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I. DĚJINY PŮVODCE FONDU 

 

Farní úřad u kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí na Novém Městě pražském 

 
     Kostel Nejsvětější Trojice v Podskalí v Trojické ulici stojí na místě staršího gotického 

kostelíku sv. Ondřeje (nebo také sv. Antonína), který byl v plavecké osadě Podskalí 

vybudován patrně ještě před založením Nového Města pražského. Poprvé se však připomíná 

až v roce 1359, kdy je v konfirmačních knihách ustanoven farář kostela sv. Ondřeje 

v Podskalí.1 Podací právo kostela ve druhé polovině 14. století náleželo měšťanské rodině 

Kokotoviců na Starém Městě pražském.2 Za husitských bouří byl kostel v roce 1420 vypálen, 

a až do počátku druhé poloviny 15. století není o něm žádná zmínka. Kostel byl obnoven až 

na počátku 60. let 15. století nejvyšším písařem Nového Města pražského a kronikářem 

Prokopem, který měl k němu i podací právo. Současně bylo změněno patrocinium, takže se 

v roce 1463 poprvé připomíná kostel Nejsvětější Trojice, ke kterému věnoval zmíněný Prokop 

i vinici za Koňskou bránou. V roce 1477 byl novoměstskou městskou radou zvolen zdejším 

farářem vyšehradský kanovník Ondřej z Budišova, avšak pro období 16. století nemáme o  

tom, že by byl kostel farním, žádné důvěryhodné zprávy. Je třeba proto brát s rezervou údaje 

uvedené v kronice Václava Hájka z Libočan, podle kterých měl být kostel snad nazýván 

„kaplí řemeslníků“, jelikož se zde měly konat bohoslužby pro podskalské cechy.3  

     V 17. století již kostelík nepostačoval svou velikostí, a proto se ho novoměstská rada 

rozhodla v roce 1668 rozšířit, avšak pro nedostatek finančních prostředků se k přestavbě 

přistoupilo až o mnoho let později. Od 30. let 17. století již nebyl kostel farním, protože na 

základě rozhodnutí arcibiskupa Harracha se spolu s farní osadou, byť na krátkou dobu (1635 – 

1640), přifařil pod správu kostela sv. Vojtěcha Menšího. Od 40. let téhož století pak patřil 

kostel Nejsvětější Trojice pod farní správu kostela sv. Vojtěcha Většího v Jirchářích, stejně 

jako všechny ostatní podskalské kostely. Tento stav zapříčiněný chabým zádušním jměním 

trval i v 18. století, a tak zároveň docházelo k postupnému dalšímu chátrání a devastaci 

kostela. Z tohoto důvodu podali úředníci záduší u sv. Vojtěcha v roce 1724 žádost na 

pražskou konzistoř týkající se povolení přestavby kostelíku, s níž se však začalo až o čtyři 

roky později na základě již pozměněných plánů Pavla Ignáce Bayera, a za podpory movitých 

novoměstských měšťanů. Později byla na jižní straně kostela přistavěna kaple, posvěcená 
                                                 
1 Srovnej ZDENĚK BOHÁČ, Topografický slovník k církevním dějinám předhusitských Čech. Pražský 
archidiakonát, Praha 2001, s. 37 
2 Z. BOHÁČ, Topografický slovník, s. 37 
3 Více srovnej FRANTIŠEK EKERT, Posvátná místa královského hlavního města Prahy, sv. II., Praha 1996 
(reprint), s. 185 
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roku 1751 svatovojtěšským farářem Matějem Krátkým, a teprve v letech 1781 – 1782 došlo 

k vybudování věže. Ve stejné době patrně vznikla i sakristie. Po delším čase proběhla 

závažnější oprava až v letech 1870 – 1871, další obnova následovala v roce 1920 a generální 

oprava v roce 1932.4  

     V 18. století se v kostele sloužily bohoslužby každý den, v adventním období se zde 

zpívaly roráty, a na Dušičky se konalo zvláštní kázání. U kostela Nejsvětější Trojice byl 

ustanoven stálý duchovní správce kněz exposita v roce 1827, který pod dozorem 

svatovojtěšského faráře spravoval celé Podskalí. Samostatná duchovní správa zde byla zřízena 

až v roce 1851 pod patronátem Pražské obce. Ve druhé polovině 19. století se zdejší 

bohoslužby konaly česky, v 80. letech téhož století zde duchovní správu vedl farář Antonín 

Fanta a kooperátor Antonín Víšek. Podle Ekertových údajů ve stejném období čítala farní 

osada 8500 obyvatel katolického vyznání, nekatolíků zde sídlil zanedbatelný počet, totiž 88 

osob a 105 osob židovského vyznání. Ze statistického sčítání počtu obyvatelstva podle 

vyznání v jednotlivých pražských farních okresech z roku 1890 však vyplývá, že v 144 

obydlených domech žilo celkem 7671 katolíků, 70 evangelíků a 74 židů.  

     Kostel Nejsvětější Trojice je dnes obklopen zástavbou vyšších činžovních domů, které jej 

takřka zastiňují. Stavba s nízkou průčelní věží, která budí dojem mohutnosti vzhledem 

k malým rozměrům kostela, je však poněkud utopena v terénu. Je to dáno skutečností, že při 

asanaci a regulaci Podskalí na počátku 20. století byl terén navýšen proti případným 

záplavám, avšak kostel zůstal stát na původním terénu. 

     Pod farní duchovní správu kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí náležely jako filiální 

architektonicky významné kostely – kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce, kostel Panny 

Marie na Slupi a kostel sv. Václava na Zderaze, který od roku 1827 do roku 1889 byl 

příslušným pro Svatováclavskou trestnici, která byla zřízena v roce 1809 ve zrušeném klášteře 

augustiniánů, a počátkem 90. let 19. století zrušena a zbořena.5  

 

Farní budova 

     Můžeme předpokládat, že u původního středověkého kostela sv. Ondřeje či Antonína stála  

fara, která patrně zanikla v průběhu 15. století, přičemž tato budova zřejmě nestála na místě 

dnešní farní budovy. U kostela Nejsvětější Trojice je v 18. století zmiňován pouze byt 

kaplana, který byl již v první polovině 19. století ve špatném stavu, a proto pražský magistrát 
                                                 
4 Zejména uměleckohistorické informace k exteriéru a interiéru kostela srovnej RŮŽENA BAŤKOVÁ A KOL., 
Umělecké památky Prahy. Nové Město a Vyšehrad, s. 131 - 134 
5 K bývalé Svatováclavské trestnici a kostelu sv. Václava na Zderaze srovnej např. EKERT, Posvátná místa, sv. 
II., s. 217 - 224 a BAŤKOVÁ A KOL., Umělecké památky, s. 163 
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v roce 1846 přikázal jeho obnovu. Tato skutečnost, a obnovení samostatné duchovní správy 

v roce 1851, vyvolaly potřebu výstavby nové farní budovy. Stavba začala však až v roce 

1863, a protahovala se až do roku 1867, kdy byla definitivně ukončena a staré obydlí kaplana 

bylo zbořeno. Na prahu 20. století a v jeho první polovině byly na budově provedeny 

drobnější stavební zásahy (např. v roce 1937 byla obnovena fasáda). 

 

 

II. DĚJINY FONDU 

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

farní budovy. V roce 1960 (dne 4. října) byl archiv farního úřadu u Nejsvětější Trojice v 

Podskalí na Novém Městě pražském převzat jako depozitum Archivem hlavního města Prahy 

do úschovy. Tento fond se nejdříve dostal do depozitáře umístěného na faře u sv. Jindřicha na 

NMP, posléze do depozitáře na farním úřadu u Panny Marie před Týnem na Starém Městě 

pražském, který měl Archiv hlavního města Prahy k tomuto účelu pronajatý. Tam se v 70. 

letech 20. století deponovaly i ostatní farní archivy pražských kostelů převzaté pražským 

městským archivem. V roce 1991 se fond přestěhoval do archivní budovy 

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 v Praze 

4 – Chodovci. 

 

III. DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU 

 

     Fond farního úřadu u Nejsvětější Trojice v Podskalí obsahuje celkem 116 inventárních 

jednotek, z nichž se jedná o 60 kusů knih a o 33 kartonů se spisovým materiálem. Tento fond 

zahrnuje materiály z let 1827 – 1952.  

     Knihový materiál byl podle své povahy rozčleněn do pěti věcných skupin, do nichž byly 

započítány i knihy pomocné. Jedním z nejzajímavějších a nejstarších knihových pramenů 

bývají ve fondech farních úřadů pamětní knihy. Podobná kniha se však v tomto fondu 

nenachází, ač zde byla prokazatelně vedena v letech 1856 – 1917, podle jiných zdrojů již od 

roku 1836 do 1938.6 Do oněch pěti skupin tedy patří Knihy normativní povahy, Kniha vlastní 

                                                 
6 V Uměleckých památkách Prahy – Nové Město a Vyšehrad je v seznamu pramenů použitých pro text týkající 
se kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí uvedena farní pamětní kniha z let 1856 – 1917, která zřejmě zůstala na 
farním úřadě a nebyla do Archivu hlavního města Prahy převzata, i když v předávacím protokolu je jistá kronika 
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duchovní správy a ritu, Knihy prohlášek snoubenců, Knihy hospodářské a účetní povahy a 

Knihy pomocné. 

     Je zajímavé, že se v tomto fondu nenachází poměrně častý druh knihového materiálu 

jakým jsou Knihy normativní povahy. Většinou jej tvoří opisy konzistoriálních nařízení a 

dekretů (zejména do roku 1836) zasílaných na farní úřad, a posléze tiskem vydávané 

konzistoriální kurendy a ordinariátní listy. Proto bylo možné do této první skupiny zařadit 

pouze školní oběžník pražské arcidiecéze z let 1865 – 1868. 

     Naopak knih druhé skupiny, tj. Knihy vlastní duchovní správy a ritu, se zachovala a 

byla převzata do archivu celá řada. Jedná se o knihy, do nichž se zapisovala a evidovala 

vlastní sakrální činnost úřadu a také sledovala aktivita farníků na poli náboženského života. 

Do této skupiny proto patří Knihy funkční (tzv. Ordo divinorum), které obsahují jen seznamy 

vykonaných sakrálních úkonů, osob na těchto úkonech účastných a jednotlivých dat a osob 

přináležejících k těmto funkcím. Ve fondu jsou tyto knihy dochovány v poměrně souvislé 

časové řadě, a sice od roku 1837 do roku 1949. Funkční knihy úzce souvisejí s dalším typem 

knih, kterými jsou Knihy ohlášek bohoslužeb, nazývané také Pořádek služeb božích či Liber 

divinorum, německy pak Verkündigungsbuch. Tyto knihy obsahují oznámení o konání 

příštích církevních shromáždění a různá sdělení. Ve fondu jsou dochovány pouze dvě, a to 

z let 1902 – 1936. Dalším typem knih příslušných do této skupiny jsou Knihy biřmovaných 

(Liber confirmatorum, Firmungsbuch) ve kterých jsou zapsáni biřmovanci bezprostředně po 

církevní slavnosti na základě biřmovacích lístků.7 Tyto knihy jsou v tomto fondu pouze dvě, a 

sice z let 1853 – 1912. Změny náboženského vyznání se u farníků zapisovaly do zvláštních 

knih zvaných Knihy změn náboženství, německy také Religionsveränderung-Protokoll. Tyto 

knihy byly povinně zavedeny guberniálním dekretem č. 17580 ze dne 6. června 1807 a č. 

33984 ze dne 24. října 1834, které byli povinni vést správci farností. Knihy náboženských 

změn jsou ve fondu opět dochovány pouze dvě z časového rozmezí let 1861 – 1934.  

     Do samostatné skupiny byly zařazeny Knihy prohlášek snoubenců a zkušebních tabel 

pro snoubence, které se z většiny farností zachovaly v delším časovém rozmezí, a tvořily 

důležitou součást matriční agendy farního úřadu (nazývané také liber promulgationum 

sponsorum, německy též Verkündigungsbuch či Brautleute). Záznam do těchto knih byl 

vykonán současně se záznamem do snubního protokolu. Z knih ohlášek snoubenců byli 

věřícím zamýšlené sňatky oznamovány s žádostí, aby včas ohlásili jim známé překážky. 
                                                                                                                                                         
uvedena, avšak s jiným časovým rozpětím (1836 – 1938). Srovnej BAŤKOVÁ A KOL., Umělecké památky, s. 
134 
7 Samostatné biřmovací lístky nacházející se ve fondu nebyly do něj inventarizací začleněny, rozsahem se jedná  
přibližně o 0,30 bm, avšak zůstávají nadále uloženy u tohoto fondu. 
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V našem fondu jsou podobné typy knih zachovány v počtu devatenácti svazků z let 1854 – 

1923. 

     Další skupinu knihového materiálu tvoří Knihy hospodářské a účetní povahy. Jedná se o 

tzv. Knihy persoluční, tj. knihy odsloužených nadačních mší, latinsky a německy nazývané 

liber persolutionis a Persolvierungsbuch. Obsahují rejstříky odsloužených nadačních mší a 

přehledy o nadacích pro tento účel. Podobně jako u knih nadací bylo jejich vedení nařízeno 

geberniálním dekretem č. 23085 ze dne 16. srpna roku 1828. Persolučních knih se ve fondu 

nachází pět svazků z let 1829 – 1952. Následujícím typem knih v této skupině jsou Knihy 

nadační (latinsky například liber fundationum, consignatio fundationis, německy 

Fundationsbuch, Stiftungsbuch), které je v některých případech možné považovat zároveň i za 

knihy persoluční, jelikož vedle opisů nadačních listin leckdy obsahují i výkazy odsloužených 

nadačních mší. Ve své čisté formě však obsahují opisy nadačních listin nebo seznamy 

mešních nadání, z nichž kolatuře plynuly pevně určené příjmy pro udržování kostelů, oltářů 

apod. Je proto nutné je řadit ke knihám hospodářské a účetní povahy, neboť byly základními 

evidenčními knihami nadačního jmění far a kostelů. Jejich vedení bylo na farních úřadech 

nařízeno opět guberniálním dekretem č. 23085 ze dne 16. srpna 1828. V našem fondu jsou 

tyto knihy dochovány v počtu tří svazků z rozmezí let 1828 – 1929, přičemž v knize opisů 

nadačních listin jsou opsány nadace zřizované již od roku 1681. Po jednom svazku se zde 

nacházejí další knihy patřící do této skupiny, a sice Kniha kostelních počtů (příjmů a výdajů) 

z let 1856 – 1917, a Kniha pohřebních poplatků z let 1854 – 1865. Pro úplnost je třeba se 

zmínit o tom, že tento typ knih je uložen v Archivu hlavního města Prahy i v jiných fondech, 

resp. sbírkách. Jedná se o dva rukopisy zádušních počtů kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí 

z let 1783 a 1785 uložených ve Sbírce rukopisů Archivu hlavního města Prahy, které se však 

do našeho archivu dostaly jinou cestou než předáním s ostatními archiváliemi z podskalského 

farního úřadu v roce 1960.8 Významným pramenem pro kulturně historická bádání jsou Knihy 

inventářů (inventarium, Inventar), které se pořizovaly při změně správce farnosti. Obsahují 

soupis majetku fary a kostelů farního obvodu. V některých inventářích ve zvláštních 

rubrikách je možné se setkat i se soupisem farního archivu a farní knihovny. V našem fondu 

jsou zachovány dva svazky inventářů, a sice inventář kostelních předmětů z roku 1847, a 

inventář fary z téhož roku. Mimo tento fond je jeden svazek obsahující inventář kostela 

                                                 
8 Archiv hlavního města Prahy (AMP), Sbírka rukopisů AMP, Kniha zádušních počtů záduší sv. Trojice 
v Podskalí z roku 1783, sign. 222; Kniha zádušních počtů záduší sv. Trojice v Podskalí z roku 1785, sign. 223 
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Nejsvětější Trojice v Podskalí z roku 1783 uložen rovněž ve Sbírce rukopisů.9 Jelikož 

patronem kostela a fary byl Magistrát král. hlav. města Prahy, který prostřednictvím svého 

podřízeného úřadu, tj. Zádušního úřadu, spravoval veškeré farní a kostelní jmění, nalezneme 

v Archivu hlavního města Prahy například několik knih kostelních inventářů v příslušném 

magistrátním fondu. Jedná se o devatenáct svazků inventářů kostela Nejsvětější Trojice 

v Podskalí z let 1809 až 1872, dále jde o inventář movitostí kostela z roku 1949 a o stavební 

inventář kostela z roku 1905.10 Je nasnadě, že v tomto fondu lze dohledat také materiál 

spisový, který s tímto farním úřadem a kostelem úzce souvisí.  

     Poslední skupinu knih tvoří tzv. Knihy pomocné, mezi něž patří Jednací protokoly 

(Podací protokoly) - (Gestions- Protokoll), jejichž vedení bylo nařízeno církevními úřady 

v roce 1844. Do této doby byly v I. polovině 19. století farní archivy evidovány ve zvláštní 

knize označované jako „repertář archivu“ (repertorium archivii parochiae, Haupt-Index über 

alle in der Pfarr-Registratur aufbehaltenen Acten), se kterou se však v tomto fondu 

nesetkáme. Do těchto repertářů byly pravidelně začleňovány spisy i knihy do roku 1844. 

Z pomocných knih jsou zde uloženy pouze jednací protokoly v počtu čtrnácti svazků ze 

souvislého časového rozmezí let 1840 – 1950.  

     Jelikož  Spisový materiál byl na farním úřadě pečlivě a logicky ukládán (avšak pouze do 

roku 1918) podle věcného schématu, ponechali jsme při inventarizaci fondu toto původní 

uspořádání.11 Spisy, u kterých duchovní správci přibližně od roku 1918 již níže uvedené 

schéma nedodržovali, byly v návaznosti na něj inventarizovány stejným způsobem. Jedná se o 

šest hlavních skupin označených písmeny A – F: 

- A. Stavební a pozemkové záležitosti 

- B. Dotace, nadace a správa církevního jmění 

- C. Personalie 

- D. Bohoslužba 

- E. Pastorace 

- F. Veřejný život společenský 

Každá z těchto skupin opět obsahuje několik věcně rozdělených podskupin označených 

římskými číslicemi, z nichž některé jsou členěny ještě podrobněji na další podskupiny 

                                                 
9 Jedná se o inventář kostela do něhož bylo zároveň, zřejmě nahodile, opsáno i několik nadačních listin z let 
1783 a 1840. AMP, Sbírka rukopisů AMP, inventář kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí 1783, sign. 1677 
10 AMP, Magistrát hlavního města Prahy I./Referát XIV.zádušní, inv. č. 1817 – 1835, 1937 a 1959 
11 Snahy o kodifikaci různých návodů a norem pro pořádání farních archivů a registratur v období 19. a I. 
poloviny 20. století shrnula ve své stati Lenka Martínková. Srovnej LENKA MARTÍNKOVÁ, Archivy far a 
vikariátů na Pelhřimovsku (Několik poznámek k jejich písemnostem na Pelhřimovsku od pobělohorské doby do 
počátku 20. století.), Archivní časopis 55, č. 2, 2005, s. 89 - 115 
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označené malými písmeny. Například schéma pro uspořádání písemností matriční a pastorální 

povahy vypadá následovně: 

E. PASTORACE 

I. MATRIKY 

a) vedení matrik, výkazy a výpisy z nich 

b) úřední opravy a doplňky 

c) potvrzování a vysvědčení od farního úřadu 

d) vojenské záležitosti 

II. MANŽELSKÉ ZÁLEŽITOSTI 

a) sponsalie, stížnosti proti oddavkám 

b) dispense, konvalidace a sanace 

c) sporné záležitosti, rozvody a smiřovací pokusy 

III. NÁBOŽENSKO-MRAVNÍ ZÁLEŽITOSTI 

a) změny náboženské 

b) záležitosti nekatolíků se týkající 

c) zvláštní poučování 

IV. ŠKOLSTVÍ 

a) školství obecně 

b) farní škola „Na Hrádku“ 

V. VEŘEJNÝ ŽIVOT CÍRKEVNÍ 

a) pastýřské listy, papežské encykliky 

b) postní mandáty a dispense 

c) záležitosti tiskové a spolkové 

 

Spisy z dalších skupin mají podobný systém členění, jehož šíře je samozřejmě závislá na 

věcném typu a kvantitě materiálu. Spisový materiál uložený v kartonech zahrnuje období od 

roku 1827 do roku 1951. Nejstarší a zároveň nejobsáhlejší část aktového materiálu tvoří  

snubní spisy, tj. povolování jednotlivých sňatků od vrchnostenských úřadů a korespondence 

týkající se této záležitosti. Tyto spisy jsou obsaženy celkem ve čtrnácti kartonech. 

     Nejstarší matriky kostela Nejsvětější Trojice v Podskalí pocházejí až z počátku 19. století. 

Jedná se o matriku narozených z let 1805 – 1810, o matriku oddaných z let 1827 – 1852 a o 
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matriku zemřelých z let 1827 – 1847. Tyto matriky jsou v Archivu hlavního města Prahy 

spolu s ostatními matrikami pražských farností uloženy v samostatné sbírce matrik.12  

 

IV. OBSAHOVÝ POPIS FONDU 

 

     V tomto fondu jsou uloženy takřka všechny písemnosti typické pro úřední agendu 

bývalých farních úřadů fungujících na území Prahy, jejichž studium může přispět jak 

k poznání místní duchovní správy, tak ke komparačnímu studiu týkající se ostatních 

pražských i mimopražských farností a diecézí. Jak bylo již výše uvedeno, fond obsahuje 116 

inventárních jednotek z časového rozmezí let 1827 – 1952.  

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

          Archivní fond farního úřadu u Nejsvětější Trojice v Podskalí na Novém Městě 

pražském zpracovala a inventář sestavila v dubnu 2010 v Archivu hlavního města Prahy  

Zlata Brátková. 
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12 Soupis nejstarších matrik uložených v AMP s jejich dosud platnými signaturami je uveden v publikaci 
VÁCLAV HLAVSA A KOL., Pražské matriky farní 1584 – 1870, Archiv hlavního města Prahy, Praha 1954 
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ELEKTRONICKÝ ZDROJ: 

 

     Zejména kontaktní informace na farní úřad jsou dostupné na www: 

https://katalog.apha.cz/web/katalog_detail.php?sablona_soubor=detail/farnosti_detail.xml&pa

rametry[farnosti][id]=38 
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 - 1 - 

K N I H Y   Ú � E D N Í

Knihy normativní povahy

Školní ob�žník pražské arcidiecéze 
tisk; �es. - n�m.; pag.; vaz. pap. - plát.; 
230x286 mm 

1 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1865–1868 1

Knihy vlastní duchovní správy a ritu

Knihy funk�ní - po�ádek služeb božích 
(ordo divinorum)
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m.; 
nefol.; vaz. pap. - kož. (poškoz., p�v. 
listy z knihy vytrhány a sou�asné 3 pap. 
složky do ní voln� vloženy), na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem, jenž 
neodpovídá obsahu "Vormerkungsbuch 
I. über die im hiesigen Pfarbezirke S. S. 
Trinitatis Verpflegung gegebenen 
Findelkinder II. über die da wohnenden 
Pensionisten und Stiftlinge";  

2 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1837–1853 2

Kniha funk�ní (ordo divinorum)
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
p�v. neúplná foliace (34 fol., dále 
nefol.); vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Ordo 
divinorum. Ecclesiae ad S. S. 
Trinitatem in Podskal sub me 
Administratore Jos. Peting[?] Anno 
1853. a 14. Augusti 1854 
Protocurato."; 214x340 mm 

3 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1853–1869 3

Kniha funk�ní (ordo divinorum)
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
pap. štítek na n�mž nápis: "Ordo 
divinorum 1870 - 1879."; 215x340 mm 

4 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1870–1879 4

Kniha funk�ní (ordo divinorum)
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
pap. štítek bez nápisu; 256x388 mm 

5 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1879–1892 5
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 - 2 - 

Kniha funk�ní (ordo divinorum)
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es. - lat.; 
nefol.; vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s tišt�ným nápisem: 
"Ordo divinorum"; 255x403 mm 

6 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1893–1949 6

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; p�v. pag. 264 stran, dále 
nepag.; vaz. plát. - kož. (poškoz.); 
134x210 mm  

7 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1902–1925 7

Kniha ohlášek bohoslužeb
pap. rkp.; �es.; 91 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "SLUŽBY BOŽÍ od 
1. ledna 1926 do 11. �íjna 1936"; 
150x227 mm 

8 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1926–1936 8

Kniha bi�movaných farnosti u 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí
pap. rkp.; lat.; nefol.; vaz. pap. - plát., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber confirmatorum S. S. 
Trinitatis in Podskal sub me Jos. 
Peting[er?] administratore ab anno 
1855 Protocurato"; 210x350 mm 

9 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1853–1875 9

Kniha bi�movaných farnosti u 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí
pap. rkp.; �es. - lat.; 95 stran (p�v. 
pag.); vaz. pap. - plát., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Liber 
confirmatorum parochiae S. Trinitatis 
in Podskal - Pragae ab anno 1876 incip. 
1912"; 215x333 mm 

10 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1876–1912 10

Kniha zm�n náboženství
pap. rkp.; n�m. - �es.; 66 popsaných 
fol. (p�v. fol.) + index jmenný; vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Religion- 
Veränderungsbuch der Pfarre b. St. 
Trinitas in Podskal zu Prag vom Jahre 
1861 - 1919"; 216x340 mm 

11 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1861–1919 11
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 - 3 - 

Kniha zm�n náboženství
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; �es.; 138 
fol. (p�v. fol., dále nefol.); vaz. plát. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "KNIHA ZM�N 
NÁBOŽENSTVÍ 1920 - "; 305x465 
mm 

12 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1920–1934 12

Jmenný index k matrikám zem�elých
pap. rkp.; n�m.; nefol.; vaz. plát.; 
217x348 mm 

13 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1854–1861 13

Knihy prohlášek snoubenc� a zkušebních tabel pro snoubence

Zkušební tabela pro snoubence
pap.; rkp. - �áste�. p�edtisk; n�m.; 59 
fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - plát., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Liber examinis Sponsorum ad S. S. 
Trinitatem in Podskal anno Domini 
1854"; 270x412 mm 

14 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1854–1887 14

Zkušební tabela pro snoubence
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; 74 fol. (p�v. 
neúpl. foliace, dále nefol.); vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber I. Examinis sponsorum 
ad S. S. Trinitatem in Podskal Neo-
Pragae anno Domini 1857"; 270x425 
mm 

15 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1857–1860 15

Zkušební tabela pro snoubence
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m.; 145 
fol. (p�v. fol.); vaz. pap. - kož.; 
290x449 mm 

16 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1868–1872 16

Zkušební tabela pro snoubence
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; 128 fol. 
(p�v. neúplná fol., dále nefol.); vaz. 
pap. - kož.; 288x411 mm 

17 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1872–1876 17

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; n�m.; 377 stran (p�v. pag.); 
vaz. pap. - kož.; 170x250 mm 

18 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1856–1865 18
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 - 4 - 

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.); 140x222 mm 

19 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1859–1864 19

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es.; 89 fol. 
(p�v. neúpl. foliace, dále nefol.); vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Liber II examinis 
sponsorum parochiae ad St. Trinitatem 
in Podskal Neo-Pragae 1860"; 280x417 
mm 

20 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1860–1868 20

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 155 fol. (p�v. neúpl. 
foliace, dále nefol.); vaz. pap. - kož., na 
p�ed. desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Liber promulgationum spons. ab anno 
1865 - 1870"; 150x225 mm 

21 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1865–1870 21

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 183 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - kož.; 150x227 mm 

22 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1870–1875 22

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
155x230 mm 

23 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1877–1883 23

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - kož.; 
150x232 mm 

24 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1883–1885 24

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 76 fol. (p�v. fol.); vaz. 
plát.; 155x237 mm; index jmenný 

25 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1890–1893 25

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 176 fol. (p�v. fol.); 
vaz. plát. - kož.; index jmenný; 
214x260 mm 

26 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1893–1899 26

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 98 fol. (p�v. fol.); vaz. 
plát. - kož.; index jmenný; 212x261 
mm 

27 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1899–1904 27



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
knihy
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Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 85 fol. (p�v. fol.); 
index jmenný; vaz. plát. - kož., na p�ed. 
desce p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Kniha prohlášek od 21/8 1904 - 17/XI. 
1907"; 207x260 mm 

28 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1904–1907 28

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 143 fol. (p�v. fol.); 
vaz. plát. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "PROHLAŠNÍ 
KNIHA od 1/I 1908 - 3/IX 1911"; 
160x233 mm 

29 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1908–1911 29

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 196 fol. (p�v. fol.); 
vaz. plát. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "PROHLAŠNÍ 
KNIHA od 3/IX 1911 - do 27./VII. 
1919"; 157x237 mm 

30 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1911–1919 30

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 100 fol. (p�v. fol.); 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "PROHLAŠNÍ 
KNIHA od 27/7 1919 do 12/2 1922"; 
204x247 mm 

31 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1919–1922 31

Kniha prohlášek snoubenc�
pap.; rkp.; �es.; 59 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "PROHLÁŠKY 
SNOUBENC� od 26/2 1922 - II/XI. 
1923"; 176x205 mm 

32 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1922–1923 32

Knihy hospodá�ské a ú�etní povahy

Kniha persolu�ní (kniha odsloužených 
nada�ních mší)
pap.; rkp. - tiskopis; n�m.; 120 fol. 
(p�v. fol.); vaz. kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: 
"Persolvirungsbuch der bey der 
Filialkirche S. S. Trinitatis in Podskal 
der K. neustadt Prag bestehenden 
geistlichen Stiftungen"; 253x417 mm 

33 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1829–1881 33
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Kniha persolu�ní
pap.; rkp.; n�m. - lat.; nefol.; vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Liber missarum 
persolutarum in ecclesiae parochiali S. 
S. Trinitatis in Podskal sub me Josepho 
Petingr Protocurato 1853"; 210x350 
mm 

34 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1854–1865 34

Kniha persolu�ní
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Persolvirungs- Buch 
v. J. 1861der Pfare Podskal"; 285x435 
mm 

35 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1861–1876 35

Kniha persolu�ní
pap.; rkp. - p�edtisk; lat.; 90 fol. (p�v. 
neúpl. foliace, dále nefol.); vaz. pap. - 
kož.; 290x445 mm 

36 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1877–1918 36

Kniha persolu�ní
pap.; rkp. - p�edtisk; lat. - �es.; nefol.; 
vaz. pap. - kož., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s nápisem: "Persolu�ní 
kniha"; 296x450 mm 

37 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1902–1952 37

Kniha nada�ní (opisy nada�ních listin) 
a persolu�ní
pap.; rkp.; n�m. - lat.; nefol.; vaz. z 
pap. desek, na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Libri duo et quidem. 
I Liber fundationum piarum penes 
Exposituram collectarum et simul. IIdo 
Liber acceptorum et persolutorum 
Stipendiorum a Ime Januarii 1828 
usque ad  P. Ignatii Kucha� Cap. 
Expositi ad S. S. Trinitatem 
Podskalae"; 243x387 mm 

38 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1828–1853 38
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Kniha opis� nada�ních listin od roku 
1681 do roku 1929 ke kostelu 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí
pap.; rkp.; �es.; 160 stran (p�v. pag., 
pag. jen popsané listy); vaz. pap. - kož., 
na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Opisy nada�ních listin fary 
Nejsv. Trojice v Praze - Podskalí"; 
255x408 mm 

39 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1929 39

Kniha seznam� mešních nadací od 
roku 1681 ke kostelu Nejsv�t�jší 
Trojice v Podskalí
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Seznam mešních 
nadání p�i farním chrám� Nejsv. 
Trojice v Praze - Podskalí"; 300x445 
mm 

40 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1929 40

Kniha poh�ebních poplatk�
pap.; rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - 
plát., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Vormerkungs- Buch über 
Funeraliengebühren S. S. Trinitas in 
Podskal sub me Administratore Jos. 
Petingr 1853"; 210x350 mm 

41 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1854–1865 41

Kniha kostelních po�t� (p�íjm� a 
výdaj�)
pap.; rkp.; n�m. - �es.; nefol.; vaz. plát. 
(poškoz.); 218x343 mm 

42 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1856–1917 42

Inventá� kostelních p�edm�t� v kostele 
u Nejsv. Trojice v Podskalí
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; váz. v 
barev. pap. složce, na p�ed. stran� p�v. 
pap. štítek s nápisem: "XIX. E. 
Kircheninventarium"; 322x477 mm 

43 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1847 43

Farní inventá�
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; váz. 
v barev. pap. složce, na p�ed. stran�
p�v. pap. štítek s nápisem: "XIX. B. 
Pfarrinventarium"; 323x476 mm 

44 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1847 44
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FARNÍ REGISTRATURA DUCHOVNÍ SPRÁVY 
BÝVALÉ SVATOVÁCLAVSKÉ TRESTNICE

Kniha poh�ebních poplatk� ke kostelu 
sv. Václava ve Svatováclavské trestnici
pap.; rkp.; n�m.; nefol. (popsáno pouze 
1folio); vaz. pap. - kož., na p�ed. desce 
p�v. pap. štítek s nápisem: "Kirchen- 
Rechnungen bey der St. Wenzls Kirche 
im k. k. Provinz Strafhause"; 250x392 
mm  

45 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1840–1848 45

Kniha opis� došlých na�ízení a p�ípis�
od r�zných ú�ad�
pap.; rkp.; n�m.; nefol.; vaz. pap. - 
kož., na p�ed. desce p�v. pap. štítek s 
nápisem: "Verordnungsbuch der Sct. 
Wenzelspfarrei angefangen vom Jahre 
1852"; 260x403 mm 

46 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1852–1856 46

S P I S O V Ý   M A T E R I Á L 
KNIHY POMOCNÉ

Jednací protokol
pap.; rkp. - tiskopis; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Gestions Protocoll 
anfangend mit dem Militar-Jahre 
1840 - 1855"; 302x428 mm 

47 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1840–1855 47

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Gestionsprotokoll 
zur heiligstend dreyeinigkeit in Podskal 
in der k. k. Neustadt Prag."; 245x380 
mm 

48 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1854–1860 48
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Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Gestions- Protokoll 
der Pfarre SSS. Trinitas in Podskal. 
Angefangen vom Jahre 1864 - 1873"; 
do knihy voln� vložený pap. dvojlist 
ješt� se záznamy k roku 1863; 260x402 
mm 

49 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1864–1873 49

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce p�v. pap. 
štítek s nápisem: "Jednací protokol 
1873/IV - 1884/III"; 255x405 mm 

50 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1873–1884 50

Jednací protokol Beneše Methoda 
Kuldy, knížecího arcibiskupského 
okresního školdozorce pro Nové M�sto 
pražské a Vyšehrad
pap.; rkp.; �es.; p�v. neúplná pag. (15 
stran, dále nepag.); vaz. plát. - kož.; 
260x405 mm 

51 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1875–1916 51

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; n�m. - �es.; nefol.; 
vaz. pap. - plát., na p�ed. desce p�v. 
pap. štítek s ozna�ením: "1884 - 1891"; 
260x405 mm 

52 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1884–1891 52

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož.; 270x410 mm 

53 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1892–1899 53

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol 1900 - 
1904"; 265x413 mm 

54 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1900–1904 54

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát.; 260x403 mm 

55 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1901–1918 55
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Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát., na p�ed. desce pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol (1./XII. 
1904 - 31./VIII. 1909); 273x420 mm 

56 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1904–1909 56

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
plát. - kož., na p�ed. desce pap. štítek s 
nápisem: "JEDNACÍ PROTOKOL 
1909 - 1914"; 270x410 mm 

57 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1909–1914 57

Jednací protokol
pap. rkp. - p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - kož., na p�ed. desce pap. štítek s 
nápisem: "Jednací protokol od 1/VI. 
1914 - 1930"; 275x410 mm 

58 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1914–1929 58

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; 300 stran 
(p�v. pag.); vaz. pap. - plát., na p�ed. 
desce pap. štítek s nápisem: "od 2/I 
1930 - 1940 I/III Jednací protokol"; 
260x410 mm 

59 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1930–1940 59

Jednací protokol
pap.; rkp. - p�edtisk; �es.; 200 stran 
(p�v. pag.); vaz. pap. - plát., na p�ed. 
desce pap. štítek s nápisem: "JEDNACÍ 
PROTOKOL"; 270X415 mm 

60 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1940–1950 60

S P I S O V Ý   M A T E R I Á L 
A. STAVEBNÍ A POZEMKOVÉ ZÁLEŽITOSTI

I. KOSTELY A KAPLE
a) farní kostel u Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí

Opravy a úpravy kostela - spisový 
materiál obsahující dokumenty k 
rozsáhlejším i drobn�jším opravám v 
kostele, ú�ty za stavební práce, opravy 
kostelního inventá�e (nap�. oltá�e, 
varhany, lampy), a spisy týkající se 
organizace stavebních prací
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; n�m. - 
�es. 

61 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1942 1
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b) kaple u sv. Bartolom�je v m�stském chudobinci

Koncepty adresované Knížecí 
arcibiskupské konzisto�i od f. ú. u 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí ohledn�
plánované demolice ústavní kaple sv. 
Bartolom�je p�i m�stském chudobinci; 
p�ípisy m�stské rady týkající se 
personálního obsazení místa 
duchovního tamtéž
pap.; rkp.; �es. - n�m. 

62 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1884–1908 1

c) kostel sv. Jana Nepomuckého na Skalce

zejména spisový materiál týkající se 
zamýšleného p�enesení hlavní farní 
duchovní správy od kostela Nejsv�t�jší 
Trojice ke kostelu sv. Jana 
Nepomuckého na Skalce, kde m�la být 
z�ízena hlavní farní správa v Podskalí 
namísto nevyhovujícího farního kostela 
u Nejsv. Trojice
pap.; rkp. - tiskopis; �es. 

63 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1887–1898 1

d) kostel sv. Václava na Zderaze (i jako kostel p�i bývalé 
Svatováclavské trestnici)

spisy k vedení matrik a duchovní 
správ� v bývalé trestnici; materiály 
týkající se zamýšleného p�enesení 
hlavní farní duchovní správy v 
Podskalí ke kostelu sv. Václava na 
Zderaze, a spisy k jeho renovaci, která 
byla nabídnuta arch. Josefu Fantovi
pap.; rkp. - tiskopis; �es. - n�m. 

64 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1860–1913 1

e) kaple v d�tské nemocnici na Karlov� nám�stí

p�enesení kaple v d�tské nemocnici a 
záležitosti jejího vybavení a vysv�cení; 
inventá� v�cí z kaple zrušené ve 30. 
letech 20. století
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m.  

65 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

(1892) 
1916–1937 

1
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f) kostel Panny Marie na Slupi 

koncepty farního ú�adu u Nejsv. 
Trojice v Podskalí a p�ípisy Kníž. 
arcibiskupské konzisto�e a c. k. 
místodržitelství p�edevším ohledn�
zachování uzav�eného kostela pro další 
bohoslužby, a v n�m následné 
obstarávání bohoslužeb a z�ízení 
K�ížové cesty
pap.; rkp. - strojopis - tiskopis; �es. - 
n�m. 

66 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1911–1914 1

g) kostely obecn� a jednotlivé kostely mimo farnost v Podskalí

zejména na�ízení a vyhlášky k ochran�
um�leckých p�edm�t� v kostelích 
(oltá�e, obrazy, svíce - jejich 
restaurace, dekorace, umíst�ní apod.); 
otevírání kostel�; rekvizice zvon�; 
p�ípisy ohledn� milodar� na postavení 
v�že kostela sv. Jind�icha; ú�ty za 
záme�nické práce v kostele sv. 
Vav�ince na Bílé ho�e
pap.; rkp. - tiskopis - p�edtisk - 
strojopis; �es. - n�m. 

67 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1918 1

II. FARNÍ BUDOVA

p�ípisy ke stavb� nové farní budovy v 
letech 1859 - 1864; stavební opravy a 
úpravy fary; ú�ty za vykonané práce; 
po�izování nového mobiliá�e do fary; 
požadavky rozpo�t� pro provoz farní 
budovy; nový byt pro kaplana atd.
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

68 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1838–1941 2
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III. FARNÍ DV�R, ZAHRADA A MÁRNICE (UMRL�Í KAPLE)

výstavba nové márnice a její pozd�jší 
opravy; farní zahrada (oplocování, 
stromy, vodovod); opravy ohradní zdi u 
kostela a opravy zdi farního dvorku; 
pozemkový spor farního ú�adu s p. 
Rudolfem Terebou týkající se pr�chodu 
p�es farní pozemky a jejich parcelace
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

69 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1833–1937 2

IV. STAROBYLÉ PAMÁTKY (pé�e o památky historické a 
um�lecké ceny)

zejména p�ípisy Rady král. hlav. m�sta 
Prahy týkající se ochrany památek 
uchovávaných v kostelích a farních 
budovách
pap.; rkp. - tiskopis; �es. - n�m. 

70 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1833–1905 2

V. FARNÍ OBVOD, MÍSTOPISNÉ ZÁLEŽITOSTI
a) soupis p�ifa�ených dom� a popula�ní

soupis dom� podle �ísel popisných 
pat�ící k farní osad�; seznam pražských 
dom� podle p�íslušnosti k farnostem z 
roku 1869; soupis dom� podle ulic s 
po�tem osadník� podle vyznání z roku 
1890; výsledky s�ítání ve farnosti 
podle obyvatelstva z roku 1910
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. 

71 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1869–1911 2

b) nové domy a nov� ur�ená �ísla popisná dom� v Podskalí

seznam nov� postavených dom� s �. p. 
a názvy ulic po roce 1827, tj. po z�ízení 
expositury v Podskalí; polohopisné 
plány nových dom� zasílané 
Magistrátem hl. m. Prahy farnímu 
ú�adu na v�domí (od konce 19. století); 
p�ípisy o výstavb� jednotlivých dom� v 
lokalit� farního obvodu v Podskalí a 
p�id�lená jim �. p.; zbo�ené domy s 
názvy ulic a �. p.
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; kopie; 
�es. - n�m. 

72 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1838–1938 2
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c) regulace ulic, stavební �áry, nové ulice 

pojmenování nových ulic v Podskalí a 
v celé Praze zasílané na v�domí 
farnímu ú�adu Magistrátem hl. m. 
Prahy; žádosti o parcelace pozemk� a 
ur�ení stavebních �ar na Magistrát hl. 
m. Prahy; regulace ulic
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; kopie; 
�es. - n�m. 

73 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1882–1941 3

d) sporné záležitosti o p�íslušnosti pod pravomoc fará�ovu

spor mezi farním ú�adem u sv. 
Apoliná�e a farním ú�adem u Nejsv. 
Trojice v Podskalí ohledn� farní 
p�íslušnosti král. zemského ústavu pro 
choromyslné u sv. Kate�iny; p�ípisy 
týkající se p�ifa�ení pozemk� bývalé c. 
k. trestnice po jejím p�emíst�ní na 
Pankrác (spor s farním ú�adem u sv. 
Vojt�cha); žádosti o p�ivt�lení nových 
dom� k farnosti svatovojt�šské
pap.; rkp. - strojopis; �es. - n�m. 

74 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1860–1911 3

B. DOTACE, NADACE A SPRÁVA CÍRKEVNÍHO JM�NÍ 

I. FASSE
a) fasse beneficiát� v Podskalí

p�iznání p�íjm� fará�� a jejich úpravy; 
úpravy kongrui (snižování, dopl�ky); 
záležitosti ohledn� štoly; požitky fará�e 
v Podskalí ze záduší
pap.; rkp. - p�edtisk - tiskopis; �es. - 
n�m.  

75 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1918 3

b) fasse kaplan� v Podskalí

p�iznání p�íjm� kaplanských a 
kooperátor�; kongrua
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

76 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1853–1904 3
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II. NADACE

arcibiskupská na�ízení ohledn�
nada�ních mší; provedení redukcí 
nada�ních mší; persoluce nada�ních 
mší; jednotlivé nadace; opisy 
nada�ních listin (v opise nadace od 
roku 1681); p�ípisy ohledn� z�izování 
nada�ních listin; výkazy nada�ních mší 
p�i kostele Nejsv�t�jší Trojice v 
Podskalí; ú�etní a finan�ní záležitosti k 
nada�ním mším; výkaz pražských 
církevních nadací z roku 1891 
spravovaných zádušním ú�adem král. 
hl. m. Prahy
pap.; rkp. - p�edtisk - tiskopis - 
strojopis; �es. - n�m. 

77 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1929 3

III. DAN� A POPLATKY
a) dan� a poplatky všeobecné

zejména vyhlášky a ob�žníky týkající 
se podání p�iznání k osobní dani z 
p�íjm� a k d�chodové dani; normálie k 
dani domovní
pap.; tisk; �es. - n�m. 

78 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1837–1918 4

b) poplatky a dan� duchovenské

platební rozkazy pro fará�e na da� z 
p�íjm�; platební rozkaz na 
pozemkovou da� z farní zahrádky; 
p�iznání k osobní dani z p�íjm�; 
štolové výkazy; p�ípisy z berního ú�adu 
apod.
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

79 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1841–1917 4
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IV. JM�NÍ KOSTELNÍ A OBRO�NÍ

vým�ny a výplaty vylosovaných 
obligací za nové státní úpisy (1835 - 
1837); záležitosti ohledn�
inventarizace p�edm�t�; funerální 
poplatky; žádosti zádušního ú�adu o 
nahlédnutí do kostelních ú�t�; 
podrobné výtahy o zádušních ú�tech; 
úhrnný výpis ze zádušního ú�tu o 
nada�ním jm�ní z rok 1949
pap.; rkp. - tisk - p�edtisk - tiskopis; 
�es. - n�m. 

80 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1835–1932 
(1949) 

4

C. PERSONALIE

I. FARNÍ DUCHOVENSTVO
a) fará�i, exposité a administráto�i

- p. Antonín Víšek - školní vysv�d�ení 
(maturitní, z teologické fakulty); 
jmenovací listiny z Arcibiskupské 
konzisto�e ustanovující ho 
administrátorem a posléze fará�em u 
Nejsv. Trojice v Podskalí; jmenování 
konzistorním radou; výplatní archy; 
pochvalné p�ípisy z Arcibiskupské 
konzisto�e o jeho �innosti
- smlouvy mezi fará�em a kaplany a 
kooperátory; spisy související s 
ustanovováním duchovních do ú�adu; 
dovolené ud�lované duchovním
- p. Alois Tomášek - konzistoriální 
p�ípisy

81 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1935 5

b) kaplani (kooperáto�i) a výpomocní kn�ží p�i fa�e

arcibiskupské jmenovací listiny 
kooperátor�; z�ízení místa druhého 
kooperátora; spisy ohledn� míst 
výpomocných kn�ží a kaplan�; 
p�iznání kaplanských p�íjm�; 
ustanovení výpomocného kaplana
pap.; rkp. - tisk - strojopis 

82 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1942 5
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II. KN�ŽÍ MIMO FARNÍ DUCHOVENSTVO A ZÁLEŽITOSTI 
TÝKAJÍCÍ SE VŠEHO DUCHOVENSTVA

pozvánky na sch�ze duchovenstva a na 
pastý�ské porady; organiza�ní 
oznámení k poradám; prohlášení 
sv�cenc�; žádosti o zasílání údaj� pro 
"Catalogus cleri"
pap.; rkp. - tisk - tiskopis - strojopis; 
�es. - lat. - n�m. 

83 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1840–1918 5

III. SLUŽEBNÝ PERSONÁL KOSTELNÍ
a) �editelé k�ru a varhaníci

žádosti o místo varhaníka; jmenování 
�editele k�ru; ve�ejný konkurz na 
obsazení místa varhaníka a �editele 
k�ru; ro�ní požitky �editele k�ru; 
personální záležitosti varhaník�
obecn�; žádosti penzionovaných 
varhaník� o vyplácení podpory; 
slou�ení místa �editele k�ru a varhaníka
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

84 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1849–1938 5

b) kostelníci a zvoníci

seznam žadatel� o místo kostelník�; 
obsazování kostelnických míst v 
pražském patronátu; instrukce pro 
kostelníky; normálie pro kostelníky; 
platové pom�ry; zprošt�ní služby 
kostelnické; odm�ny kostelník�m za 
mimo�ádné otevírání kostel�; d�tka za 
chování kostelníka; oznámení 
duchovních cvi�ení pro kostelníky
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

85 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1835–1941 5
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c) kalkanti, sví�kové ženy

platové záležitosti kalkant� a 
sví�kových žen; ustanovení kalkant�
do funkce; žádosti o místo sví�kové 
ženy; návrh na upravení ro�ních 
požitk� a mzdy za mytí a �išt�ní 
kostela sví�kových žen v pražském 
pratronátu; obecn� personální 
záležitosti jednotlivých kalkant� a 
sví�kových žen
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. - 
n�m. 

86 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1837–1925 5

D. BOHOSLUŽBA

I. UDÍLENÍ SV. SVÁTOSTÍ A SV�CENÍ

bi�mování ve Svatováclavské trestnici; 
po�ádek udílení sv. bi�mování v Praze 
a p�edm�stích z let 1901 - 1918; 
zaopat�ování nemocných ve všeobecné 
a d�tské nemocnici; k�ty mimo kostel; 
povolení a žádosti o k�ty d�tí 
pok�t�ných žid�; pok�t�ní 
nemanželských d�tí
pap.; rkp. - tiskopis - tisk - strojopis; 
�es. - n�m. 

87 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1835–1933 6

II. POH	BY

poh�ební �ády pro Prahu a p�edm�stí; 
poh�ební sazby; spisy týkající se 
poh�b� jednotlivých osob; poh�by 
zem�elých p�ivezených do Prahy; 
uchovávání a vystavování mrtvol v 
kostele; ú�ední p�edpisy týkající se 
poh�ebních hodin v lét� a v zim�, 
poh�ebního zvon�ní (délka doby), 
poh�ebních pr�vod�; poh�by pacient�
chorobince u sv. Bartolom�je
pap.; též opisy; rkp. - tiskopis - 
strojopis; �es. - n�m. 

88 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1839–1918 6
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III. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY BOŽÍ, POBOŽNOSTI A CÍRKEVNÍ 
SLAVNOSTI

farní p�edlohy pro kanonickou vizitaci 
a výsledky farních vizitací; poutní 
slavnosti; normálie týkající se zákazu 
no�ních pobožností na Pet�ín�; kn�žské 
exercicie; po�ádek jubilejních pr�vod�
v Praze a p�edm�stích; po�ádek pro sv. 
misie na Vyšehrad�; instrukce pro 
ob�ad mytí nohou; d�kovné p�ípisy z 
arcibiskupské konzisto�e za pen�žní 
sbírky; veškerá oznámení o konání 
zvláštních bohoslužeb apod.
pap; rkp. - tisk - p�edtisk - tiskopis - 
strojopis; �es. - lat. - n�m. 

89 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1941 6

IV. BOHOSLUŽEBNÉ POT	EBY

obstarávání r�zných bohoslužebných 
p�edm�t� a pot�eb do kostela (roucha, 
kalichy, svíce, sk�ín� na paramenty a 
prádlo, osv�tlení, ciborium, misál, 
kasule, oleje do "v��né lampy" atp.); 
vým�rkové tabulky na kostelní pot�eby; 
p�edm�tné dary pro kostel; 
korespondence se Zádušním ú�adem 
král. hl. m�sta Prahy ohledn�
kostelních pot�eb
pap.; rkp. - tiskopis - tisk - strojopis; 
�es. - n�m. 

90 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1935 7
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E. PASTORACE

I. MATRIKY
a) vedení matrik, výkazy a výpisy z nich

ú�ední p�ípisy a normálie týkající se 
s�ítání lidu v letech 1836 - 1900, 
oznamování úmrtí cizích poddaných 
1841 - 1903, práva f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí k vedení vlastních 
matrik a vlastní pe�eti, jednotlivých 
výkaz� a matri�ních výtah�, ohledn�
výkaz� nemanželských d�tí, seznamu 
branc�, na�ízení o provád�ní legitimace 
nemanželských d�tí, výkaz�
narozených k o�kování, popula�ních 
tabulek, na�ízení o provád�ní 
matri�ních zápis� z civilních 
manželství a farních výkaz� s�atk�
pap.; rkp. - tiskopis - tisk - p�edtisk; 
n�m. - �es. 

91 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1827–1918 7

b) ú�ední opravy a dopl�ky v matrikách

materiál obsahuje ú�ední spisy a p�ípisy 
týkající se jednotlivých osob 
souvisejících s jejich zápisy v 
matrikách (tzn. dopl�ky a opravy v 
matrikách narozených, po�izování 
výtah� z matrik, dopl�ování legitimace 
nemanželských d�tí do matrik 
oddaných, úmrtní záznamy v matrikách 
zem�elých; ohledací lístky zem�elých)
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; n�m. - 
�es. 

92 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1830–1929 7–11
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c) potvrzování a vysv�d�ení od farních ú�ad�

zvlášt� oznámení s�atk� zde 
narozených snoubenc� oddaných jinde 
pro záznam do k�estní matriky (1908 - 
1918) a spisy k legitimaci 
nemanželských d�tí (1834 - 1912); 
normálie od nad�ízených ú�ad� týkající 
se potvrzování matri�ních údaj�
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; n�m. - 
lat. - �es.

93 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1918 12

d) vojenské záležitosti

torzo spis� týkající se s�atk� branc�; 
k�ty a poh�by žen a d�tí voják�; 
oznamování úmrtí vojenských 
penzist�; matri�ní výtahy 
zem�branc�m; materiál ohledn�
oznamování úmrtí vojín�
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; n�m. - 
�es. 

94 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1917 12
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II. MANŽELSKÉ ZÁLEŽITOSTI
a) sponsalie, stížnosti proti oddavkám

snubní spisy - zejména povolení s�atk�
od vrchnostenských ú�ad� a od 
Magistrátu král. hlav. m�sta Prahy pro 
jednotlivé snoubence z let 1827 - 1867 
(kart. �. 14 - 27); zkušební protokoly 
snoubenc� 1897 - 1919; spisy týkající 
se snubních záležitostí jednotlivých 
osob; oznámení z jiných farností o 
s�atcích osob narozených ve zdejší 
farnosti
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m.; rozpis 
karton� se snubními spisy:
1827 - 1830 - kart. �. 14
1831 - 1833 - kart. �. 15
1834 - 1836 - kart. �. 16
1836 - 1839 - kart. �. 17
1840 - 1842 - kart. �. 18
1842 - 1845 - kart. �. 19
1845 - 1848 - kart. �. 20
1848 - 1851 - kart. �. 21
1851 - 1854 - kart. �. 22
1854 - 1857 - kart. �. 23
1857 - 1859 - kart. �. 24
1859 - 1861 - kart. �. 25
1861 - 1864 - kart. �. 26
1864 - 1867 - kart. �. 27

95 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1827–1937 13–27

b) dispense, konvalidace a sanace

prominutí p�ekážek k uzav�ení 
manželství a pen�žní taxy za tento 
úkon; žádosti o prominutí p�ekážek k 
manželství; dodate�né zplatn�ní 
právního vztahu manželského; žádosti 
o zastavení prohlášek; na�ízení ohledn�
žádostí o dispens; prominutí snubních 
prohlášek
pap.; rkp. - tisk; �es. - n�m. 

96 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1832–1915 28



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 23 - 

c) sporné záležitosti, rozvody a smi�ovací pokusy

ú�edn� oznámené rozvody manžel�
oddaných ve zdejší farnosti; povolení 
rozvod� od stolu a lože; rozvody 
manžel� bydlících ve farnosti, ale 
oddaných jinde; rozvodové rozsudky; 
smi�ovací pokusy
pap.; rkp. - p�edtisk - strojopis; �es. - 
n�m. 

97 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1858–1942 28

III. NÁBOŽENSKO-MRAVNÍ ZÁLEŽITOSTI
a) zm�ny náboženství

žádosti jednotlivc� na Magistrát král. 
hlav. m�sta Prahy o vystoupení z 
�ímskokatolické církve (apostaze) a 
zasílané farnímu ú�adu na v�domí; 
oznámení farnímu ú�adu o konverzi 
(p�istoupení nebo navrácení k 
�ímskokatolické církvi) jednotlivc� od 
Arcibiskupské konzisto�e a Magistrátu 
král. hlav. m�sta Prahy; ú�ední 
potvrzení o t�chto zm�nách
pap.; rkp. - tiskopis - p�edtisk - 
strojopis; n�m. - �es. 

98 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1853–1951 29–30

b) záležitosti nekatolík� se týkající

poh�by evangelík� z márnice u kostela 
Nejsv�t�jší Trojice v Podskalí; 
zákonem neuznané církve (nap�. 
náboženská spole�nost baptist�, církev 
svobodná reformovaná) - jen malé 
torzo dokument�, týkající se jednotlivc�
pap.; rkp.; n�m. - �es. 

99 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1841–1906 31

c) zvláštní pou�ování

pou�ování sebevrah�; získávání 
odpadlík� zp�t k ví�e - instrukce z 
Knížecího arcibiskupského ordinariátu; 
p�sobení na mládež (jen malé torzo 
dokument�)
pap.; rkp. - tiskopis - tisk; n�m. - �es. 

100 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1840–1918 31
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IV. ŠKOLSTVÍ
a) školství obecn�

1. náboženské vyu�ování a katechetské 
záležitosti (personální v�ci 
jednotlivých katechet�; ned�lní 
opakovací škola)
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; n�m. - 
�es.

101 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1842–1910 
(1918) 

31

2. záležitosti týkající se žactva a jeho 
vyu�ování (zejména normálie - 
návšt�va ned�lní opakovací školy; 
p�ijímání d�tí do farní školy atp.)
pap.; rkp. - tiskopis - tisk - strojopis; 
n�m. - �es.

102 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1916 31

b) farní škola "Na Hrádku"

1. náboženské vyu�ování; katechetské 
záležitosti
pap.; rkp.; n�m. - �es. 

103 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1831–1895 31

2. záležitosti týkající se žactva a jeho 
vyu�ování
pap.; rkp. - tiskopis; n�m. - �es.

104 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1833–1871 31

3. školní personál (u�itelé; �editelé)
pap.; rkp.; n�m. - �es. 

105 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1834–1870 31

4. d�tská opatrovna na Hrádku - 
"opatrovna mali�kých" (stanovy; 
organiza�ní záležitosti)
pap.; rkp. - tisk; n�m. - �es. 

106 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1892 31

V. VE	EJNÝ ŽIVOT CÍRKEVNÍ
a) pastý�ské listy, papežské encykliky

patý�ské listy v��ícím a papežské 
encykliky; arcibiskupské listy 
duchovenstvu
pap.; tisk; lat. - n�m. - �es. 

107 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1850–1920 32
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b) postní mandáty a dispense

postní mandáty a dispense
pap.; tisk; lat. - n�m. - �es. 

108 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1831–1912 32

c) záležitosti tiskové a spolkové

Zemská Jednota �eského katolického 
duchovenstva v království �eském 
(p�ípisy presidia jednotlivým �len�m a 
spolkové stanovy), p�ípisy a oznámení 
ohledn� nové náboženské literatury a 
p�edplatné náboženských �asopis�; 
novinové výst�ižky 
pap.; tisk - rkp. - tiskopis; n�m. - �es. - 
lat. 

109 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1837–1911 32

F. VE�EJNÝ ŽIVOT SPOLE�ENSKÝ

I. CHUDINSTVÍ

normálie k otázce chudinství, 
nalezenc� a sirotk�; na�ízení k 
potvrzování vysv�d�ení chudoby; 
sirot�í podpory a nadace; ohledn�
potvrzování úmrtí ošet�ovanc� u sv. 
Bartolom�je; nadace pro chudé 
nev�sty; volby chudinských otc�; 
p�ípisy z Vrchního �editelství ú�adu 
chudinského král. hl. m. Prahy; zpráva 
Ú�adu chudinského král. hl. m. Prahy
pap.; rkp. - tisk - tiskopis; n�m. - �es. 

110 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1933–1917 32

II. ZDRAVOTNICTVÍ
a) o�kování

žádosti o zaslání výkazu d�tí ve farním 
okrsku ohledn� jejich o�kování; soupis 
míst k o�kování; pou�ení k o�kování; 
o�kování proti neštovicím
pap.; tiskopis - tisk - strojopis; n�m. - 
�es. 

111 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1851–1914 33
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b) porodní báby

zbavení výkonu babické praxe u 
jednotlivých žen; oznámení o 
p�est�hování porodních bab; vyhláška 
ohledn� nové organizace vyu�ování 
porodních bab na pražské univerzit�
(1851)
pap.; tisk - tiskopis - p�edtisk; n�m. - 
�es. 

112 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1851–1917 33

c) lé�ení a opat�ení v humanitních ústavech

vyhláška ohledn� p�ihlášek nemocných 
d�lník� do Všeobecné nemocnice; 
p�ijetí handicapovaných d�tí do 
nemocnice na Karlov�; lé�ení v 
Teplicích; p�ípis Magistrátu král. hlav. 
m�sta Prahy ohledn� vyu�ování 
mládeže v m�stské v�znici; p�ípis k 
evidenci hluchon�mých a slepých 
obyvatel
pap.; rkp. - tiskopis - tisk; n�m. 

113 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1913 33

d) zvláštní zdravotní opat�ení

vyhláška - opat�ení proti infekci 
tuberkolózy; normálie týkající se 
cholery; zdravotn�-policejní služby 
m�stských okresních léka��; instrukce 
okresním léka��m; pou�ení o mléku 
chudým chorým a kojenc�m; p�ípisy 
�eského pomocného zemského spolku 
pro nemocné plicními chorobami v 
král. �eském
pap.; rkp. - tisk - tiskopis - strojopis; 
n�m. - �es. 

114 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1831–1917 33
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III. VE	EJNÉ SLAVNOSTI

osv�tlení kostelních v�ží p�i návšt�v�
Františka Josefa I.; po�adí slavnostního 
pr�vodu po�ádaného k p�íležitosti 
intronizace arcibiskupa Bed�icha ze 
Schwarzenbergu; program slavností p�i 
volb� pražského purkmistra Václava 
Va�ky; vyhláška k uvítání Františka 
Josefa I. p�i vjezdu do Prahy; oslava 
60ti letého jubilea panování Františka 
Josefa I. Chudinským ústavem král. 
hlav. m. Prahy
pap.; rkp. - tisk - tiskopis - strojopis; 
n�m. - �es.  

115 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1836–1918 33

IV. VE	EJNÝ 	ÁD A BEZPE�NOST

normálie týkající se úprav ve�ejného 
života (nap�. vyhláška k odklízení 
sn�hu majitel�m dom�; na�ízení k 
provozování ve�ejných hudebních 
produkcí); nóty z Okresního 
policejního komisa�ství na Vyšehrad�
ohledn� r�zných krádeží; pátrání po 
matkách nalezených mrtvých 
novorozenc�; humanita ve prosp�ch 
osob postižených povodní v Praze; 
seznamy pražských m�stských notá��
atd.
pap.; rkp. - tisk - tiskopis - strojopis; 
n�m. - �es. 

116 f. ú. u Nejsv. 
Trojice v Podskalí

1833–1917 33
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