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I.  DĚJINY PŮVODCE FONDU 

 
Farní úřad u sv. Aloise na Královských Vinohradech 

     Na území, které se rozkládalo za bývalou Koňskou branou byly již ve 14. století zakládány 

vinice a usedlosti (například tzv. Kozačka, Kravín, Zvonařka), a od 18. století také rozlehlé 

zahrady - tzv. Kanálka nebo Wimmrovy sady. Před polovinou následujícího století se za 

hradbami tímto směrem rozšiřovala i zástavba, jež dala rychle vzniknout pražskému 

předměstí Vinohrady (od r. 1867 zvané „Královské“), které byly v roce 1879 povýšeny na 

město. Na Vinohradech však chyběla vlastní duchovní správa, která zde byla rozdělena mezi 

vršovickou a olšanskou expozituru. V roce 1880 měly Vinohrady kolem 15ti tisíc obyvatel, a 

v roce 1890 se jejich počet zvýšil již na více než 34 tisíc. Proto bylo rozhodnuto, že město 

musí mít svůj vlastní farní úřad a kostel. Tak vznikl na dnešním Náměstí Míru podle návrhu 

architekta Josefa Mockera novogotický kostel sv. Ludmily, který byl vysvěcen v roce 1893, a 

dosavadní vršovická expozitura se stala samostatnou farností.  

     Jediná vinohradská farnost u sv. Ludmily však nepostačovala potřebám vzůstajícího počtu 

převážně katolického obyvatelstva, a tak městská rada věnovala v roce 1908 na dnešním 

náměstí Krále Jiřího pozemek (jenž byl však darem rodiny Zdekauerů) pro stavbu nového 

kostela. K této stavbě však došlo pod vlivem různých okolností až mnohem později (v roce 

1928), nicméně pro vznik druhé vinohradské farnosti je důležité datum 23. březen 1910. 

Tehdy se městské zastupitelstvo rozhodlo poskytnout prozatím místnosti pro kanceláře a byty 

pro duchovní správu v nájemném domě na rohu náměstí. Rovněž až do doby, kdy farnost 

bude mít vlastní kostel, jí město propůjčilo kapli v nové školní budově na severní straně 

náměstí Jiřího z Poděbrad. Koncem roku 1913 byla tato kaple vysvěcena městským vikářem 

Františkem Janků, a zasvěcena patronu mládeže sv. Aloisi. Nová farnost byla zřízena na Nový 

rok roku 1914, a jejím prvním administrátorem se stal p. Antonín Hoffmann, dosavadní 

kaplan u sv. Ludmily. Ještě téhož roku však odchází zpět ke sv. Ludmile, a na jeho místo 

přichází jako zdejší prvofarář a bývalý farář u sv. Ludmily p. František Škarda. Za prvního 

kooperátora mu byl přidělen p. Alexandr Titl (pozdější korespondent s arch. Plečnikem) a za 

druhého p. Josef Gargela. Nadějný vývoj duchovní správy byl však těžce zasažen vypuknutím 

světové války. Správa nadačního jmění při pražském místodržitelství nařídila upsání 

válečných půjček za celý kapitál získaný prodejem pozemků z tzv. Beptovské nadace (viz 

níže), zrekvírovaný byl i jediný zvon v kapli.  

     Duchovní správa, sídlící byť provizorně ve školní kapli, hned od počátku zaváděla různé 

pobožnosti, a nechyběl ani náboženský spolkový život. V říjnu roku 1914 zavedena 
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růžencová pobožnost s rozjímáním a zpěvy, v listopadu založena Jednota k ustavičnému se 

klanění nejsv. Svátosti oltářní – účelem tohoto bratrstva bylo uctívat nejsv. Svátost oltářní a 

opatřovat chudé kostely bohoslužebnými potřebami. Povinností jeho členů bylo každý měsíc 

buď soukromě, nebo při společné pobožnosti jednu hodinu uctívat nejsv. Svátost oltářní a 

přispět ročním příspěvkem 1 Koruny pro chudé kostely. O vánocích téhož roku byly 

zakoupeny jesle a zavedena pobožnost dětí u jeslí s básněmi a koledami a současně zřízena 

tzv. Cyrilská Jednota pro pěstování duchovního zpěvu. V lednu roku 1916 byla založena 

místní Konference sv. Vincence z Paula – tento dobročinný spolek podporoval chudé, 

vyhledával je v jejich domovech, a poskytoval jim pomoc bez rozdílu vyznání a národnosti. 

Protektorem tohoto spolku byl farář Škarda, předsedou vincencián vrchní účetní rada p. 

Šindler, jednatelem p. Ederer a pokladníkem kaplan A. Titl. V prosinci roku 1916 byl založen 

spolek Bílý kříž, který každý měsíc pořádal zádušní bohoslužby za duše padlých vojáků v I. 

světové válce. V roce 1917 bylo při farní kapli zřízeno bratrstvo Živého růžence, jehož 

ředitelem byl jmenován kaplan Titl. V listopadu 1918 založeno populární Sdružení katolické 

mládeže a později i dětská besídka, kterou vedl kaplan p. J. Gargela. Dne 2. ledna roku 1921  

po třídenních bohoslužbách byla zdejší farní osada při adorační pobožnosti zasvěcena 

Nejsvětějšímu Srdci Páně. A konečně ve dnech 9. – 18. března 1923 byly ve zdejší farnosti 

konány první svaté misie, kterých se aktivně zúčastnilo na 2100 místních osadníků.  

 

Spolek pro vybudování druhého katolického chrámu na Královských Vinohradech 

     Kaple sv. Aloise, v níž se až do roku 1932 konaly farní bohoslužby, byla stále provizorním 

řešením. Proto byl již v březnu roku 1914 založen „Spolek pro vybudování druhého 

katolického chrámu na Královských Vinohradech“, který ovšem svojí činnost začal prakticky 

vykonávat až po skončení I. světové války. O založení tohoto spolku se zasloužil zdejší 

administrátor p. Antonín Hoffmann, který byl také iniciátorem úsilí o získání finančních 

prostředků z tzv. Beptovy nadace. V čele Spolku stál do počátku roku 1918, kdy jej vystřídal 

jeho nástupce v úřadu faráře p. František Škarda, který spolek vedl až do své smrti v roce 

1942. František Škarda měl významný a rozhodující podíl na vzniku nového kostela 

Nejsvětějšího Srdce Páně, a v roce 1918 se snažil získat ke spolupráci slovinského architekta 

Josipa Plečnika a nabídl mu členství ve Spolku. Aby se mohla stavba nového kostela vůbec 

realizovat, bylo samozřejmě zapotřebí dostatek finančních prostředků a s tím související 

souhlas arcibiskupské konzistoře ke stavbě. Pokusy o získání nějakých subvencí byly 

bezvýsledné, i když se zpočátku přihlásili ochotní dárcové (např. jako první výbor Spolku), a 

navíc výtěžek z různých sice dobře vymyšlených akcí (např. věcná loterie v dubnu 1929 
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s výnosem 287 000 Kč) přeci jen nedosáhl na odhadované náklady 2 – 3 milionů. Naděje 

podstatnějšího řešení byla v tzv. Beptově nadaci. Tato nadace dostala jméno po svém 

zakladateli, bohatém novoměstském měšťanovi Karlu Beptovi, který v 18. století vlastnil 

rozsáhlé pozemky na vinohradském a vršovickém katastru, a v roce 1769 nechal na svém 

pozemku u nuselských schodů postavit kapli zasvěcenou svaté Rodině. Před svou smrtí 

odkázal této kapli značené nadační jmění, jehož součástí byly i výše uvedené pozemky. 

S beptovskou nadací se počítalo již při zřizování fary u sv. Aloise, ale zejména při plánech na 

výstavbu nového kostela. První světová válka však celou věc značně zkomplikovala, a jmění 

nebylo budoucímu kostelu oficiálně přiděleno. I po válce však bylo řešení finanční otázky 

související s výstavbou nového kostela stále problematické a plné nedorozumění. Až v roce 

1923 se po několika intervencích vinohradského faráře F. Škardy u nejvyšších církevních 

hodnostářů arcibiskupská konzistoř staví na stranu vinohradského Spolku, a žádá příslušné 

úřady o uvolnění kapitálu Beptovy nadace. Po dalších čtyřech letech jej rozhodnutím 

ministerské rady farnost sv. Aloise konečně získává, a Beptova nadace se konečně stala 

hlavním zdrojem finančních prostředků pro stavbu nového kostela.  

     V roce 1919 byla zásluhou Spolku pro vybudování druhého katolického chrámu na 

Královských Vinohradech vypsána soutěž na vyřešení projektu nového vinohradského 

kostela. Soutěže se zúčastnilo poměrně velké množství umělců a architektů, přičemž odborná 

porota posuzovala 31 předložených návrhů. Porota se skládala jak ze zástupců církevních 

kruhů (biskup dr. Antonín Podlaha, farář František Škarda a jeho kaplan Alexander Titl), tak 

ze zástupců obecních představitelů (starosta A. Beneš) a odborníků (arch. Kamil Hilbert, prof. 

Jan Kotěra, dr. Petřík, dr. Beneš a arch. Josef Fanta). Z řad odborné veřejnosti se však nalezli i 

odpůrci stavby, jako např. arch. Josef Bertl nebo arch. Antonín Balšánek. Za zmínku stojí 

ovšem ten fakt, že Spolek českých architektů byl od počátku proti vypsání soutěže, a 

doporučoval projekt svěřit  rovnou lublaňskému architektovi Josipu Plečnikovi. Kostelní 

spolek nakonec slovinského architekta k samostatnému zpracování plánů mimo soutěž vyzval, 

ale na anonymním konkurzu trval. Po vyhodnocení podaných návrhů udělil i první tři ceny  -

první obdržel arch. Merganc, druhou arch. Mezera a jako třetí se umístil arch. Vacek s ing. 

Lednem. Žádný z nich však nebyl přijat k realizaci. Architekt Plečnik vyhověl výzvě Spolku a 

vypracoval projekt, který však pro velkou nákladnost nemohl být schválen. V roce 1925 pak 

předložil druhý návrh, jehož provedení by bylo lacinější, ale ani ten nebyl přijat, až teprve 

třetí návrh z roku 1927 s prvky starokřesťanských vzorů splnil požadavky faráře Škardy a 

ostatních členů Spolku. Všechny tři projekty, z nichž poslední měl podle tehdejšího odhadu 

hodnotu 100 000 Kč, zpracoval Plečnik bezplatně a věnoval je jako dar budoucímu kostelu. 
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     Spolek pro vybudování druhého katolického chrámu na Královských Vinohradech byl po 

roce 1948 rozpuštěn, stejně jako bylo zrušeno farní periodikum „Farní věstník“. 

 

Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech 

     Plečnikův kostel se skládá ze tří částí. V první části je sakristie a proti ní ležící sál, mezi 

nimi schodiště vedoucí jednak do suterénu a podzemí kaple, jednak do patra, kde jsou další 

dvě prostorné místnosti. Druhou část tvoří mohutná věž, přičleněná k celé síři chrámu, jejíž 

masív je vylehčen rozsáhlým kulatým oknem určeným pro nezvykle řešené věžní hodiny. 

V přízemí pod věží je chodba, která odděluje sakristii od vlastního chrámového prostoru. Ten 

tvoří třetí část, je ztvárněn jako nedělený sál bez lodí a kaplí, s mohutným hlavním oltářem. 

Vnitřní zdi mají povrch z neomítnutých cihel, a nad celým prostorem je zavěšen kazetový 

strop z leštěného dřeva. Vnější zdi z glazovaných cihel jsou proloženy kvádříky ze světlé 

žuly. Plečnik se do jisté míry podílel i na interiéru kostela. Nad hlavním oltářem z bílého 

mramoru a zlacenými tepanými dvířky je zavěšena třímetrová zlacená postava Krista 

v symbolickém srdci a sochy šesti českých patronů z lipového dřeva v nadživotní velikosti: 

sv. Jan Nepomucký, sv. Anežka, sv. Vojtěch, sv. Václav, sv. Ludmila a sv. Prokop, které 

vytvořil sochař Damián Pešan. Zajímavostí tohoto kostela je, že nemá kazatelnu. Ve věži bylo 

původně posvěceno šest zvonů, které byly však za okupace zrekvírovány a přelity na zbraně – 

zbyl jen nejmenší. Zvony se do kostelní věže vrátily až v roce 1992 poté, co byly o rok dříve 

objednány u známé zvonařské firmy Manoušek (zvony „Cor Iesu“, „Maria“ a „Ss Trinitas“), 

která byla zhotovitelem  již původních zvonů. 

     V květnu roku 1928 již stavbě nového kostela nic nebránilo, takže mohlo být vyhlášeno 

výběrové řízení o provedení stavby a podána žádost o její povolení. Dne 28. října téhož roku 

byl biskupem dr. Antonínem Podlahou posvěcen základní kámen s nápisem: „MCMXXVIII – 

28.X.“ při slavnosti, jíž se zúčastnilo několik církevních hodnostářů, zástupců obce a tisíce 

lidí. Ovšem od posvěcení kamene do faktického začátku stavby uplynul ještě celý rok, ve 

kterém se rozhodovalo, které z pěti firem zúčastnivších se výběrového řízení bude zakázka 

přidělena. Nejlacinější ze zájemců byla firma Nekvasil z Karlína, která se ještě navíc po 

dohodě se Spolkem postarala i o rozprodej pozemků z Beptovy nadace, a byla ochotná se 

stavbou začít ihned. První slavnostní výkop byl proveden 19. srpna 1929, a o týden později se 

začalo stavět již naplno. Stavba neprobíhala zcela hladce, během let se objevily problémy 

zvláště s nedostatkem finančních prostředků – vždyť výstavba tohoto kostela přišla bezmála 

na 4 milióny 700 tisíc Kč. Dne 8. května 1932 byl kostel slavnostně vysvěcen pražským 

arcibiskupem dr. Karlem Kašparem. V tomto roce byl sice kostel vysvěcen a sloužil svému 
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účelu, ale některé věci v interiéru byly ještě prozatímní, jako např. dva boční oltáře Panny 

Marie a sv. Josefa nebo obrazy křížové cesty. Na začátku roku 1935 se však ukázalo, že na 

dokončování interiéru se asi nebude příliš pracovat, protože značnou finanční zátěží byly 

opravy zjištěných závad – např. zatékající střecha, v zimě zamrzlé okapové roury, propadající 

se rampa před kostelem atd. I samotný interiér byl samozřejmě však nakonec dokončen, i 

když poslední úpravy v něm probíhaly ještě na počátku 80. let 20. století.  

     Veškeré podrobnosti týkající se jednak stavby a dolaďování vnitřního prostoru kostela, a 

jednak například personálních a organizačních změn ve vinohradské farnosti v průběhu 

dalších let zde není nutné rozebírat tím spíš, že na současných webových stránkách farnosti 

jsou tyto informace zpracovány velice podrobně. Ostatně i níže zinventarizované archivní 

prameny obsahují mnoho důležitých a zajímavých dokumentů. 

 
  

 

II.  DĚJINY FONDU 

 

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

farní budovy. V roce 1960 (dne 30. listopadu) byl archiv farního úřadu u Nejsvětějšího Srdce 

Páně na Vinohradech převzat Archivem hlavního města Prahy jako depozitum do úschovy. 

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

Městě pražském, a posléze do depozitáře na farním úřadu u Panny Marie před Týnem na 

Starém Městě pražském. Tyto prostory měl Archiv hlavního města Prahy pronajaté za účelem 

deponování archiválií z jednotlivých pražských farních úřadů. V roce 1991 se fond 

přestěhoval do jednoho z tehdejších sídel archivu v Trauttmannsdorfském paláci na Starém 

Městě pražském a do Clam-Gallasova paláce tamtéž, 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. – IV.  DIPLOMATICKÝ ROZBOR FONDU A JEHO OBSAHOVÝ POPIS 

 

     Fond farního úřadu u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech obsahuje celkem  198 

inventárních jednotek, z nichž se jedná o 62 knih a 26 kartonů spisového materiálu. Tento 

fond obsahuje materiály z let 1884 – 1950, pomineme-li dva kartony s biřmovacími lístky 
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z let 1914 – 1955, které nebyly do fondu inventarizovány, i když nadále tvoří součást fondu. 

Součástí fondu je i šest knih prohlášek snoubenců z let 1884 - 1902, které vedla ještě 

vršovická farnost v době, kdy část Vinohrad neměla vlastní duchovní správu a spadala pod  

Vršovice. Farní úřad u Nejsvětějšího Srdce Páně je jedním z mála farních úřadů, který svůj 

archiv vedl v relativním pořádku a byl někdy v 50. letech na pokyn arcibiskupské konzistoře i 

uspořádán.  

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

knihy spadající do matričních a evidenčních záležitostí obyvatelstva, totiž knihy prohlášek 

snoubenců a snubních protokolů z let 1884 – 1948. Tyto knihy jsou obecně ve farních 

archivech dochovány v souvislejší časové řadě pro II. polovinu 19. a I. polovinu 20. století, 

v některých fondech se objevují i starší, přibližně od 20. let 19. století. Obsahují jména 

snoubenců, jejich povolání, stav, bydliště a věk, a jména jejich rodičů s uvedením bydliště a 

povolání. Na konci zápisů jsou zaznamenány tři termíny vykonaných ohlášek. Mají zpravidla 

typizovaný obsah, a jazykem zápisů jsou podle období jejich vzniku němčina a čeština. 

Snubní ohlášky byly jednou ze základních formálních náležitostí a zákonných povinností 

k uzavření sňatku. Snoubenci měli ve farním kostele v místě svého bydliště na třech po sobě 

jdoucích nedělních nebo svátečních bohoslužbách prohlašovat, že jim nic nebrání v uzavření 

sňatku, který se však musel uskutečnit do 6ti měsíců od data poslední ohlášky.    

     Do druhé skupiny byly začleněny knihy, které mají hospodářsko – účetní charakter. Jedná 

se celkem o 26 knih z časového rozmezí let 1914 – 1942. Do této skupiny byly ve fondu 

zahrnuty knihy – persoluční kniha fundačních mší z let 1915 – 1950 pro evidenci 

odsloužených nadačních mší; pokladní kniha kostelní a knihy kostelních příjmů a výdajů z let 

1919 – 1942. Dále se jedná o knihy na evidence poplatků ze štoly (tj. zejména za vykonání 

matričních úkonů) z let 1930 – 1942 a o inventář farní kaple u sv. Aloise z let 1914 – 1915. 

Specifickou skupinou knih v této části jsou účetní knihy z věcných loterií a losových akcí, 

jejichž výtěžek měl připspět na stavbu kostela Nejsvětějšího Srdce Páně.  Tyto knihy máme 

zachovány pro období let 1925 – 1926.  

Třetí skupinu tvoří knihy, které vznikly z činnosti Spolku pro zbudování druhého katolického 

Chrámu Páně na Královských Vinohradech. Jedná se zejména o knihy spolkových pokladních 

účtů a o knihu protokolů z valných hromad – vše z rozmezí let 1914 – 1933. Je zřejmé, že na 

to, jak činnost Spolku trvala dlouho, se nezachovala ani zdaleka všechna jeho písemná 

produkce. 

     Do další části knihového materiálu byly zařazeny knihy, které měly výhradně charakter 

knih spolkových, a patřily do produkce jednotlivých náboženských spolků působících ve 
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farnosti u Nejsvětějšího Srdce Páně. Jde o knihy Sdružení katolické mládeže z let 1919 – 1938 

– patří sem zejména knihy jednatelské a knihy protokolů z členských schůzí a pokladní knihy, 

o knihu Jednoty Cyrilské na Vinohradech (zde pouze Protokol z valných hromad a 

výborových schůzí z let 1915 – 1939), o knihu Konference sv. Vincence z Paula (pouze 

Protokol z výborových schůzí z let 1916 – 1920) a o Radu katolíků u sv. Aloise na Král. 

Vinohradech (Protokol zápisů ze schůzí 1921 – 1924). 

     Poslední skupinu knih tvoří knihy, které byly v předávacím protokolů označeny jako 

„Farní knihovna“ – tento nadnesený název však ukrývá pouze 16 svazků Farních věstníků 

z let 1924 - 1947, který od roku 1945 vycházel pod názvem „Zprávy farnosti Nejsvětějšího 

Srdce Páně na Královských Vinohradech“. 

     Co se týká spisového materiálu v tomto fondu, jedná se celkem o 26 kartonů, v nichž jsou 

uchovávány spisy z rozmezí let 1887 – 1949, a o 4 pomocné knihy z let 1933 – 1948 (výlučně 

Jednací protokoly). Jak bylo již uvedeno výše, spisový materiál byl ještě na farním úřadě 

zřejmě někdy v průběhu 50. let 20. století uspořádán podle tehdy platných směrnic 

arcibiskupské konzistoře, a rozdělen do věcných schémat, která do jisté míry chronologicky 

kopírují samotný vznik farnosti a výstavbu nového kostela Nejsvětějšího Srdce Páně. Toto 

původní schéma bylo při inventarizaci částečně ponecháno. 

     Na prvním místě jsou uvedeny dokumenty související s tzv. Beptovskou nadací - díky 

tomuto nadačnímu jmění mohl být postaven nový vinohradský kostel. Tyto materiály jsou 

obsahem jednoho kartonu, a zahrnují léta 1914 – 1942. Obsahují například opis testamentu 

Karla Leopolda Bepty, opisy nadační listiny o mešní nadaci pro kapli u Nuselských schodů, 

dokumenty týkající se postupu ve věci nadačního jmění určeného pro stavbu kostela, nebo 

různé právní záležitosti související s pozemky.  

     V dalším kartonu jsou uloženy záležitosti (zřízení, vysvěcení, inventář, mše, opravy atd.) 

týkající se kaplí – a sice kaple sv. Rodiny u Nuselských schodů (1924 – 1945) a farní kaple u 

sv. Aloise (1911 – 1949). V rámci spisového materiálu jsou i dokumenty pocházející 

z činnosti Spolku pro zbudování II. katolického chrámu Páně na Král. Vinohradech, které 

obsahují např. záležitosti k jeho ustavení, běžnou korespondenci, pokladní výpisy nebo akce 

související se stavbou nového kostela – tyto materiály pocházejí z let 1911 – 1949. Další 

materiály pak souvisejí již s přípravou projektu a stavby kostela – jedná se o spisy týkající se 

soutěže na projekt, tiskoviny k projektu a položení základního kamene. Velmi cenným 

materiálem jsou tzv. Plečnikiana, tj. hlavně osobní korespondence architekta Josipa Plečnika 

s farářem Františkem Škardou, ale zejména s jeho kaplanem Alexanderem Titlem. Jedná se  

téměř o dvě stovky dopisů a pohlednic z let 1918 – 1947. Dále sem patří ještě různá 
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korespondence např. Spolku českých architektů a arcibiskupskou konzistoří se spolkem pro 

zbudování nového vinohradského kostela především o Plečnikově návrhu, fotografie 

Plečnikových maket a návrhů kostelů v Osijeku, Bělehradě a Záhřebu, dobová periodika 

s plečnikovskou tematikou a konečně plány, návrhy, nákresy a stavební projekty pro nový 

kostel. 

     Další část spisů se týká již samotné stavby kostela – od jejího úplného počátku. Poměrně 

značný podíl spisové agendy tvoří totiž dokumenty související s dary, sbírkami a odkazy na 

stavbu - evidenční archy pro domovní sbírku. Velkou část spisů tvoří také samotná stavební 

dokumentace – např. nabídky práce na provedení stavby, účty od různých firem za stavební 

práce na kostele, jednotlivé stavební práce – stavební protokoly a dozor, práce instalatérské, 

sklenářské, natěračské, klempířské, konečný účet za stavbu kostela, stavební deník apod. 

Nechybí ani dokumentace k pořizování některých věcí pro interiér kostela, např. hlavní oltář, 

ostatní oltáře, zřízení křížové cesty, sochy v kostele, bohoslužebné náčiní, svícny, nábytek do 

sakristie, oratoř, varhany, zvony atd. 

     Ve fondu jsou uloženy také materiály týkající se budovy farního úřadu – např. povolení ke 

zřízení bytových prostor pro potřeby úřadu, opravy a úpravy farního bytu, nová budova fary a 

její výstavba.  

     Spisy, které se dotýkají vlastní úřední a duchovní činnosti farního úřadu, jsou uvedeny 

jako „záležitosti vlastní duchovní správy a ritu“, a obsahují např. dokumenty k mším, 

modlitbám, kázáním a různým pobožnostem, kostelním slavnostem, pohřební agendě (styk 

jednotlivými hřbitovy a pohřebními ústavy), výkazům štolových poplatků apod. 

     Do další, pomyslné skupiny spisového materiálu, patří písemnosti týkající se matričních 

záležitostí a evidence obyvatelstva. Sem patří jednak matriční věci obecně (tj. např. normálie 

pro vedení matrik) a jednak evidence změn náboženství u jednotlivých farníků, křestní 

agenda, výuka náboženství a sv. přijímání dětí, sňatková a rozvodová agenda nebo protokoly 

o křtech dospělých osob. Dochovány jsou také materiály, které se vztahují k jednotlivým 

mešním a sociálním nadacím – zejména je zde dochováno několik dokladů k mešním nadacím 

konkrétních osob. 

     Další část spisového materiálu je věnována personálním záležitostem – jsou zde uloženy 

osobní dokumenty vztahující se k jednotlivým duchovním, kteří na farním úřadě působili. 

Jedná se zejména o zdejšího dlouholetého faráře p. Františka Škardu a o administrátora a 

posléze faráře p. Antonína Jíšu. Dále se zde nachází dokumentace týkající se kaplanů obecně i 

jednotlivců, týkající se katechetů, výpomocných kněží a také kostelního personálu. K němu 

patřili ředitelé kůru a varhaníci, kostelníci a svíčkové báby. 
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     Farnost jako celek – tak byla nazvána následující část spisového materiálu. V kartonech č. 

22 – 23 se ukrývají dokumenty související například s právními jednáními a se zřízením II. 

farního úřadu na Vinohradech, obsahují dále materiály se soupisem domů s čísly popisnými a 

se soupisy obyvatelstva ve farnosti, a dále se zde nacházejí spisy týkající se změn 

katastrálních hranic mezi Vinohrady – Nuslemi, starými Strašnicemi a Žižkovem. V této části 

spisů se zájemce může dále setkat s oznámeními o předložení polohopisných plánů nově 

vystavěných domů s žádostmi o přidělení jim čísel popisných apod. 

     Do samostatné skupiny materiálů byly zařazeny i takové, které se týkaly různých 

válečných opatření v průběhu II. světové války. Jedná se např. o přípravu krypty kostela, 

který sloužil jako veřejný protiletecký kryt v době náletů, zatemnění, rekvizice zvonů, 

zvonění ve válečném období, seznam padlých z vinohradské farnosti a v neposlední řadě také 

materiály související se sloužením bohoslužeb za mrtvé padlé při náletu na Prahu dne 14. 2. 

1945. 

     Dále byly ze spisů ve fondu zinventarizovány materiály týkající se činnosti různých svazů, 

sdružení, náboženských spolků a kongregací. Jedná se například o tyto spolky a sdružení: 

Jednota ke klanění se svátosti oltářní, Jednota Cyrillská, Katolická akce, arcidiecézní svaz 

Katolické charity, Pomocná akce mužů, Rada československých katolíků, Svaz katolických 

skautů, Spolek sv. Vincence z Paula, Svaz katolických mužů a Svaz katolických žen a dívek, 

Sdružení katolické mládeže atd. 

     V rámci fondu jsou uloženy i všeobecné normálie světské a církevní provenience, tj. 

především nařízení a oběžníky ze Zádušního úřadu hl. města Prahy, z Magistrátu hl. města 

Prahy, pastýřské listy a další církevní normálie. Vše z rozmezí let 1915 – 1949. 

     Písemnosti, které nebylo možné zařadit do předcházejících skupin, anebo se jednalo o 

torza, byly zařazeny do „varia“ – je to například seznam knih půjčovaných ve farní knihovně, 

novinové výstřižky k církevně-společenským tématům, materiály k prvnímu celostátnímu 

sjezdu katolíků v Praze v roce 1935 atd. 

      

 

V. ZÁZNAM O USPOŘÁDÁNÍ FONDU 

 

     Archivní fond Farní úřad u Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech zpracovala a 

inventář sestavila v lednu 2011 v Archivu hlavního města Prahy Zlata Brátková. 
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 - 1 - 

KNIHY PROHLÁŠEK SNOUBENC� A SNUBNÍCH 
PROTOKOL�

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp; �es.; 193 stran (p�v. neúplná 
pag.); vaz. pap. - kož. 

1 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1884 
(1.11.)–1887 

(14.11.) 

1

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

2 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1891 
(6.4.)–1893 

(23.11.) 

2

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

3 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1894 
(1.1.)–1897 

(9.5.) 

3

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

4 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1897 
(9.5.)–1899 

(26.11.) 

4

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

5 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1900 
(1.1.)–1902 

(9.2.) 

5

Kniha prohlášek snoubenc�
pap. rkp; �es.; nefol.; vaz. plát. 

6 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1902 
(30.3.)–1903 

(18.10.) 

6

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; 301 stran (p�v. 
pag.) 

7 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1914–1918 7

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; 401 stran (p�v. 
pag.) 

8 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1918–1922 8

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; zna�n�
nep�esná a zmatená p�v. pag.

9 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1922–1927 9

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; p�v. pag. 
(každý rok paginován odd�len�) 

10 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1928–1931 10

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; p�v. pag. 
(každý rok paginován odd�len�) 

11 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1932–1933 11
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Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. - plát.; p�v. 
pag. (každý rok paginován zvláš�) 

12 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1936–1939 12

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; �es.; vaz. pap. - plát.; p�v. 
pag. (každý rok paginován zvláš�) 

13 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1939–1941 13

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; p�v. pag. 
(každý rok paginován zvláš�) 

14 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1942–1944 14

Kniha snubních protokol�
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; vaz. pap. - 
plát.; p�v. pag. (každý rok paginován 
zvláš�) 

15 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1945–1948 15

KNIHY HOSPODÁ�SKÉ A Ú�ETNÍ

Persolu�ní kniha funda�ních mší p�i 
druhém farním ú�ad� na Král. 
Vinohradech u kaple sv. Aloise 
(seznam odsloužených nada�ních mší)
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; 18 fol. (fol. jen 
popsané listy); vaz. plát.

16 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1915–1950 16

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj� (ke 
knize je p�ivt�lena p�ilepením p�ední 
vazby kniha evidující štolové poplatky 
z let 1937 - 1942)
pap. rkp.; �es.; nefol.; pap. sešit; druhá 
kniha štolových poplatk� - pap. rkp.; 
nefol.; �es.; vaz. vaz. pap. - plát. 
(poškoz.)

17 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1914–1924 17

Pokladní kniha kostela
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

18 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1919–1924 18

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. - pap. 

19 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1921–1931 19

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; pap. sešit 
(poškoz.) 

20 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1924–1939 20
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Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

21 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1927 21

Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

22 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1932 22

Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

23 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1927–1930 23

Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

24 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1930–1931 24

Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

25 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1932–1934 25

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

26 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1932–1935 26

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

27 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1934–1938 27

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

28 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1934–1940 28

Pokladní kniha kostelní
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

29 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1936–1940 29

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

30 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1939–1942 30

Kniha kostelních p�íjm� a výdaj�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

31 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1940–1942 31

Kniha na evidenci poplatk� ze štoly
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.) 

32 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1930–1936 32

Kniha na evidenci poplatk� ze štoly
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

33 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1940–1942 33

Ú�etní kniha farního v�stníku
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

34 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1932–1936 34

Inventá� farní kaple u sv. Aloise na 
Král. Vinohradech
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz. 
pap. - plát. 

35 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1914–1915 35



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
knihy

 - 4 - 

1. Ú�etní kniha v�cné loterie na stavbu 
kostela Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Vinohradech
pap. rkp.; p�edtisk; nefol.; vaz. pap. - 
plát. 

36 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1926 36

2. Ú�etní kniha v�cné loterie na stavbu 
kostela Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Vinohradech
pap. rkp.; p�edtisk; nefol.; vaz. pap. - 
plát. 

37 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1926 37

3. Ú�etní kniha v�cné loterie na stavbu 
kostela Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Vinohradech
pap. rkp.; p�edtisk; nefol.; vaz. pap. - 
plát. 

38 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1926 38

Ú�etní kniha k losové akci na stavbu 
nového kostela Nejsv�t�jšího Srdce 
Pán�
pap. rkp.; p�edtisk; 400 stran (p�v. 
paginace); vaz. pap. - plát. 

39 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1926 39

Ú�etní kniha k losové akci na stavbu 
nového kostela Nejsv�t�jšího Srdce 
Pán�
pap. rkp.; �es.; 49 fol. (p�v. fol.); vaz. 
pap. - plát. 

40 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1926 40

Pokladní kniha k losové akci na stavbu 
nového kostela Nejsv�t�jšího Srdce 
Pán�
pap. rkp.; �es.; 100 stran (p�v. 
paginace; popsáno pouze 20 stran); 
vaz. pap. - plát. 

41 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1926 41

SPOLEK PRO VYBUDOVÁNÍ DRUHÉHO 
KATOLICKÉHO CHRÁMU NA KRÁLOVSKÝCH 
VINOHRADECH

Kniha spolkových pokladních ú�t�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

42 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1914–1917 42
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Kniha spolkových pokladních ú�t�
pap. rkp.; �es.; 164 stran (p�v. 
paginace); vaz. plát. 

43 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1914–1926 43

Kniha protokol� ze spolkových 
valných hromad 
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

44 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1919–1933 44

Kniha spolkových pokladních ú�t�
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

45 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1926–1931 45

Ú�etní kniha k losové akci na stavbu 
kostela
pap. rkp.; �es.; 201 stran (p�v. 
paginace) 

46 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1925–1926 46

SPOLKY NÁBOŽENSKÉ

Sdružení katolické mládeže

Kniha jednatelská (zápisy ze 
spolkových �lenských sch�zí)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

47 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1919–1921 47

Kniha protokol� z �lenských sch�zí
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

48 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1919–1924 48

Kniha presen�ních listin na �lenských 
sch�zích
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

49 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1921–1930 49

Spolková pokladní kniha
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 
(poškoz.) 

50 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1922–1927 50

Kniha protokol� z �lenských sch�zí
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

51 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1924–1928 51

Spolková pokladní kniha
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

52 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1927–1928 52

Jednatelská kniha dív�ího odboru 
Sdružení katolické mládeže (zápisy ze 
spolkových sch�zí)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

53 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1927–1930 53
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Jednatelská kniha krojové družiny 
Sdružení katolické mládeže (zápisy ze 
spolkových sch�zí)
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

54 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1933–1938 54

Jednota Cyrilská na Vinohradech

Protokol z valných hromad a 
výborových sch�zí "První farní Jednoty 
Cyrillské na Král. Vinohradech"
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. pap. - plát. 

55 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1915–1939 55

Konference sv. Vincence z Paula

Protokol z výborových sch�zí
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

56 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1916–1920 56

Rada katolík� u sv. Aloise na Král. Vinohradech

Protokol zápis� ze sch�zí
pap. rkp.; �es.; nefol.; vaz. plát. 

57 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1921–1924 57
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FARNÍ KNIHOVNA

Farní v�stníky (od r. 1945 vycházelo 
pod názvem Zprávy farnosti 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Královských Vinohradech)
16 sv.; tisk; �es.
Ro�. I. - IV. - 1924 - 1927
Ro�. V. - VI. - 1928 - 1929
Ro�. VII. - VIII. - 1930 - 1931
Ro�. IX. - 1932
Ro�. X. - 1933
Ro�. XI. - 1934
Ro�. XII. - 1935
Ro�. XIII. - 1936
Ro�. XIV. - 1937
Ro�. XV. - 1938
Ro�. XVI. - chybí
Ro�. XVII. - 1940
Ro�. XVIII. - 1941
Ro�. XIX. - 1942
Ro�. 0. - 1945 - 1946
Ro�. 1. - 1947 

58 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1924–1947 58

SPISOVÝ MATERIÁL

Knihy pomocné

Jednací protokol
pap. rkp.; p�edtisk; �es.; nefol.; vaz.  
plát. (poškoz.) 

59 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1933 
(1.1.)–1938 

(20.5.) 

59

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

60 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1938 
(21.5.)–1940 

(31.12.) 

60

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

61 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1941 
(1.1.)–1943 

(5.5.) 

61

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

62 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1943 
(5.5.)–1948 

(2.8.) 

62
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SPISOVÝ MATERIÁL

Spisový materiál ostatní

Beptovská nadace

Opis a fotokopie testamentu Karla 
Leopolda Bepty z roku 1769, opisy 
nada�ní listiny o mešní nadaci Karla 
Leopolda Bepty pro kapli u Nuselských 
schod� z roku 1802 a její ov��ené 
opisy do �eštiny
opis; fotokopie; pap.; �es. - n�m. 

63 f. ú. u NSP 1929 1

Dokumenty týkající se postupu ve v�ci 
nada�ního jm�ní z Beptovské nadace 
ur�eného na stavbu II. kostela na Král. 
Vinohradech
pap. rkp.; strojopis; �es. - n�m. 

64 f. ú. u NSP 1914–1942 1
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Pozemky z nadace:
- pozemky a pozemkové dan� z 
beptovské nadace 1931 - 1936
- pronájem pozemk� stavebnímu 
podnikateli Václavu Šourkovi a spor s 
ním 1916 - 1931
- spisy k parcelaci pozemk� pozemk� z 
nadace a polohopisné, parcela�ní a 
situa�ní plány 1926 - 1931
- spisy k postoupení n�kterých 
obecních pozemk� Beptov� nadaci 
1929 - 1937
- spisy ke zprost�edkování a nabídkám 
prodeje pozemk� pat�ících do 
Beptovské nadace r�zným zájemc�m 
ve vršovickém katastru 1928 - 1929
- Pozemky z beptovské nadace a jejich 
prodej soukromým osobám 1929 - 1940
- V�nování obecních pozemk� na 
nám�stí Krále Ji�ího z Pod�brad pro 
stavbu II. kostela na Vinohradech 
(nada�ní listina k nadaci založené v 
roce 1908 Obecním zastupitelstvem na 
Král. Vinohradech) a pozemkové dan�
1929 - 1940
- regulace a úprava pozemk� na 
nám�stí Krále Ji�ího z Pod�brad 1923 - 
1941 

65 f. ú. u NSP 1916–1941 1

kaple

Kaple sv. Rodiny u Nuselských schod�
(mše v kapli, opravy kaple, inventá�)
pap.; rkp. - strojopis; nákresy; �es. 

66 f. ú. u NSP 1924–1945 2
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Farní kaple sv. Aloise na Král. 
Vinohradech 
spisy týkající se jejího z�ízení v nové 
školní budov�, vysv�cení jednotlivých 
sou�ástí kaple (postranní oltá�, 
ciborium atd.); zvony kaple, zakoupení 
jejího inventá�e, rozpis jednotlivých 
pobožností v kapli, spisy k 
duchovenskému b�hu kaple, soupis a 
rekvizice zvon� pro vále�né ú�ely ve 
farnosti sv. Aloise, interiérové úpravy 
kaple, p�estavba varhan, spor o 
osv�tlení kaple, spisy ohledn� uvoln�ní 
kaple pro školní ú�ely a posléze za 
ú�elem z�ízení p�ednáškového sálu
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

67 f. ú. u NSP 1911–1949 2

Spolek pro zbudování II. katolického chrámu Pán� na Král. 
Vinohradech

Spisy týkající se p�evážn� ustavení 
spolku (nap�. stanovy)
pap.; rkp. - strojopis - tisk 

68 f. ú. u NSP 1911–1924 2

Loterie ve prosp�ch stavby nového 
kostela, zápisy ze sch�zí loterijního 
výboru, spisy týkající se organizace 
losové akce
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es.

69 f. ú. u NSP 1924–1926 2

Dobro�inný bazar ve prosp�ch stavby 
kostela, sb�rací archy na bazar 

70 f. ú. u NSP 1924–1925 3

B�žná korespondence spolku, 
podpisová akce na stavbu nového 
kostela, korespondence se stavební 
firmou "Nekvasil", patent na 
Kalendarium, zahradní slavnost 6. a 7. 
�ervna 1931 ve Fürstenbergské zahrad�
(pozvánky, organizace apod.) ve 
prosp�ch dostavby nového kostela, 
jm�ní spolku a p�iznání daní, výborové 
sch�ze a valné hromady spolku, 
dámský spolkový odbor (nap�. 
pozvánky na spolkové sch�ze)
pap.; rkp. - strojopis 

71 f. ú. u NSP 1918–1949 3
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Pokladní výpisy spolku z let 1918 - 
1922
pap.; rkp.; �es. 

72 f. ú. u NSP 1918–1922 3

kostel Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na Král. Vinohradech
sout�ž na projekt kostela

Konceptní poznámky n�kterého z �len�
poroty; podmínky sout�že, zápis o 
jednání poroty, jednotlivé sout�žní 
návrhy na stavbu kostela, seznam 
uchaze�� o sout�ž, katalog s ukázkami 
prací student� architektury v Lublani
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - 
slovin. 

73 f. ú. u NSP 1918–1923 3

tiskoviny k projektu a položení základního kamene kostela

Stavitelské listy - ro�. XXVII., �. 21 a 
ro�. XXVIII., �. 9; novinové �lánky o 
projektu p�ed položením základního 
kamene (28. 10. 1928); novinové 
�lánky o sv�cení základního kamene 
(28. 10. 1928); novinové �lánky od 
položení základního kamene 28. 10. 
1928 do slavnostního zahájení stavby 
19. 8. 1929
tisk; �es. 

74 f. ú. u NSP 1928–1929 4

Ple�nikiana (slovinský architekt Josip Ple�nik)
osobní korespondence Josipa Ple�nika s fará�em Františkem Škardou 
a s fará�em a arcibiskupským notá�em Alexanderem Titlem

dopis J. Ple�nika prvnímu fará�i II. 
vinohradské duchovní správy 
Františkovi Škardovi z 25. 9. 1918 (�. 
1; 1 ks) 

75 f. ú. u NSP 1918 4

koncept dopisu A. Titla jako jednatele 
Spolku pro zbudování II. katol. chrámu 
Pán� na Král. Vinohradech z 6. 5. 1919 
(ne�ísl.)
dopis J. Ple�nika A. Titlovi z 6. 5. 
1919 (�. 3)  

76 f. ú. u NSP 1919 4

dopisy J. Ple�nika A. Titlovi (�. 4 - 5; 2 
ks) 

77 f. ú. u NSP 1921 4
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- dopis a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 6 - 10; 5 ks) 

78 f. ú. u NSP 1922 4

dopisy J. Ple�nika A. Titlovi (�. 11 - 
12; 2 ks) 

79 f. ú. u NSP 1923 4

dopisy J. Ple�nika A. Titlovi (�. 13 - 
19; 7 ks)

80 f. ú. u NSP 1924 4

dopisy J. Ple�nika A. Titlovi (�. 20 - 
23; 4 ks) 

81 f. ú. u NSP 1925 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 24 - 28; 5 ks) 

82 f. ú. u NSP 1926 4

dopis a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 29 - 33; 5 ks) 

83 f. ú. u NSP 1927 4

dopis a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 35 - 39; 5 ks) chybí �. 34

84 f. ú. u NSP 1928 4

dopisy J. Ple�nika A. Titlovi (�. 41 - 
43; 3 ks) 

85 f. ú. u NSP 1929 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 45 - 55; 11 ks) 

86 f. ú. u NSP 1930 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 56 - 69; 13 ks) chybí �. 62

87 f. ú. u NSP 1931 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 70 - 94; 24 ks) 4 ks 
fotografií nákres� návrhu kostela 
pravd�podobn� p�iložených k dopisu 
ze dne 10. kv�tna 1932 (�. 80 - 83)
�. 73 - Ple�nik�v opis dopisu 
presidenta T. G. Masaryka Josipovi 
Ple�nikovi ze dne 23. ledna 1932, který 
Ple�nik pravd�podobn� zaslal 
Alexanderovi Titlovi

88 f. ú. u NSP 1932 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 95 - 108; 12 ks) chybí �. 98, 
101

89 f. ú. u NSP 1933 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 109 - 125; 17 ks) 

90 f. ú. u NSP 1934 4
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dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 126 - 137; 11 ks) chybí �. 
128
�. 136 je malý nákres p�iložený k 
dopisu z 28. prosince 1935

91 f. ú. u NSP 1935 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 138 - 144; 8 ks) 

92 f. ú. u NSP 1936 4

pohlednice a dopis J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 146 - 150; 5 ks) 

93 f. ú. u NSP 1937 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 151 - 166; 15 ks) 

94 f. ú. u NSP 1938 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 167 - 173; 5 ks) chybí �. 
169, 172

95 f. ú. u NSP 1939 4

pohlednice a t�i listy s Ple�nikovým 
textem týkající se I. projektu a d�jin 
výstavby kostela, snad p�iložené k 
Ple�nikovu dopisu A. Titlovi ze dne 7. 
�íjna 1924 (�. 174 - 185; 12 ks) 

96 f. ú. u NSP 1940 4

dopis a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi (�. 182 a, b; 2 ks) 

97 f. ú. u NSP 1947 4

dopisy a pohlednice J. Ple�nika A. 
Titlovi, a prázdné dopisní obálky (�. 
186 - 199, obálky ne�ísl.; 24 ks) 
nedatované dopisy a pohlednice 
datovatelné do období p�ed II. 
sv�tovou válkou

98 f. ú. u NSP  4
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korespondence k Ple�nikovu architektonickému návrhu 
vinohradského kostela

korespondence Spolku �eských 
architekt� se Spolkem pro postavení 
druhého katolického kostela na Král. 
Vinohradech, Spolku pro postavení 
druhého katolického kostela na Král. 
Vinohradech s Arcibiskupskou 
konzisto�í ohledn� schválení 
Ple�nikových plán�, Farního ú�adu u 
sv. Aloise na Král. Vinohradech s 
Arcibiskupskou konzisto�í, Prvního 
celostátního sjezdu katolík� s fará�em 
Alexanderem Titlem; nedatovaný dopis 
Dr. Václava Hrudky z�ejm� fará�i A. 
Titlovi, a nedatovaný koncept posudku 
�i �lánku Pavla J. M.  Preisse o stavb�
kostela Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Vinohradech  (11 ks)

99 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1919–1935 4

fotografie 

fotografie Ple�nikových maket a 
návrh� kostel� a �ástí kostelních 
interiér� v Osijeku, B�lehrad� a 
Záh�ebu ; fotografie nerealizovaného 
projektu nového kostela Nejsv�t�jšího 
Srdce Pán� na Vinohradech z roku 1924
17 ks �ernobílých fotografií 

100 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

 4
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dobová periodika s ple�nikovskou tematikou

novinové výst�ižky obsahující �lánky o 
J. Ple�nikovi a �asopisy Stavitelské 
listy (ro�. XX, �. 23 a ro�. XXXVII, �. 
3), �eský Sv�t (ro�. XXI, �. 27) a 
Knihovna Stylu (�asopisu Spole�nosti 
architekt� v Praze, sv. 2 z roku 1920), 
v nichž jsou otišt�ny: - Ple�nik�v I. 
návrh vinohradského kostela z roku 
1924, 
- všechny sout�žní návrhy na druhý 
kostel na Vinohradech 
- �lánek vinohradského kostela a 
�lánek o Ple�nikov� tvorb� od Emila 
Edgara  13 ks novinových výst�ižk� a 4 
ks �asopis�

101 f. ú. u NSP na 
Vinohradech

1920–1941 4

plány, návrhy, nákresy a stavební projekty pro nový kostel 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na Král. Vinohradech

Ple�nik�v II. projekt na stavbu kostela 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán�
32 pap. plán� s nákresy

102 f. ú. u NSP 1925 5

Ple�nik�v III. projekt na stavbu kostela 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán�
9 pap. plán� s nákresy 

103 f. ú. u NSP  5

Ple�nik�v III. návrh stavby kostela 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán�
32 pap. situa�ních plán� s nákresy 
schválených Magistrátem hlav. m�sta 
Prahy 

104 f. ú. u NSP 1928 5

Ple�nik�v projekt Chrámu Srdce 
Ježíšova na Král. Vinohradech (vydáno 
jako tisk)
pap. sešit; tisk; nákresy 

105 f. ú. u NSP 1928 5
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Ple�nikovy plány a drobn�jší návrhy a 
nákresy kostela a kostelního interiéru u 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� na 
Vinohradech (návrh na postranní oltá� - 
neprovedeno; návrh lustru - 
neprovedeno; návrh mariánského 
postranního oltá�e - neprovedeno; 
návrh sakramentá�e z roku 1934; návrh 
monstrance; návrhy vstupního 
kostelního portálu a pr��elí; situa�ní 
plány) a plány kostela Srdce Ježíšova v 
Oseku z let 1937 a 1938
 24 ks

106 f. ú. u NSP 1934–1938 5

sbírky, dary, odkazy, úv�rové operace na stavbu kostela

Dary, odkazy a nadace pro stavbu a 
za�ízení nového kostela od institucí a 
jednotlivc�
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

107 f. ú. u NSP 1912–1935 6

Eviden�ní archy pro domovní sbírku na 
stavbu kostela a sbírkové listiny 
Spolku pro zbudování II. katolického 
chrámu Pán� na Král. Vinohradech ve 
prosp�ch stavebního fondu
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. 

108 f. ú. u NSP 1920–1931 6

Eviden�ní archy pro domovní sbírku na 
stavbu kostela
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. 

109 f. ú. u NSP 1929 7

Eviden�ní archy pro domovní sbírku na 
stavbu kostela
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. 

110 f. ú. u NSP 1929–1931 7

Úv�rové bankovní operace spojené se 
stavbou kostela
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

111 f. ú. u NSP 1930–1939 7
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vysv�cení kostela

Vysv�cení kostela (zejména pozvánky 
a d�kovné dopisy pozvaných k 
slavnostnímu vysv�cení dne 8. kv�tna 
1932; novinové výst�ižky o kostele a 
jeho vysv�cení)
pap.; rkp. - tisk - strojopis; �es. - lat. - 
it. 

112 f. ú. u NSP 1932 8

kostel - stavba
ú�ty

Ú�ty od r�zných firem za stavební 
práce na kostele a za opravy a úpravy v 
kostele
pap.; �es.; rkp. - strojopis - tisk 

113 f. ú. u NSP 1928–1949 8

nabídky práce na provedení stavby

Nabídky r�zných firem na provedení 
stavby - nap�. nabídka na práce 
zednické, d�lnické a železobetoná�ské
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

114 f. ú. u NSP 1928–1929 9

Firma Nekvasil (provád�jící firma) - 
nabídky stavebních prací, jejich zadání 
a postupné provád�ní, korespondence o 
materiálu
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

115 f. ú. u NSP 1929–1938 9

stavební práce

Slavnostní zahájení stavby dne 19. 8. 
1929; novinové výst�ižky o postupu 
stavby od jejího zahájení až do 
dokon�ení a vysv�cení kostela dne 8. 5. 
1932
pap.; strojopis - tisk; �es. 

116 f. ú. u NSP 1929, 1932 9

Zápisy ze sch�zí technického 
kostelního odboru (jeho �leny mj. arch. 
Jan Kot�ra, Kamil Hilbert nebo Josef 
Fanta), stavební protokoly a stavební 
dozor
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

117 f. ú. u NSP 1918–1935 9
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Korespondence stavebního dozoru s 
firmou Nekvasil provád�jící stavbu; 
stavební deníky
pap.; rkp.; �es. 

118 f. ú. u NSP 1929–1932 10

Instalatérské práce: kanalizace, 
plynovod, vodovod, hromosvod, 
elekt�ina (1929); kamenické práce: 
nap�. žulové schody p�ed kostelem, 
rampa, zábradlí, dlažba, nabídky práce 
(1931 - 1940); nat�ra�ské práce: 
nabídky práce, rozpo�ty, ú�ty (1931 - 
1932); klempí�ské práce: nabídky 
práce, rozpo�ty, ú�ty (1930 - 1933); 
podlaha kostela: nabídky práce, 
provedení, ú�ty, parkety - fa Terraxyl 
(1931 - 1932)
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

119 f. ú. u NSP 1929–1940 10

Sklená�ské práce: nabídky práce, 
provedení, ú�ty (1931 - 1932); 
socha�ská výzdoba exteriéru: k�íž se 
dv�ma and�ly nad hlavním portálem a 
ostatní socha�ská výzdoba zvenku 
(1942 - 1943); st�echa: st�ešní a stropní 
konstrukce, nabídky prací, provedení, 
ú�ty - fa Reinberg (1928 - 1930)
pap.; rkp. - strojopis - tiskopis; �es. 

120 f. ú. u NSP 1928–1943 11

Statické výpo�ty železobetonové 
konstrukce a betoná�ské plány firmy 
Nekvasil
pap.; pap. plány a nákresy; �es. 

121 f. ú. u NSP  11

Kone�ný ú�et za stavbu kostela s 
kompletní stavební dokumentací 
vypracovanou provád�jící firmou 
Nekvasil
pap.; strojopis-p�edtisk-tiskopis; �es. 

122 f. ú. u NSP 1929–1932 12

kostel - za�ízení
hlavní oltá�

stavba, nabídky na provedení práce, 
ú�ty
pap.; rkp. - strojopis; 1ks �ernobílé 
fotografie interiéru kostela; �es. 

123 f. ú. u NSP 1931–1934 12



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 19 - 

kamenické práce, nabídky firem
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

124 f. ú. u NSP 1931 12

kandelábry p�ed ním - nabídky na 
provedení práce, Ple�nik�v návrh 
kandelábru
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; nákres 
tužkou; �es. 

125 f. ú. u NSP 1934, 1939 12

lustr nad ním - nabídky práce, 
provedení, ú�et
pap.; strojopis; nákres osv�tlení; �es. 

126 f. ú. u NSP 1934 12

sochy - nabídky na provedení, ú�ty, 
rozpo�et na socha�skou práci
pap.; rkp. - strojopis - tiskopis; �es.

127 f. ú. u NSP 1932–1939 12

tabernákl - nabídky na provedení, 
rozpo�et
pap.; strojopis; nákresy; �es. 

128 f. ú. u NSP 1932–1933 12

orato� za oltá�em, návrhy a nákresy 
arch. Otto Rothmayera
pap.; 4 ks nákres� tužkou; �es. 

129 f. ú. u NSP  12

ostatní oltá�e

oltá� Panny Marie a sv. Josefa - 
nabídky na provedení práce, 2 
fotografie oltá��, návrhy oltá�e P. Marie
pap.; rkp. - strojopis - tisk; kreslené 
návrhy 

130 f. ú. u NSP 1939–1941 13

oltá� sv. Terezi�ky a sv. Antonína - 
nabídky na provedení práce podle 
návrhu arch. Otto Rothmayera, 
Rothmayerovy návrhy a nákresy oltá��
pap.; strojopis; návrhy tužkou; �es. - 
n�m. 

131 f. ú. u NSP 1941–1942 13
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oltá� sv. Kryštofa (mat. ohledn� jeho 
stavby); p�enosné oltá�e - listiny o 
jejich posv�cení; oltá�e ze zámecké 
kaple na Pražském Hrad� - nabídky na 
p�enesení a instalaci dvou 
mramorových oltá��; oltá� ze zrušené 
zrcadlové kaple v Klementinu - žádost 
o jeho darování pro vinohradský kostel
pap.; strojopis - tisk - rkp.; �es. 

132 f. ú. u NSP 1931–1941 13

další  mobiliá� v interiéru kostela

Z�ízení k�ížové cesty v kostele - 
zejména korespondence s akad. 
malí�em Františkem Doubkem
pap.; strojopis - rkp. - tisk; �es. - lat. 

133 f. ú. u NSP 1932–1940 13

sochy v kostele - stojící samostatn�
(jen malé torzo dokumentace)
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

134 f. ú. u NSP 1938–1949 13

kaple Božího hrobu a zhotovení 
jesli�ek - nabídky na zhotovení
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

135 f. ú. u NSP 1945–1948 13

bohoslužebné ná�iní - ciborium 
(nákresy, návrh J. Ple�nika); 
drahokamy pro bohoslužebné ná�iní 
(korespondence s dodavateli); návrh 
kalichu od J. Ple�nika; kropenky - 
nabídky dodavatel�; lampy pro v��né 
sv�tlo (návrh J. Ple�nika); monstrance 
(návrh od J. Ple�nika); pyxis (návrhy 
od J. Ple�nika)
pap.; strojopis; návrhy tužkou; �es. 

136 f. ú. u NSP 1931–1946 13

svícny v kostele - nabídky od firem na 
jejich provedení, Ple�nik�v návrh 
svícnu
pap.; strojopis; nákresy; �es. 

137 f. ú. u NSP 1931–1932 13
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osv�tlení kostela - provedení 
elektrického osv�tlení a hromosvodu 
(nabídky práce, korespondence s 
provád�jící firmou Beutelschmidt a 
spol, rozpo�ty, ú�ty, podmínky pro 
za�ízení elektrického osv�tlení a 
hromosvodu); svítidla - nabídky firem
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

138 f. ú. u NSP 1929–1933 13

sakristie - nábytek, vytáp�ní, nabídky 
firem, nákresy
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

139 f. ú. u NSP 1932–1937 14

krypta - návrhy na oltá� v krypt� (nap�. 
Ple�nik�v návrh), návrhy a rozpo�et na 
sochu Ecce homo
pap.; rkp. - strojopis; návrhy tužkou; 
�es. 

140 f. ú. u NSP 1930, 1949 14

besídka - její návrhy a návrhy nábytku 
od arch. Otto Rothmayera
5 ks návrh� na pauzovém pap. tužkou 

141 f. ú. u NSP  14

paramenty a jiné textilie (koberce, 
prapory - jejich vyv�šování), kasule
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

142 f. ú. u NSP 1939–1940 14

Paušál na kostelní výdaje a b�žný 
provoz kostela - zejména 
korespondence s M�stským ú�adem na 
Král. Vinohradech o výši paušálu na 
kostelní výdaje
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

143 f. ú. u NSP 1915–1941 14

vytáp�ní kostela a sakristie - nabídky 
dodavatel�, návrh na elektrické 
vytáp�ní kostela, rozpo�ty, katalogy 
topená�ských firem, nákresy vytáp�ní; 
v�trací a ventila�ní za�ízení v kostele
pap.; strojopis - tisk; nákresy top. 
systém�; �es. 

144 f. ú. u NSP 1930–1937 14

orato� - nábytek za hlavní oltá� (návrh 
O. Rothmayera), dve�e, klekátko, 
dubové lavice - nabídky práce, 
rozpo�et, návrhy
pap.; rkp. - strojopis; návrhy tužkou; 
�es. 

145 f. ú. u NSP 1931–1939 14
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kostelní malovaná okna a jejich 
um�lecká úprava - korespondence s 
Vysokou školou 
um�leckopr�myslovou v Praze a 
korespondence s Chrámovým 
družstvem Pelh�imov jako zhotovitelem
pap.; strojopis; malovaný návrh okna; 
�es. 

146 f. ú. u NSP 1941–1943 14

varhany

spisy týkající se starých varhan z kaple 
sv. Aloise; nové varhany v kostele 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� - nabídky na 
zhotovení (nap�. firmy R�ži�ka, 
Tichá�ek, J. Frýdl, M. Pomaha�, 
Rieger), rozpo�et na dodání nových 
varhan od firmy Josef Melzer, rozpo�et 
na nové varhany od firmy Rieger, 
oprava varhan, korespondence ohledn�
p�ísp�vk� na varhany, údržba varhan; 7 
ks �ernobílých fotografií varhan
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

147 f. ú. u NSP 1931–1949 14

zvony

dárce zvon� Karel Ronovský, 
velkostatká� na Král. Vinohradech - 
popis a soupis jeho zvon�; nabídky na 
zhotovení zvon� od firmy Manoušek - 
korespondence s firmou, konkrétní 
nabídky zvon�, nákresy a návrhy 
zvon�; elektrické zvonicí za�ízení pro 
zvony - korespondence s firmou 
Elektrotechna a. s.; firma Richard 
Herold v Chomutov� (výrobce 
elektrických pohon� pro kostelní 
zvony) - korespondence s firmou, 
nabídky, rozpo�et, propaga�ní materiály
pap.; strojopis - tisk; �es. 

148 f. ú. u NSP 1927–1934 15
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nabídka elektrického pohonu pro 
kostelní zvony od firmy Jan Neuman - 
rozpo�et, korespondence, nákres 
pohonu; nabídka elektrického pohonu 
od firmy Rudolf Perner ze Suché 
Vrbné  v �. Bud�jovicích - 
korespondence, propaga�ní materiály; 
montáž a osazení zvon� v kostelní 
v�ži, oprava pohonu, práce týkající se 
úprav prostor ve v�ži; sv�cení zvon�
dne 9. 4. 1932 - novinové výst�ižky o 
sv�cení, povolení ministerstva vnitra 
na produkci kulturn�-výchovného 
dokumentárního filmu o sv�cení 
chrámu, pozvánka na sv�cení; píse� p�i 
sv�cení; údržba zvon� - nap�. nát�ry; 
rekvizice zvon� za II. sv�tové války
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. - 
n�m. 

149 f. ú. u NSP 1930–1942 15

v�žní hodiny

elektrické v�žní hodiny s bicím 
za�ízením - nabídky firem na jejich 
provedení (provád�jící firma 
Elektrotechna), rozpo�ty, montáž, 
údržba a opravy, propaga�ní materiály 
firem (nap�. firmy Ericsson), 
záme�nické práce na hodinách, 
novinové výst�ižky o hodinách
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

150 f. ú. u NSP 1931–1943 15

budova farního ú�adu

povolení o z�ízení bytových prostor pro 
pot�eby farního ú�adu v dom� �. p. 112 
na Král. Vinohradech; nájemné z 
místností; p�ejmenování na 
"�ímskokatolický farní ú�ad u 
Nejsv�t�jšího Srdce Pán� v Praze XII - 
Král. Vinohrady"; opravy a úpravy 
farního bytu; rozpo�et na úpravy bytu; 
z�ízení telefonní stanice farního ú�adu
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

151 f. ú. u NSP 1915–1949 16
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nová budova fary - materiály týkající se 
výstavby nové farní budovy (nap�. 
korespondence s Magistrátem hl. m. 
Prahy, se stavební firmou Nekvasil 
jakožto stavitelem nové fary, návrhy a 
plány nové budovy fary projektované 
firmou Nekvasil
pap.; rkp. - strojopis; nákresy na 
projektových plánech; �es. 

152 f. ú. u NSP 1927–1935 16

laický personál fary - kucha� Jaroslav 
Jelínek (zejména jeho platební 
vým�ry); hrobka fary (1 nákres sine 
dato)
pap.; rkp. - p�edtisk; �es. - n�m. 

153 f. ú. u NSP 1941–1949 16

záležitosti vlastní duchovní správy a ritu

mše, modlitby, kázání a další 
pobožnosti - jejich oznámení, 
organizace, zvláštní služby boží, série 
"náboženských ponau�ení" pro 
dospívající chlapce a dívky, r�zné 
náboženské tiskoviny
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - n�m. 

154 f. ú. u NSP 1914–1946 16

kostelní slavnosti - jesli�ková 
pobožnost, oslavy svátku Božího T�la, 
Májová pobožnost, oslavy k poct�
Paladia zem� �eské, náboženské pout�, 
kanonické vizitace (nap�. farní 
p�edlohy pro vizitace), sv. missie
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

155 f. ú. u NSP 1913–1949 16

styk s jednotlivými h�bitovy - Olšany, 
Vinohradský h�bitov - r�zné taxy a 
h�bitovní poplatky, h�bitovní kaple sv. 
Václava na Vinohradském h�bitov�, 
poh�by nekatolík� na Vinohradském 
h�bitov�, h�bitovní z�ízenci; 
autodrožká�i jezdící na h�bitovy - 
stížnost na nep�im��ené taxy
pap.; rkp. - strojopis - tiskopis - tisk; 
�es. 

156 f. ú. u NSP 1901–1947 17
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poh�ební ústavy pražské - zejména 
korespondence s farním ú�adem na 
Vinohradech; poh�ební spolek 
"Marianum"
pap.; rkp. - tiskopis - strojopis; �es. 

157 f. ú. u NSP 1912–1941 17

výkaz štolových poplatk� p�i 
vinohradské farní expozitu�e za roky 
1893, 1894 a 1895; korespondence s 
církevními institucemi - zejména s 
Arcibiskupskou konzisto�í a Knížecím 
arc. ordinariátem); interkalární ú�ty, 
výkaz poh�b� za rok 1914; poh�by - 
ohledn� úprav poh�ebního práva; 
štolové poplatky z poh�b�; 
korespondence v záležitostech 
jednotlivých poh�b�, poh�ební sazby 
poh�ebních ústav� apod.
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

158 f. ú. u NSP 1896–1941 17

kremace - na�ízení, materiál týkající se 
jejího využívání, jednotlivé reversy o 
p�ání zem�elých o zp�sobu jejich 
poh�bení
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

159 f. ú. u NSP 1921–1941 17

p�edpisy o držení památných a 
sváte�ních dní; ob�ad Mytí nohou 
starc�m
pap.; rkp. - tisk - tiskopis; �es. 

160 f. ú. u NSP 1919–1949 18

duchovní správa farního ú�adu ve 
Všeobecné nemocnici na Král. 
Vinohradech
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

161 f. ú. u NSP 1915–1948 18

vyu�ování náboženství na 
vinohradských školách - vyu�ování 
duchovní správy ve škole, p�ehled 
žactva, kaple ve škole v Kladské ulici, 
školní mše v kapli sv. Aloise, novinové 
výst�ižky o novém školském zákon� z 
roku 1947
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk - tisk; 
�es. 

162 f. ú. u NSP 1914–1947 18
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matri�ní záležitosti a evidence obyvatelstva

matriky obecn� - p�edpisy k vedení 
matrik; revize matrik; normálie týkající 
se matri�ních zápis�, statistika 
obyvatelstva - instrukce
pap.; rkp. - strojopis - tiskopis; �es. - 
n�m. 

163 f. ú. u NSP 1900–1947 18

zm�ny náboženství - p�estupy ke 
katolické ví�e (konverze) a vystoupení 
z katolické víry (apostaze) 
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk - tisk; 
�es. 

164 f. ú. u NSP 1921–1947 18

k�estní agenda - všeobecné p�edpisy 
(torzo); k�estní reversy rodi�� (torzo)
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. 

165 f. ú. u NSP 1916–1947 18

výuka náboženství a sv. p�ijímání d�tí - 
zejména korespondence týkající se 
sporu fará�e Františka Škardy s 
katechetou P�kným (torzo); sv. 
p�ijímání - zejména stížnosti na sv. 
p�ijímání v kostele Nejsv�t�jšího Srdce 
Pán�; bi�mování - p�edpisy
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

166 f. ú. u NSP 1932–1945 18

s�atková a rozvodová agenda - 
legitimace nemanželských d�tí 
pozd�jším s�atkem; p�edpisy týkající 
se s�atk�; jednotlivé s�atky (�azeny 
abecedn� podle jména) u kterých byly 
zjišt�ny r�zné p�ekážky (z�ejm� torzo 
dokument�)
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

167 f. ú. u NSP 1915–1941 18

protokoly o k�tech dosp�lých osob 
(zejména žid�)
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk - tisk; 
�es. - lat. 

168 f. ú. u NSP 1933–1942 19
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nadace (mešní, sociální)

materiály k jednotlivým mešním 
nadacím �azeným abecedn� podle jmen 
(zejména zástavní listy, korespondence 
ohledn� nada�ních listin, v�novací 
listiny, bankovní ú�ty atd.) 
Anežky Divišové 1933; Isabely 
�adilové 1931 - 1933; Albíny 
Eismannové 1935 - 1941; Marie 
Endlerové 1938 - 1939; Kate�iny 
Frankové 1935 - 1937; Františky 
Hadrbolcové 1927, 1934; Antonína 
Häusera 1932, Bohumily Hlubocké 
1942, Ludmily Hole�kové 1937, Jana 
Hudce 1931- 1933; Františka Hully 
1929 - 1931; Elišky Husákové 1922 - 
1923; Františka Husáka 1929 - 1932; 
Marie Chmela�ové 1914 - 1915; 
Bohumila Jirá�ka 1931 - 1932; 
manžel� Junekových 1940 - 1941; 
Boženy Kalibové 1927 - 1928; 
manžel� Kaštilových 1932 - 1936; 
Anny Kašpárkové 1921 - 1928; Marie 
Klímové 1935 - 1937; Rudolfy 
Kmentové 1938; Emilie Krischkerové 
1915; Anny Novotné 1922 - 1934; 
Hugo Paukerta 1937 - 1938; Josefy 
Pawlové 1927 - 1930; Kate�iny 
Peciválové 1932; Ludmily Penzové 
1928 - 1930; Josefa Rokuska 1933 - 
1934; Anny Sekaninové 1934; Marie 
Schwarzové 1938; Vojt�cha Sixty 
1932 - 1934; Františka Škardy 1944; 
manžel� Vodákových 1930; Berty 
Vošahlíkové 1916 - 1921; rodiny 
Zelenkovy 1931 - 1933
pap.; rkp. - strojopis; �es.

169 f. ú. u NSP 1914–1944 20

rodinná nadace Gustava Fingera pro 
chudé a pot�ebné
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

170 f. ú. u NSP 1920–1942 20
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duchovenstvo; personálie

dokumenty k p�evzetí správy 
patronátních kostel� sv. Ludmily a sv. 
Aloise referátem zádušním a m�stským 
zádušním ú�adem; torzo všeobecných 
normálií týkajících se duchovenstva
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

171 f. ú. u NSP 1916–1945 21

František Škarda, fará� - 13 ks �nb. 
fotografií se záb�ry F. Škardy z let 
1929 - 1941; opis k�estního listu; 
arcibiskupská ustanovovací listina za 
II. kooperátora na Král. Vinohradech; 
platební rozkazy; domovský list; 
ustanovovací listina za fará�e nov�
z�ízené II. fary u sv. Aloise na Král. 
Vinohradech; cestovní pas; platební 
záležitosti; ustanovující listina za 
konzistorního radu a d�kana; 
prohlášení o rodovém p�vodu pro 
nacisty; soustrastné dopisy k jeho úmrtí
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - lat.  

172 f. ú. u NSP 1887–1943 21

Antonín Jíša, administrátor a fará� - 2 
ks fotografií A. Jíšy; obsahuje pouze 
malé torzo dokument� (nap�. protokol 
o p�edání kostelního a farního jm�ní po 
Františkovi Škardovi, p�ání k 
jmeninám od Svazu katolických muž�)
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

173 f. ú. u NSP 1945–1948 21
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Kaplané - všeobecn� ve vinohradské 
farnosti (1914 - 1941); dokumenty k 
jednotlivým kaplan�m �azeným 
abecedn� ve složkách, nap�. smlouvy s 
fará�em; vzpomínky na kaplana 
Jaroslava Záme�níka umu�eného v 
koncentra�ním tábo�e v Dachau. 
Kaplané: Karel Bíca, Josef Gargela, 
Josef Hofman, Antonín Jíša, Št�pán 
Kalina, František Kohlí�ek, Alois 
Maier, Leopold Risspler, Ji�í Svoboda, 
Václav Šácha, Alexander Titl, 
František Tkadl�ík, Vojt�ch Trojan, 
Hugo Vaní�ek, Jaroslav Záme�ník, 
Norbert Zelený
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

174 f. ú. u NSP 1914–1948 21

katecheté - všeobecná normálie pro 
katechety z roku 1936; dokumenty k 
jednotlivým katechet�m �azeným 
abecedn� podle jména (nap�. 
jmenování do funkce a ostatní spisový 
materiál týkající se jejich p�sobení); 
katecheté - laici
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

175 f. ú. u NSP 1918–1946 21

výpomocní kn�ží - �azeno abecedn�
podle jmen (obsahuje zejména 
korespondenci týkající se výkonu jejich 
funkce; 
požitky a poplatky - kongrua, p�íjmy, 
dotace pro farní duchovenstvo, fasse 
(p�iznání p�íjm� a výdaj� jednotlivých 
duchovních)
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. 

176 f. ú. u NSP 1911–1948 21

soupisy vykonaných sakrálních úkon�
jednotlivých duchovních
pap.; rkp. - p�edtisk; lat. - �es. 

177 f. ú. u NSP 1914–1941 21



Inv.
�. Sign. Obsah

�asový
rozsah

�íslo
kart.

 - 30 - 

kostelní personál

�editelé k�ru a varhaníci - požitky, 
instrukce pro �editele k�ru, žádosti o 
p�id�lení místa �editele k�ru, 
obsazování uprázdn�ných míst 
varhanických, oznámení o konkurzech 
na �editele k�ru, externí varhaníci - 
zejména žádosti o umožn�ní hry na 
varhany v kostele; zp�váci, chrámový 
sbor - zejména korespondence s 
vinohradským sborem "Vinohradský 
hlahol", skladba repertoáru
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

178 f. ú. u NSP 1914–1948 22

kostelníci - všeobecn� (normálie 
týkající se kostelnických míst - 
zejména platové záležitosti); instrukce 
a smlouvy pro kostelníky; konkurzy a 
obsazování kostelnických míst; ob�adní 
od�v komže - spisy týkající se jejího 
po�ízení a užívání; úpravy pravomocí 
nad kostelníky a jejich platových 
podmínek
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

179 f. ú. u NSP 1914–1949 22

sví�kové báby - záležitosti jejich 
platových podmínek a nápl� práce
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - n�m. 

180 f. ú. u NSP 1933–1949 22

farnost jako celek

listina o z�ízení II. fary ve východní 
�ásti Královských Vinohrad p�i farní 
kapli u sv. Aloise ze dne 12.6. 1919; 
materiál týkající se právních jednání 
souvisejících se z�ízením nové 
vinohradské farnosti (nap�. úprava 
farních hranic) a opisy z�izovací listiny
pap.; rkp. - strojopis; �es. 

181 f. ú. u NSP 1910–1942 22

soupis dom� s �. p. pat�ících do II. 
vinohradské farnosti u sv. Aloise; 
výkazy zm�n náboženských u farník�; 
soupisy obyvatelstva ve farnosti podle 
vyznání
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. 

182 f. ú. u NSP 1920–1947 22
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opis smlouvy mezi n�meckým 
banké�em, rytí�em Karlem 
Zdekauerem, jakožto vlastníkem 
pozemk� na území zahrady Kanálka a 
vinohradským m�stským ú�adem z 
roku 1890 o postoupení t�chto 
pozemk� m�stu Vinohrady, souhlas 
Zdekauerových d�dic� s výstavbou 
nového kostela na nám�stí Krále Ji�ího, 
mapa farnosti u Nejsv�t�jšího Srdce 
Pán�
pap.; rkp. - strojopis; n�m. - �es. 

183 f. ú. u NSP 1928 22

zm�ny katastrálních hranic mezi 
územími Vinohrady - Nusle, 
Vinohrady - staré Strašnice a 
Vinohrady - Žižkov
pap.; strojopis - tisk; �es. 

184 f. ú. u NSP 1945–1946 23

oznámení z Magistrátu hl. m. Prahy o 
p�edložení polohopisných plán� nov�
vystav�ných dom� se žádostmi o 
p�id�lení �ísel popisných na Král. 
Vinohradech; oznámení z 
magistrátního M��i�ského ú�adu hl. m. 
Prahy o nov� vystav�ných domech a 
p�id�lení �ísel popisných v katastru 
Král. Vinohrad; oznámení o zbo�ených 
domech
pap.; strojopis - tiskopis; �es. 

185 f. ú. u NSP 1922–1942 23
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vále�ná opat�ení

p�íprava vále�ných opat�ení v kostele - 
krypta jako ve�ejný protiletecký kryt; 
úschova cenností v kostele; na�ízené 
opravy na kostele; zatemn�ní; rekvizice 
kov�; jazyková na�ízení; zvon�ní ve 
vále�ném období; kryt pod kostelem a 
civilní letecká obrana v�bec; nálet na 
Prahu dne 14. 2. 1945 - sloužení 
bohoslužeb za mrtvé; vále�ní uprchlíci; 
seznam padlých z vinohradské farnosti 
v dob� Kv�tnového povstání 5. - 9. 
1945; židé za II. sv�tové války - 
zejména normálie
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - n�m. 

186 f. ú. u NSP 1936–1946 23

pastora�ní �innost - svazy, sdružení, náboženské spolky, kongregace

Jednota ke klan�ní se svátosti oltá�ní 
(1915 - 1928); Jednota Cyrillská 
(1916 - 1948); Katolická akce a laický 
apoštolát (1931 - 1947); Spolek pro 
vybudování a udržování katolického 
domu na Král. Vinohradech (1935 - 
1949); spolek "Legio Angelica" (1946); 
mapa Mariánských družin v �echách a 
na Morav� (sine dato)
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. - n�m. 

187 f. ú. u NSP 1915–1949 23

arcidiecézní svaz Katolické charity 
(zejména akce charity)
pap.; strojopis - tisk; �es. 

188 f. ú. u NSP 1924–1947 24

Pomocná akce muž� (1946); Rada 
�eskoslovenských katolík� (1919 - 
1920); Svaz katolických skaut� (nap�. 
stanovy, výlety - 1921 - 1946); Spolek 
sv. Vincence z Paula (1920 - 1939)
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

189 f. ú. u NSP 1919–1946 24
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Svaz katolických esperantist� (1934); 
Svaz katolických muž� (1936 - 1946); 
Svaz katolických žen a dívek (1937 - 
1946); Družina Tarsici� u farního 
chrámu Nejsv. Srdce Pán� na Král. 
Vinohradech (1924 - 1937); útulek sv. 
Josefa pro opušt�né d�ti (1914 - 1944); 
Unio apostolica (1947 - 1948)
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

190 f. ú. u NSP 1914–1948 24

odbo�ka Apoštolátu modlitby p�i 
kostele Nejsv�t�jšího Srdce Pán�
(propaga�ní tiskoviny 1944 - 1946); 
Besídka mládeže (1936); spolek "Bílý 
K�íž" (nap�. stanovy 1916); Bratrstvo 
ke cti trpícího Srdce Pána Ježíše 
(1918); spolek "Dílo blahoslavené 
Anežky P�emyslovny" (1930)
pap.; strojopis - tisk; �es. 

191 f. ú. u NSP 1916–1946 24

Sdružení katolické mládeže - stanovy, 
akce sdružení, korespondence, ú�ty atd.
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

192 f. ú. u NSP 1920–1947 25

kostelní a jiné sbírky (nap�. sbírka pro 
sirotky padlých vojín� v I. sv�tové 
válce 1915 - 1942); Mariánská da�
(1946 - 1948); chudinská agenda 
farního ú�adu (1914 - 1943); otcové 
chudých
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es.
  

193 f. ú. u NSP 1914–1948 25

všeobecné normálie sv�tské provenience

normativní prameny sv�tské 
provenience - na�ízení a ob�žníky 
(Ú�ad zádušní hl. m�sta Prahy, 
Magistrát hl. m. Prahy, Ministerstvo 
vnitra aj.)
pap.; strojopis - tisk; �es. - n�m. 

194 f. ú. u NSP 1920–1949 25

normálie církevní provenience

pastý�ské listy a normativní prameny 
církevní provenience
pap.; tisk; �es. 

195 f. ú. u NSP 1915–1949 25
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publika�ní �innost farního ú�adu

zejména spisový materiál a 
dokumentace týkající se redakce 
Farního v�stníku
pap.; rkp. - strojopis - tisk; �es. 

196 f. ú. u NSP 1924–1948 26

záduší

zádušní poplatky, zádušní ú�ty, 
korespondence se Zádušním ú�adem hl. 
m. Prahy, výpisy ze zádušních ú�t�, 
podrobné výtahy o ú�tech zádušních, 
pojišt�ní kostela
pap.; rkp. - strojopis - p�edtisk; �es. 

197 f. ú. u NSP 1914–1942 26

varia

farní knihovna - seznam knih 
p�j�ovaných ve farní knihovn�
vypracovaný na žádost Obvodní rady 
osv�tové pro Prahu XII.; novinové 
výst�ižky k církevn�-spole�enským 
témat�m (noviny �ech, Lidové listy, 
Pražský ve�erník, Národní Republika) - 
zejména k 10-ti letému výro�í vzniku 
�eskoslovenské republiky v roce 1928; 
materiály k prvnímu celostátnímu 
sjezdu katolík� v Praze v roce 1935; 
návrhy nového kostela ve Strašnicích
pap.; strojopis - tisk; �es. 

198 f. ú. u NSP 1914–1948 26
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