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Zprávy komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických 
památek prahy

Po vyhlášení asanačních zákonů v roce 1893 hrozilo nebezpečí chaotického bourání v centru města. To vyvolalo v kruzích his-
toriků, architektů a umělců oprávněné obavy, a iniciovalo tak zřízení „Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických 
památek královského hlavního města Prahy“. Tato komise vznikla na základě usnesení prezidia městské rady ze dne 13. června 
1893 a byla pražskou městskou radou přímo pověřena organizováním dokumentačních prací a pořizováním písemného a ob-
razového materiálu. Veškeré náklady nesla městská rada a výsledkem mělo být vydání soupisu archeologických a stavebních 
památek Prahy. S komisí velmi úzce spolupracoval městský stavební úřad – z toho vyplývala povinnost písemně oznámit komisi 
záměr o chystaném bourání každého objektu městského i soukromého. 

Prvním předsedou komise se stal městský radní Vladimír Per, členská základna se skládala z konzervátorů památkové péče 
v Praze, zástupců vědeckých a uměleckých ústavů a dalších odborníků.

Komise každoročně sestavovala zprávu o své činnosti, kterou předkládala městské radě a původně zveřejňovala v Almanachu krá-
lovského hlavního města Prahy. Almanach 1× ročně vydával Archiv královského hlavního města Prahy od roku 1897 jako nástupce 
publikace Obecní schematismus, který nevyhovoval širší veřejnosti. Příspěvky k historii a aktuálnímu dění v Praze vycházely ve 
3. části periodika. Zpráva komise, včetně oznámení o jejím vzniku, poprvé vyšla ve 2. ročníku almanachu z roku 1899 a dále vy-
cházela i v samostatných edicích, ve kterých byly publikovány i studie a stati členů komise k dílčím tématům jejich práce.

Na schůzi komise konané dne 22. května 1902 byl přijat návrh dr. Luboše Jeřábka na vydávání samostatného sborníku s názvem 
Zprávy komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy, v němž by kromě aktuálních 
sdělení byly otiskovány stavebně a umělecko-historické studie a dále texty urbanistické, topografické a historické. Za členy 
redakční rady byli zvoleni prof. Karel Chytil, Ing. Jan Herain, dr. Luboš Jeřábek a arch. Rudolf Kříženecký. Vzorem pro Zprávy 
byly francouzské publikace Commission du Vieux Paris vydávané nákladem obce města Paříže. V důsledku tohoto usnesení se 
obrátila komise na městskou radu královského hlavního města Prahy s žádostí o finanční podporu „… nutnou již vzhledem na 
žádoucí pěkný vnější vzhled publikace, jíž Praha – při nezbytnosti obvyklé vzájemné výměny zpráv takových – i před cizinou 
slušně měla býti representována“. Městská rada na schůzi konané dne 5. září 1902 odhlasovala stálý roční příspěvek 3 000 korun 
na zajištění pravidelného vydávání Zpráv. Na schůzích komise byl následně stanoven přibližně program a rozsah sborníku. Bylo 
usneseno, aby hlavní pozornost byla věnována převážně pražským památkám, kterým hrozí částečné nebo úplné zničení, anebo 
těm, které již zničeny byly. Dále bylo stanoveno, aby se kromě protokolů o schůzích komise zveřejňovaly postupně i vyobrazení 
a výsledky přesného měření „… vynikajících architektonických památek pražských, prováděného již několik let na útraty Komisse 
arch. prof. Rudolfem Kříženeckým“. 

Periodikum vycházelo nepravidelně, vlastním nákladem Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. 
hlav. města Prahy. Hlavními redaktory byli Karel Chytil a Luboš Jeřábek: 

 1. ročník vyšel v roce 1904. Nesl název Zprávy komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. 
města Prahy = Rapports de la Commission pour la conscription des monuments architectoniques, artistiques et historiques 
de la ville royale de Prague. Uspořádali ho Karel Chytil, Jan Herain, Luboš Jeřábek a Eduard Šittler. Redakce periodika se 
ujali: Karel Chytil a Luboš Jeřábek. Úvod k periodiku je ve francouzštině. 

 2. ročník vyšel až v roce 1910, název byl pozměněn podle nové jazykové úpravy a ze slova „komisse“ bylo vypuštěno jedno 
„s“. Jinak se název nezměnil a zůstal dvojjazyčný, stejně jako je uveden i obsah. Publikaci uspořádali Karel Chytil, Jan Herain, 
Luboš Jeřábek a Eduard Šittler. Redakce: Karel Chytil a Luboš Jeřábek.

 3.–5. ročník vyšly v letech 1911 až 1913. Obsah byl opět uveden i ve francouzštině, název beze změny. Publikaci uspořádali 
Karel Chytil, Jan Herain, Luboš Jeřábek a Eduard Šittler. Redakce: Karel Chytil a Luboš Jeřábek.

 6. ročník vyšel v roce 1915, obsah i název beze změny. Ročník uspořádali Karel Chytil, Luboš Jeřábek, Karel Guth (nahradil 
zesnulého Jana Heraina) a Eduard Šittler.

Od sedmého svazku se novým vydavatelem sborníku stal Památkový sbor hlavního města Prahy, ustavený roku 1921 jako ná-
stupce zrušené tzv. Soupisné komise. Zároveň byl obsah časopisu doplněn o rubriku Drobné články a zprávy.

 7. ročník byl vydán až za deset let v roce 1925 pod novým názvem Zprávy Památkového sboru hlav. města Prahy = Rapports 
de la Commission pour la sauvegarde des monuments de la ville de Prague. Obsah a resumé ve francouzštině. Uspořádali Karel 
Guth, František Xaver Harlas, Rudolf Hlubinka, Karel Chytil, Rudolf Politzer, Zdeněk Wirth a R. Žižka. Redakce: Václav Vojtíšek. 

 8. ročník vyšel v roce 1928. Obsah a resumé opět ve francouzštině. Uspořádali Karel Guth, Rudolf Hlubinka, Karel Chytil, Ru-
dolf Politzer, Albín Stocký a Zdeněk Wirth. Redakce: Václav Vojtíšek. Příloha Zpráv Památkového sboru obsahuje reprodukci 
znaku hlavního města Prahy od Františka Kysely a fotografie měšců na pečeti malostranské, hradčanské a staroměstské 
z 18. století. Dále svazek obsahuje Doplňky a opravy a Rejstřík.
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 9. ročník vyšel v roce 1931. Obsah a resumé ve francouzštině. Uspořádali Rudolf Hlubinka, Karel Chytil, Rudolf Politzer, Albín 
Stocký, Václav Vojtíšek a Zdeněk Wirth. Redakce: Karel Guth. Příloha: Tabulky. Úvodní fotografie: JUDr. Rudolf Polit zer – 
první předseda Památkového sboru hlav. města Prahy, který zemřel 20. 5. 1931.

Po vydání svazku 9 z roku 1931 (pod redakcí Karla Gutha) bylo vydávání Zpráv přerušeno. 

 10. ročník vyšel až v roce 1949. Sborník jedenácti statí s přírodovědnou tematikou věnovaných přírodní lokalitě Šárka v Pra-
ze 6 na předešlé svazky nenavazoval. Redaktorem byl Jaromír Klika. Uspořádali Václav Vojtíšek, Vladimír Denkstein a Václav 
Hlavsa. Odpovědný redaktor: Václav Hlavsa. Sborník bývá v katalogu uváděn pod autorem Josefem Klikou a názvem Šárka: 
Přírodovědecký a archeologický průzkum a výzkum chráněné oblasti šárecké, část 1. (viz katalog Městské knihovny v Praze), 
anebo opět jako Zprávy Památkového sboru hlavního města Prahy (viz katalog Národní knihovny v Praze). Publikaci vydalo 
Pražské nakladatelství.

Poznámky pro badatele
Všech devět ročníků je volně dostupných online na stránkách Městské knihovny v Praze. Výjimku tvoří desátý ročník, který byl 
vydán v roce 1949 a je zatím online neveřejný kvůli omezení autorským zákonem, ale lze jej prezenčně vypůjčit například v od-
dělení Pragensií Městské knihovny v Praze. 

Součástí svazků 1–6 je příloha Ze schůzí Soupisné komise…, která má samostatné stránkování. V obsahu každého svazku je tato 
příloha vedena jako Protokoly, název Ze schůzí Soupisné komise… je uveden pouze jako titul příspěvku v textu. Bibliografie byla 
tvořena na základě svazků uložených v dokumentačních fondech NPÚ ÚOP v Praze, svázání ročníků se v ostatních knihovnách 
může lišit. Například příloha Ze schůzí Soupisné komisse… (od roku 1901 až do roku 1907), která má samostatné číslování, je 
v knihovně NPÚ ÚOP v Praze součástí svázaného ročníku 1 (1904). (Omylem zde zřejmě byly svázány i přílohy, které náležejí do 
svazků 2 a 3, neboť ve zmíněných svazcích jsou avizovány v obsahu, ale v periodiku samotném chybějí.) 

Errata
V článku Jeřábek, Luboš: Pamětní spis užšího výboru Soupisné komisse král. hlav. města Prahy o návrzích v konkursu na upra-
vení Malé Strany cenou poctěných. Zprávy komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města 
Prahy = Rapports de la Commission pour la conscription des monuments architectoniques, artistiques et historiques de la ville 
royale de Prague, roč. 1, 1904, 7–45, je chybně uvedeno: 

str. 27, 33, 34: Čp. 119/III, Letenská 3, palác U Kagerů ze Štampachu, později Windischgrätzovský, v článku omylem zapsáno 
             pod čp. 112/III. 

str. 37, 44: Čp. 36/III, Malostranské náměstí 22, U Flavínů, v článku nesprávně U Splavínů

str. 19, 22: Soukromá zahrada při čp. 292, Maltézské nám. 10, U zeleného kříže, v článku uvedeno „U zlatého křížku“

Luboš Jeřábek je omylem přejmenován na Lubomír Jeřábek v článku Pamětní spis užšího výboru Soupisné komise o návrzích 
v konkursu na upravení části Dolního Nového města pražského cenou poctěných (z roku 1902). Zprávy komise pro soupis sta-
vebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy = Rapports de la Commission pour la conscription des 
monuments architectoniques, artistiques et historiques de la ville royale de Prague, roč. 4, 1912, 3.

Zkratky
Článek Mizící pohledy na Staré město je signován iniciálami J. H., pravděpodobně se jedná o Jana Heraina. Zprávy komise pro 
soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy = Rapports de la Commission pour la conscripti-
on des monuments architectoniques, artistiques et historiques de la ville royale de Prague, roč. 2, 1910, 70.

Členové redakce periodika od roku 1904 do roku 1949
prof. dr. Karel Chytil (* 18. 4. 1857 Praha – † 2. 7. 1934 Praha), historik umění, muzejník, pedagog, ředitel Uměleckoprůmyslového 

musea v Praze

Ing. Jan Herain (* 14. 5. 1848 Hořovice – † 11. 12. 1914 Praha), stavitel, stavební archivář, projektant, umělecký historik, konzer-
vátor, zakladatel sbírky fotografií, plánů Prahy a grafických listů v Archivu hl. m. Prahy 

JUDr. Luboš Jeřábek (* 21. 2 1864 Praha – † 7. 8 1937 Černošice), památkář, předkladatel prvního návrhu soustavy chráněných 
území 

Mons. ThDr. Eduard Šittler (* 17. 6. 1864 Jistebnice u Tábora – † 8. 6. 1932 Praha), katolický kněz, kanovník Královské kolegiátní 
kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, pedagog, zakladatel církevní památkové péče a historik chrámového umění

dr. Karel Guth (* 21. 9. 1883 Praha – † 30. 10. 1943 Praha), historik umění, archeolog, pedagog, muzejník 

dr. František Xaver Harlas (* 8. 2. 1865 Praha – † 22. 8. 1947 Praha), historik umění, malíř, publicista a ředitel Muzea hlavního 
města Prahy v letech 1913–1930 
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dr. Rudolf Hlubinka (* 15. 2. 1878 Čechy pod Kosířem – † 2. 2. 1951 Praha), právník, historik a ochránce památek v Praze, zabýval 
se hlavně středověkými stavbami v Praze a moravskými hrady

JUDr. Rudolf Politzer (* 1. 11. 1879 Přelouč – † 20. 5. 1931 Praha), první předseda Památkového sboru hlavního města Prahy, 
vicepresident zemské školní rady, člen ústředního zastupitelstva (viz Zprávy Památkového sboru, sv. 9, 1931, s.p.)

akademik Zdeněk Wirth, DrSc. (* 11. 8 1878 Libčany – † 26. 2 1961 Praha), historik umění, jeden ze zakladatelů památkové péče 
v Čechách

R. Žižka – bližší údaje nezjištěny

akademik Václav Vojtíšek (* 9. 8. 1883 Praha – † 22. 8. 1974 Praha), historik, archivář, profesor na Univerzitě Karlově

prof. Ing. Albín Stocký (* 24. 2 1876 Skřivany okres Nový Bydžov – † 18. 4. 1934 Praha), archeolog, vysokoškolský pedagog 
a muzejník 

PhDr. Vladimír Denkstein, DrSc. (* 3. 2. 1906 Dobřany u Plzně – † 16. 2. 1993 Praha), český historik umění, který se věnoval stře-
dověkému výtvarnému umění, ředitel Národního muzea v Praze

PhDr. Václav Hlavsa (* 8. 11. 1905 Kejnice – † 2. 6. 1986 Praha), český archivář a knihovník, ředitel Archivu a Muzea hlavního 
města Prahy, autor publikací o pražské architektuře

prof. techn. et prof. univ. PhDr. Jaromír Klika, DrSc. (* 26. 12. 1888 Praha – † 12. 5. 1957 Leningrad), český botanik, zabýval se 
geobotanikou ČSR a Evropy, věnoval se také mykologii, krajinné ekologii a ochraně přírody, je jedním ze zakladatelů české 
fytocenologie, byl profesorem Vysoké školy zemědělského a lesního inženýrství a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy

Zdroje:
Archiv hl. m. Prahy, Městská knihovna v Praze, Wikipedie a Bibliografie dějin Českých zemí Historického ústavu AV ČR, v. v. i.

Wunsch, Hugo. Zpráva o činnosti Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek král. hl. města Prahy. In: 
Almanach královského hlavního města Prahy, ročník 2 (na rok 1899), Václav Lešer (ed.), Praha 1899, 249–265.

autor název článku rok/ročník strana

sine
Rozhodnutí c. k. správního soudu o zachování domu č. p. 476-III. („u sedmi 
čertů“).

1910/2 65–69

sine
Pamětní spis užšího výboru „Soupisné komise král. hlav. města Prahy“  
o návrzích v konkursu na upravení Dolního Nového města pražského cenou 
poctěných (z roku 1902).

1912/4 3–8

sine
Seznam budov, stavebních památek a předmětů, jež na Novém Městě  
Pražském zachovati sluší.

1913/5 1–14

sine Oběžníky zemské správy politické v Praze na ochranu památek. 1925/7 152
sine Jednací řád Památkového sboru hl. města Prahy. 1931/9 196–197
Almer, Jan Oheň na věži Mikulášské. (Drobné články a zprávy) 1925/7 146–149
Almer, Jan Oprava kostela sv. Mikuláše v Menším městě pražském. (Drobné články) 1928/8 271–279
Almer, Jan Oprava kostela P. Marie Sněžné v Novém městě pražském. (Drobné články) 1928/8 280–286
Almer, Jan Restaurace kaple sv. Longina. (Drobné články a zprávy) 1931/9 147–162
Almer, Jan Opravy v kostele sv. Petra na Novém městě Pražském. (Drobné články a zprávy) 1931/9 162–166
Černohorský, Zdeněk Lišejníky šáreckého údolí. Věnováno památce Alfreda Hilitzera. 1949/10 40–45
Deyl, Miloš Floristické poměry Divoké Šárky. 1949/10 60–73
Fott, Bohuslav Řasy šáreckého údolí. 1949/10 46–49

Füssel, Josef
Regotisace kostela sv. Vojtěcha na Novém městě Pražském. (Drobné články 
a zprávy)

1931/9 167–183

Guth, Karel Posudky o domě čp. 125/III., zbořeném r. 1817. (Drobné články a zprávy) 1925/7 127–129
Guth, Karel /  
Vojtíšek, Václav

Sloup Panny Marie na náměstí Hradčanském. 1915/6 41–53

Guth, Karel /  
Vojtíšek, Václav

Radnice podskalská. 1915/6 61–67

herAin, Jan
O bývalé klášterní budově slovanských Benediktinů při chrámu sv. Mikuláše 
na Starém městě Pražském.

1904/1 59–70

herAin, Jan Králův dvůr u Prašné brány v Praze. (Pokračování ve 3. svazku) 1910/2 34–47
herAin, Jan Nástropní malby v bývalém domě hraběte J. P. Straky na Malé Straně. 1910/2 48–64

autorský rejstřík
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autor název článku rok/ročník strana

herAin, Jan Králův dvůr u Prašné brány v Praze. (Dokončení) 1911/3 52–74
herAin, Jan O bývalé kapli sv. Matouše na Hradčanech. 1912/4 49–62

herAin, Jan
Jakub Bassevi z Treyenberka, člen zlopověstného mincovního družstva 
z r. 1622.–1623.

1912/4 63–76

herAin, Jan Průčelí kostela sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech. 1912/4 77–83

herAin, Jan
Štuková výzdoba na klenbách kostela sv. Klimenta v Bubnech a zahradní 
pavillon při panském dvoře tamže.

1912/4 84–91

herAin, Jan Náhrobek vlašského stavitele Jana Luchese-ho. 1912/4 93–98
herAin, Jan Kostel sv. Václava na Proseku. 1913/5 38–64
herAin, Jan Zprávy o sochaři Josefu Malinském. 1913/5 126–133

herAin, Jan
Znak Felixe hraběte Vršovce Sekerky z Sedčic v paláci knížete Ferd. 
z Lobkovic v č. p. 1002–II. V Praze.

1913/5 169–174

herAin, Jan O původu názvu kostela Panny Marie „pod řetězem“ na Malé Straně. 1913/5 175–177

herAin, Jan
Ke článku „O bývalé kapli sv. Matouše na Hradčanech“ ve Zprávách soupisné 
komise sešit 4 (str. 49).

1913/5 178

herAin, Jan
Dodatek ke článku: „Jakub Bassevi z Treyenberka“, uvedený ve Zprávách 
soupisné komise v sešitu 4 (str. 62).

1913/5 179

herAin, Jan [= J. H.] Mizící pohledy na Staré město. 1910/2 70

hermAn, František
Dějiny „Komisse pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek“ 
král. hlav. města Prahy. (Pokračování ve 2. svazku)

1904/1 46–57

hermAn, František
Ze schůzí „Soupisné komise“. Příloha Zpráv komisse pro soupis stavebních, 
uměleckých a historických památek král. hlav. města Prahy. (Leden 1901 – 
prosinec 1907)

1904/1
1–47 

příloha

hermAn, František
Dějiny „Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek“ 
král. hlav. města Prahy. (Pokračování až do konce roku 1903)

1910/2 21–33

hermAn, František
Dějiny „Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek“ 
král. hlav. města Prahy. (Pokračování od počátku r. 1904 do konce r. 1907)

1911/3 22–51

hermAn, František
Dějiny „Komise pro soupis stavebních, uměleckých a historických památek“ 
král. hlav. města Prahy. (Pokračování od počátku roku 1908 až do konce roku 
1910)

1912/4 9–38

hermAn, František
Ze schůzí „Soupisné komise“. Příloha „Zpráv komise pro soupis stavebních, 
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chytil, Karel Zvonice jižní věže týnské. 1915/6 6–18

chytil, Karel
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chytil, Karel Ku článku „Dům Andělské koleje“. (Zpráv svazek V.) (Doplňky a opravy) 1915/6 79–80

chytil, Karel
Dům „U bílého beránka“ a historie sousedních domů, paláců a zahrad 
Valdštejnské ulice na Malé straně.

1925/7 81–125

chytil, Karel /  
hilbert, Kamil

Dům Andělské koleje na Starém Městě (Č. 16 n.-I. „U staré koleje“). 
(Dokončení v č. 5)

1912/4 39–48

jeřábek, Luboš
Pamětní spis užšího výboru „Soupisné komisse“ o návrzích v konkursu 
na upravení Malé Strany cenou poctěných.

1904/1 7–45

jeřábek, Luboš
Pamětní spis užšího výboru „Soupisné komise“ o návrzích v konkursu 
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1910/2 2–20

jeřábek, Luboš Malostranské pobřeží a jeho upravení. 1915/6 68–78
kettner, Radim Geologický a morfologický vývoj Šárky. 1949/10 17–22
klášterský, Ivan Růže v údolí Šárky. 1949/10 74–76

klikA, Jaromír
Úvodem. (K 10. svazku: Šárka. Přírodovědecký a archeologický průzkum 
a výzkum chráněné oblasti šárecké.)

1949/10 7–15

klikA, Jaromír Rostlinně sociologické poznámky z chráněné oblasti šárecké. 1949/10 77–82
kubiČkoVá, Božena Právní vztahy k pražským loubím. (Drobné články a zprávy) 1925/7 135–138

kubiČkoVá, Božena
K nálezu v makovici věže kostela sv. Mikuláše na Malé Straně. (Drobné články 
a zprávy)
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lier, Miloš Nález památek v báni věže novoměstské radnice. (Drobné články a zprávy) 1925/7 133–135
lier, Miloš Dům „U Kundraticů“ na Pohořelci. (Drobné články a zprávy) 1925/7 139–141

lier, Miloš
Domy někdy Bartoloměje Sprangera pod stupni hradu pražského. (Drobné 
články a zprávy)
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noVotný, Kamil Juditin most v Praze. 1925/7 30–80
obenberGer, Jan Šárecká reservace v ohledu zoologickém. 1949/10 83–113
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roubík, František Chotkův pokus o topografii města Prahy z r. 1837. (Drobné články a zprávy) 1931/9 183–188
stocký, Albín Praha pravěká. 1925/7 1–29
stocký, Albín Praha pravěká II. 1931/9 1–29

šittler, Eduard
Kostel sv. Linharta a dům „U černého orla“ na Starém městě pražském. 
(Pokračování ve sv. 4)

1911/3 75–111

šittler, Eduard
Kostel sv. Linharta a dům „U černého orla“ na Starém městě pražském. 
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šittler, Eduard
Kostel sv. Linharta a dům „U černého orla“ na Starém městě pražském. 
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Vojtíšek, Václav
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Vojtíšek, Václav / 
Wirth, Zdeněk
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zAhel, Adolf A. Obnova sgrafit na Vyšší dívčí škole v Praze. (Drobné články a zprávy) 1931/9 188–190
zázVorkA, Vlastislav Pleistocén Šárky. 1949/10 23–31
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