
ZAJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
 

    
Archivnictví: http://archivnictvi.euweb.cz/index.html 
(webové rozhraní nejenom k PVH a archivnictví) 
 
Klaudyán: http://www.klaudyan.cz/ 
(internetový časopis pro historickou geografii a environmentální dějiny vhodný i pro zájemce 
o archivnictví a PVH) 
 

 
II. Paleografie 

 
Paleografická čítanka na stránkách katedry pomocných věd historických a archivního studia 
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze: 
http://pvh.ff.cuni.cz/paleografie/welcome.htm 
 
Cappelli Adriano - Dizionario di Abbreviature Latini ed Italiani. Milano 1912: 
http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Cappelli/index.html 
(on-line příručka k rozvádění středověkých a raněnovověkých zkratek) 
 
Franz Steffens - Paléographie latine. Paris 1910: 
http://www.icar.beniculturali.it/biblio/_view_volume.asp?ID_VOLUME=51 
(ukázky typů písma od antiky až do renesance) 
 
III. Historická chronologie 

 
Kalender und Kirchenjahr: http://www.mediaevum.de/kalender.htm 
(zajímavý rozcestník na on-line chronologické pomůcky) 
 
IV. Historická metrologie  
 
Český metrologický ústav: http://www.cmi.cz/ 
 
V. Epigrafika 

 
Epigraphica Europea: 
http://www.epigraphica-europea.uni-muenchen.de/ 
(epigrafické pracoviště mnichovské univerzity zaměřené na výzkum nápisů středověku a 
raného novověku) 
 
Jiří Roháček - Epigrafika v památkové péči. Praha 2007: ke stažení na: 
http://cd.ujep.cz/kamil/methodica/2_epigrafika.pdf 
 
 
VI. Diplomatika 

 
Doporučené webové stránky zpřístupňující významné pramenné celky diplomatického 
charakteru: 
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Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae I, 805-1197, str. 300-567: 
http://cms-cdb2.euweb.cz/ 
 
Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae: 
http://books.google.com/books?vid=LCCN31034055&id=c68JAAAAIAAJ&pg=PA439&lpg
=PA433&dq=Codex+diplomaticus+Moraviae+online 
 
Společná česko-slovenská digitální parlamentní knihovna: 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=82 
(dokumenty z českých/československých sněmů od středověku po současnost) 
 
Monasterium: http://monasterium.net/mom/home?_lang=ces 
(virtuální archiv listin střední Evropy) 
 
Porta fontium: http://www.portafontium.eu/ 
(bavorsko-česká síť digitálních historických pramenů) 
 
Regesta imperii: http://www.regesta-imperii.de/ 
(regestář listin a dalších dokumentů římských králů a císařů do období Maxmiliána I. a raně a 
vrcholně středověkých papežů) 
 
 
VII. Kodikologie 

 
Oddělení pro soupis a studium rukopisů MÚA AV ČR: 
http://www.mua.cas.cz/index.php?option=com_content&view=article&id=45&Itemid=24 
 
Oddělení rukopisů a starých tisků Národní knihovny: 
http://www.nkp.cz/pages/page.php3?page=orst_ORST.htm 
 
Manuscriptorium: http://www.manuscriptorium.com/index.php?q=cs 
(evropská digitální knihovna rukopisů) 
 
Digital Scriptorium: http://bancroft.berkeley.edu/digitalscriptorium/ 
(databáze středověkých a renesančních rukopisů) 
 
Codex gigas: http://www.kb.se/codex-gigas/cze/ 
(webové stránky věnované nejslavnějšímu rukopisu vzniklému na českém území, dnes 
uloženému v Národní knihovně ve Stockholmu) 
 
 
VIII. Heraldika 

 
Prozatímní heraldická knihovna: http://www.historie.hranet.cz/heraldika/ 
(webové stránky obsahující mj. naskenovaná starší čísla heraldických a genealogických 
časopisů, obsahy novějších časopisů a další užitečné zdroje pro heraldiku a genealogii) 
 
- registry znaků 
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Komunální symboly: 
https://rekos.psp.cz/ 
(registr komunálních symbolů ČR na stránkách Poslanecké sněmovny ČR) 
 
Heraldry of the World: http://www.ngw.nl/ 
(webové stránky věnované heraldice ve světě, obsahují nejenom státní, ale i komunální 
symboly) 
 
- společnosti zabývající se heraldikou a vexilologií 
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze: http://www.genealogie.cz/ 
 
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně: http://www.mghs.cz/index.htm 
 
České vexilologické stránky - provozovatel Česká vexilologická společnost: 
http://web.uhk.cz/cvp/cvp.htm 
 
- faleristika  
Československé řády a vyznamenání: http://www.vyznamenani.net/ 
 
 
IX. Genealogie 

 
Genea: http://www.genea.cz/ 
(české stránky pro amatérské genealogy s řadou odkazů a přehledových informací k 
pramenům) 
 
Studium matrik a tvorba rodokmenů: 
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=82&wstyle=0&page=%27%27 
(webová prezentace Archivu hl. města Prahy pro genealogy ke studiu v archivu a tvorbě 
rodokmenů) 
 
- webové stránky obsahující faksimile matrik nebo archivních pomůcek k matrikám 
Acta publica: http://actapublica.eu/ 
(rozcestník na digitalizované matriky Státního oblastního archivu v Praze, Státního oblastního 
archivu v Plzni, Moravského zemského archivu v Brně a Diecézního archivu v St. Pöltenu) 
 
Státní oblastní archiv v Třeboni: http://digi.ceskearchivy.cz/ 
(digitální archiv Státního oblastního archivu v Třeboni obsahující matriky, kroniky, mapy, 
fotografie atd.) 
 
Archiv hlavního města Prahy: 
http://www.ahmp.cz/index.html?mid=75&wstyle=0&page=%27%27 
(elektronické inventáře matrik uložených v Archivu hl. m. Prahy) 
 
- webové stránky společností zabývajících se genealogií  
Česká genealogická a heraldická společnost v Praze: http://www.genealogie.cz/ 
 
Moravská genealogická a heraldická společnost v Brně: http://www.mghs.cz/index.htm 
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X. Sfragistika 
 

Katalog pečetí, pečetidel a sbírkových odlitků: http://www.aipberoun.cz/?q=cs/node/23 
(soupis sfragistického materiálu uloženého v archivech ČR) 
 
XI. Numismatika 

 
Numismatické oddělení Národního muzea: 
http://www.nm.cz/historicke-muzeum/numismaticke-oddeleni.php 
(odkaz na rozsáhlou prezentaci numismatické sbírky Národního muzea) 
 
Informační server České numismatické společnosti: http://www.numismatici.cz/ 
 
Česká národní banka: http://www.cnb.cz/cs/platidla/ 
(stránky k současným i nedávno platným platidlům a jiným ražbám) 
 
Numismatika: http://numismatic.sweb.cz/ 
(stránky Jiřího Hány věnované numismatice) 
 

PŘÍBUZNÁ PRACOVISTĚ 
 
Příbuzné univerzity v České republice: 

➢ Katedra pomocných věd historických a archivního studia UK 
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 
http://kpvhas.ff.cuni.cz/ 

 
➢ Katedra pomocných věd historických a archivnictví UHK 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové 
https://portal.ff.uhk.cz/archivnictvi/  

 
➢ Archivnictví - Katedra historie UPOL 

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci 
http://www.historie.upol.cz/ 

 
➢ Ústav archivnictví a pomocných věd historických JCU 

Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích 
http://www.ff.jcu.cz/ustav-archivnictvi-a-pomocnych-ved-historickych  
 

➢ Spisová a archivní služba – Ústav historických věd 
Filozofická fakulta Univerzity Pardubice 
http://uhv.upce.cz/cs/  

 
Příbuzné instituce v České republice: 

➢ Historický ústav Akademie věd České republiky 
http://www.hiu.cas.cz/cs/  

 
➢ Centrum medievistických studií 

http://cms.flu.cas.cz/cz.html 
http://147.231.53.91/src/index.php 
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Příbuzné univerzity na Slovensku: 

➢ Katedra archívnictva a pomocných vied historických UK 
Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave 
https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-archivnictva-a-pomocnyc
h-vied-historickych/  
 

➢ Katedra archívnictva a pomocných vied historických UK 
Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 
http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ih/katedry/archivnictva/  

 
Příbuzné instituce v zahraničí: 

➢ L'École Nationale des Chartes 
http://www.enc-sorbonne.fr/  

 
➢ Das Institut für Österreichische Geschichtsforschung 

https://geschichtsforschung.univie.ac.at/ 
 

➢ Archivschule Marburg 
http://www.archivschule.de/  
 

Česká archivní společnost 
 
Česká archivní společnost (ČAS) je dobrovolným profesním sdružením archivářů včetně 
důchodců, vysokoškolských učitelů a posluchačů pomocných věd historických a archivnictví i 
dalších příznivců a sympatizantů z řad odborné i laické veřejnosti. 
http://cesarch.cz/o-nas/pobocky-sekce-skupiny/  
 
Regionální pobočky: 

➢ Ještědská pobočka 
http://cesarch.cz/jested 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Je%C5%A1t%C4%9Bdsk%C3%A1-pobo%C4%8Dka-%
C4%8Cesk%C3%A9-archivn%C3%AD-spole%C4%8Dnosti-192930240722257/ 
Jestedska.pobocka.CAS@seznam.cz 

➢ Brněnská pobočka 
Facebook: https://www.facebook.com/BrnenskaPobockaCAS/  
rcervena@atlas.cz 

 
Studentské sekce: 

➢ Brněnská studentská sekce 
Slučuje zejména studenty Archivnictví a Pomocných věd historických, ale i jiné 
příznivce našich aktivit na Masarykově Univerzitě. 
http://bss-cas.eu/ 
Facebook: https://www.facebook.com/brnoCAS  
cas.brno.studenti@gmail.com 

➢ Českobudějovická studentská sekce 
http://sekcecascb.blog.cz 
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Facebook: 
https://www.facebook.com/pages/%C4%8Ceskobud%C4%9Bjovick%C3%A1-student
sk%C3%A1-sekce/596583253735952  
sekcecascb@seznam.cz 

➢ Hradecká studentská sekce 
http://cesarch.cz/hsscas 
Facebook: https://www.facebook.com/hsscas/  
hsscas@seznam.cz 

➢ Studentská archivní sekce Olomouc 
http://sekce-archivnictvi-upol.webnode.cz/ 
archivari.upol2014@gmail.com 

➢ Pražská studentská sekce 
http://cesarch.cz/studenti-praha 
Facebook: https://www.facebook.com/psscas  
psscas@cesarch.cz 

 

 
ARCHIVNÍ SÍŤ 

 
Veřejné archivy: 
 

➢ Národní archiv  ČR   
http://www.nacr.cz/ 

 
➢ Archiv bezpečnostních složek  

http://www.abscr.cz/  
 

➢ Státní oblastní archivy  
s vnitřními organizačními jednotkami, kterými jsou státní okresní archivy 

 
● Státní oblastní archiv v Praze (SOA Praha) 

http://www.soapraha.cz/ 
● Státní oblastní archiv v Třeboni (SOA Třeboň) 

http://www.ceskearchivy.cz/  
● Státní oblastní archiv v Plzni (SOA Plzeň) 

http://www.soaplzen.cz/  
● Státní oblastní archiv v Litoměřicích (SOA Litoměřice) 

http://www.soalitomerice.cz/  
● Státní oblastní archiv v Zámrsku (SOA Zámrsk) 

http://vychodoceskearchivy.cz/zamrsk/  
● Moravský zemský archiv v Brně (MZA v Brně) 

http://www.mza.cz/ 
● Zemský archiv v Opavě (ZAO) 

http://www.archives.cz/zao/index.php  
 

➢ Specializované archivy 
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● Archiv Kanceláře prezidenta republiky 
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivKPR 

● Archiv Pražského hradu 
http://www.prazskyhradarchiv.cz/archivPH 

● Archiv Ministerstva zahraničních věcí 
http://www.mzv.cz/archivMZV 

● Vojenský historický archiv 
http://www.vuapraha.cz/Pages/VojenskyHistorickyArchiv.aspx 

● Archiv Českého rozhlasu 
http://www.rozhlas.cz/archiv/portal 

● Archiv České televize 
http://www.ceskatelevize.cz/vse-o-ct/archiv-a-programove-fondy-ct 

● Archiv Poslanecké sněmovny 
http://www.psp.cz/sqw/hp.sqw?k=244 

● Archiv Senátu 
http://www.senat.cz/informace/z_historie/archiv_senatu/index.php?ke_dni=1.2.20&O
=10 

● Archiv České národní banky 
https://www.cnb.cz/cs/o_cnb/archiv_cnb 

● Ústřední archiv zeměměřictví a katastru 
http://archivnimapy.cuzk.cz 

● Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky 
http://www.mua.cas.cz 

● Národní filmový archiv 
http://www.nfa.cz 

● Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy 
http://udauk.cuni.cz 

● Archiv Českého vysokého učení technického v Praze 
http://www.cvut.cz 

● Archiv Masarykovy univerzity v Brně 
http://www.muni.cz/arch 

● Archiv Vysokého učení technického v Brně 
https://www.vutbr.cz/o-univerzite/organizacni-struktura/rektorat/archiv? 

● Archiv Akademie výtvarných umění v Praze 
http://www.avu.cz/category/avu-menu/akademie/specializovaná-pracoviště/archiv 

● Archiv Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava 
http://www.vsb.cz/9850/cs/ 

● Archiv Slezské univerzity v Opavě 
http://www.slu.cz/slu/cz/kvestor/spisovna-archiv 

● Archiv Mendlovy univerzity v Brně 
http://archiv.mendelu.cz/ 

● Archiv Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 
http://www.vfu.cz/informace-o-univerzite/rektoratni-pracoviste/archiv-vfu/index.html 

● Archiv Národního muzea 
http://www.nm.cz/Historicke-muzeum/Oddeleni-HM/Archiv-Narodniho-muzea/ 

● Literární archiv Památníku národního písemnictví 
http://www.pamatniknarodnihopisemnictvi.cz/o-literarnim-archivu/ 

● Archiv Národní galerie 
http://www.ngprague.cz/archiv 

http://www.senat.cz/informace/z_historie/archiv_senatu/index.php?ke_dni=1.2.20&O=10
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● Archiv Národní knihovny 
https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/archiv-nk 

● Archiv Národního technického muzea 
http://www.ntm.cz/archiv-knihovna/archiv-ntm 

● Archiv Moravské galerie v Brně 
http://www.moravska-galerie.cz/moravska-galerie/o-galerii/archiv-mg.aspx 

 
 

➢ Bezpečnostní archivy  
 

● Archiv Bezpečnostní informační služby 
http://www.bis.cz 

● Archiv Úřadu pro zahraniční styky a informace 
http://www.uzsi.cz 

● Archiv Policie ČR 
http://www.policie.cz/clanek/archiv-policie-ceske-republiky.aspx 

● Archiv Ministerstva vnitra ČR 
http://www.mvcr.cz/clanek/odbor-archivni-spravy-a-spisove-sluzby.aspx 

 
➢ Archivy územních samosprávných celků 

 
● Archiv hlavního města Prahy 

http://www.ahmp.cz/  
● Archiv města Brna 

http://www.archiv.brno.cz/index.php?nav01=1734 
● Archiv města Ostravy 

https://amo.ostrava.cz/cs  
● Archiv města Plzně 

http://amp.plzen.eu/  
● Archiv města Ústi nad Labem 

http://www.usti-nad-labem.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/magistrat/odbory-oddelen
i/archiv-mesta-usti-nad-labem/ 
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