nový 

kostel. Lze tedy usuzovat, že výstavba kostela mohla být započata snad již kolem roku 1360, 

přičemž stavba nového kostela nebyla ještě v roce 1376 ukončena. Její dokončení je možné 

datovat až  před rok 1390.  

     Kapitula u sv. Apolináře byla složena z probošta, z děkana a z osmi kanovníků. Kapitulní 

dům se napojoval na kostel na západní straně. Kanovníci si při kostele vydržovali střídníky a 

vikáře, kteří jsou doloženi již od roku 1397, a z nichž je k létům 1404 a 1405 znám jmenovitě 

Petr. Kapitula sv. Apolináře si i v Praze podržela některá starší nadání, statky, ležící většinou 

nedaleko Sadské.  Probošta, děkana i kanovníky jmenoval arcibiskup. Při kostele fungovala 

škola, která je doložena v letech 1414 – 1418. Sbor kanovníků u sv. Apolináře byl již ve 14. 

století úzce spojen s metropolitní kapitulou, jehož  příslušníci byli jejími členy.  

     Na počátku husitských bouří kapitula opustila svatoapolinářský kostel s výjimkou jednoho 

kanovníka, Petra z Kroměříže, který se přidal k husitům, což patrně zachránilo kostel před 

zkázou. Avšak kapitulní statky byly za husitských válek rozchváceny a například Pražané 

zabrali v roce 1421 proboštský dvůr s chmelnicí v Ouněticích. Kostel pak sloužil utrakvistům. 

Kapitula zchudla za husitských válek tak, že vlastně zanikla a existovala již jen podle jména. 

Později bylo sice ještě jmenováno několik svatoapolinářských proboštů, kteří však bez 

vlastního obročí byli podporováni svatovítskou kapitulou, jejímiž byli členy. V roce 1467 

obnovil titulární kapitulní děkan Václav Křížanovský, člen svatovítské kapituly, katolický 

nárok na vrácení kostela sv. Apolináře. Přesto ještě v letech 1472 a 1493 ustanovil král 

Vladislav II. zdejší děkany utrakvisty – Václava z Vrbna a univerzitního rektora, mistra Pavla 

Žateckého. Protože bohoslužby v kostele sv. Apolináře defacto zanikly, král Vladislav II. 

přikázal v roce 1498 kanovníkům, aby si zde povinně vydržovali střídníky. V roce 1503 pak 

král oficiálně potvrdil spojení svatoapolinářské a svatovítské kapituly. Tak došlo vlastně 
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k jakési duplicitě, neboť existovali dva svatoapolinářští děkani – katolický, jenž bydlel u sv. 

Víta, a kališnický, který užíval statků vrácených kolegiátnímu kostelu. V roce 1599 postoupil 

císař Rudolf II. kostel se vším jeho majetkem městské radě Nového Města pražského s tou 

podmínkou, aby z nadace 1000 kop míšeňských udržovala objekt v dobrém stavu a dbala na 

výkon pravidelných bohoslužeb.  

     V roce 1628 přikázal císař Ferdinand II. vrátit farní kostel sv. Apolináře katolické 

svatovítské kapitule. S kostelem bylo spojeno farní a dominikální právo na Větrníku, platy 

z některých vinic a vesnice Biškovice, Vysočany, Satalice a Domašice. Z těchto požitků 

vznikla ve svatovítské kapitule zvláštní prebenda „děkana svatoapolinářského“, kterého volil 

sbor kanovníků a král ho potvrzoval. První děkan Eliáš Kolb z Kolumberka byl ke sv. 

Apolináři uveden 30. června 1628. V roce 1679 však svatovítská kapitula rozhodla, že děkana 

u sv. Apolináře bude zastupovat stálý vikář. Roku 1757 byl kostel obsazen pruským vojskem, 

které zde zřídilo provizorní zbrojní dílnu, a při bojích o kostel a zkoušení střeliva byly značně 

poškozeny omítky a zdivo chrámu. V roce 1767 byly nákladem děkana Jiřího Englertha odlity 

Janem Jiřím Kuehnerem pro kostelní věž dva nové zvony, větší Apolinář a menší Anna.  

     V roce 1784 byl kostel v rámci josefinských reforem ustanoven jako farní, a jeho okres 

zahrnoval původní obvod kostela sv. Apolináře a obvody současně zrušených far na Karlově a 

u sv. Kateřiny. K sv. Apolináři byly také přeneseny matriky těchto zrušených far. Patronem 

tohoto kostela se stala  metropolitní kapitula u sv. Víta. Později, v roce 1789, zřídil císař Josef 

II. v domě vedle kostela nalezinec a porodnici, které byly dříve umístěny ve vlašském špitále 

na Malé Straně. V roce 1785 byl odstraněn hlavní oltář a nahrazen velkým hlavním oltářem ze 

zrušeného kostela na Karlově. Současně se do kostela dostal i vedlejší oltář sv. Kříže a také 

vzácný obraz Panny Marie Karlovské, namalovaný roku 1697 Janem Jiřím Heintschem, 

z čehož povstaly dlouhá desetiletí trvající spory se správou kostela na Karlově. Dvorním 

dekretem z 18. 9. 1788 zřídil Josef II. v budově bývalého Ústavu šlechtičen nemocnici a 

zaopatřovací ústav bláznů, která byla spolu s vysvěcením zahradní kaple sv. Josefa slavnostně 

otevřena a vysvěcena v roce 1790. Ve Všeobecné nemocnici fungovala vlastní duchovní 

správa, která byla však součástí farního úřadu u sv. Apolináře.  

     V 19. století se na kostele sv. Apolináře objevily statické trhliny, a tak metropolitní 

kapitula z titulu patrona kostela rozhodla o jeho renovaci a regotizaci. Přestavba byla 

připravována od roku 1890, a realizována v letech 1893 – 1898 arch. J. Mockerem. V 19. a 

v první polovině 20. století byl zde děkanem vždy jeden z mladších svatovítských 

metropolitních kanovníků, a duchovní správu vedl farář s jedním kooperátorem. Bohoslužby 

se zde konaly česky. Zatímco ve druhé polovině 80. let 19. století svatoapolinářská osada 
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měla 3 670 obyvatel katolického vyznání, jak uvádí ve svých Posvátných místech královského 

hlavního města Prahy František Ekert, na základě statistického sčítání obyvatelstva v roce 

1910 to již bylo 8 947 katolíků. Nárůst obyvatelstva v této farní osadě byl tedy markantní.  

 

 

     II.        DĚJINY FONDU 

 

     Archivní písemnosti z činnosti tohoto farního úřadu byly původně ukládány v prostorách 

farní budovy, a to ne v příliš ideálních podmínkách, jak lze například vyčíst v jedné z farních 

kronik. V roce 1960 byl apolinářský farní archiv, ostatně jako většina pražských farních 

archivů, převzat Archivem hlavního města Prahy jako depozitum do úschovy. V tomto roce 

pořídil soupis předávaného materiálu tehdejší pracovník archivu p. Václav Lím. Materiál se 

nejdříve dostal do depozitáře umístěného na faře u P. M. před Týnem na Starém Městě 

pražském, který byl k tomuto účelu Archivu hl. města pronajat, a kam se v 70. letech 

deponovaly i ostatní farní archivy pražských kostelů převzaté archivem. V roce 1991 se fond 

přestěhoval do budovy archivu v Trauttmannsdorfském paláci na Starém Městě pražském, 

kde zůstal uložen do roku 1997. Od tohoto roku je pak definitivně deponován v nové budově 

Archivu hlavního města Prahy v Praze 4 – Chodovci. 

 

 

     III.         DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Fond farního úřadu u sv. Apolináře na Novém Městě pražském obsahuje celkem 93 

inventárních jednotek z časového rozmezí let 1711 – 1966.  

     Knihový materiál fondu byl podle své povahy rozčleněn do pěti skupin. První skupinu 

tvoří tři Pamětní knihy. Do nejstarší pamětní knihy se začalo zapisovat někdy v 60. letech 

18. století a zápisy jsou v ní dovedeny do roku 1829. Zbývající dvě pamětní knihy pocházejí 

z let 1822 – 1929 a 1835 – 1947. Od 1. ledna 1836 existovala úředně nařízená povinnost 

vedení kronik na všech farních úřadech. Pamětní knihy, které vznikly před tímto datem byly 

vedeny jen čistě na základě zájmu a dobrovolnosti farářů. Obsah starých kronik měl být do 

nových opisován, zejména údaje týkající se kostelních inventářů, nadačních listin nebo dějin 

farnosti. V souvislosti s guberniálním nařízením z roku 1836 je také patrná změna po jejich 

obsahové stránce,  protože nyní do nich měly být zapisovány především skutečné dějiny obce 
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a farnosti, a mělo se v nich reflektovat také obecné (církevní i světské) dobové společenské 

dění. 

          Druhou skupinu knih tohoto fondu tvoří Knihy instrukcí a nařízení, kam patří knihy 

výtahů z konzistoriálních patentů a kniha opisů konzistoriálních dekretů z časového rozmezí 

let 1711 – 1834. Jedná se o skupinu písemností normativního rázu, jelikož jde o opisy patentů, 

dekretů a nařízení církevní provenience. Původně se totiž veškerá ustanovení nadřízených 

orgánů opisovala na farních úřadech do výše uvedených knih, a až od roku 1835 na základě 

nařízení Arcibiskupské konzistoře začaly veškeré normativní výnosy vycházet tiskem pod 

názvem „Konzistoriální kurendy“, které byly zasílány každému farnímu úřadu na vědomí. Z  

formy těchto knih je zřejmé, že normálie se opisovaly na volné papírové složky a až poté se 

svazovaly do knižní podoby. 

     Další skupinou úředních knih jsou Knihy vlastní duchovní správy, které obecně tvoří  

v rámci knihového materiálu farních úřadů skupinu nejpočetnější, protože se v nich evidovala 

a organizovala vlastní sakrální činnost úřadu, a také evidence obyvatelstva farnosti. I ve fondu 

farního úřadu u sv. Apolináře se jedná o nejpočetnější skupinu knih, a to z časového rozmezí 

let 1767 – 1945. Zde jsou nejvíce zastoupenou skupinou Knihy ohlášek bohoslužeb (lat. 

„Liber promulgationis divinorum“), které, jak napovídá již sám název, obsahují oznámení o 

konání příštích církevních shromáždění. Dalšími důležitými knihami byly také Knihy funkční 

(tzv. Ordo divinorum) sloužící pro zápisy seznamů vykonaných sakrálních úkonů. Knihy 

ohlášek bohoslužeb jsou v tomto fondu z let 1918 – 1945 a Knihy funkční z let 1900 – 1943. 

V rámci této skupiny jsou zařazeny také Kniha seznamů katechetů působících při kolegiátním 

kostele sv. Apolináře z let 1767 – 1806 a Kniha seznamů duchovních ustanovených k sloužení 

bohoslužeb při kostele sv. Apolináře z roku 1793. Naopak zde nejsou takřka vůbec 

zastoupeny knihy evidující obyvatelstvo farnosti, zejména knihy biřmovaných nebo knihy 

změn náboženství. Protože součástí tohoto fondu jsou i materiály, které vznikly z činnosti 

duchovní správy působící při Všeobecné nemocnici v Praze a náležející k svatoapolinářskému 

farnímu úřadu, byly do této skupiny knih zařazeny i Knihy seznamů zemřelých osob ve 

Všeobecné nemocnici z let 1933 – 1945 a Knihy seznamů soudních a policejně zdravotních 

pitev provedených v téže nemocnici v letech 1933 – 1942.  

     Předposlední skupinou jsou Knihy hospodářské a účetní, které zachycují především 

kostelní jmění, účty, nadační agendu apod. V tomto fondu se nachází pouze tři knihy z této 

skupiny z let 1826 – 1933. Jedná se především o persoluční knihy, které sloužily pro evidenci 

nadačních mší. V těchto knihách evidenčního charakteru se někdy objevují i zápisy týkající se 

vlastních nadací – zejména nadačních listin.  
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     Do poslední, uměle vytvořené skupiny Jiné, jsme zařadily knihy, které nebylo možno 

zahrnout do předchozích skupin. Jde o Knihu seznamů chudých podporovaných Chudinským 

ústavem z let 1788 – 1809 a o Knihu prohlášek snoubenců z let 1945 – 1948.  

     Další část písemností z činnosti farního úřadu u sv. Apolináře tvoří již Spisový materiál, 

který byl pro zcela chybějící původní spisový plán analogicky rozčleněn podle obsahu do 

věcných skupin. Nejprve byly zinventarizovány jako součást spisového materiálu pomocné 

knihy, tzn. Jednací protokoly. Tyto jsou zde dochovány v souvislé řadě z let 1915 – 1949, a 

v podobě vázaných papírových složek pak z let 1904 – 1915 a 1939 – 1949. Dále ve fondu 

následují Normálie, tzn. různé oběžníky, patenty, vyhlášky, instrukce, konzistoriální kurendy 

apod. Jako priorum zde byl zařazen také oběžník Marie Terezie upravující štolové taxy z roku 

1750. Ostatní normálie pocházejí z let 1863 – 1949. Další součástí spisového materiálu je 

korespondence, která byla pro svůj nevelký obsah ponechána pod jedním inventárním číslem 

– jde především o korespondenci s Ředitelstvím všeobecné nemocnice s duchovní správou 

téže nemocnice a s Místodržitelstvím v Čechách, a o korespondenci s Arcibiskupskou 

konzistoří. Další spisový materiál byl pak již podle své povahy rozčleněn do věcných skupin. 

Jde o záležitosti duchovní správy a ritu, o matriční záležitosti a evidenci obyvatelstva, o 

stavební záležitosti týkající se kostela, fary, farní zahrady, farní osady a kostelního inventáře, 

o „Personalia“ obsahující jednak písemnosti týkající se jednotlivých duchovních správců a 

jednak  jednotlivých skupin farních a kostelních zaměstnanců (kostelníci a ministranti, 

varhaníci a ředitelé kůru a kaplané). V záležitostech hospodářské a účetní povahy jsou 

zinventarizovány především kostelní inventáře z let (1741) 1823 – 1902 a nadační a účetní 

agenda z let 1871 – 1949. Větší skupinu písemností v rámci spisového materiálu tvoří snubní 

spisy, které obsahují především povolení k sňatkům pro jednotlivé osoby z let 1756 – 1867.  

K fondu patří také rozpočtová dokumentace a průvodní zpráva k renovaci filiálního kostela  

Panny Marie na Karlově provedená Lidovým družstvem sochařsko-štukatérským (ŠTUKO) 

v roce 1966. 

 

 

IV.   OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 
 
     Tento fond obsahuje celkem 93 inventárních jednotek – jedná se o 55 knih, spisový 

materiál je uložen v 16 kartonech a objemnější materiál byl vložen do 3 fasciklů. Celkový 

časový rozsah fondu pochází z let 1711 – 1966.  
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V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 
 

 

     Archivní fond farní úřad u sv. Apolináře na Novém Městě pražském zpracovala a inventář 

sestavila v květnu 2008 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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 - 1 - 

KNIHY PAM�TNÍ

Pam�tní kniha kolegiátního a farního 
kostela u sv. Apoliná�e
pap. rkp.; lat. - n�m.; 123 fol. (nová 
fol.); vaz. kož. - pap. (poškoz.); 
245x385 mm 

1 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

[1768]–1829 

Pam�tní kniha duchovní správy 
Všeobecné nemocnice v Praze
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; 43 stran 
(p�v. pag., zbytek stránek nepag.); vaz. 
pap. - plát. (poškoz.), na p�ed. desce 
p�v.? pap. štítek s nápisem: "Pam�tní 
kniha zdejší duch. správy."; 250x385 
mm 

2 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1822)–1929 

Pam�tní kniha
pap. rkp.; n�m. - �es.; 261 stran (�áste�. 
nová paginace); vaz. pap. - kož., na 
h�ebu p�v. pap. štítek s nápisem: "II. 
Pam�tní kniha"; 250x392 mm 

3 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1835–1947 

KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Kniha výtah� z konzistoriálních 
patent� (Extractus patentium 
vernalium)
pap. rkp.; lat.; 106 stran (p�v. pag., 
zbytek vol. list� nepag.); vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Extractus Patentium 
Vernalium ab Anno 1711. Francisci 
Schleger"; 200x315 mm 

4 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1711–1793 

Kniha výtah� z konzistoriálních 
patent� (Extractus Alphabeticus 
Patentium Vernalium...)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Extractus Alphabeticus 
Patentium Vernalium ab Anno 1711, 
Francisci Schleger"; 228x360 mm 

5 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1711–1813 
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Kniha opis� konzistoriálních dekret�
(Liber decretorum ...)
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož. 
(poškoz.), na p�ed. desce p�v. nápis: 
"Liber decretorum. Liber decretorum 
Consistorialium", pod ním nalepen 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Decreta N 
Consistori-"; 222x336 mm 

6 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1762–1834 

KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Kniha ohlášek bohoslužeb 
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.), na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Ohlašní kniha 
bohoslužeb chrámu Pán� u sv. 
Apoliná�e v Praze od r. 1918"; 
215x277 mm do knihy vlepeny listy s 
ohláškami snoubenc� z let 1920 - 1929

7 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1918–1930 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem 
"Ohlášky služeb Božích a Kniha 
prohlášek snoubenc�"; 222x267 mm v 
zadní �ásti knihy prohlášky snoubenc�
z let 1930 - 1934

8 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1930–1936 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. v pap. 
obalu; 203x250 mm 

9 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1932–1946 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kniha ohlašní a prohlášek 1937 - 
1940"; 204x250 mm v zadní �ásti 
knihy prohlášky snoubenc� z let 1937 - 
1940

10 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1937–1940 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; vaz. plát.; 200x248 mm
 v zadní �ásti knihy prohlášky 
snoubenc� z roku 1944

11 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1941–1945 
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Kniha funk�ní (Ordo divinorum)
pap.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 132 
fol. (p�v., neúplná fol.); vaz. plát. - 
kož., na h�betu zlac. nápis: 
"DIVINORUM" a p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Ordo divinorum 1900 - 
1939"; 240x387 mm 

12 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1900–1939 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum)
pap. rkp.; �es. - lat. - n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Ordo divinorum die 
25. IX. 1927 - Memorabilia. 1929 - "; 
270x417 mm v zadní �ásti knihy 
pam�tní zápisy z let 1929 - 1942

13 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1927–1942 

Kniha funk�ní (Ordo divinorum)
pap., �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; nefol.; 
vaz. pap.-plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Ordo divinorum ab 
anno 1940"; 267x407 mm 

14 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1940–1943 

Kniha katechet� p�sobících p�i 
kolegiátním kostele sv. Apoliná�e
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. renesan�ní 
kož. (poškoz.), na p�ed. desce a h�betu 
p�v. pap. štítek s písmenem "S"; 
195x333 mm druhá �ást knihy 
obsahuje seznam bi�movaných osob z 
let 1776 a 1777 a prohlášky snoubenc�
z let 1767 - 1806

15 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1767–1806 

Kniha seznam� duchovních 
ustanovených k sloužení bohoslužeb 
p�i kolegiátním a farním kostele u sv. 
Apoliná�e
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek z�ásti s 
ne�itel. nápisem: "Liber con[..]nins 
nomina celebra[...]"; 120x362 mm  

16 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1793 
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Duchovní správa Všeobecné nemocnice v Praze

Jmenný index zem�elých ve Všeobecné 
nemocnici
pap.; rkp.; �es. - lat.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.), na p�ed. desce a na h�betu 
p�v. zlac. tla�. nápis: "Index 
mortuorum ab a. 1920" 

17 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1920–1930 

Kniha seznam� zem�elých osob ve 
Všeobecné nemocnici
pap.; rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

18 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1933–1934 

dtto 19 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1934 (16. 
3.–14. 12.) 

dtto 20 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1934–1935 

dtto 21 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1935–1936 

dtto 22 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1936 (9. 4.–31. 
12.) 

dtto 23 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1937 (1. 1.–25. 
9.) 

dtto 24 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1937–1938 

dtto 25 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1938–1939 

dtto 26 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1939–1940 

dtto 27 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1940 

dtto 28 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1941 

dtto 29 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1942 (1. 1.–19. 
8.) 

dtto 30 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1942–1943 

dtto 31 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1942–1944 
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dtto 32 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1944–1945 

Kniha seznam� soudních a policejn�
zdravotních pitev provedených ve 
Všeobecné nemocnici 
pap.; rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

33 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1933–1934 

dtto 34 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1934 (17. 3.–2. 
12.) 

dtto 35 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1934–1935 

dtto 36 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1935–1936 

dtto 37 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1936–1937 

dtto 38 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1937–1938 

dtto 39 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1938–1940 

dtto 40 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1940–1941 

dtto 41 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1941–1942 

KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ

Kniha nada�ní a persolu�ní
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; p�v. 
neúpl. fol. (15 fol., dále nefol.); vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber Stipendiorum 
pro cellebrandis missae sacrificiis in 
ecclesia parochiali Sti. Apollinaris"; 
270x420 mm 

42 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1826–1899 
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Kniha persolu�ní
pap. rkp.; n�m.; nefol. (popsána pouze 
2 fol.); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Protocoll 
auf Stipendien Messen anfangen vom 
Jahre 1835 bis"; 215x348 mm 

43 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1835–1839 

Kniha nada�ní a persolu�ní
p�edtisk - rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Kniha funda�ní a persolu�ní 
p�i chrámu Pán� u sv. Apoliná�e"; 
295x446 mm 

44 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1900–1933 

JINÉ

Kniha seznam� chudých 
podporovaných Chudinským ústavem
pap. rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m.; 
nefol.; v zadní �ásti index jmenný; vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Pfarr=Bezirk Skt. 
Appolinar. Armen Instituts Personal 
Stands Protokoll für das 1788sten Jahr. 
Coram me (...... ......?) k. k. Gubernial 
Rats und Armen Anstalter ober 
Director"; 227x340 mm 

45 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1788–1809 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. - kož.; 
240x296 mm 

46 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1945–1948 

SPISOVÝ MATERIÁL

Knihy pomocné

Jednací protokol
pap.; �áste�. p�edtisk; �es.; 199 fol. 
(p�v. fol., 2 posled. folia nefol.); vaz. 
plát. - kož.; 273x415 mm 

47 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1915–1917 

Jednací protokol
pap.; �áste�. p�edtisk; �es.; 299 fol. 
(p�v. fol.); vaz. pap. - plát. (poškoz.); 
222x350 mm 

48 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1917–1920 
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Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; 402 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - plát.; 267x397 mm 

49 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1920–1924 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; 206 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - kož.; 270x395 mm 

50 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1924–1925 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; 379 fol. (p�v. fol.); vaz. 
plát.; 225x315 mm 

51 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1926–1929 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap.; 
226x355 mm 

52 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1929–1933 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
222x343 mm 

53 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1933–1938 

Jednací protokol
pap.; �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
kož. - plát. v pap. obalu; 260x410 mm 

54 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1933–1939 

Jednací protokol
pap.; �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 270x425 mm 

55 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1939–1949 

Spisový materiál ostatní

Jednací protokoly
pap.; p�edtisk; �es.; váz. pap. složky 

56 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1904–1915 F1

Jednací protokoly
pap.; rkp.; �es.; váz. pap. složky 

57 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1939–1942 F2

Jednací protokoly
pap.; rkp.; �es.; sváz. pap. složky 

58 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1943–1949 F3
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Normálie

Ob�žníky, vyhlášky, instrukce, 
sm�rnice
(nap�. štolové taxy - �ád Marie Terezie, 
poh�ební �ády, úpravy poh�ebního 
práva, matri�ní p�edpisy a úpravy, 
úprava kongruových plat�, pravidla pro 
sirot�í nadace apod.)
pap.; tisk - rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

59 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1750) 
1863–1949 

1

Korespondence �editelství všeobecné nemocnice s duchovní správou 
všeobecné nemocnice a s Místodržitelstvím v �echách; 
korespondence s Arcibiskupskou konzisto�í

korespondence k záležitostem 
duchovní správy ve Všeobecné 
nemocnici; k personálním 
záležitostem; k finan�ní a nada�ní 
agend� apod.
pap.; n�m. - �es. 

60 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1857–1902 1

Záležitosti vlastní duchovní správy a ritu

protokoly o vykonaných kanonických 
vizitacích; problematika vedení 
matri�ní agendy; poh�ební právo; 
konsekrace bohoslužebného ná�iní a 
oltá��; problematika všeobecného 
výkonu duchovní správy ve 
svatoapoliná�ském farním okrese a ve 
Všeobecné nemocnici 

61 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1841) 
1856–1946 

1

Spisy týkající se úsilí vldp. fará�e u sv. 
Apoliná�e Josefa Lonka o to, aby fortif. 
parcely nad Sokolskou ulicí p�ipadly k 
farnosti svatoapoliná�ské
pap.; �es. - n�m. 

62 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1895–1901 1

Matri�ní záležitosti a evidence obyvatelstva

Rozvody manželství - spisová agenda k 
jednotlivým rozvod�m od stolu a lože
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

63 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1910–1940 2



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 9 - 

Opravy a dopl�ky v matrikách - 
spisový materiál (torzo) týkající se 
r�zných oprav a dopl�k� do matrik - 
p�evážn� narozených (nap�. legitimace 
paternity)
pap.; p�edtisk, strojopis, rkp.; �es. 

64 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1924–1937 2

K�estní listy, úmrtní listy, domovské 
listy a protokoly o zkouškách 
snoubenc� - torza ze sou�ástí spis�
týkající se související agendy 
(p�edevším zm�n a dopl�k� v 
matrikách)
pap.; p�edtisk; �es. - n�m. 

65 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1885–1949 2

Zm�ny náboženství - dokumentace ke 
zm�nám náboženství (konverzí a 
apostazí) u jednotlivých osob
pap.; p�edtisk, rkp., strojopis; �es. - 
n�m. 

66 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1894–1946 3

Ohledací listy a lístky úmrtní 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. - n�m. 

67 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1936–1949 4

seznamy jednotlivých osob zem�elých 
ve Všeobecné nemocnici v Praze a 
soudních pitev provedených tamtéž
pap.; seš.; rkp. - strojopis; �es. - lat. 

68 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1923) 
1930–1948 

5

Stavební záležitosti (kostel, fara, farní zahrada, farní osada) a kostelní 
inventá�

Polohopisné plány nových dom�
p�íslušejících k svatoapoliná�ské 
farnosti a ud�lování jim �ísel popisných
pap.; strojopis, tisk, rkp.; �es. - n�m. 

69 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1867–1939 3

Kostel sv. Apoliná�e - opravy kostela; 
pam�tní list na opravu kostela v roce 
1844; finan�ní a ú�etní agenda spojená 
s kostelními opravami; konzervace 
fresek
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

70 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1844, 1887) 
1900–1936 

6
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Kostelní inventá� - jeho po�ízení a 
opravy (zejména pro ústavní kapli 
Zemského porodince a nalezince v 
Praze - torza dokument�)
pap.; rkp. - strojopis; �es.

71 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1898–1937 6

Farní budova a farní zahrada - adaptace 
a opravy budovy fary; smlouva o 
postavení kostelnického domku na 
farní zahrad�; pozemek farní zahrady
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

72 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1885–1946 6

Personalia

Fará�i u sv. Apoliná�e a duchovní 
správci ve Všeobecné ve�ejné 
nemocnici - p. Josef Lonek, p. Antonín 
Thein, p. Stanislav Svoboda a p. Karel 
Jeroným Wenzel (fasse - p�iznání 
p�íjm� a výdaj�; kongrua; smlouvy; 
odm�ny; poplatkový ekvivalent atd.)
vše torza z p�v. dokumentací; pap.; 
rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

73 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1882–1950 6

Kostelníci a ministranti - jmenování do 
funkce, pracovní nápl�, finan�ní 
odm�ny a platy apod.
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m.; vše 
torza p�v. dokumentace 

74 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1852) 
1910–1940 

6

Varhaníci, �editelé k�ru a kalkanti - 
služné, odm�ny, žádosti o místo 
varhaníka, ustanovení do funkce
pap.; rkp. - strojopis; �es.; torzo p�v. 
dokumentace 

75 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1904) 
1924–1947 

6

Kaplané - návrhy smluv mezi fará�em a 
kaplanem, finan�ní záležitosti, náhrada 
štoly
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

76 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1908–1931 6
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Zvoník u sv. Apoliná�e a další 
duchovní správci tamtéž - torzo 
dokumentace k ostatním duchovním 
správc�m a žádosti zvoníka u sv. 
Apoliná�e Josefa Pešana
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

77 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1835–1836) 
1909–1932 

6

Farní škola

normálie z Arcibiskupské konzisto�e; 
organizace vyu�ování v t�ídách obecné 
školy ve farním obvodu 
svatoapoliná�ském
pap.; rkp. - strojopis; �es.; torzo z p�v. 
dokumentace 

78 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1919–1932 7

Záležitosti hospodá�ské a ú�etní povahy

Inventá�e - soupis relikvií v relikviá�i v 
kostele u P. Marie na Karlov�; inventá�
kostela a fary u sv. Apoliná�e z let 
1823 a 1854; inventá� kostela u sv. 
Apoliná�e z roku 1806; inventá� kaple 
ve Všeobecné nemocnici z let 1878 a 
1883; inventá� duchovního správce z 
roku 1878; inventá� kaple na 
prosektu�e ve Všeobecné nemocnici; 
inventá�e nových knih po�ízených pro 
knihovnu c. k. Všeobecné nemocnice z 
let 1885, 1899, 1900, 1901 a 1902
pap.; rkp.; �es. - n�m. - lat. 

79 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1741) 
1823–1902 

7

Torzo korespondence týkající se 
inventárních seznam�, inventarizace a 
po�izování nových v�cí; soupis varhan 
(popis varhan v kostele u sv. Apoliná�e)
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

80 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1900–1909 
(1925) 

7

Nada�ní agenda - torzo spis� týkající se 
mešní nadace arcibiskupa Huyna p�i 
kapli a Všeobecné nemocnici, založení 
nadace za zesnulé a redukcí mší
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

81 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1871–1920 
(1933) 

7
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Pronájmy farní zahrady - nájemní 
smlouvy, opisy a návrhy smluv; 
pronájem zahrady Pražskému 
spole�enskému klubu
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

82 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1930–1937 7

Ú�ty - torzo drobných ú�t�
pap.; p�edtisk, strojopis; �es. 

83 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1926–1949 7

Varia

Varia - vále�né rekvizice kovových 
p�edm�t� (zvony); Stanovy Farní 
Jednoty Cyrilské; torzo d�jin kostela 
sv. Apoliná�e (rukopisný koncept); 
soupisové archy r�zných sbírek 
farník�; další jednotliviny (nap�. 
duchovní správci mimo 
svatoapoliná�skou farnost)
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - n�m. - 
lat. 

84 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

(1801, 
1838–1839) 
1882–1933 

7

Snubní spisy

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy
pap.; rkp.; �es. - n�m. - lat. 

86 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1756–1820 8

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. - lat. 

87 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1821–1840 9

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

88 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1840–1845 10
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povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

89 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1846–1850 10

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

90 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1850–1854 11

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

91 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1855–1860 11

povolení k s�atk�m pro jednotlivé 
osoby - vrchnostenská a od Popisního 
ú�adu Magistrátu královského hlav. 
m�sta Prahy; žádosti o povolení s�atku; 
ohlášení (opov�d�ní) s�atku
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

92 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1860–1867 12

p�ílohy a doklady k žádostem o 
povolení s�atku (p�edevším k�estní 
listy, úmrtní listy, oddací listy, 
vysv�d�ení náboženství, vysv�d�ení o 
mravnosti, výtahy z matrik narozených 
apod.)
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. - lat. 

93 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1812–1867 13 – 16
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KOSTEL PANNY MARIE NA KARLOV�

Rozpo�tová dokumentace a pr�vodní 
zprávy pro renovaci kostela 
Nanebevzetí Panny Marie v Praze na 
Karlov� provedené Lidovým 
družstvem socha�sko-štukatérským 
(ŠTUKO) v Praze v roce 1966 - 
pap.; strojopis; �es.; sou�ástí 
dokumentace je 45 kus� fotografií 
interiéru kostela jedná se o rozpo�et 
první etapy renovace - lo� kostela a 
p�ilehlé místnosti

85 f. ú. u sv. 
Apoliná�e

1966 
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