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Úvodem je pojednáno o vzniku a zpracování prvotního seznamu a evidence movitých kulturních památek v Národním památkovém ústavu,  
územním odborném pracovišti v hlavním městě Praze. První fáze vzniku spadá do let 1964–1974, kdy byl proveden týmem externích 
odborníků vedeným emanuelem Pochem. Tento seznam byl průběžně rozšiřován a v současné době je v něm pro území hlavního města 
evidováno téměř 26000 movitých kulturních památek. To je zdaleka nejvíce, nejen v rámci jednotlivých územních pracovišť NPÚ, i v rámci 
celé České republiky. Zpracování výzkumného úkolu obnova identifikace movitých památek (pracovně nazvaná Reidentifikace), které 
spadá do let 2005–2011, je první revizí movitého památkového fondu od doby prvotního soupisu. součástí zpracování byla provedena 
reidentifikace všech movitých kulturních památek v objektu staroměstské radnice v Praze. studie přináší základní informace o tomto  
mobiliárním souboru, zasazuje ho do historických souvislostí, přináší základní typologické členění a zhodnocuje jeho současný stav.

PoRTable aRTefacTs fRom THe old TowN Hall iN PRague

initially the origins of the register and evidence of portable cultural artefacts is presented, recorded by the regional office of the National 
Heritage institute in Prague. This continuously updated register was commenced in 1964–1974 by a team of external specialists, led by 
emanuel Poche. currently there are more than 25,000 listed portable cultural artefacts in Prague, which is the highest number in the czech 
Republic. in 2005–2011 a research project to review the identification of these artefacts resulted in the first revision of this collection since 
the primary register. This project included artefacts from the old Town hall in Prague. This study presents the basic information of the 
assemblage set in its historic context, its basic typology and an evaluation of its current state.
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Úvod
Fond movitých kulturních památek na územním pracovišti v Praze
Vědecko-výzkumný úkol č. 203 (obnova identifikace movitých kulturních památek)1 měl od počátku 
řešitelského období poměrně jednoznačné zadání, totiž revidovat identifikační údaje obsažené na 
evidenčních listech movitých kulturních památek (obr. 1). Na těchto listech jsou jednotlivě evido-
vány památkově chráněné předměty, zapsané do rejstříků. kartotéka evidenčních listů a rejstříky 
dnes tvoří součást Ústředního seznamu kulturních památek. Prvotní identifikaci movitých památek 
na území hlavního města Prahy provedl v  letech 1965–1969 tým externích odborníků, historiků 
umění, vedený emanuelem Pochem pro tehdejší Pražské středisko státní památkové péče a ochra-
ny přírody.2 Členy pracovního týmu a autory odborných textů na evidenčních listech byly alžběta 
birnbaumová (Poche 1969, 107), Taťána bulionová, milada lejsková matyášová (Čižinská 2006, 456), 
Jarmila Podzemská, Viktorie wachsmannová, kratší dobu spolupracovali Jan dvořák, karel Hetteš, 
ludvík Hlaváček, Josef kouba, Hana Vaněčková, Helena wagnerová a pracovnice uměleckoprů-
myslového muzea Jarmila blažková, libuše urešová, Jiřina Vydrová a milena Zeminová.3 movité 
památky v obcích, které byly připojeny k hlavnímu městu Praze v letech 1968 a 1974, zpracovávali 
pracovníci krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody středních Čech v letech 
1967–1974 alena Horynová, V. choustka, Jiří Nováček a eva svobodová. Vlastní zpracování vy-
cházelo z  metodického pokynu č. 1/1964, který vytvořil a 24.  února 1964 vydal tehdejší státní 
ústav památkové péče a ochrany přírody v  Praze (čj. 517/1964-i/1). metodický pokyn vycházel 
z § 7 zákona č. 22/1958 sb. o kulturních památkách4 a § 6 vyhlášky ministerstva školství a kultury 

1 Úplný název výzkumného úkolu zní: odborné poznávání, vědecké hodnocení, dokumentování a evidence movitého kul-
turního dědictví, identifikace statků, které mohou být chráněny, výzkum metod presentace kulturních hodnot památko-
vého fondu. ii. odborné hodnocení a dokumentování movitého kulturního dědictví s identifikací potenciálu památkového 
fondu. Hlavní garant: Phdr. Jaromír míčka. 91203. systematická odborná obnova identifikace movitého památkového 
fondu (s výjimkou mobiliárních fondů kulturních památek). Řešitel: Phdr. Pavel konečný. Řešitelské období probíhalo 
v letech 2004–2011. Výzkumný záměr č. mk07503233302.

2 Po čtvrté změně názvu, dnes Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze (NPÚ ÚoP 
v hl. m. Praze).

3 Výčet všech členů týmu emanuela Pocheho sestavila Helena Čižinská (2011) dle evidenčních listů a výkazů terénní práce. 
doplnil autor tohoto příspěvku.

4 Zákon č. 22 ze 17. dubna 1958 o kulturních památkách definuje památku jako kulturní statek, resp. soubor kulturních 
statků a věcí, i když některé nejsou památkami (v pochybnostech o tom, zda něco je, či není kulturní památkou, bylo 
rozhodnutí ponecháno výkonnému orgánu krajského národního výboru na základě posudku státního ústavu památkové 


