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I. DĚJINY PŮVODCE FONDU 
 
 
 
Farní kostel u sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském a farní budova  
 
     Kostel sv. Vojtěcha vznikl zřejmě při založení osady nazývané Zderazské předměstí, 

Podzderazí nebo V Jirchářích, a v písemných pramenech je poprvé doložen k roku 1318. Po 

postavení kostela sv. Vojtěcha v Podskalí byl nadále jmenován kostelem sv. Vojtěcha 

Většího. Po založení Nového Města pražského v roce 1348 byl kostel rozšířen přístavbou 

hlavní lodi, a k roku 1367 se zde poprvé připomíná fara a v roce 1385 hřbitov. Farní škola je 

doložena pak k roku 1413. Od roku 1421 kostel sloužil podobojí, a proto nebyl 

pravděpodobně poničen. 

     V letech 1671 – 1693 byla provedena rozsáhlá barokizace kostela, který byl pak biskupem 

Janem Dlouhoveským znovu vysvěcen. Další rozsáhlá oprava, vzhledem k jeho špatnému 

stavu, byla provedena ve II. polovině 19. století. V roce 1871 schválila městská rada na 

základě návrhu faráře V. Nyklesa provedení oprav, které se uskutečnily v letech 1874 – 1875 

regotizací presbytáře a částečně také vnitřního zařízení. Roku 1875 byly zhotoveny nové 

varhany (pro něž musela být v roce 1877 rozšířena barokní kruchta), a v roce 1876 byl kostel 

znovu vysvěcen. Zbořena byla ohradní hřbitovní zeď, namísto níž a hřbitova byl založen sad, 

a původně zamýšlená regotizace kostelní lodi byla vzhledem k protestu Památkového úřadu 

zavržena. Další velká oprava (interiéru) proběhla v letech 1930 – 1931 a 1932, dále pak v roce 

1951 byla opravena prejzová střecha, a naposledy proběhla generální oprava kostela v roce 

1966, při níž byly nahrazeny kopiemi socha sv. Vojtěcha a pískovcové vázy. 

     Současně s kostelem byla zřejmě zřízena fara, první zprávy z roku 1367 uvádějí, že zde 

bydlel farář s plebánem. Fara byla stavebně upravována v 16. století. V době třicetileté války 

spravovali kostel faráři od sv. Martina ve zdi, a teprve roku 1639 byl řádně dosazen Jan Bílek 

z Bilenberka, děkan kapituly ve Staré Boleslavi. Dnešní podobu získala fara rozsáhlou 

barokní přestavbou před rokem 1768. Z původní gotické, renesančně přestavěné fary zbyly 

sklepy a přízemní prostory ve východním a západním křídle. Další úpravy farní budovy pak 

přišly v 19. století, např. roku 1876 byly upravovány fasády, a v roce 1894 byla provedena 

přístavba patra na zadní budově do zahrady.  

     Do roku 1784 patřily pod duchovní správu kostela sv. Vojtěcha Většího kostely sv. 

Michala v Opatovicích, sv. Vojtěcha Menšího v Podskalí, Nejsvětější Trojice a sv. Mikuláše 

v Podskalí. Avšak po tomto roce byly podskalské kostely sv. Mikuláše a sv. Vojtěcha 

Menšího zrušeny, dále v roce 1787 zrušen i kostel sv. Michala v Opatovicích, a ke 
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svatovojtěšskému farnímu okresu byla přifařena osada zderazského kláštera. V roce 1827 byl 

při filiálním kostele Nejsvětější Trojice v Podskalí ustanoven kněz – expozita, čímž byla tato 

podskalská farní osada odloučena od svatovojtěšské farnosti.  

     Bohoslužby se konaly v kostele sv. Vojtěcha v českém jazyce, a duchovní správu vedl 

v 19. století farář s dvěma kaplany. Počátkem 80. let 19. století spadala pod farní okres sv. 

Vojtěcha bývalá Zderazská farní osada a bývalá osada svatomichalská v Opatovicích. V tomto 

období patřilo do farního okresu 9200 katolíků, 52 nekatolíků a 36 židů. Patronem kostela a 

fary byl Sbor obecních starších Královského hlavního města Prahy. 

 

Pořadí duchovních správců (úřad faráře) u sv. Vojtěcha Většího na NMP od roku 1639: 

 

- Jan Bílek z Bílenberka (1639 – 1641) 

- Adam Mazovský (Mazovius) (1641 – 1653) 

- Václav Benedikt Paběnský (1653 – 1663) 

- Matěj Benedikt Bolelucký z Hradiště (1663 – 1690) 

- Matěj Macht rytíř z Löwenmachtu (1690 – 1693) 

- Jan Kryštof Bačina (1693 – 1697) 

- Václav Hrdlička (1697 – 1707) 

- Jan Ditrich (1707 – 1711) 

- Josef Schönpflug z Gamsenberka (1713 – 1719) 

- Antonín Cajo (1719 – 1722) 

- Antonín Villicus (+ 1728) 

- Matěj Lynk z Lintoku (1728 – 1735) 

- Antonín Jeroným Dvořák (1735 – 1742) 

- Prokop Schuhknecht (1742 – 1747) 

- Matěj Krátký (1747 – 1756) 

- Josef Rachlic (1756 – 1760) 

- Zikmund Hoffmann (1760 – 1768) 

- Antonín Daniel Dvořák (1768 – 1786?) 

- Matěj Kroillo (1786 – 1808) 

- Václav Šťastný (1808 – 1826) 

- Vojtěch Procházka (+ 1854) 

- Josef Kreilhueber (1855 – 1863) 

- Václav Nykles (1863 – 1874) 
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- František Paul. Razák (1875 – 1879) 

- Melichar Janata (1879 - ?) 

- Antonín Herout 

- Jan Brejla 

 

 

II. DĚJINY FONDU 

 
          Archivní písemnosti z činnosti tohoto farního úřadu byly původně ukládány 

v prostorách farní budovy. V roce 1960 (dne 7. října) byl archiv farního úřadu u sv. Vojtěcha 

na Novém Městě pražském, 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 dr. František Holec. Tento fond se snad nejdříve dostal 

do depozitáře umístěného na faře u sv. Jindřicha na NMP, posléze pak do depozitáře farního 

úřadu u Panny Marie 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 až do roku 1997. 

Od této doby je definitivně deponován v nové budově Archivu hlavního města Prahy na Praze 

4 – Chodovci. 

 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

          Fond farního úřadu u sv. Vojtěcha Většího na Novém Městě pražském obsahuje celkem 

129  inventárních jednotek z časového rozmezí let 1638 – 1954. 

     Tento fond obsahuje jednak knihový materiál, a jednak spisový materiál. Knihový 

materiál byl podle své povahy rozčleněn do pěti skupin. Bohužel ve fondu zcela chybí 

pamětní knihy, které často tvoří ve farních archivech jeden z obsahově a faktograficky 

nejbohatších pramenů, a i nejstarších. 

     První skupinu v rámci knihového materiálu tvoří Knihy instrukcí a nařízení. Jedná se o 

skupinu písemností normativního rázu. Sem byly zařazeny a v rámci fondu zinventarizovány 

Sbírky nařízení a zákonů ve věcech církevních Josefa II. a tzv. Konzistoriální kurendy. Od 

roku 1835 na základě nařízení Arcibiskupské konzistoře začaly veškeré normativní výnosy 
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vycházet tiskem pod názvem „Konzistoriální kurendy“, které byly zasílány každému farnímu 

úřadu na vědomí. Původně se  veškerá ustanovení nadřízených orgánů opisovala na farních 

úřadech do zvláštních knih (např. knihy výtahů z konzistoriálních patentů či knihy opisů 

konzistoriálních dekretů), které se ovšem v tomto fondu nedochovaly.  

     Druhou skupinou úředních knih jsou Knihy vlastní duchovní správy. Ty 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. Vojtěcha se jedná o nejpočetnější skupinu knih, a to z časového rozmezí 

let 1746 – 1923. Z knih, které mohou reprezentovat tuto skupinu, jsou ve fondu uloženy knihy 

ohlášek bohoslužeb (jak napovídá již sám název, obsahují oznámení o konání příštích 

církevních shromáždění), dále tzv. knihy funkční (Ordo divinorum – tj. seznamy vykonaných 

sakrálních úkonů a osob na těchto úkonech zúčastněných), nebo knihy změn náboženství 

evidující u jednotlivých osob výstupy nebo návraty do církve. Největší počet knih zde však 

tvoří knihy prohlášek snoubenců a knihy snubních protokolů.   

          Další skupinou jsou Knihy hospodářské a účetní, které zachycují především kostelní 

jmění, inventáře, účty, nadační agendu apod.  Jedná se především o tzv. 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. Dále do této skupiny 

patří knihy opisů nadačních listin a seznamů mešních nadací, kostelní inventáře a kniha 

kostelních počtů.  

     Nevelkou součástí fondu jsou také knihy, které bylo možné označit a zahrnout do skupiny 

Knihy spolkové. Jedná se ponejvíce o účetní knihy jednak Literátského sboru při farním 

kostele sv. Vojtěcha, a jednak Spolku pro ošacení chudé mládeže u sv. Vojtěcha.  

     Do poslední skupiny s název Jiné byla zařazena kniha rorátů (zpěvů adventních) z roku 

1823, kterou nebylo lze zahrnout do žádné z předcházejících skupin, a která  je v tomto fondu 

jediná.  

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

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

věcných skupin a uložen do kartonů.  

     Nejprve byly zinventarizovány jako součást spisového materiálu pomocné knihy, tzn. 

Jednací protokoly, a sice z let 1840 – 1946.  

     Dále ve fondu následují normálie, tzn. různé oběžníky, směrnice, výnosy, nařízení, 

vyhlášky a instrukce světské a církevní provenience z let 1871 – 1947, zasílané buď 

konkrétně přímo svatovojtěšskému farnímu úřadu, anebo zasílané paušálně nadřízenými 
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orgány všem pražským úřadům. Další součástí spisového materiálu je korespondence, 

rozčleněná na Korespondenci s Magistrátem král. hlav. města Prahy a Zádušním úřadem král. 

hlav. města Prahy, obsahující informace k záležitostem týkající se např. otázek finančních, 

personálních, a organizačně-technického charakteru výkonu duchovní správy. Dále se jedná o 

Korespondenci s Arcibiskupskou konzistoří a Arcibiskupským městským vikariátním úřadem, 

jejímž obsahem jsou záležitosti veřejného církevního života a duchovní správy farního úřadu 

u sv. Vojtěcha. Poslední část korespondence tvoří  Korespondence různá, kam byly zařazeny 

písemnosti od různých odesílatelů. 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 kostela a farní budovy, o Stavební záležitosti ve 

farní osadě sv. Vojtěcha, o Kostelní inventář, o Personalia, Školní záležitosti, Hospodářské a 

účetní záležitosti (obsahující spisy k nadační agendě, k zádušním domům a pozemkům, 

k farnímu beneficiu, inventáře a kostelní účty) a Varia. Všechen spisový materiál (mimo knih 

jednacích protokolů) pochází z let (1638) 1770 – 1954. 

 

 

IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 
     Tento fond obsahuje celkem 129 inventárních jednotek – jde celkem o 74 knih úředních 

z let 1715 - 1951, o 8 knih Jednacích protokolů z let 1840 – 1946 a o 32 kartonů spisového 

materiálu z let (1638) 1770 – 1954. 

 

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond Farní úřad u sv. Vojtěcha na Novém Městě pražském zpracovala a inventář 

sestavila v prosinci 2008 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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KNIHY INSTRUKCÍ A NA�ÍZENÍ

Sbírka na�ízení a zákon� ve v�cech 
církevních Josefa II. ("Sammlungen der 
k. k. Landesfürstlichen Verordnungen 
und Gesetze in materiis publico-
ecclesiasticis von 1770sten und 
folgenden Jahren")
tisk; Praha; n�m.; 250 stran; vaz. pap. - 
poškoz.; 222x355 mm 

1 f. ú. u sv. Vojt�cha 1782 

Druhá sbírka na�ízení a zákon� ve 
v�cech církevních Josefa II. ("Zweyte 
Sammlung der k. k. Landesfürstlichen 
Verordnungen und Gesetze in materiis 
publico-ecclesiasticis oder Joseph des 
IIten Befehle in Kirchen Sachen")
tisk; Praha; n�m.; 373 stran; vaz. pap. - 
poškoz.; 225x355 mm 

2 f. ú. u sv. Vojt�cha 1782 

Konzistoriální kurendy ("Consistorial-
Curende")
tisk; n�m.; 398 stran; vaz. pap. - plát.; 
253x370 mm 

3 f. ú. u sv. Vojt�cha 1853–1860 

KNIHY VLASTNÍ DUCHOVNÍ SPRÁVY

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
127x200 mm 

4 f. ú. u sv. Vojt�cha 1846–1855 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
125x192 mm 

5 f. ú. u sv. Vojt�cha 1864–1869 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.); 147x223 mm 

6 f. ú. u sv. Vojt�cha 1871–1882 

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
209x250 mm 

7 f. ú. u sv. Vojt�cha 1883–1904 
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Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; �áste�. p�v. pag. (144 
stran a dále nepag.); vaz. pap. - kož.; 
250x300 mm 

8 f. ú. u sv. Vojt�cha 1904–1920 

Kniha k zapisování mší v kostele 
(seznam duchovních k výkonu 
jednotlivých bohoslužeb podle hodiny 
a data)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
254x394 mm 

9 f. ú. u sv. Vojt�cha 1872–1888 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; p�edtisk; lat. - �es.; nefol.; 
pap. sešit; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber Ordinis 
Divinorum in Ecclesia Parochiali ad 
Sanctum Adalbertum Majorem Anno 
1843"; 215x345 mm 

10 f. ú. u sv. Vojt�cha 1843–1850 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; p�edtisk; lat. - �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Ordo 
Divinorum in parochiali Ecclesia S. 
Adalbertum peractorum ab anno 
Domini 1852"; 215x343 mm 

11 f. ú. u sv. Vojt�cha 1852–1857 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Ordo divinorum 
in ecclesia parochiali ad S. Adalbertum 
Neo-Pragae peractorum ab anno solutis 
1858"; 232x355 mm 

12 f. ú. u sv. Vojt�cha 1858–1867 
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Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - n�m. - 
�es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 213x341 
mm

13 f. ú. u sv. Vojt�cha 1861–1862 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
Divinorum in Ecclesia parochiali sti 
Adalberti Majoris Neo-Pragae. ab anno 
1867 usque ad Annum 1878 inclus."; 
216x350 mm

14 f. ú. u sv. Vojt�cha 1867–1878 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
divinorum ad st. Adalbertum 
Neopragae a Dominica I. Adventus 
1878. usque ad Dominicam XXVI. 
ultimam post Pentecostes 1904"; 
250x398 mm

15 f. ú. u sv. Vojt�cha 1878–1904 
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Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; lat. - �es.; 
nefol.; vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
divinorum parochiae scti. Adalberti 
Pragae ab 21. Novembris 1904. ad 31. 
Decembris 1923"; 270x406 mm

16 f. ú. u sv. Vojt�cha 1904–1923 

Kniha funk�ní - Ordo divinorum - 
po�ádek služeb božích (seznam 
vykonaných sakrálních úkon� a osob 
na t�chto úkonech ú�astných)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Kniha ku zapisování mší sv. 
�tených kn�žími v kostele sv. Vojt�cha. 
(Ordo divinorum)"; 219x343 mm 

17 f. ú. u sv. Vojt�cha 1912–1921 

Kniha zm�n náboženství 
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Kniha zm�n náboženství ve 
farnosti sv. Vojt�cha v Praze od r. 
1840"; 218x347 mm 

18 f. ú. u sv. Vojt�cha 1840–1903 

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; 98 fol. (p�v. 
fol.); vaz. pap. - kož.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Kniha zm�n náboženství od 
�ervna r. 1903"; 295x452 mm

19 f. ú. u sv. Vojt�cha 1903–1921 

Kniha bi�movaných
pap. rkp.; lat.; jmenný index; nefol.; 
vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Consignatio 
Confirmatorum in parochia ad. S. 
Adalbertum Majorem Neo-Pragae 
incipiendo ab anno solutis 1863"; 
215x352 mm 

20 f. ú. u sv. Vojt�cha 1863–1903 
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Duplikát nekatolické matriky 
narozených
pap.; �áste�. p�edtisk; n�m.; nefol.; 
pap. sešit; na p�ed. stran� p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Sammlung 
gedruckter akatholischer Taufe matrik 
Duplicate vom Jahre 1830 bis zum 
Jahre 1840"; 226x352 mm 

21 f. ú. u sv. Vojt�cha 1830–1840 

Záznamní kniha civilních s�atk�
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; vaz. pap. - 
plát.; na p�ední desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Záznamní kniha civilních 
s�atk� od r. 1919"; 281x433 mm; 
kniha obsahuje pouze jeden záznam 

22 f. ú. u sv. Vojt�cha 1919 

Knihy prohlášek snoubenc� a snubních protokol�

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. - kož.; p�v. 
neúpl. paginace (135 stran); 183x225 
mm 

23 f. ú. u sv. Vojt�cha 1831–1838 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap.; nefol.; 
111x176 mm  

24 f. ú. u sv. Vojt�cha 1839 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; vaz. pap.; nefol.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Liber examinum sponsorum Parochiae 
ad S. Adalbertum Neo - Pragae ..."; 
218x350 mm 

25 f. ú. u sv. Vojt�cha 1839–1840 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. - kož.; nefol.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Ohlašující knížka po�ínající 
rokem 1845"; 130x203 mm 

26 f. ú. u sv. Vojt�cha 1845 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap.; na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Verkündigungsbuch für Trauungen. 
Pfarre S. Adalbert. Enthält 1851. 1852. 
1853. 1854. 1855."; 198x125 mm 

27 f. ú. u sv. Vojt�cha 1851–1855 
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Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. (poškoz.); 
p�v. pag. - 285 stran; 127x205 mm 

28 f. ú. u sv. Vojt�cha 1855–1861 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; p�v. neúpl. pag. (119 
stran); vaz. pap. - kož.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Kniha 
ohlášek manželských p�i farním 
chrámu Pán� sv. Vojt�cha v Praze"; 
124x192 mm

29 f. ú. u sv. Vojt�cha 1861–1863 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. - kož.; 
105x166 mm

30 f. ú. u sv. Vojt�cha 1866–1869 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; p�v. neúpl. paginace 
(75 stran); vaz. plát.; 127x191 mm 

31 f. ú. u sv. Vojt�cha 1870–1872 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; vaz. plát.; p�v. pag. - 
342 stran; 129x194 mm

32 f. ú. u sv. Vojt�cha 1872–1875 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; p�v. neúpl. paginace - 
216 stran; vaz. pap. - kož.; 155x225 
mm 

33 f. ú. u sv. Vojt�cha 1875–1878 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nepag.; vaz. pap. - plát.; 
157x250 mm 

34 f. ú. u sv. Vojt�cha 1879–1886 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nepag.; vaz. plát. - kož.; 
149x222 mm; n�které listy uvnit� knihy 
volné 

35 f. ú. u sv. Vojt�cha 1887–1895 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nepag.; vaz.  plát.; 
154x210 mm 

36 f. ú. u sv. Vojt�cha 1895–1899 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 317 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát.; 182x241 mm

37 f. ú. u sv. Vojt�cha 1900–1905 
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Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 395 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát. - kož.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s tišt�ným nápisem: 
"Prohlašní kniha snoubenc� u sv. 
Vojt�cha od r. 1906"; 240x292 mm 

38 f. ú. u sv. Vojt�cha 1906–1912 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp.; �es.; 376 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát. - kož.; 245x297 mm

39 f. ú. u sv. Vojt�cha 1912–1921 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; lat. - �es.; nefol.; vaz. pap. - 
kož. (poškoz.); 222x350 mm 

40 f. ú. u sv. Vojt�cha 1746–1776 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - plát.; 
na p�ed. desce p�vodní pap. štítek s 
nápisem: "Liber examinum sponsorum 
Parochiae ad s. Adalbertum Neo - 
Pragae..."; 273x426 mm 

41 f. ú. u sv. Vojt�cha 1841–1845 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. plát. - pap.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Examen Sponsorum 
parochiae ad Sct. Adalbertum Neo - 
Pragae ab anno 1846"; 270x420 mm

42 f. ú. u sv. Vojt�cha 1845–1853 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 69 fol. 
(p�v. foliace); vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prüfungs - Tabelle für Brautleute in 
Pfarrbezirke S. Adalbert..."; 278x426 
mm 

43 f. ú. u sv. Vojt�cha 1853–1857 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 94 fol. 
(p�v. foliace); vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prüfungs - Tabelle für Brautleute in 
Pfarrbezirke S. Adalbert zu Prag..."; 
280x419 mm 

44 f. ú. u sv. Vojt�cha 1857–1860 
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Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; n�m.; 94 fol. 
(p�v. foliace); vaz. pap. - plát.; na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Prüfungs - Tabelle für Brautleute in 
Pfarrbezirke S. Adalbert der oberen 
Neustadt Prag..."; 290x444 mm 

45 f. ú. u sv. Vojt�cha 1860–1863 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; �es.; neúpl. 
p�v. fol. (10 fol.) - dále nefol.; vaz. 
pap. - kož.; na h�betu p�v. tišt�ný 
nápis: "Tabela pro zasnoubence"; 
282x438 mm  

46 f. ú. u sv. Vojt�cha 1863–1869 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. p�edtisk; �es.; nefol.; 
n�m.; 69 fol. (p�v. foliace); vaz. pap. - 
kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Zkušební kniha pro 
snoubence"; 310x439 mm 

47 f. ú. u sv. Vojt�cha 1875–1883 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. tisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 225x344 mm 

48 f. ú. u sv. Vojt�cha 1883–1884 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. tisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s tišt�ným nápisem: "Zkušební 
protokol snoubenc�"; 222x349 mm 

49 f. ú. u sv. Vojt�cha 1884 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. tisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; na p�ed. desce tišt�ný zlac. 
nápis: "Zkušebný protokol"; 225x350 
mm 

50 f. ú. u sv. Vojt�cha 1884–1886 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �áste�. tisk; �es.; nefol.; vaz. 
kož. - plát.; 300x450 mm 

51 f. ú. u sv. Vojt�cha 1886–1894 

Kniha protokol� snoubenc�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
267x400 mm 

52 f. ú. u sv. Vojt�cha 1894–1901 
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KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ

Kniha persolu�ní (evidence 
odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
222x353 mm 

53 f. ú. u sv. Vojt�cha 1852–1854 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož; 
222x356 mm 

54 f. ú. u sv. Vojt�cha 1852–1854 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
222x355 mm 

55 f. ú. u sv. Vojt�cha 1854–1855 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; p�edtisk; lat.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 293x445 mm 

56 f. ú. u sv. Vojt�cha 1876–1898 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; p�edtisk; lat.; nefol.; vaz. 
vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Výkaz v 
náležitém odsloužení funda�ních mší 
sv. od r. 1895 - 1912 a od r. 1919"; 
295x450 mm 

57 f. ú. u sv. Vojt�cha 1895–1920 

Kniha persolu�ní
pap. rkp.; p�edtisk; lat.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 295x450 mm

58 f. ú. u sv. Vojt�cha 1921–1951 

Kniha zádušní kostela Nejsv�t�jší 
Trojice v Podskalí a sv. Vojt�cha 
menšího na Novém M�st� pražském 
(obsahuje opisy nada�ních listin)
pap. rkp.; �es. - n�m.; 88 fol. (p�v. 
fol.); do rkp. voln� vložena jedna pap. 
složka; vaz. perg. (poškoz.); p�v. látk. 
váz. tkanice po stranách utrženy; na 
p�ed. desce t�i p�v. pap. štítky s tla�. 
textem, na 1. štítku nápis: "Kniha 
zadussni k S. Trojici", na 2. štítku tla�. 
znak Nového M�sta pražského a na 3. 
štítku letopo�et "1715"; 210x321 mm

59 f. ú. u sv. Vojt�cha 1715–1822 
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Kniha seznam� nada�ních mší v 
kostele sv. Vojt�cha V�tšího na NMP, 
v kostele sv. Michaela archand�la v 
Opatovicích, v kostele sv. Vojt�cha 
Menšího v Podskalí a v kostele 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap.; 
222x375 mm 

60 f. ú. u sv. Vojt�cha 1769–1782 

Kniha opis� nada�ních listin p�i kostele 
sv. Vojt�cha V�tšího na NMP 
(obsahuje opisy i starších nada�ních 
listin)
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; popsáno 49 
fol. (p�v. fol.); vaz. perg.; p�v. váz. 
tkanice po stranách chybí; na p�ed. 
desce dva p�v. pap. štítky s tla�. 
nápisy - na 1. štítku nápis: "Kniha 
fundacznich Instrumentuw zadussy 
chramu panie S. Vogtiecha Wietssiho 
kral. Now. Mn�sta Praskeho"; 217x347 
mm

61 f. ú. u sv. Vojt�cha 1780–1832 

Kniha opis� nada�ních listin p�i kostele 
sv. Michala Archand�la v Opatovicích 
na NMP (obsahuje opisy nadací od 
roku 1683)
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; popsáno 36 
fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kniha funda�ních Instrument� záduší 
Chrámu Pán� Svatého Michala 
Archangela v Opatovicích v Král. 
Novém M�st� Praském. Založena roku 
1783."; 228x380 mm 

62 f. ú. u sv. Vojt�cha 1783 
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Kniha opis� nada�ních listin (obsahuje 
opisy pouze dvou nada�ních listin z let 
1821)
pap. rkp.; n�m.; popsána jen 2 fol. 
(p�v. fol.); vaz. pap., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 
novarum fundationum ab Anno 1822"; 
225x357 mm

63 f. ú. u sv. Vojt�cha 1822  

Kniha seznam� mešních nadací u sv. 
Vojt�cha V�tšího (redukovaných k 1. 
lednu 1919)
pap. rkp.; p�edtisk; �es. - n�m. - lat.; 
nefol.; vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Seznam 
všech p�i farním chrám� sv. Vojt�cha v 
Praze se nalézajících nadání mešních. 
(redukovaných 1. ledna 1919)"; 
285x437 mm

64 f. ú. u sv. Vojt�cha 1874–1919 

Kniha opis� nada�ních listin ke kostelu 
sv. Vojt�cha V�tšího (obsahuje i opisy 
starých nadací ze 17. - 19. století)
pap. rkp.; �es. - n�m. - lat.; nefol.; vaz. 
kož. - plát., na p�ed. desce p�v. zlac. 
tla�. nápis: "Instrumenta fundationum 
ad st. Adalbertum Neopragae 
pertinentium"; 290x445 mm

65 f. ú. u sv. Vojt�cha 1875–1942 

Inventá� movitostí kostela sv. Vojt�cha 
(pro farní ú�ad)
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "INVENTÁ�
MOVITOSTÍ FARNÍHO KOSTELA 
sv. Vojt�cha (PRO FARNÍ Ú�AD)"; 
303x444 mm

66 f. ú. u sv. Vojt�cha 1906 
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Inventá� movitostí kostela sv. Vojt�cha 
(pro kostelníka)
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "INVENTÁ�
MOVITOSTÍ FARNÍHO KOSTELA 
sv. Vojt�cha. (PRO KOSTELNÍKA)"; 
300x442 mm
  

67 f. ú. u sv. Vojt�cha 1906 

Kniha kostelních po�t� (p�íjm� a 
výdaj�) kostela sv. Vojt�cha
pap. rkp.; p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. (zadní deska chybí); na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kirchenrechnungsbuch zufolge hoher 
Consistorialordnung de dto 17 Juni 
1841 N. 3717 verlegt aus dem Jahre 
1840 aufangend"; 247x374 mm

68 f. ú. u sv. Vojt�cha 1840 

Kniha kostelních po�t� (p�íjm� a 
výdaj�) kostela sv. Vojt�cha
pap. rkp.; p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: 
"Kirchenrechnungsbuch der Pfarre Sct. 
Adalbert. zufolge hoher 
Consistorialverodnung dd. 17 Juni 
1841 N. C. 3717 Jahr 1850"; 245x387 
mm

69 f. ú. u sv. Vojt�cha 1850–1865 

KNIHY SPOLKOVÉ

Kniha ú�etní (p�íjm� a výdaj�) Sboru 
literátského p�i farním kostele sv. 
Vojt�cha
pap. rkp.; �es.; nefol.; kniha z v�tší 
�ásti nepopsána; vaz. pap. - kož.; 
207x260 mm

70 f. ú. u sv. Vojt�cha 1856–1878 
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Kniha pokladní (p�íjm� a výdaj�) 
Spolku pro ošacení chudé mládeže u 
sv. Vojt�cha
pap. rkp.; �es.; 200 stran (p�v. pag.); 
vaz. plát. (poškoz.); na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Pokladní kniha 
spolku "pro ošacení chudé mládeže u 
sv. Vojt�cha v Praze""; 216x340 mm

71 f. ú. u sv. Vojt�cha 1905–1939 

Kniha protokol� sch�zí výboru Spolku 
pro ošacení chudé školní mládeže u sv. 
Vojt�cha
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát.; 
215x340 mm

72 f. ú. u sv. Vojt�cha 1905–1939 

Kniha ú�etní (americký deník) 
neidentifikovaného spolku u sv. 
Vojt�cha (snad spolek pro postavení 
nového kostela?)
pap. rkp.; �es.; 100 fol. (p�v. fol.; 
popsáno do fol. 51); vaz. pap. - plát.; 
495x330 mm 

73 f. ú. u sv. Vojt�cha 1947–1949 

JINÉ

Kniha rorát� (zp�v� adventních)
pap. rkp.; tisk; 164 stran (p�v. pag.); 
217x339 mm

74 f. ú. u sv. Vojt�cha 1823 

SPISOVÝ MATERIÁL

Knihy pomocné

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; n�m.; p�v. pag. 
paginováno pouze 17 stran (zbytek 
nepag.); vaz. pap. - plát.; na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Gestions 
oder Einreichungsprotokoll der Pfarre 
Sct. Adalbert auf der Neustadt vom 
Jahre 1840"; 310x485 mm 

75 f. ú. u sv. Vojt�cha 1840–1855 
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Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 255x400 mm 

76 f. ú. u sv. Vojt�cha 1866–1873 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s tišt�ným nápisem: "Jednací 
protokol"; 260x407 mm 

77 f. ú. u sv. Vojt�cha 1873–1882 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
plát. - kož.; na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s tišt�ným nápisem: "Jednací 
protokol"; 260x405 mm

78 f. ú. u sv. Vojt�cha 1882–1893 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; vaz. plát. - 
kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
tišt�ným nápisem: "Jednací protokol"; 
258x410 mm

79 f. ú. u sv. Vojt�cha 1893–1904 

Jednací protokol
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. - kož.; 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol od 15/6 
1904"; 275x412 mm 

80 f. ú. u sv. Vojt�cha 1904–1917 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap.; na p�ed. desce uprost�ed p�v. 
nápis: "Jednací protokol od 1918 - 28/3 
1932"; 265x413 mm 

81 f. ú. u sv. Vojt�cha 1918–1932 

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; vaz. plát. - 
kož.; na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol"; 265x408 
mm 

82 f. ú. u sv. Vojt�cha 1932–1946 
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Spisový materiál ostatní

Normálie

vyhlášky, sm�rnice, ob�žníky, výnosy, 
na�ízení apod. (sv�tské i církevní 
provenience)
pap.; tisk - strojopis; �es. - n�m. 

83 f. ú. u sv. Vojt�cha 1871–1947 1

Korespondence s Magistrátem a Zádušním ú�adem Král. hlavního 
m�sta Prahy

korespondence s Magistrátem a Radou 
Král. hlavního m�sta Prahy (záležitosti 
týkající se nap�. otázek finan�n�
personálních a organiza�n� - 
technického charakteru výkonu 
duchovní správy apod.)
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

84 f. ú. u sv. Vojt�cha 1881–1948 1

korespondence ze Zádušním ú�adem 
Král. hlavního m�sta Prahy, posléze s 
Úst�edním ú�adem zádušním a 
h�bitovním hlav. m�sta Prahy (obecn�
k záležitostem finan�ním, personálním, 
duchovní správy apod.)
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

85 f. ú. u sv. Vojt�cha 1879–1942 1

Korespondence s Arcibiskupskou konzisto�í a Arcibiskupským 
m�stským vikariátním ú�adem

korespondence k r�zným záležitostem 
ve�ejného církevního života, i k 
duchovní správ� farního ú�adu u sv. 
Vojt�cha
pap.; rkp. - strojopis; �es. - lat. - n�m. 

86 f. ú. u sv. Vojt�cha (1843) 
1885–1943 

2

Korespondence r�zná

Vrchní �editelství chudinského ústavu 
král. hl. m. Prahy; �iditelství král. �es. 
zem. porodince a nalezince v Praze; s 
r�znými duchovními jiných farních 
ú�ad� atd.
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m.  

87 f. ú. u sv. Vojt�cha 1892–1930 2
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Záležitosti duchovní správy a ritu

farní p�edlohy a p�ílohy ke kanonickým 
vizitacím; seznamy akolytací v kostele 
u sv. Vojt�cha; výkazy hudebních mší 
zpívaných ve svatovojt�šském kostele; 
p�ísp�vkové listiny na konání 
každoro�ních svatovojt�šských 
poutních mší
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. - lat. 

88 f. ú. u sv. Vojt�cha 1857–1933 2

SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

Matri�ní záležitosti a evidence obyvatelstva

duplikáty matrik narozených, oddaných 
a zem�elých v kostele sv. Vojt�cha a ve 
filiálním kostele Nejsv�t�jší Trojice v 
Podskalí z roku 1824 a 1826, a nov�jší 
nedatovaný duplikát matriky 
narozených a oddaných ve filiálním 
kostele u Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí 
z let 1825 - 1826
pap. sešity; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - 
lat. 

89 f. ú. u sv. Vojt�cha 1824–1826 F 1

statistické p�ehledy narozených, 
zem�elých a uzav�ených s�atk� ve 
farnosti u sv. Vojt�cha; sumární výkazy 
oddaných a zem�elých ve 
svatovojt�šském farním okrese; 
statistické seznamy osadník� farnosti 
podle vyznání a vykonaných 
duchovních úkon�; výkaz o zm�nách 
náboženství
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - lat. - �es. 

90 f. ú. u sv. Vojt�cha 1826–1839 
(1887, 1911) 

F2
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SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

Matri�ní záležitosti a evidence obyvatelstva

protokoly o manželských rozlukách; 
legitimace nemanželských d�tí; adopce
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; n�m. - 
�es. 

91 f. ú. u sv. Vojt�cha 1895–1949 2

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. 

92 f. ú. u sv. Vojt�cha (1858) 
1889–1913 

3

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.  

93 f. ú. u sv. Vojt�cha 1914–1920 3

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

94 f. ú. u sv. Vojt�cha 1921 4

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. 

95 f. ú. u sv. Vojt�cha 1922–1929 5

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. 

96 f. ú. u sv. Vojt�cha 1930–1940 6

Zm�ny náboženství - protokoly o 
zm�nách náboženství (konverze a 
apostaze) u jednotlivých osob
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. 

97 f. ú. u sv. Vojt�cha 1941–1951 6

Lístky ohledací - protokoly o úmrtí 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

98 f. ú. u sv. Vojt�cha 1905–1910 7

Lístky ohledací - protokoly o úmrtí 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

99 f. ú. u sv. Vojt�cha 1911–1915 7
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Lístky ohledací - protokoly o úmrtí 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

100 f. ú. u sv. Vojt�cha 1916–1920 8

Lístky ohledací - protokoly o úmrtí 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

101 f. ú. u sv. Vojt�cha 1921–1929 8

Lístky ohledací - protokoly o úmrtí 
jednotlivých osob
pap.; p�edtisk; �es. 

102 f. ú. u sv. Vojt�cha 1930–1943 
(1947) 

8

Snubní spisy

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

103 f. ú. u sv. Vojt�cha (1809–1810) 
1819–1823 

9

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

104 f. ú. u sv. Vojt�cha 1824–1827 10

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

105 f. ú. u sv. Vojt�cha 1828–1832 11

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

106 f. ú. u sv. Vojt�cha 1833–1836 12

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc� a snubní listy
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

107 f. ú. u sv. Vojt�cha 1837–1840 13
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vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

108 f. ú. u sv. Vojt�cha 1841–1844 14

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

109 f. ú. u sv. Vojt�cha 1845–1847 15

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

110 f. ú. u sv. Vojt�cha 1848–1850 16

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. 

110 f. ú. u sv. Vojt�cha 1850–1851 17

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

111 f. ú. u sv. Vojt�cha 1852–1853 18

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

111 f. ú. u sv. Vojt�cha 1854–1855 19
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vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

112 f. ú. u sv. Vojt�cha 1856–1857 20

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

112 f. ú. u sv. Vojt�cha 1857–1858 21

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

113 f. ú. u sv. Vojt�cha 1859–1860 22

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

113 f. ú. u sv. Vojt�cha 1860–1862 23

vrchnostenská povolení k uzav�ení 
s�atk� (lokální vrchnostenské ú�ady a 
Popisní ú�ad král. hlav. m�sta Prahy); 
potvrzení o vykonaných prohláškách 
snoubenc�, snubní listy a opisy 
k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es.  

114 f. ú. u sv. Vojt�cha 1863–1864 24

ú�ední potvrzení a povolení uzav�ení 
s�atk�; potvrzení o vykonaných 
prohláškách snoubenc�, snubní listy a 
opisy k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es.  

114 f. ú. u sv. Vojt�cha 1864–1865 25
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ú�ední potvrzení a povolení uzav�ení 
s�atk�; potvrzení o vykonaných 
prohláškách snoubenc�, snubní listy a 
opisy k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

115 f. ú. u sv. Vojt�cha 1866–1867 26

ú�ední potvrzení a povolení uzav�ení 
s�atk�; potvrzení o vykonaných 
prohláškách snoubenc�, snubní listy a 
opisy k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es.  

115 f. ú. u sv. Vojt�cha 1868 27

ú�ední potvrzení a povolení uzav�ení 
s�atk�; snubní protokoly; opov�d�ní 
s�atk�,  opisy k�estních list� snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. - lat. 

116 f. ú. u sv. Vojt�cha 1869 28

Stavební záležitosti kostela a farní budovy

opravy a stavební úpravy exteriéru a 
interiéru kostela sv. Vojt�cha na NMP 
(restaurace kostelních fresek, �išt�ní 
socha�ské výzdoby, sout�ž na 
vymalování kostela, zavedení plynu do 
kostela, oprava st�ešní krytiny kostela 
atd.) a farní budovy (zavedení 
vodovodu do fary, ú�ty spojené s 
jednotlivými opravami a úpravami)
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

117 f. ú. u sv. Vojt�cha 1886–1950 29

Stavební záležitosti ve farní osad� sv. Vojt�cha

oznámení o stavb� nových dom� a o 
p�edložení polohopisných plán�; 
oznámení o ud�lení nových domovních 
�ísel popisných; nové pojmenování 
pražských ulic a pojmenování nových 
ulic �i ulic dosud bezejmenných
pap.; tiskopis - strojopis; �es. - n�m. 

118 f. ú. u sv. Vojt�cha 1886–1947 29



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 22 - 

Kostelní inventá�

po�izování, evidence, opravy a úpravy 
nových inventárních p�edm�t� pro 
kostel sv. Vojt�cha (nap�. soupis 
hudebních nástroj� v kostele, po�ízení 
obraz� K�ížové cesty pro kostel, 
korespondence k inventarizaci kostela, 
opravy a po�izování varhan, kalich�
atd.)
pap.; rkp. - tiskopis - p�edtisk - 
strojopis; �es. - lat. 

119 f. ú. u sv. Vojt�cha 1858–1951 29

Personalia

Fará�i - p. Josef Kreilhuber; p. 
Melichar Janata; p. Antonín Herout a p. 
Jan Brejla (písemnosti, které jim byly 
adresovány ješt� jako duchovním 
p�sobícím na jiných duchovních 
správách; školní vysv�d�ení; platební 
rozkazy atd.)
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; n�m. - 
lat. - �es. 

120 f. ú. u sv. Vojt�cha 1824–1943 30

Kaplané - záležitosti týkající se 
obsazování kaplanských míst v kostele 
sv. Vojt�cha; vzájemné smlouvy mezi 
fará�i a kaplany
pap.; rkp. - p�edtisk - tiskopis - 
strojopis; �es. - n�m. 

121 f. ú. u sv. Vojt�cha 1888–1950 30

Kostelní personál ostatní - kalkanti, 
kostelníci, sví�kové báby, �editelé 
k�ru, varhaníci (mzdy, odm�ny, 
písemnosti týkající se obsazování 
jednotlivých míst, konkurz na 
uprázdn�né místo kostelníka apod.)
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. 

122 f. ú. u sv. Vojt�cha 1879–1950 30

Školní záležitosti

C. k. reálné a vyšší gymnázium v 
K�emencov� ul., farní škola u sv. 
Vojt�cha - vyu�ování hodin 
náboženství, školní služby boží
pap.; rkp. - strojopis; n�m. - �es. 

123 f. ú. u sv. Vojt�cha (1840) 
1860–1920 

30
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Hospodá�ské a ú�etní záležitosti
Nada�ní agenda

písemnosti týkající se jednotlivých 
nadací, úroky z nadání, seznam 
mešních nadání z roku 1953 (opis 
redukce z roku 1919 a v ní povolená 
redukce z roku 1921), výkaz nada�ních 
mší, nada�ní listy, poslední v�le 
(zejména nadace Kate�iny Turské, 
Josefa Schöpkeho, Anny Sedlá�kové, 
Matyldy Kalenské, Josefy Havlínové, 
Ferdinanda B�lohlávka, Kate�iny 
Dermerové, Františka Pštrosse, Ignáce 
Demartini, Vilemíny hrab�nky 
Pachtové svobodné paní z Rayhofenu, 
Barbory Sta�kové ad.)
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis - 
p�edtisk; �es. - n�m. 

124 f. ú. u sv. Vojt�cha 1827–1953 31

Zádušní domy a pozemky

- písemnosti týkající se nájm� a 
pronájm� zádušních dom� (zejména 
d�m �. p. 201 - II) a jejich oprav a 
zbourání -  1882 - 1954
- záležitosti ohledn� pronájmu a 
prodeje zádušního pozemku na 
Žižkov� �. 446/I (situa�ní plány, i 
koncepty fará�e Jana Brejly v této 
v�ci) - 1921 - 1944
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

125 f. ú. u sv. Vojt�cha 1882–1954 31

Farní beneficium, obro�í, dan�

platební rozkazy na pozemkovou da�; 
fasse (p�íjmy a výdaje) z beneficia; 
p�iznání p�íjm� a výdaj� spojených s 
farním obro�ím 
pap.; rkp. - tiskopis - p�edtisk - 
strojopis; n�m. - �es.; vše torza 

126 f. ú. u sv. Vojt�cha 1834–1940 31
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Inventá�e

Inventá� kostela sv. Vojt�cha; inventá�
kostela sv. Vojt�cha Menšího v 
Podskalí; inventá�e kostela sv. Michala 
archand�la v Opatovicích; inventá�
farních nemovitostí i movitostí 
náležející k fa�e sv. Vojt�cha (inventá�
fary); inventá� farní knihovny
pap.; rkp.; �es. - n�m. - lat. 

127 f. ú. u sv. Vojt�cha 1770–1875 31

Kostelní ú�ty

Výkazy kostelních p�íjm� a výdaj�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es. 

128 f. ú. u sv. Vojt�cha 1848–1874 32

Varia

rekvizice zvon� a kovových p�edm�t�; 
pastý�ské listy; torzo písemností 
Bratrstva Archand�la Michaela p�i fa�e 
u sv. Vojt�cha; stru�né cizojazy�né 
d�jiny kostela sv. Vojt�cha pro 
pr�vodcovské ú�ely; nedatovaný 
notový zápis symfonie pro violu - 
autor: Holtzbauer (k�estní jméno 
neuvedeno); jednotliviny (nap�. list 
rychtá�e NMP fará�i, ú�edník�m a celé 
osad� u sv. Vojt�cha z roku 1638)
pap.; rkp. - tisk - strojopis; lat. - �es. - 
n�m. - ital. - franc. - angl.  

129 f. ú. u sv. Vojt�cha 1638–1942 32
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