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I. Vývoj původce fondu 
Josef Hráský se narodil 31. prosince roku 1905 v obci Slavoňov nedaleko Nového 

Města nad Metují. Jméno dostal po otci, Josefovi Hráském (*25. října 1884, †1. září 1948), 

který byl učitelem obecné školy ve Slavoňově, jeho matkou byla Anna Hráská, rozená 

Truněčková (*1. června 1885, †1. února 1970). Měl mladšího bratra Jaroslava (*12. září 1912, 

†1983), který spolu s manželkou v 50. letech 20. století emigroval do Austrálie, odkud 

později přesídlili do Kanady. 

Po absolvování Státního reálného gymnasia v Náchodě (1916-1924) pokračoval Josef 

Hráský v letech 1924-1928 studiem historie a zeměpisu na Karlově univerzitě v Praze. Ve své 

disertační práci se zabýval historií Nového Města nad Metují v letech 1501-1634, doktorem 

filozofie byl prohlášen dne 8. března 1929. Roku 1931 ještě získal aprobaci učitele zeměpisu 

a dějepisu, téhož roku ale nastoupil do Ústředního archivu ministerstva vnitra a současně si 

doplňoval vzdělání studiem na Státní archivní škole (1931-1934). Absolvoval ji roku 1934, 

tématem závěrečné práce bylo opět Nové Město Hradiště nad Metují, a to jeho dějiny v letech 

1501-1648. 

Dne 23. dubna 1935 se v Praze v Dejvicích oženil s Martou Pickovou (* 1. března 

1913, †12. března 2001), která pocházela z židovské rodiny sídlící v Novém Městě nad 

Metují.  

V Ústředním archivu ministerstva vnitra působil s vynucenou přestávkou (1942-1945) 

od roku 1931 až do září 1951. Zprvu jako adjunkt, od června 1934 byl ustanoven úředníkem 

s titulem „komisař archivní a spisové služby“, o tři roky později byl jmenován vrchním 

ministerským komisařem a vedoucím konzervace. Věnoval se zde hlavně pořádání archivních 

fondů a jejich konzervaci, počátkem druhé světové války pak řídil přemisťování archiválií do 

bezpečí. Jeho kariéra byla přerušena roku 1942, kdy byl propuštěn ze státních služeb pro 

neárijský původ manželky Marty, se kterou se přes nátlak úřadů odmítl rozvést. Od roku 1942 

do roku 1943 pracoval jako skladník ve firmě Krčmár na Břevnově, roku 1944 v továrně 

Chepa-Orlík na Smíchově. Nakonec byl v říjnu 1944 internován v táboře Klein Stein u Opolí 

(Polsko), a poté v Osterode am Harz (Německo), kde byl až do dubna 1945. 

Po válce se vrátil na své místo v Archivu ministerstva vnitra, kde byl v únoru 1946 

jmenován odborovým radou. V druhé polovině 40. let také přednášel na Státní archivní škole 

o konzervaci archiválií a reprodukční fotografii, obdobné přednášky měl také pro městské 

archiváře v jednotlivých krajích, později přednášel také o skartaci a pořádání archiválií. 
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Od roku 1945 do roku 1950 byl členem archivní komise při ministerstvu školství a osvěty, do 

roku 1950 také působil jako jednatel Československé archivní společnosti. 

V srpnu roku 1951 mu byla dána výpověď v rámci akce převodu administrativních 

zaměstnanců do produktivní práce, toto rozhodnutí souviselo s jeho odmítnutím vstoupit do 

KSČ a zároveň s emigrací jeho bratra do Austrálie. Následujících devět let pracoval jako 

dělník v podniku Meopta v Praze-Modřanech. I v této době ale dál bádal, v Archivu hlavního 

města Prahy studoval materiály o cínařích a konvářích, výsledná práce „O pražských 

konvářích“ byla publikována v Knize o Praze z roku 1960. Téhož roku jej postihly zdravotní 

potíže, pro které mu byl povolen odchod z Meopty. 

Od ledna 1960 získal práci ve Státním židovském muzeu, kde působil až do roku 

1971, zprvu jako pomocný konzervátor, od června 1961 do října 1962 byl pověřen funkcí 

zástupce ředitele a od roku 1968 byl jmenován vedoucím sbírkového oddělení. Práce zde jej 

přivedla ke studiu pražských zlatníků a stříbrníků, kterému se věnoval i po odchodu do 

důchodu v září roku 1971, jeho práce v tomto oboru vydalo Uměleckoprůmyslové muzeum 

v Praze. V této době působil také v Archivu hl. m. Prahy, kde provedl soupis vedut, a zasedal 

v nákupní komisi archivu. Josef Hráský byl rovněž členem komise, která dohlížela na výkup 

a vývoz starožitností do ciziny. 

Zemřel v Praze dne 16. října 1981 ve věku nedožitých 76 let.  

 

II. Vývoj a dějiny fondu 
Osobní pozůstalost do Archivu hl. m. Prahy mezi lety 1982-1998 předala manželka 

původce Marta Hráská. Součástí fondu jsou také předávací protokoly k darům, které předala 

jiným institucím, jednalo se většinou o trojrozměrné předměty. Část materiálů tvoří rovněž 

práce Josefa Hráského, kterou zpracoval přímo pro Archiv hl. m. Prahy. 

Část dokumentů byla v 80. letech zapůjčena Uměleckoprůmyslovému muzeu, které 

roku 1987 vydalo práci Dr. Hráského Zlatníci pražského baroka. Některé materiály byly ještě 

v polovině osmdesátých let půjčeny Martě Hráské. 

Během pořádání fondu nebyla provedena vnitřní skartace. 

 

III.+IV. Archivní charakteristika fondu, obsah fondu 
Fond obsahuje osobní doklady a torzo korespondence, jádro fondu ale tvoří vědecká 

práce Dr. Hráského, a to především jeho pozdější studie týkající se cínařů a konvářů, resp. 

zlatníků a stříbrníků, v menším objemu je zastoupeno studium měst či rebelie z roku 1628, 
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a nachází se zde i starší verze práce o Novém Městě nad Metují. Většinou se jedná o výpisy 

z archivů, jednotlivé poznámky a kartotéky s tím, že u jednotlivých témat je většinou přiložen 

i průklep článku, případně několik verzí téhož. Vzhledem k tomuto stavu byl tento materiál 

třízen jen tematicky, tak aby nebyla narušena struktura poznámek, z nichž některé byly již za 

života Dr. Hráského označeny jako již nepotřebné. 

Vzhledem k tomu, že byl materiál předáván do archivu v několika etapách, byl značně 

nejednotně seskupen, při pořádání proto byly vytvořeny jednotlivé kategorie tak, aby pokud 

možno odpovídaly schématu pro pořádání osobních fondů Archivu Akademie věd. Vzhledem 

ke skladbě fondu bylo ale přistoupeno k několika úpravám, výsledné schéma je následující: 

Životopisný materiál        i. č. 1-36 

 (osobní doklady, studijní doklady, pracovní doklady) 

Korespondence        i. č. 37-57 

 (Rodinná, ostatní) 

Vědecká činnost 

 Dějiny Nového Města nad Metují     i. č. 58-60 

 Povstání na Opočensku pro víru 1628    i. č. 61-62 

 Řemesla (konváři, cínaři, zlatníci, stříbrníci)   i. č. 63-90 

 Práce pro Židovské muzeum      i. č. 91-106 

 Veduty ve sbírce Archivu hl. m. Prahy    i. č. 107 

 Drobné články       i. č. 108-111 

 Recenze (vlastní i externí)      i. č. 112-123 

 Jiné         i. č. 124-128 

Dokumentace 

 (Fotografie, negativy, odlitky)     i. č. 130-156 

Publikace jiných autorů 

 (odborné, mapy, jiné)       i. č. 157-174 

Kartotéky (konváři, cínaři, zlatníci, města)     i. č. 175-182 

Rodina Hráských        i. č. 183-191 

Marta Picková (Hráská)  

 (školní práce, korespondence k pozůstalosti Dr. Hráského)  i. č. 192-209 

Rodina Pickových        i. č. 210-219 
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Životopisný materiál - dochovalo se několik vlastnoručních životopisů Josefa 

Hráského z přelomu 50. a 60. let, jež jsou doplněny některými osobními doklady, školními 

vysvědčeními a poměrně ucelenou řadou dokumentů pracovně-právních. Část dokumentů 

v inventáři nerozepsaných se nachází v originále či kopii svázaná v inv. č. 15, jedná se 

o dokumenty, které Dr. Hráský předložil ke své žádosti o důchod. 

V menší míře se dochovala korespondence. Drobná, leč zajímavá rodinná 

korespondence obsahuje pohledy, které posílal Josefovi jeho otec z ruského zajetí (legií), dále 

zde jsou dva lístky Josefa Hráského manželce z tábora Klen Stein u Opolí, kde byl internován 

v letech 1944-1945. Ostatní korespondence je hlavně od jeho akademických kolegů, většinou 

se ale jedná o jednotliviny. 

Vědecké práce jsou řazeny dle tematických okruhů, vzhledem k poměrně malému 

objemu jednotlivých témat, ale velkému množství poznámek a verzí jednotlivých článků, bylo 

přistoupeno pouze k hrubému pořádání těchto materiálů tak, aby nebyly rozděleny celky 

vytvořené původcem. Jak bylo uvedeno výše, jedná se o práce z historie Nového Města nad 

Metují, povstání pro víru na Opočensku roku 1628 a studie o řemeslnících, resp. zlatnících, 

cínařích a konvářích. V případě prací o řemeslnících, je třeba upozornit, že na ně navazují 

kartotéky, které jsou řazeny v samostatném oddělení.  

Vlastní vědecké práce jsou doplněny o spisy, které Dr. Hráský vytvořil pro účely 

Židovského muzea v Praze, jedná se o úvody k výstavám, ale také práce k židovským dějinám 

a výpisy k nim, převážně se jedná o práce zabývající se zlatníky a stříbrníky, či předměty jimi 

vyrobenými. Dále je zde výsledek práce pro Archiv hl. m. Prahy, soupis vedut ve sbírce 

rukopisů a několik drobných článků. Zařazeny zde jsou rovněž recenze, ať už ty, které psal 

Dr. Hráský, či recenze jiných autorů na jeho práce. V oddělení „jiné“ jsou Hráského výpisky 

k tématům, jež nemají samostatnou kategorii. 

Dokumentace obsahuje jednu fotku Dr. Josefa Hráského při studiu, fotokopie 

městských znaků z roku 1777 a řadu fotografií, negativů a otisků různých, mnohdy 

neurčených značek. Jedná se jednak o puncovní značky, české a rakouské, jsou zde ale také 

značky řemeslníků, které nebyly začleněny do složek, a nebylo možné je zpětně rozdělit podle 

řemesel. Tvoří tak jistý doplněk ke značkám uložených u konkrétních článků, např. cínařské 

značky jsou uloženy v albu (inv. č. 64), zlatnické v seznamech (inv. č. 81).  

Publikace jiných autorů se týkají hlavně řemeslníků a židovského muzea, najdeme 

zde ale i práce Dagmar Staré, která se rovněž zabývala konváři a cínaři, případně jednotliviny 

na téma městských znaků či středověkého skla. Je zde také několik map, publikace pro 

motoristy z 30. a 50. let a sebrané zákony k českým státním symbolům z let 1919 až 1946.  
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Kartotéky tvořil Dr. Josef Hráský hlavně ke své práci o řemeslnících. Zvláště je 

vedena evidence cínařů/konvářů a zlatníků/stříbrníků, lístky jsou řazeny abecedně, ve většině 

případů dle místa působení. Samostatná je také kartotéka židovských zlatníků. Materiál pak 

doplňují jednotlivé lístkové seznamy jím studovaných předmětů (křtitelnice, konve, zvony 

a další předměty z cínu). Je zde také jedna kartotéka českých měst a městysů, obsahuje údaje 

o dosažení privilegií, resp. označení město/městys. 

 

Na závěr jsou uloženy doklady rodinných příslušníků. V oddělení Rodina Hráských se 

nacházejí rodné listy rodičů a prarodičů Dr. Josefa Hráského, a také doklady z pozůstalostních 

řízení po jeho rodičích.  

Z materiálů Marty Hráské (roz. Pickové) se dochovalo několik školních sešitů a kreseb 

z let 1919-1929, zajímavé jsou hlavně sešity se slohovými pracemi. Je zde také uložena část 

její korespondence, kromě několika pohledů od otce z roku 1916, je to hlavně korespondence 

s institucemi, kam darovala předměty z pozůstalosti po svém manželovi, či ve vzpomínce na 

rodinu Pickovu. Tyto dopisy jsou z let 1970-1998 a budou zpřístupněny, až jim projde 

třicetiletá ochranná lhůta určená archivním zákonem. 

Díky Martě Hráské se dochovala část dokladů Rodiny Pickových, ta byla pro svůj 

židovský původ zlikvidována v koncentračním táboře, přežila pouze Marta. Ve fondu se 

nachází rodné listy a další dokumenty jejích rodičů a také rodiny Marie Bleyerové 

(roz. Pickové), tedy Martiny sestry, jejího manžela a syna.  

 

V. Záznam o uspořádání archivního souboru a sestavení pomůcky 
Fond Archivu hl. m. Prahy zpracovala a inventář sestavila v červnu a červenci roku 

2015 Zora Damová. Fond obsahuje 219 inventárních jednotek v 213 evidenčních jednotkách 

(7 kartonů, 5 kartoték, 177 fotografií a 24 negativů) v celkovém rozsahu 2,19 bm. Fond je 

uložen v Archivu hlavního města Prahy, Archivní 6, 149 00, Praha 4, v oddělení fondů 

městských podniků, institucí a fyzických osob. 
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Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 1 - 

Životopisný materiál

Vlastní životopisy
(4 ks) 

1 1959–1966 1

Xerokopie článku o Dr. Hráském
(Rojek - katolický zpravodaj farnosti 
Nové Město na Moravě a Slavoňov, 
1996
(2 listy + potvrzení o předání)
č. 3, s.7 a č.4, s. 2-3) 

2 1996 1

Osobní doklady

Křestní list Josefa Hráského 
a jeho fotokopie 

3 1916 1

Oddací list
(Josef Hráský a Marta Picková) 

4 1935 1

Domovský list
a potvrzení o příslušnosti do Prahy 

5 1935, 1945 1

Osvědčení o protektorátní příslušnosti
a jeho opis 

6 1941 1

Lístek J. Hráského z transportu do 
Klein Steinu 

7 1944 1

Potvrzení o hlášení se k české 
národnosti 

8 1945 1

Žádost o odčinění křivd z let 1942-
1945 a její vyřízení 

9 1945–1946 1

Řidičský průkaz 10 1948 1

Vojenská knížka 11 1951–1956 1

Potvrzení o československém 
občanství 

12 1956 1

Osvědčení o účasti na národním boji za 
osvobození
(obsahuje také podklady pro ně) 

13 1969–1970 1

Výměra důchodu a její změny 14 1970–1979 1



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 2 - 

Osobní doklady a jejich kopie 
předložené k žádosti o důchod 

15 1924–1951 1

Potvrzení (3 ks)
(trvalý pobyt, vydání pasu, o účasti na 
volbách) 

16 1950, 1968 1

Čestné uznání za záslužnou 
a iniciativní činnost v muzejnictví 

17 1968 1

Studijní doklady

Legitimace

Studentské legitimace (2 ks)
(Státní reálné gymnasium v Náchodě) 

18 1922/3–1924/5 1

Legitimace řádného posluchače
(Univerzita Karlova) 

19 1924–1928 1

Vysvědčení

Obecná škola v Rovném
(školní zpráva - I. ročník) 

20 1911/12 1

Obecná škola ve Vrchovinách
(školní zpráva - 3. tř., frekventační 
vysvědčení) 

21 1915/16 1

Státní reálné gymnasium v Náchodě
(výroční vysvědčení 2 ks) 

22 1916/7, 1923/4 1

Státní reálné gymnasium v Náchodě
vysvědčení dospělosti 

23 1924 1

Filosofická fakulta Karlovy univerzity
přehled absolvovaných přednášek 

24 1928 1

Filosofická fakulta Karlovy univerzity
udělení titulu doktor filosofie
(opis) 

25 1929 1

Státní archivní škola v Praze
Vysvědčení o státní zkoušce archivní 

26 1934 1
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 3 - 

Ilustrační

Státní reálné gymnasium v Náchodě
(výroční zpráva, výpis ze starších) 

27 1924/25 1

Státní archivní škola:
básně ze školy, 
seznam 2. ročníku (X.kurz), 
kresba - pohřeb školy
 

28 [1947–1949] 1

Pracovní doklady

Archiv ministerstva vnitra
(pracovní postup, provedené práce) 

29 1931–1951 1

Státní archivní škola
(přidělení přednášek) 

30 1946–1947 1

Zemský národní výbor
(jmenování členem poradního sboru) 

31 1947 1

Československá archivní společnost
(předání registratury novému jednately) 

32 1950 1

Karlova Univerzita
(přednášky) 

33 1950, 1951 1

Státní židovské muzeum
(pracovní postup, řeč k odchodu 
ředitelky Hany Volavkové, zpráva ze 
zahraniční cesty do Francie 1968, 
přehled činnosti 1960-71) 

34 1959–1971 1

Archiv hl.m. Prahy
(jmenování členem nákupní komise) 

35 1975 1

Honoráře za literární díla 
(Orbis, Dilia) 

36 1969–1973 1

Korespondence

Rodinná

Otec Josefovi
(pohledy poslané z ruského zajetí/legií)
(5 ks) 

37 1915–1916 1



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 4 - 

Rodiče (Hráský) Josefovi a Martě
(dopis k odchodu do Německa)
(1 ks) 

38 1944 1

Josef Martě
(lístky z tábora Klein-Stein)
(2 ks) 

39 1944 1

Ostatní

Benda, Břetislav 
(sochař)
(1 ks) 

40 1939 1

Benda, Vilém 
(ředitel Státního židovského muzea)
(3 ks) 

41 1965, 1970–71 1

Doležal, Horst 
(Vídeň)
(4 ks + přílohy, obsahuje o koncepty 
odeslaných dopisů Hráského)
vložen sešit Adler, zeitschrift für 
genealogie und heraldik, 1981, 12. 
(XXVI.) svazek, sešit 6 (tj. v dopisech 
diskutovaná práce Doležala) 

42 1970, 1972, 
1976 

1

Ernstberger, Anton
(profesor Německé univerzity v Praze)
(1 ks - navštívenka) 

43 b.d. 1

Husa, Václav
(1 ks) 

44 1964 1

Klicman, Ladislav
(2 ks) 

45 1932, 1935 1

Kollmann, Josef
(1 ks) 

46 1965 1

Kunz, Ludvík
(vedoucí etnografického ústavu 
Moravského muzea v Brně)
(1 ks) 

47 1968 1

Líva, Václav
(1 ks) 

48 1948 1
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č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
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Neumann, Jaromír
(5 ks) 

49 1976–1978 1

Seling, Helmut 
(antikvář Mnichov)
2 ks (na rubu odpověď Hráského, jako 
příloha dopis židovského muzea 
z r. 1963) 

50 1963, 1978–9 1

Štěpánek, Petr
(děkan, Nové Město nad Metují)
(1 ks + koncept odeslané) 

51 1978 1

Šedinová, J.
(2 ks, viz. Recenze-Mešenová) 

52 1974 1

Vojtíšek, Václav
(2 ks) 

53 1944 1

Zahradník, B.
(1 ks, příloha - návod na pečetní vosky, 
opis návodu z r. 1937) 

54 1947 1

Gratulace k výročím atp.
(6 ks) 

55 1955–1968 1

Přání kolegům bez určení 56 1970 1

Oxford, židovská studia
(pozvánka na konferenci) 

57 1976, 1977 1

Vědecké práce

Dějiny Nového Města nad Metují

Rukopis "Nové Město Hradiště nad 
Metují"
(seminární práce u p. prof. Dr. J. Šusty) 

58 1928 2

Kapitola "Město v letech 1620-1648"
1. verze (s. 31-64) s korekturou 
2. verze (po r. 1940)
(původně vloženo v rukopise (inv.č. 
58) 

59 [1928, 1940] 2
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Čtyři kapitoly práce a příloha 
(strojopis):
Majitelé města (s.1-25, literatura), 
Místopisný přehled (s. 26-41), 
Poměry náboženské (23 listů), 
Duchovní správa (14 listů), 
majitelé domů na náměstí (4+4 listy) 

60 po r. 1976 2

Povstání na opočensku pro víru 1628

Povstání na opočensku pro víru r. 1628
(rukopis článku, 2 ks) 

61  2

Přehledy, výpisy z pramenů 62  2

Řemesla

Cínaři a konváři

Soupis pražských cínařů 17.-19. stol
(Praha - Nové Město, Straré Město, 
Malá Strana)
(verze zapůjčená Umělecko-
průmyslovému muzeu r. 1986) 

63  3

Album cínařských značek
 

64  3

Značky pražských cínařských mistrů
(strojopis, 5 listů) 

65  3

Seznam cínařských mistrů v Království 
Českém z r. 1781
(7 listů a výpis) 

66  3

Praha Staré Město - cínařští mistři 
(2 verze strojopisu, 25+22 listů, 
seznam s. 1-6)
(v druhé verzi vedeni jako konváři) 

67  3

Praha Nové Město - cínařští mistři
(2 verze strojopisu, 15+12 listů, 
seznam s. 7-10) 

68  3
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Praha Malá Strana - cínařští mistři
(2 verze strojopisu, 22+20 listů, 
seznam s. 11-14) 

69  3

Cínařští tovaryši
(2 verze strojopisu, 9+9 listů, seznam) 

70  3

Cínařské značky
(2 obálky, 79 ks) 

71  3

Poznámky k cínařskému cechu, 
tovaryšům a renovaci
(neúplné) 

72  3

Zprávy o cechu
Cechovní řády a artikule 
(1731, 1739 a 1778) 

73  3

2 sešity z výpisky (cínaři na Malé 
Straně a Novém Městě) 

74  3

Výpisy z archiválií, poznámky, 
literatura 

75  3

Zlatníci, stříbrníci, ozdobníci

Zlatníci, stříbrníci popř. ozdobníci z let 
1600-1806
(průklep práce a seznamů pro 
jednotlivá pražská města)
 

76  4

Výrobní značky zlatnických, 
stříbrnických a ozdobnických mistrů 
v Čechách 1806-1860
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
(126 strojopisu+ mimopražští zlatníci, 
dodatek) 

77  4

Seznamy zlatníků (rukopis)
(Praha Nové Město, Staré Město,
Malá Strana) 

78  4

Seznamy zlatníků
(rukopis) 

79  4

Soupis mistrů s podrobnými údaji 
(včetně odkazů na prameny) 

80  4
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Výrobní značky zlatníků
(seznamy zlatníků ze značkami) 

81  4

Křesťanští zlatníci 
(tovaryši, fušeři, kvartalisté) 
(poznámky, seznamy) 

82 1971, 1980 4

Zlatnický cech - výpisky
(již nepotřebuji) 

83 1967–1980 4

Seznamy, excerpta (16.-19.stol) 84  4

Výpisy z archiválií
(puncování, výpisy z privilegií, 
jednotlivý zlatníci atp.) 

85  5

Vazač - zlatníci abecedně, dle měst 86  5

Vazač - abecední seznam 
značek/výrobků (?) 

87  5

Loretánský poklad
(soupis a přehledy značek, 13 listů) 

88  5

Německé seznamy puncovních značek, 
legendy k tabulkám
(výpis, poznámky) 

89  5

J. Kvaček: Právní poměry bývalých 
stálých přísežných znalců 

90  5

Práce pro Židovské muzeum

Státní židovské muzeum
(text o muzeum a synagogách 
v Praze) 

91  6

Popis sbírek židovského muzea
(9 listů) 

92  6

Předmluva k otevření stálé expozice 
liturgického stříbra v Maizlově 
Synogoze
(5 listů) 

93 1966 6

Židovské muzeum v Praze
(Vídeňský kulturní zpravodaj) 

94 1970 6
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Krátký informativní článek
"pro Kanadu" 

95 1965 6

Židovský zlatnický cech
(seznam zlatníků, značky, poznámky) 

96  6

"Stříbro českých synagog"
text k výstavě 

97  6

Text pro výklad v muzeu 
(pražští židovští zlatníci a stříbrníci) 

98  6

"Odevzdávání synagogálního stříbra
v r. 1810"
(7+2 listů, 3 listy čistopisu Vladimíra 
Sadeka (spoluautor) 

99  6

Sešit s přehledem židovských rodin, 
modliteben a odevzdaných zlatých a 
stříbrných předmetů
v Čechách dle krajů
(k roku 1810) 

100  6

Dr. Sadek: Hagada a její obrazová část
výpis (2 listy) 

101  6

Dr. Franz Landsberge: Einführung in 
die Jüdische kunst, Berlin 1935
výpis (21 listů)
 

102  6

Legenda o Simonovi Abelesovi
(2 listy, německy) 

103  6

článek Renesanční ghetto (s. 5-8) 104 1965 6

Článek o Jakobu Baševi (Wallensteins 
Hofjude Jakob Bassevi)
(3 listy) 

105  6

Výpisy z archivních materiálů 106  6

Veduty ve sbírce listin Archivu hl. m. Prahy (IV)

Sešity s popisem vedut pro Dr. Holce
č. I-VI (6 ks) 

107  6
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Drobné články

"Jak pracují a žijí francouzští 
zemědělci"
(Pokrok, 1926, č. 39 (23. září)) 

108 1926 6

"Odevzdávání kostelního stříbra na 
úhradu válečných nákladů 1810"
(12 listů) 

109  6

Podklady pro práce o odevzdání stříbra 
1806-1810
(originály nařízení (4 ks), překlad) 

110  6

"Markus Hrbek"
článek o životě malostranského 
měšťana
(17 listů) 

111  6

Recenze

Recenze na články J. Hráského

Posudek Dr. Libuše Mešové na článek 
Značkování výrobků z drahých kovů
(2 listy, vzkaz od autorky) 

112 1972 6

A. Schischy, Židovští stříbrníci 
dřívějších dob
(překlad článku z Jewish Tribune
z 6.9.1968, Londýn)
(1 list) 

113 1968 6

Poznámky H.V. (Hana Volková?) k 
práci Dr. Hráského o stříbrném 
pokladu Státního židovského muzea 

114 b.d. 6
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Recenze J. Hráského na cizí články

B. Brilling, K dějinám židovských 
zlatníků v Praze, první židovský zlatník
(Zur Geschichte des jüdischen 
Goldschmiedegewerbes in Prag. Die 
ersten jüdischen Goldschmiede
in: Zeitschrift für die Geschichte der 
Juden, r. 1968, č. 1, s.21-26
(2 listy) 

115  6

B. Brilling, K dějinám židovských 
zlatníků na Moravě
(Zur Geschichte des jüdischen 
Goldschmiedegewerbes in Mähren)
in: Zeitschrift für die Geschichte der 
Juden, r. 1969, s. 137-146
(3 +1 listy, německy) 

116  6

B. Brilling, K dějinám židovských 
zlatníků ve Slezsku
(Zur Geschichte des jüdischen 
Goldschmiedegewerbes in Schlesien)
in: Hamburger mittel und oestdeutsche 
Forschungen, díl VI., 1967
(7 listů) 

117 1968 6

Hejdová-Nechvátal, Studie
o středověkém skle v Čechách
(in: Památky archeologické, r. LVIII., 
č.2, s.433-491)
(2 listy) 

118  6

C. Parks, Stříbrná dóza na voňavky - 
kolejní odznak dřívějších dob
(2 listy) 

119  6

W. Pillich, Židovští zlatníci pod 
císařem Rudolfem II.
(Jüdischen Goldschmiede unter Kaiser 
Rudolf II.)
in: Zeitschrift für die Geschichte der 
Juden IV, 1967. č. 2/3, s. 79-82
(2 listy) 

120 1968 6

D. Stará, Konvářské výrobky 
pražských mistrů
 

121  6
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G. Stein, Judaika ve Falckém 
historickém muzeu
(3 listy) 

122  6

L. Urešová, Katalog barokního 
zlatnictví
(pro Umělecko-průmyslové muzeum) 

123 1973–4 6

Jiné (výpisky atp.)

Seznam literatury a výpisky k českému 
sklu
(2 listy) 

124  6

Konservace spisů
(neúplný článek z Státní archiv, listy 
pro informaci zaměstnanců)
(6 listů) 

125 1950 6

Erb kladského panství 
(Das Wappen der Grafschaft Glatz)
(4 listy) 

126  6

Výpisy k privilegiím měst 127  6

Píseň práce, Internacionála, Zpěv 
Svobody, Partyzán 

128  6

Dokumentace

Abecední seznam značek (?) 129  7

fotografie

Dr Hráský (?) při studium značek
(1 fotografie) 

130  7

Znaky měst z roku 1777
(12 fotografií) 

131  7

Puncovní značky rakouské 1866, 1873
(16 fotografií) 

132  7

"Hotové punce"
(31 fotek) 

133  7
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Knies (puncovní značky Vídeň)
(10 fotografií) 

134  7

Puncovní značky Prahy (Plzeň)
(33 fotek) 

135  7

"Zvětšené"
(7 fotek) 

136  7

"Mimopražští kon. města"
(16 fotek) 

137  7

"Značky pražských zlatníků 
17.-18. stol, nepotřebuji"
(40 fotek) 

138  7

Značky různé
(11 fotek) 

139  7

negativy

Značky a punci
(10 negativů) 

140 b.d. 7

"Knies - zlatnické značky, Vídeň"
Kopie seznamu značek
(1 negativ) 

141 b.d. krabička 
1

Značky židovských zlatníků
(1 negativ) 

142 b.d. krabička 
1

Značky zlatníků 19.stol. (I.)
(1 negativ) 

143 b.d. krabička 
1

Značky zlatníků 19.stol. (II.)
(1 negativ) 

144 b.d. krabička 
1

Značky zlatníků 19.stol. NG
(1 negativ) 

145 b.d. krabička 
1

Loreta
(1 negativ) 

146 b.d. krabička 
1

Cín (značky)
(1 negativ) 

147 b.d. krabička 
1

Předměty
(1 negativ) 

148 b.d. krabička 
1
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Města I.
(1 negativ) 

149 b.d. krabička 
1

Města II.
(1 negativ) 

150 b.d. krabička 
1

Značky pro sborník
(1 negativ) 

151 b.d. krabička 
1

Předměty zlaté
(1 negativ) 

152 b.d. krabička 
1

Znaky českých měst 1777
(1 negativ) 

153 b.d. krabička 
1

Značky cínařů Brno Praha
(1 negativ) 

154 b.d. krabička 
1

otisky, odlitky

Odlitky značek
(17 ks)
(zde také 3 papírové kopie, ostatní jsou 
přímo v poznámkách u seznamů 
řemeslníků) 

155  7

Otisk pečetě Gremia zlatníků
a stříbrníků pražských 

156  7

Publikace jiných autorů

Odborné

S.H. Lieben, Das Jüdische museum in 
Prag
(Židovské muzeum v Praze) 

157 [1920] 7

Mitteilungen des Zittauer Geschichts- 
und Museumsvereins, No.7
(Zprávy Žitavského historického a 
muzejního spolku) 

158 1936 7

B. Matouš, Archivy a fotografie, 
zvláštní otisk ze zpráv českého 
zemského archivu
(s věnováním J. Hráskému) 

159 1940 7
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D. Stará, Tři památky pražského 
malířského bratrstva
(separatum, Časopis Národního 
Muzea - Historické muzeum CXXXIV, 
s.3-11) 

160 1965 7

Uit het nationaal joods museum te 
praag 
(Ze státního židovského muzea 
v Praze, katalog výstavy v Haagu) 

161 1969 7

Kunstschätze Staatliches jüdisches 
museum Prag
(Pokladnice státního židovského muzea 
v Praze, katalog výstavy ve Vídni) 

162 1970 7

D. Stará, Cínové předměty v našich 
muzejních sbírkách
(separatum bez určení, s.145-156) 

163 b.d. 7

Jiné

Svázané zákony a nařízení o státním 
znaku a řádech
(vloženy poznámky a znaky) 

164 1919–1946 7

J. Vajda, Automobilové nehody, 
praktická příručka pro bezpečnostní 
orgány, obecní úřady a automobilisty 

165 1932 7

J.V. Jezbera, Automobil ve zkratce
(učebnice autoškoly, vloženy obrazové 
přílohy) 

166 [1948] 7

Mapy

Seznam smluvených značek pro 
speciální mapu 1:75 000
(Vojenský zeměpisný ústav) 

167 1938 7

Mapa Politický okres 
Jindřichohradecký
(kreslil K. Kupka) 

168 1929 7

Mapa Josefov a Náchod 1:75 000
(Vojenský zeměpisný ústav v Praze) 

169 1927 7
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Mapa Kladsko 1:200 000
(navrhl S. Vorel a K. Kuchař 

170 b.d. 7

Mapa Kladské pomezí, poměry 
národnostní dle sčítání lidu z roku 
1921 1:200 000
(kreslil Josef Pohl)
(polámaná) 

171 1921 7

Mapa Pardubice 1:75 000
(Vojenský zeměpisný ústav v Praze) 

172 1936 7

Mapa Turistické cesty a směry, 
značené odborem klubu českých turistů 
v Turnově
(kreslil Ant. Karč) 

173 b.d. 7

Mapa Turistické cesty na Valašsku, 
1:200 000
XXI vydání (upravil R. Pavlík) 

174 b.d. 7

Kartotéky

Kartotéka měst a městysů 175  kartotéka 
1

Kartotéka cínařů a konvařů - Čechy 176  kartotéka 
2

Kartotéka cínařů a konvařů - Pražská 
města, Karlovy Vary, Slané, Krásno 

177  kartotéka 
3

Kartotéka zlatníků - Čechy 178  kartotéka 
4

Kartotéka zlatníků - Staré Město, Nové 
Město, Malá Strana 

179  kartotéka 
5

Kartotéka židovských zlatníků 180  kartotéka 
5

Kartotéka - puncování 181  kartotéka 
5
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Lístkové seznamy: 
křtitelnice (15.-19.stol), 
zvony, 
cínové předměty
zvonaři a konváři
(7+2 obálek)
 

182  7

Rodina Hráských - písemnosti

Rodný list Antonín Hráský 
(nar. 20.10.1827)
praděda z otcovy strany 

183 1942 1

Rodný list Jan Hráský 
(nar. 12.11.1851)
děda z otcovy strany 

184 1940 1

Rodný list Ludmila Hráská roz. 
Vlasáková
(nar. 12.4.1848)
babička z otcovy strany 

185 1940 1

Rodný list Josef Hráský 
(nar. 25.10.1884)
otec
(2 ks) 

186 1925, 1942 1

Rodný list Josef Truněček
(nar. 1.2.1857)
děd z matčiny strany 

187 1940 1

Rodný list Anna Smolíková
(nar. 15.12.1865)
babička z matčiny strany 

188 1940 1

Josef Hráský (otec)
služební výkaz 

189 1931, 1934 1

Pozůstalostní řízení po Josefu Hráském 
st. (otec)
(zemřel 1.9.1948) 

190 1948–1949 1

Pozůstalostní řízení po Anně Hráské 
(matka)
(zemřela 1.2.1970) 

191 1970–1971 1



Inv.
č. Sign. Obsah

Časový
rozsah

Číslo
kart.

 - 18 - 

Marta Hráská (Picková)

školní práce

Školní sešity - Písanka
(2 ks) 

192 1919/1920 1

Školní sešit - Početník
(1 ks) 

193 1919/1920 1

Školní sešity - Písemné práce 
z českého jazyka
(3 ks) 

194 1923/24, 
1927–1929 

1

Školní kresby
(8 ks) 

195 cca 1920 1

korespondence

Pohlednice Martě od otce (Josef Pick)
(3 ks) 

196 1916 1

pozůstalost Dr. Hráského

Archiv hl. m. Prahy (předání následně 
uvedených dokumentů)
(2 listy) 

197 1998 1

Městské muzeum v Žamberku
(4 listy) 

198 1992–1994 1

Muzeum hl. m. Prahy
(2 listy) 

199 1983 1

Nadace Olgy Havlové
(Olga Havel foundation)
(1ks) 

200 b.d. 1

Náprstkovo muzeum
(3 listy) 

201 1983–1984 1

Národní galerie v Praze
(3 listy)
 

202 1995 1
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Národní muzeum
- různá oddělení
(50 listů) 

203 1970–1997 1

Památník národního písemnictví
(2 listy) 

204 1984 1

Státní židovské muzeum v Praze
(7 listů) 

205 1984–1989 1

Umělecko-průmyslové muzeum
(8 listů) 

206 1982–1993 1

Vlastivědné muzeum pro Vysoké nad 
Jizerou a okolí
(1 ks) 

207 1984 1

Židovská obec Plzeň
(2 listy) 

208 1994 1

Židovské muzeum, New York
(The Jewish Museum)
(2 listy) 

209 1988, 1991 1

Rodina Pickova - písemnosti

Rodný list Josef Vilém Pick (opis)
(nar. 5.1.1873)
otec Marty 

210 1941 1

Rodný list Žofie Kohnová (opis)
(nar. 19.1.1882)
matka Marty 

211 1940 1

Oddací list Josef Pick a Žofie Kohnová
(20.1.1903)
rodiče Marty 

212 1940 1

Rodný list Marie Picková
(nar. 11.7.1904)
sestra Marty 

213 1925 1

Domovský list Josef Pick
(Nové Město nad Metují)
(poškozen - ve čtyřech kusech) 

214 1920 1

Domovský list Marie Picková
(Nové Město nad Metují) 

215 1925 1
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Oddací list Vilém Bleyer a Marie 
Picková
(24.12.1925)
sestra Marty 

216 1926 1

Domovské listy Vilém Bleyer
(Křimice a Plzeň)
(2 ks) 

217 1920, 1932 1

Dopis od Jiřího (Bleyera?) babičce 
a dědečkovi (Pickovím?) 

218 1936 1

Navštívenka Josef Pick  219 b.d. 1
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